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  أ

  فــتارفــتارشگشگپیپی  

ات و اهداف و کاربرد آن در تعریف طراحی شهري، و بویژه در مقایسه با تبیین رابطه مختص
ی قابل طرح و بررسی است که در این مجال به برخی از آنهـا  تأملها، نکات قابلبا سایر رشته
هاي دیگـري نیـز   ها و زمینهاحی شهري، رشتهقابل ذکر است که در کنار طر. شوداشاره می

 حی منظر شهري، معماري منظر، طراحی محیط وریزي شهري، طراهمچون معماري، برنامه
که در بسیاري از موارد، یا با طراحی شهري خلط شـده و یـا ایـن کـه     وجود دارند  مانند آن

  .کنندمی ها قلمدادتهاحی شهري را جزیی از برخی رشطر
برخـی  . داننـد مـی  و برخی دیگر، آن را فراینداحی شهري را خلق فضاي زیبا اي طرعده
-ها را زیراین رشته بعضی دیگر، همهو احی شهري را معماري در مقیاس کالن ، طرها گروه

 و در نظـر  مرا توجه به بعد سو شهرياحی گروه دیگر طر. پندارندمی منظر شهري مجموعه
احـی شـهري را حلقـۀ    اي دیگر، طردانند و عدهبعدي میهاي سهنقشه گرفتن ارتفاع و تهیه

  .شمارندشهري و معماري می ریزي برنامههایی چون واسط رشته
طبیعی است که پس از تبیین مبانی نظري و تعریف هر موضوعی، براي ظهور و بروز آن 

 بینی جهانر و منبعث از اند که این اصول متأثعایهالرگیري آن، اصولی الزمو در فرایند شکل
طراحی شـهري نیـز از ایـن    . موضوع هستند کنندهو باورها و شرایط متفاوت حاکم و هدایت

اي کـه  ه اندیشه و فرهنگ جامعهبا عنایت به تعریف آن، و با توجه ب قاعده مستثنی نیست و
ف فرهنگی، اقلیمی، اقتصادي شود و با در نظر گرفتن شرایط مختلاحی میشهر براي آن طر

. صولی را تدوین کرد، که راهنمـاي طراحـان شـهر قـرار گیـرد     توان او علمی آن جامعه، می
احـی  هدف اصلی این کتاب نیز همین موضوع، یعنی معرفـی و تـدوین و تبیـین اصـول طر    

  .است) به ویژه در ایران(شهري 



  ب

شـده،  ، و ادعاهـاي مطـرح  شدهیادهاي موارد ات و ریشهایحال، بدون دخول در جزییعلی
فـی و  زیده است، مباحث زیـر را مـورد معر  و موضوعی که برگ عنوان بهه کتاب حاضر، با توج

  .بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد
هـاي مـرتبط و   ها و مفاهیم و موضوعات و رشته، تعاریف برخی واژهدر فصول اول تا سوم -

 .فی و تبیین خواهند شدشهري معري رشته طراحی ها ویژگیهمچنین تعریف و 

فـی و توضـیح   پنج گـروه متمـایز، معر  احی شهري در فصول چهارم تا ششم، اصول طردر  -
 .خواهند شدداده 

اختصـاص یافتـه    هـا  طـرح ر بر اجراي ها و عوامل موثشیوه عنوان بهاي فصل نهم به تکمله -
 .است

حاضـر اشـاره خواهـد     طالعهترین نتایج ماصلی به ارایه »در خاتمه«همچنین تحت عنوان  -
 .شد
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  ففااهدهداا
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 مقدمات و کلیات

  مهمهمقدمقد

شود کـه غالـب   آنجا ناشی میاز قابل ي عام در طراحی شهري ها واژهت پرداختن تعاریف عل
د تعاریفی هستند که از غربیـان بـه عاریـت گرفتـه شـده      ر دسترس، ترجمهتعاریف د در . اـن

انی فرهنـگ ایرانـی همـاهنگی و    بـا مبـ   -شان ترغم صحعلی -ها اري از موارد، ترجمهبسی
ها عدم هماهنگی و برنامه ها طرحت اصلی عدم کارآیی بسیاري از سنخیتی ندارند و شاید، عل

ي تهیه شـده بـراي   ها طرحدر واقع مبانی و تعاریف ترجمه شده،  .ستمبانی و مصادیق آنها
کنندگان در آنها که از شده، با مبانی نظري و فکري و فرهنگی شرکتایران و فضاهاي ایجاد

  .سوي الگوهاي بیگانه ترویج می شوند، تفاوت دارد
ین نکـات ظریـف و   تـر  مهـم یکـی از   ”معیارهااصول و خاستگاه و ریشه و بنیاد “شناخت 

ـ  بـراي زنـدگی،  مطلوب  محیطو  شهرکه در روند ایجاد  است دقیقی از  ویژه در اسـتفاده و ب
برخـوردار   بنیـادین  مطلوب، از جایگـاه  شهرارزیابی  احی وطر تجارب دیگران و همچنین در

قات و ها و متعلتهو داش” خود“ارزیابی  ،هی به این موضوع، که بدترین حالت آنتوج یب .است
ه اسـت، جامعـه را بـه    بینـ  جهانبا معیارهايِ منبعث از موضوعات مربوط به خویش   یِ بیگاـن

تبعیـت از ایـن روش، کـه    . نحطاط و تباهی خواهد کشـاند ا گی و بحران هویت وبیگانازخود
محـیط   ،ط بیگانگان نیز انجام شده و نتایج آن به جامعه القا شود، به مـرور ممکن است توس

  .طریق در مسیر اصلی زندگی خود دور خواهد کرد جامعه را از طی ،زندگی و به تبع آن
 )ع(علـی   امـام . قرار گرفتـه اسـت  ) ع( دینالموح اماین موضوع به صراحت مورد توجه ام

هاي خود برافراشته شده و طرفداران آن فـراوان گشـته،    پرچم گمراهی بر پایه“: فرمایند می
، 108، خ1384، )ع( امـام علـی  ( ”کننـد  سـنجند و سـرکوب مـی    خـود مـی   هشما را با پیمان

رد آن از سـوي بیگانگـان   شود که ارزیابی جامعه و اظهار نظـر در مـو   مالحظه می). 141ص
اسـالمی از بیگانگـان را نشـان     هنتایج آن که طبیعتاً تمـایز جامعـ   شود و استناد به انجام می
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بـدترین حالـت وقتـی    . شـود  اسالمی از سوي بیگانه مـی  هساز تحقیر جامع خواهد داد، زمینه
و از آن بدتر ، اسالمی نیز این نتایج را بپذیرد و سعی در تغییر خویش نماید هاست که جامع

هاي  هاي خود را از ابتدا با معیارها و پیمانه اسالمی خویش را و داشته هوقتی است که جامع
ت کند، و وضـعی ” شبیه“ش را به غیر بخواهد خوی ،بیگانه بسنجد و ارزیابی کند و به تبع آن
  .بیگانگان را آرمان و هدف خود قرار دهد

 ر این کـه ایـن  با تذک )ع( یش حضرت امیرجعفري، در توضیح این قسمت از فرما هعالم
پرچم ضاللت بـر  “: گوید می ،مان استالز م منسوب به آخریها و عال سخنان از حوادث و فتنه

د، بلکـه  نیک جریانات زودگذر باشـ  ها تباهیشود، یعنی چنان نیست که  قطب خود نصب می
کنند و  ود میدانی باز میوتازهاي خ ها، براي تاخت حامیان و هواداران انحرافات و خودکامگی

سـازند و عقایـدي را وضـع     هـا مـی   نمایند و حتی به اصـطالح ایـدئولوژي   ها بلند می پرچم
مغزها را شستشو و ارواح آدمیان  ،به نام مکتب و علم و فلسفه و ایدئولوژي گاه آنکنند و  می

. سـازند  یمنحـرف مـ  ] و آنچه که از خودشان است[ را از اعتدال و جویندگی و رشد و کمال
اندیشه یعنی چه؟ تعقل : گویند می کند که صریحاً ي شدت پیدا میگاهی این ضاللت به حد

اي  خورد؟ رشد و کمال چه صـیغه  چه معنا می دهد؟ عدالت به چه درد می کدام است؟ حق
کننـد   ها را به طور ماهرانه تبلیغ و بیان مـی  هیاین انکار و تردیدها و طنز و سخر هاست؟ هم

، 19، ج1366جعفـري،  ( ”پردازند ی به دفاع از آنها میلوحان آنها را باور نموده و حت هکه ساد
ـ  ” گیري اندازه“ هکالم بلیغ خویش به نتیج هدر ادام )ع( امام علی). 94ص ” هپیمانـ “ا شـدن ب

اي مانند  مانده ا مگر تهماند از شم در آن موقع نمی“: فرماید گمراهی بیگانه اشاره نموده و می
  ”.دیگ هدمان ته

یکی از دو طریق زیر انجـام  ارزیابی و سنجش آثار خودي با معیارهاي بیگانه، معموالً به 
ل آن اسـت کـه بیگانگـان، بـا     او اهر. که هر کدام از آنها تبعات منفـی خـود را دارد   شود می

در پی ایـن سـنجش، معیارهـاي    . پردازند معیارهاي خودشان به ارزیابی آثار سایر جوامع می
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میـزان مطلوبیـت    همین و ،معیارهاي مطلوب عنوان بهها را  و نتایج حاصله از ارزیابی يخود
و به این ترتیب، به تدریج، جوامع را نسبت به آن دسـته   کنندآثار را به جوامع دیگر القا می

اند، بدبین نمـوده و سـبب نفـی و     داشتهتناسب ناز آثار و باورهایشان که با معیارهاي بیگانه 
ـ . شوند نظري و فکري آنها می ن آن آثار و به طریق اولی مبانیدامتروك نه بـارز ایـن    هنمون
  .گیرند اي است که غربیان، در مورد سایر جوامع به کار می روش، شیوه

و  ”هنـر اسـالمی  “ یج این موضوع، منابع در دسـترس دربـاره  یکی از مصادیق جاري و را
این اشکال . نداها نهاده شده و از آنها اخذ شدنغربیان ب است که عمدتاً بر آراي ”هنر ایرانی“

ر ایرانیان و مسـلمانان بـا   غربیان اخذ و آثا تا جایی است که همه تعاریف و مصادیق، از آراي
اند که در مجالی دیگر به تفصیل در مورد آنهـا صـحبت شـده    ارزیابی و تعریف شده آن آرا،
که در  ي بارز این شیوه مطالعه آثار استها جلوه این مثال، از). آ1389نقی زاده، : ك.ر(است 

ارد؛ با ایـن تفـاوت   احی شهري نیز مصداق دوعات دیگر، از جمله شهرسازي و طرمورد موض
ها بر  ریزيو برنامه ها طراحیري بیشتر به آراي غربیان تکیه شده و احی شهکه در زمینه طر

  .شوده شده یا میصول و مبانی و معیارهاي آنها تهیاساس ا
ویژه از جوامعی که آنها را معیارها را از سایر جوامع، و ب اي، آن است که جامعه مود شیوه

در . کنـد  ، اخذ و تقلید نموده و آثار خویش را با آنها ارزیـابی مـی  ستا الگو برگزیده عنوان به
اه این حالت نیز، جامعه به تدریج، آن دسته از آثار و باورهایش را که با معیارهاي بیگانه همر

آثـاري را مناسـب    و بـالعکس، آن  کنـد  پندارد و ترك مـی  اند، نامطلوب می و هماهنگ نبوده
هماهنـگ و   مـأخوذ از آنهـا   کند که با مبانی نظري بیگانـه و معیارهـاي   می داند و ترویج می

یافته یا جوامع توسعهجوامعی که غربیان ملل و در میان عموماً نیز  روشاین . اند همراه بوده
  .رایج است ،کنند را الگوي خود قرار داده و از آنها تقلید میصنعتی  ي وماد
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  محیط بر انسانمحیط بر انسانمتقابل متقابل تأثیر تأثیر ..11- - 11

هـا،   مثل شهرها، معابد، آرامگـاه (ي بشري، محیط مصنوع و عناصر آن ها تمدندر هر یک از 
نمـادینی  ، گویـاي معنـا یـا معـانی     )، میادین، معابر و سـایر آثـار  ها خانه ها، بازارها، آموزشگاه
تیجه بر ادراك او از محیط و به تبع آن در نه ذهن انسان متبادر نموده و هستند که محیط ب

. است نمودهل واو را شکل داده و متحبر رفتارش در محیط تأثیر کرده، و در نهایت فرهنگ 
س بـودن  شود، تقدس یـا نامقـد  و فضاها ذکر می ها مکانترین صفاتی که براي یکی از اصلی

مکـان و فضـاي    عنـوان  بهایی را ه ادیان الهی مکان. اندت که ادیان الهی مبدع آن بودهآنهاس
ت فضا بوده است و تعیین کیفیعامل بنیادین تعریف ، اند که همین امر مقدس معرفی نموده

  ).1388زاده،  نقی: ك.ر(
ن یألهن و بـه ویـژه متـ   ام مورد توجه فالسفه و مصـلح ااالی از قدیم ،تأثیر محیط بر انسان

ي شـهرهاي آرمـانی و   هـا  ویژگـی براي نمونه، جملگی کسانی که به تبیـین  . آنان بوده است
 بـراي  و شـهر  ي مـردم و حاکمـان  ها ویژگیشهر و  هاند براي ادار فاضله پرداخته هایی ینهمد

اند که  یی اشاره نمودهها ارزشي انسان، به اصول و ها فعالیت مختصات اصول حاکم بر تفکر و
 گـذار و متقابالً بر رفتارهـاي فـردي و جمعـی تأثیر    داشته بر شکل دادن محیط تأثیر طبیعتاً
فاق مکاتب اکثریت قریب به ات). 1367دورانت، و  150، ص1359خلدون،  ابن: ك.ر( اند هبود

مختلـف و   ياند، به انحا تارهاي او سخن گفتهیا کسانی که در مورد انسان و محیط وي و رف
رفتارهاي آحـاد جامعـه،    تفاوت به تأثیر محیط بر انسان، فرهنگ او،ت و ضعف مالبته با شد

ها و  بارزترین زمینه .اند تهي اخالقی رایج در جامعه سخن گفها ارزشو نظرات مردمان و  آرا
رغم  پاسخگویی به نیازهاي انسان که این نیازها علی: عوامل تأثیر محیط بر انسان عبارتند از

  در ) تغذیـه و مسـکن و امنیـت و عـدالت و زیبـایی و امثـالهم       مثل نیازهـاي (نام واحدشان 
 .خود را دارند و انواع خاص ها جلوهی و مراتب و ي مختلف معانها فرهنگو  ها بینی جهان
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 هاالعاتی که انسان نسبت به اشکال و فضاها و عملکردادراك محیط بر اساس دانش و اط
ب بر تمـاس انسـان بـا محـیط     ن نتایج مترتري و باطنی آنها دارد، یکی از اولیو معناي ظاه

ت اعـم از احسـاس هویـ    ،مراتـب مختلـف ارتبـاط    ،د تا انسـان شو این ادراك سبب می. است
ن، احسـاس زیبـایی،   ، احساس سرور و خوشـی، احسـاس تعلـق، احسـاس تـوط     )همانی این(

ق، احساس اس غرور، احساس حقارت، احساس تفواحساس ترس، احساس غم و اندوه، احس
ی  از ، احساس غربت و بسیاريدبیگانگیازخو را بـا محـیط    دیگـر  احساسات و ارتباطات رواـن

ي فرهنگی ها ارزشاي است که اصول و  رابطه هاسات ثمربرقرار نماید که هر کدام از این احس
ــا   ــان ـب ــا ارزشانسـ ــا متجلـــ  هـ ــه یـ ــیطي نهفتـ ــع  ،ی در محـ ــه در واقـ ــان  ،کـ   همـ

  .نماید ، برقرار میهستند محیط هی سازندبین جهاني منبعث از ها ارزش

  تعاریف برخی موضوعات عامتعاریف برخی موضوعات عام. . 22- - 11

ی ها معنا و مفهوم خاص ژههر یک از وابراي ، خویشبینی و فرهنگ  اي بنا به جهان هر جامعه
ي خـود در  هـا  معـادل از متـرادف و   ،موارد از در بسیاري این معانی و مفاهیم که قایل است

تغییـرات فکـر و   ا گذشت زمان و به دنبال بآن،  بر هعالو. ي دیگر کامالً متمایز هستندها زبان
در اثر تمـاس بـا سـایر     مضافاً این که. یابند ها تغییر و تکامل می فرهنگ جوامع، معناي واژه

ل معـانی و  دگرگونی و تحو ،دیگرانهاي آثارِ  ها و مکاتب و از جمله از طریق ترجمه فرهنگ
در  ،و زمـانی دیگـر   ،ل گاهی به سمت کمالحواین دگرگونی و ت. دهد ها رخ می مفاهیم واژه

بینی و فرهنگ جامعه و به سمت انحطاط یا ترویج فرهنگ بیگانـه سـیر    جهت مخالف جهان
شناسـی و مبـادالت    انکه به مباحث زبـ  ،بدون دخول در موضوعات مختلف مرتبط. نماید می

انی که با هنر و واژگ شود که تی منجر خواهند شد، تنها به این نکته اشاره میفرهنگی و هوی
و بـه همـین دلیـل، در ایـن      انـد  ی با آثار انسانی سروکار دارند از این دستهعلم و به طور کل
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بحث ضـرورت داشـته و آن را تسـهیل     خی از تعابیر عمومی که براي ادامهمجال، تعاریف بر
   .شودارایه می ،کنندمی

  زندگی مطلوبزندگی مطلوب  ..11--22--11

ي مربـوط بـه شهرسـازي و    هـا  فعالیـت جملگـی  ) هیا ناگفتـ گفته (ترین اهداف  اصلییکی از 
ه  ، ایجاد فضا ،معماري یی هـا  آرمـان مکان و محیط مطلوب براي زندگی انسان براي وصول ـب

و  هـا  طـرح  و اصـول  بنابراین، براي تدوین مبانی نظري. شود است که براي انسان تعریف می
، هـا  سیاستهاي اجرایی، تبیین اهداف و  ت، ارزیابی الگوها و شیوهمدیری هها، براي شیو برنامه

تعامل مطلـوب فرهنگـی بـا     هفراهم آوردن زمیني فضاها و عناصر شهري و ها ویژگیتبیین 
زنـدگی مطلـوب   “ا ی” انسان“براي ” زندگی مطلوب“تعریفی از  هو جوامع، ارای ها تمدنسایر 
و معیارها و اصول  ها روشبه این ترتیب، تکرار و تقلید الگوها و  .ضرورت اولیه است” انسانی

ت انسـان،  یـ هو ت واز موضوعات مرتبط با انسان، ماهیشان  ي جوامعی که تعریفها ارزشو 
زیسـت متفـاوت    هغایت حیات، قلمروهاي حیات، معنویت، رفاه، ارتباطات اجتمـاعی و شـیو  

ه و جامعـ له استحا هود نخواهد رساند و به تدریج زمیند را به سرمنزل مقصمقل هباشد، جامع
 .کند فرهنگی آنان را فراهم می هبه ویژه استحال

نام  هتعلیمات وحیانی قرآن کریم، ب بابراي زندگی مطلوب که در میان ایرانیان مسلمان، 
قابل ذکر هستند یا باید مورد توجه قرار گیرنـد کـه   مشهور است، موضوعاتی ” بحیات طی“

تحت آنها قابل  ،موضوعات و معیارها سایر و است” زندگی اخروي“ و” غایت حیات“اهم آنها، 
اي فـراهم شـود    بنابراین، شرایط زندگی دنیایی باید به گونه. خواهد بودبندي  بررسی و طبقه

که حرکت جامعه به سمت آرمانش را تسهیل کند و در کنار این تسـهیل، زنـدگی معنـوي    
در تفکـر اسـالمی،   ن دیگر، جانِ زنـدگی مطلـوب   به بیا. مغفول و مهجور قرار نگیرد ،جامعه

 انسـان بـراي ورود در حیـات    ت در تـأمین سـعادت  معنویت آن و نقشی است که این معنوی
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اي خـاکی از آن   از زندگی گرفته شود، جـز الشـه  ” جان“که اگر این  نماید ایفا می واخروي ا
  .ماند باقی نمی

  زندگی جمعیزندگی جمعی. . 22--22--11

نوادگی، از زنـدگی خـا   عـم ا(ي مختلـف زنـدگی جمعـی    هـا  مقیاس، فرهنگ اصیل ایرانیدر 
 بر پایـه و بـر میـزان   ) دینی و امثالهم جنسی، هم ی، همکاري، هممحل فامیلی، همسایگی، هم
وي، و نـه  و همکـاري بـر اسـاس تقـ     ، برابريتتوحید، وحدت، اخو اصول و معیارهایی چون

) دیگـران ه کنند و حذف(گرایانه  يهاي ماد ابزاري از یکدیگر و رقابته استفاده و استفاد  سوء
هـاي   ن، بایدها و نبایدها و توصیهقوانین و مقررات مدو بر عالوهارت ساده، به عب. استوار است

محسوب ” اجتماع“و ” جمع“اصلیِ روابط آحاد هر گونه  هکنند تنظیم ،دینی و اصول اخالقی
  .می شوند

 هننـد ک اصول تنظیم ه، ارکان و خاستگاه همکی به مبانی الهیصیل و متدر یک اجتماع ا
این در حالی است کـه جوامـع   . گرایی است یی و آخرتگرا معنویت ،روابط اجتماعی، معنویت

شوند کـه مـدام در حـال تغییـر      نِ اعتباري اداره میعموماً تنها با قوانین مدو ،دنیاي معاصر
هم ثواب و هم  هم جرم و هم گناه و صیلا هیان دیگر، در حالی که در یک جامعبه ب. هستند
قاب،  ـرم “روابط اجتماعی هستند، در جامعۀ مـدرن تنهـا    هکنند تنظیمعآن هـم جـرم   (” ج

ـ کند و آحاد جامعه را از تجاوز  است که جامعه را اداره می) مشهود و قرارداد شده ر حقـوق  ب
دارد،   انا نیست که در این جوامع اخالقیـ این سخن به آن مع. دارد دیگران باز می ت وجـود ـن

 عدم رعایت اصول اخالقی سرزنش کردتوان کسی را به خاطر  میبلکه مقصود آن است که ن
فقـط کـار   ) از نظر خودش و برخی دیگـر (و اگر کسی اصول اخالقی را رعایت کند، احتماالً 

  .اي انجام داده است پسندیده
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توان نظر را می مد ”زندگی جمعی“از منظر این نوشتار کدام است؟  ”زندگی جمعی“اما 
لیـت و حضـور مـردم بـه     ، فعاها جلوهیکی از این . یی دانستها جلوهب و مرات، داراي طبقات
مثـل   ؛ا از یکدیگر اسـت به صورت مجز ها فعالیترادي در فضاهاي عمومی و انجام صورت انف

نفرادي یا گروهی مردم و انجـام  حضور اجلوه دیگر، . کنندمی فضایی که مردم در آن حرکت
ی تعامـل نزدیـک بـا یکـدیگر     ن نیاز به آشنایی و حتـ و جمعی بدویافته ي سازمانها فعالیت
مردم در فضاها ) يیا فرد(حضور گروهی . ها ها و مراسم و جشنمثل شرکت در آیین ؛است

هـا و یـا   دهند مثل حضور خانوادهیی که همان گروه خاص انجام میها فعالیتو مشارکت در 
ورت گروهی و ور مردمان به صبدر و حضام خاص، مثل سیزدهها یا ای جمع دوستان در پارك
بنابراین، اولین ویژگی زندگی جمعی، حضـور  . جمعیي دستهها فعالیتفردي و مشارکت در 

جمعـی در همـان   یی به صورت فردي یا دستهها فعالیتهی یا فردي در یک فضا و انجام گرو
اظر، جمعیـ  اي که مزاحمتی برابه گونه فضاست؛ یـک  ت حاضـر را  ي دیگران ایجاد نشود و ـن

  .کند تلقی ”جمع“

  شهر مطلوبشهر مطلوب  ..33--22--11

، هـم  مکان مناسب زندگی پیروان و اهل خویش براي ایجادري، هم ن و تفک، تمدهر جامعه
ی کالبـدي بخشـیدن بـه اصـول و     به منظور احراز و تقویت هویت خود، و هم در جهت تجل

 عنـوان  بـه  خـویش ) یا شهر(زندگی یی را براي محیط ها ویژگیمورد باور خویش،  يها ارزش
هرهاي مطلـوب بـا   تـا کنـون، شـ   گذشـته  این توجه تا جایی است کـه از  . شمارد معیار برمی

یوتوپیـا و امثـالهم در میـان     شهر، شـهر خـدا،   فاضله، ناکجاآباد، آرمان هعناوینی چون مدین
 :ك.ر(اند و هر کس به زبانی از آن سخن گفته است  ران و جوامع، معروف و مطرح شدهمتفک

 1372کابــه،  1373فاســتر،  1375شــواي،  1353افالطــون،  1376همــو،  1379فــارابی 
ن دوران، بـا بـه کنـار    در ایـ ). 1373مور، و  1377لینچ،  1355لوکربوزیه،  1365گیدیون، 
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قتبـاس و  ي شهر مطلوب از بیگانگان اها ویژگیو  هااریخودي، عموماً معه فاضله نهادن مدین
فاضـله یـا شـهر مطلـوب      ه براي شهر آرمانی یا مدینهنامی کبه هر حال، هر  .شود میتقلید 

ي، شهري و محیطـی بـراي   رت که براي هر جامعه یا تمدن یا تفکتوان گفانتخاب شود، می
ري زندگی متصور است که شهر مطلوب مردمان خـاص آن جامعـه، تمـدن یـا پیـروان تفکـ      

متصور  ”شهر مطلوبی“نیز ایرانی و ایرانیان  به این ترتیب، براي جامعه. شودخاص نامیده می
شـهرهاي   همـه کسـانی کـه سـاخت و اداره     احان شهري واست که وظیفه شهرسازان و طر

  .ی آن شهر مطلوب استر هستند، حرکت به سمت ظهور و تجلداایرانی را عهده

  فــضافــضا. . 44--22--11

ویژه در مورد فضاي کیفی و همچنین نظرات مختلفی و ب” فضا“یت به این که در مورد با عنا
شود، در مواضعی دیگـر سـخن بـه     نظران ارایه می که در مورد فضاي شهري از سوي صاحب

مراجع فوق،  ه، ضمن ارجاع مطالع)1388ب و همو، 1389زاده،  نقی: ك.ر( میان آمده است
ر خواهند وعات مورد بحث در این مطالعه مؤثشود که در وضوح موض ی اشاره میمهم هبه نکت
فـاق تعـاریف   همان اشکالی است کـه در اکثریـت قریـب بـه ات     ،کاتترین نیکی از اصلی. بود
و غفلـت از مباحـث کیفـی و     اتی کـردن موضـوع  کمـ  ،شود و آن وران متأخر مشاهده مید

 ترتیـبِ  ،”فضـا “نیـتس   براي نمونـه، بـه نظـر الیـب    . باالخص مفاهیم معنوي و روحانی است
بـه  . پـی در پـی   ،ود شدن اسـت موج ترتیبِ ،”زمان“با همدیگر و  ،موجود بودن اجسام است

در ” فضـا “یعنی ” بعد“ م عدم آن را بکنیمتوهکه  بینیم همین بیان دیگر، چون جسم را می
ر میذهن ما مت که در  گونه همانحالی است که این در ). 90، ص2، ج1317فروغی، (شود  و

مترادف  ،نماکه در نظر متقد” مکان“و (فی فضا ي کیها ویژگیشده است،  حیشرت باال عنابم
ه و حقیقـی  یتی شایان توجـ بودن آن از اهم” مبارك“یا ” ستقد“و حتی ) بوده است” فضا“

ه فضـا، همچـون همیشـه، ناشـی از        . برخوردار است وع نگـرش ـب طبیعی است که این دو ـن
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حاکم بـر   هشد و به طور طبیعی، متمرکزین بر ماده و قوانینِ شناخته استبینی انسان  جهان
  .فهمند، ندارند هین مییات فضا را آن گونه که متألت درك مراتب و کیفآن، توان و اهلی

  مـحیــطمـحیــط. .   55--22--11

بـا عنایـت بـه توضـیح برخـی      . ه هستندتوجعی مطرح و قابلدر تعریف محیط، مباحث متنو
در ، )1386 همو، و 1384زاده،  نقی: ك.ر(در مواضعی دیگر ) به طور عام(ي محیط ها ویژگی

شـاره  ت دارنـد، ا یـ محیطـی اهم  شناسـی  روان هگري که بویژه در مقولاین مجال به نکات دی
فضـاها و اجزایـی اسـت کـه      ههمـ  همحیط به معناي عامِ کلمه، متشکل از مجموع. شود می

ي گونـاگون زنـدگی انسـان را احاطـه     هـا  فعالیـت هـاي متفـاوت و    مقوالت مختلف و ساحت
و رفتارهاي انسان، بـه تناسـب، در    ها تفعالین ترتیب، ادراکات و احساسات و به ای. اند نموده

ـ   هدهند در واقع، عوامل شکل. شود مییک یا چند محیط انجام  معنـا و   همحـیط در دو مقول
ي و کالبديِ محیطی به نحـوي واجـد   به بیان دیگر، هر عنصر ماد. ستندکالبد قابل تبیین ه

 .شـود  اط مـی معنی است، و هر معناي مستفاد از محـیط از یـک عنصـر کالبـدي آن اسـتنب     
، محیط طبیعـی و اقلیمـی  ، خانواده :ند ازر تعریف محیط عبارتترین عناصرِ تأثیرگذار ب عمده
به عبارت ساده،  .)1386زاده، نقی: ك.ر( تاریخ مناظر و، آینده، عالَم، جامعه، فرهنگ، مذهب

فضـاي   عنـوان  بـه ( ”فرهنگ“و  ”ساختعناصر انسان“، ”طبیعت مجموعه“ل از محیط متشک
  .است) ل و رفتار انسانعم

  ررــظظــــــمنمن. . 66--22--11

 هقصد مطالعـ  ،که مکتوب حاضر نیستن دلیل ایبه  ،”منظر“پرداختن به مفهوم مورد نظر از 
 هچـرا کـه اصـوالً مطالعـ     ؛را داشته باشـد ) به معناي عام و متداول آن( يمنظر و منظر شهر

گونـه ادراك  کـه هر  شـود  ره از آن جهت انجام میاین اشا. غرض اصلی نیست ،منظر شهري
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ت یـا بخشـی از شـهر    یا تصـور کلیـ   یا ادراك ارتباط یا مشاهده هایی و هویت شهر بر پایزیب
مثل معماري منظـر، طراحـی محـیط،    ( هاي دانشگاهی عنایت به برخی رشتهبا . استوار است

ی منظـر شـهري را عناصـر    صـر اصـل  اعنتـرین  یکی از اصـلی عموماً ) احی منظر و امثالهمطر
  .دهندتشکیل میویژه انواع گیاهان و آب و شیب و بطبیعی 

احـی یـا   عناصـر اصـلی کـار خـویش را در طر     ،ها صین این رشتهبه عبارت دیگر، متخص
در نتیجـه وقتـی از   . کننـد  اندازهاي شـهري، از طبیعـت اخـذ مـی     ساماندهی مناظر و چشم

زان آنها در محیط آید، عناصر طبیعی و نقش و ترتیب و نوع و می سخن به میان می” منظر“
، ”منظـر “از گفـتن  در افواه عمومی نیـز، سـخن   . شوند و فضاهاي شهري به ذهن متبادر می

حال، منظر شهري در این وجیـزه،  ای علی. ی را در خویش مستتر داردطبیعت و عناصر طبیع
به این ترتیب، بسته به . ردگی ناظر قرار میدیدگان اندازي است که در مقابل  مشتمل بر چشم

ند آنها عبارت ي متفاوتی مطرح شود که اهمها مقیاستواند در  ت ناظر، منظر شهري میموقعی
  :از

مثل داخل هواپیما یا ارتفاعـات مجـاور   ( ات باالمنظر شهر از دید کسانی که در ارتفاع -
در . که اصطالحاً به نگاه پرنده موسـوم اسـت   قرار دارند) اط مرتفع داخل شهرهاشهرها یا نق
شده، در تعریف نظاره هد ناظر، زمان نظاره و وسعت محدودمیزان ارتفاع، جهت دی این زمینه

   ).1شماره تصویر(ر هستند مؤث ،ناظر از منظر
  یـا بـام    هـا  سـاختمان  هاز دید کسانی که در ارتفاعی متوسط مثل کنـار پنجـر  منظر شهر  -

ه نیـز میـزان ارتفـاع    در این زمینـ  :نگرند ي با ارتفاع متوسط و کوتاه به شهر میها ساختمان
   ).2شماره تصویر(در تعریف منظر شهر تأثیر دارند  ،ناظر و همچنین جهت و هنگام نظاره

ي ایـن  هـا  ویژگـی  :ندهسـت   سانی که در فضاهاي شهري در حرکتمنظر شهر از دیدگاه ک -
ت نـاظر در      طبقه از منظر شهري، با سرعت ناظر، بـا نـوع وسـیلۀ حرکـت     دهنـده، بـا موقعیـ

   ).3شماره تصویر(شهري و با جهت حرکت او ارتباط مستقیمی دارند فضاهاي 
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بسـته   این نوع منظر نیـز  : ه در فضاهایی متفاوت حضور دارندمنظر شهر از نگاه کسانی ک -
، جهت نـاظر، موقعیـت وي و همچنـین    )ارك و امثالهممیدان، کوچه، پ خیابان،(به نوع فضا 

یر فضـاهاي  ضاي حاضر، فضاهاي مشابه آن و سـا اعم از ف(ذهنی او از فضاهاي شهري  هسابق
  .قابل تعریف است ،ي او در مورد فضاها آگاهیدانش و  ه، به عالو)شهري

کنـد،  بندي منظر ایفـاي نقـش مـی   ی که در تعریف و طبقهیکی دیگر از موضوعات مهم
ترین عوامل تأثیرگذار بر ظهـور منظـر بـوده و همچنـین بـر      موضوع زمان است که از اصلی

سـاعات روز و بـا حرکـت     عامل زمان در طـی . احد دخالت داردراك انسان از یک منظر واد
ی در به هنگام شب، در شرایط مختلف جوي، در فصـول مختلـف و حتـ    ها،خورشید و سایه

ر تنـو     گیسالیان متمادي بر شکل ي یـک منظـر   هـا  جلـوه ع ري یک منظـر، و بـه عبـارتی، ـب
که موضـوعاتی چـون شـرایط محیطـی و      روري استیادآوري این نکته ض. ار هستندتأثیرگذ

  .اندامکانات در دسترس در این زمینه دخالت داده نشده
بـا توجـه بـه معنـاي مسـتفاد از واژه منظـر و       (ر شهري عموماً و الزامـاً  به هر حال، منظ

به مشاهدات انسان و ادراکات بصـري  ) ي مربوطهها طرحصین آن و هاي فعالیت متخص زمینه
نظر قـرار  هاي عمومی زنـدگی و فعالیـت را مـد   ازد و جنبهپرداي محسوس او میه و دریافت

اي از احـی منظـر، همچـون شـیوه    اگر مقایسه شـود، منظرسـازي یـا طر    در واقع،. دهدنمی
بـه درون و   انگرد که باید زیبـا باشـد، امـ   می تندیسی مثابه بهمعماري است که به ساختمان 
  ).تواند داشته باشدو نمی(چندانی ندارد  هفعالیت و تأثیر آن بر زندگی توج

  مـعــماريمـعــماري. . 77--22--11

ي مورد باور جامعه، و بـا  ها ارزشنظر داشتن اصول و عالی معماري این است که با مد هدف
بـراي   را ، محـیط و فضـایی  )و مصـالح و ابـزار   آرااعم از (در دسترس  هاولی به کارگیري مواد

ي هـا  آرمـان کـه امکـان وصـول وي بـه      فـراهم آورد  اي به ي حیاتی انسان به گونهها فعالیت



  
                                                                                                                         15  

 

 

 مقدمات و کلیات

فـی معمـاري اهمیـت دارد،    رآنچـه کـه در مع   ،به بیان دیگر. گرددتسهیل و مقدور حیاتش 
راي ایـن عظـیم   ص شدن و وضوح هدف عالی و واال و اوالیی اسمشخ تـرین حاصـل    ت که ـب
ارت است از تعریـف  اجماالً این که معماري عب .ل شدیتوان قا زمین می هرالیت انسان بر کفع
یی کـه انجـام آنهـا بـراي بقـا و تـداوم حیـات        هـا  فعالیـت ایجاد فضاي مطلوب براي انجام  و

  .ي مختلف حیات انسانی ضروري هستندها ساحت
در خـور  در تعریـف فضـا نقشـی     گذشته ا و هنرهایی است که ازه معماري یکی از رشته

تـا   ؛ده اسـت کـر نقش را همچنان حفـظ   ها، این ی با ظهور سایر رشتهو حتنموده  توجه ایفا 
ایـن بـه   . تعریف شده است ”هنر شکل دادن و تعریف نمودن فضا“جایی که اصوالً معماري، 

آن معنا نیست که معماري تنها با تحدید بخشی از فضا و محصور نمـودن آن بـا دیوارهـا و    
ست که معماري آورد، بلکه سخن این ا ها، فضاي معماري یا شهري را به وجود می جداکننده

بخشـد بـه آن    آن جان و معنا مـی نماید، و در واقع، به  تحدید فضا، آن را تعریف می بر عالوه
 فضـا اند و  کند که عامل ایجاد آن بوده پاسخگویی به نیازهایی می هدهد آن را آماد هویت می

مـاري  خالصه این کـه، مع  .رساند ظهور می هتجلی تفکر و فرهنگ جامعه به منص مثابه بهرا 
یی خاص، به ها فعالیتفضایی خاص و مطلوب براي انجام عبارت است از تعریف فضا و ایجاد 

  .کندطلب می ،یی که آن فضاي خاصها ویژگیتناسب 
ه دارد، گـاهی  است کـه گـاهی معمـاري بـه درون توجـ      مهم در مورد معماري آن نکته

براي نمونه، در . دارد هورد توجبه هر دو م) به تناسب(هی شود، و گاتندیس ظاهر می مثابه به
اصلی رو به درون داشـتند   ه داشت، و نماهايمعماري به درون توج) ژه در ایرانویب(گذشته 
در . هسـتند  سراها و سایر عمارات ها، مساجد، بازارها، مدارس، کاروانبارز آن خانه که نمونه

ـ  بقـاع متبر  کرد معنوي مثل مساجد وعمومی و با عمل عین حال، برخی عمارت هاي ه کـه، ب
زه، بـا پیـروي از غربیـان،    ا امـرو اند امداشته هتوج) در حد متعادلی(بیرون و نماي بیرون نیز 

-هایی ظـاهر مـی   تندیس مثابه بهه کرده و آثار معماري معماري در وهله اول به بیرون توج



                                          16                                                       
 

 

 اصول طراحی شهري 

ــوند و ــی درون   شـ ــه طراحـ ــورت   البتـ ــه صـ ــاهی بـ ــه گـ ــتهکـ ــاهر  رشـ ــزا ظـ   اي مجـ
  .ددار جایگاه خاص خود را می شود، همچنان

  سانسانــــــــــانان. . 88--22--11

شناسـی و در طـرح    رین قرن بیستم، در تعلیم و تربیت، در سیاسـت، در جامعـه  همۀ متفک“
ها، همه معتقدند که تا انسان شناخته نشود، هر گونـه طرحـی و هـر     ها و مکتب ایدئولوژي

در جهـت شناسـایی    ).49، ص1357شـریعتی،  ( ”فایـده و بیهـوده اسـت    گونه ایدئولوژي بی
می ل مربوط به چیستی انسان که بحث مبسوطی را سان نیز بدون دخول در تعاریف مفصان

  .شود انسان اشاره می” نیازهاي“و ” اهداف و غایت حیات“: تنها به دو زمینهد، طلب
توجه کنیم که شناخت هدف زندگی یکی از مباحـث بنیـادینی   : اهداف و غایت حیات

کنند و همـین نظـرات    رایه میعی در مورد آن اي مختلف نظرات متنواه بینی جهاناست که 
دهـی   زیست او و به تبـع آن نظـم   هي انسان و از جمله شیوها فعالیتمتنوع است که جهت 

هاي مختلف از یکدیگر متمایز  نییب محیط و فضاي زندگی و شهر را نیز هدایت و در جهان
کـه بـر   ) 39:فـاطر (ین خداوند در زمـین اسـت   اسالمی، انسان جانش مطابق تعالیم 1.کند می

زنـدگی او قـرار داده    محـل  عنـوان  بهو زمین ) 70:اسراء( بسیاري مخلوقات برتري داده شده
از آنجایی که انسان بـراي حیـات در جهـانی دیگـر     ). 74و  24:و اعراف 61:نمل(شده است 
ت یافتنش براي صالحیممر و مکان آماده شدن و  عنوان بهزمین تنها  ،)39:مؤمن(خلق شده 

ین ضرورت تر مهمبنابراین، ). 39:و مؤمن 36:بقره(نماید  ورود به حیات جاوید ایفاي نقش می
و همچنـین تغییـر و دگرگـونی در طبیعـت و      آن يگیري مناسب از جهان و اجـزا  بهره نیز،

  .استبراي وصول به این اهداف  فراهم آوردن محیط و فضاي مناسب

                                                        
؛ ١٣٤٤جعفـري،   آ؛تامطهري، بي: ك.ر ،از جمله ،براي مطالعه در هدف زندگي در تعاليم اسالمي .١

  .تا و مباحث مرتبط با زندگي انسان در تفسير الميزانبي ؛ همو،١٣٦٣؛ همو، ١٣٦١ همو،
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  مراتبیِ نیازهاي انسانمراتبیِ نیازهاي انسان  ههبندي سلسلبندي سلسل  طبقهطبقه. . 33- - 11

ه طـور     و برنامـه  هـا  طـرح  یهالك و معیار اصلی تهآنچه که مستقیم یا غیرمستقیم م هـا و ـب
. ي انسانی است، پاسخگویی به نیازهاي انسـان اسـت  ها فعالیتجملگی  هخالصه مبنا و انگیز

 بسـته بـه   ،یـت آنهـا  مراتـب و اهم  نیازهـا و سلسـله   بنـدي  طبقـه تعریـف و  طبیعی است که 
قابل ذکر است که با در مورد نیازهاي انسان، . بینی و فرهنگ هر جامعه در تغییر است جهان

 ندا در ابعاد مختلفی قابل بررسیاین نیازها نیز  ،حیات انسانو قلمروهاي  ها ساحتعنایت به 
  .ستیز نیازهاي خاص خویش را داران ساحت حیاتکه هر 

ي متمایزي است که براي هر جنبـه  ها ساحتها و  ل از جنبهحیات و وجود انسان، متشک
اتـب فکـري، صـرفاً بـر     برخـی مک . و هر ساحت نیازهایی نیز قابل شناسایی و تعریف هستند

رات، بـا  این گونـه تفکـ  . ورزند ي انسان تأکید میبر نیازهاي ماددر نتیجه ي و هاي ماد جنبه
مرتبـه  انسان به هـر   بندي کردن نیازهاي انسان به درجات مختلف، شرط احساس نیاز درجه

والً انسان را واجد دو برخی دیگر، اص. دانند تر می ینیپا هنیاز مرحل يرا ارضا) از مراتب باالتر(
ل یـ نیـاز بـراي انسـان قا    دو نوعدر نتیجه  دانسته و) ه مرتبط به همو البت(گونه حیات مجزا 

  .هستند
یازهـاي انسـان را توصـیه    ه همزمان و توأمان بـه ن اینها، توج ههم تفکر اسالمی، برعکس

ي انسان می گـاه آنهـا را    کن هیچیل ،ورزد تأکید می نیز نماید و اگر چه به تأمین نیازهاي ماد
ر، نیازهاي فیزیولوژیکی در در واقع، در این تفک. ندک اصل و هدف حیات مطرح نمی عنوان به

ي هـا  آرمـان به  سازي انسان و کمک به او در رسیدن طول نیازهاي معنوي و در جهت آماده
  .نه به موازات و در عرض نیازهاي معنوي و روحانیهستند اش  معنوي

ـ  ي سـه هـا  سـاحت ه بـه  نیازهاي انسان را با توجـ  ،مطابق آراي متألهین حیـاتش بـه    هگان
در . نـیم ک تقسـیم مـی  ) جسـمی، نفسـانی و روحـی   (نیازهاي فیزیولوژیکی، روانی و معنـوي  
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ي هـا  سـاحت یـک واحـد، واجـد     عنـوان  بهکه انسان  گونه همان توان گفت توضیح مطلب می
در هـر قلمـرو و سـاحت حیـات او     ) با عنوان واحد(دي است، نیازهاي وي نیز وجودي متعد

براي نمونه، نیـاز یـا میـل انسـان بـه تغذیـه، در هـر یـک از         . مصداق خاص خویش را دارند
همان  هي دارد که ویژا ا و مفهوم و جلوهحیات وي، معن هاي مادي، نفسانی و روحانی ساحت

ساز تداوم زندگی و حیات و بقـا   مربوطه، زمینه هاست و در واقع، در هر ساحت، تغذیساحت 
ه کنـیم کـه   توجـ . باشـد  یا کمال آن ساحت براي وصول به کمال مطلوب همان ساحت مـی 

و نفـس و  ه ماد(ي مختلف وجود ها ساحتت واحدي است که در هر یک از یموجود” انسان“
یـف دارد کـه جمـع ایـن     ی تجلّـی و مصـداق و تعر  نوع خاصـ ) سم و برزخ و تجردروح یا ج

بـه ایـن ترتیـب، نیازهـاي وي نیـز      . ستا” هستی“در ” انسان“نمایشگر  ،یاتمصادیق و تجل
ساحت وجودي وي مصـداق و معنـاي   توانند عناوینی را داشته باشند که هر کدام در هر  می

  .خویش را داشته باشند خاص
جانشین خداوند “یکی انسانی که : ، دو نوع نگرش اصلی به انسان وجود داردها براین عالوه
هر یک از . شودقلمداد می ”جایگزین خداوند در زمین“ است و دیگري، انسانی که ”در زمین
ر و نوع نگرش به انسان، که اولی برگرفته و مبـانی آراي الهیـون و دومـی مبنـاي تفکـ     این د

، غایت، نیازها، جایگاه، تکالیف، حقـوق و راهـی را   ها انسان دافمکاتب دوران مدرن است، اه
 ”هستی“انسان با  ترین ویژگی و جلوه آن در تعریف رابطهکه اصلی کنندتعریف میوي براي 

تیب، وضـوح  به این تر. شودی میمتجل ”همنوعانش“ و ”هاساخته“و  ”طبیعت“و از جمله با 
  .ي اوستها طرحفکري  دهندهمبانی هادي و جهت ینتراح، از اصلیتعریف انسان از نظر طر
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  خالصه خالصه 

ها و تعابیر مرتبط با با عنایت به این که براي ورود در هر بحثی، آشنایی با تعریف برخی واژه
، برخی از تعابیر مطرح و مورد اسـتفاده  )و فصل بعدي(آن بحث ضروري است، در این فصل 

. شوند تا امکان مفاهمه و ادامه بحث میسر گردددر طراحی شهري در این نوشتار معرفی می
در ایـن فصـل کـه    . انـد قرار گرفته) عام و خاص(ها و تعابیر مورد نظر در دو گروه اصلی واژه

د   گروه اول مورد بررسی قرار گرفته است، برخی واژه هـا   ه ایـن واژ . هاي عام تعریـف شـده اـن
، منظـر ، محـیط ، فضـا ، زندگی جمعی، وبشهر مطل، محیط متقابل انسان و تأثیر: عبارتند از

  .انسانمعماري و 

  خودآزماییخودآزمایی

  یی براي منظر شهري وجود دارند؟ها مقیاسچه  - 1
  .گذارد؟ یا محیط بر انسان؟ یا هر دو بر یکدیگر؟ توضیح دهیدآیا انسان بر محیط اثرمی - 2
  بندي نیازهاي انسان چگونه است؟دسته - 3
خویش، بهتر است از چه معیارهایی استفاده  در دوران مدرن، براي ارزیابی شهرها و آثار - 4

 المللی یا از کشورهاي پیشرفته؟شود؟ بومی یا بین

 .فی کنیدشناسید؟ آنها را معرهایی به انسان را می چه نوع نگرش - 5

  معماري چیست؟ و نقش آن در سامان دادن و تعریف فضا چگونه است؟ - 6
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  اهدافاهداف

  :الب زیر می باشدهدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مط
 هاي مختلف نسبت به آن  گاهدتعریف اجمالی شهر و دی .1

 دهندة شهر ان و عوامل شکلارک .2

 جایگاه و ارزش انسان و ارتباطات در تعریف شهر  .3

 شهر و شهرسازي  .4

 ختلف آن هاي م احی منظر و مقیاسطر .5
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 تعاریف خاص

  ررــــــــــشهشه..11- - 22

هاي بسیار کـه مردمـان در آن    خانه مدینه، بلد و اجتماع“: ست ازا معناي لغوي شهر عبارت
هـا و بازارهـا مشـتمل و     و میـدان  هـا  خیابانهاي بسیار و  آبادي که بر خانه. کنند سکنی می

 عی بـراي امروزه تعاریف متنـو . )1378دهخدا، ( ”هاي اداري و انتظامی باشد داراي سازمان
ها که عمدتاً  فرض شاهم این پی. هایی است فرض شود که هر کدام متأثر از پیش شهر ذکر می

مـی،  ، وجـود اجتمـاع دائ  غالـب مـردم   ت، شـغلِ وسـع جمعیت،  :عبارتند از ،ی نیز هستندکم
  .)1371فرید، : ك.ر( اندیکم که عموماً و از این قبیل موضوعات منديقانون

ه ی هاي مـادي و کمـ   خصاگر چه در عصر حاضر شا وجـه تمـایز شـهر و انـواع      عنـوان  ـب
اساسی نیز نبایـد   هشوند، ولی از توجه به این نکت ه کار گرفته میي زیستی دیگر بها مجتمع

نیـز در تعریـف شـهر نقشـی     ابعاد معنوي و فرهنگی و کیفی  ،غفلت کرد که در طول تاریخ
به همراه پیشرفت علوم  ،بشري هالت فکري جامعضمن آن که تحو. اند دهکره ایفا شایان توج

شتن و پرداختن به ابعاد کیفی و معنوي را بیش یت ملحوظ دااهم ،ي جدیدها تئوريو ارایه 
موجودي زنده اسـت   عنوان بهنگرش به شهر  ،یکی از این مباحث. از پیش روشن کرده است

هري و تنظیم روابط بـین  ی روح جمعی جامعه در کالبد و فضاهاي شبیانگر تجل ،که در واقع
  1.نداهل خویش خوا توان شهر را آیینهعبارت دیگر، میبه  ست؛آنها

ان باشد، محل زیسـت انسـان   به این ترتیب، شهر قبل از این که کالبدي فیزیکی و بیج  
 هبینـی سـازند   جهـان  ؛ي فرهنگی و مورد باور انسـان اسـت  ها ارزشاصول و  گاه یتجل ؛است

 و دهـد  گـواهی مـی   ،به اهدافی که اهلش براي خود قایل هستند ؛کند فی میخویش را معر
هویـت اهـل    رگ در عین حالی که جلوه ،شهر .سان به طبیعت استنگرش ان هنمایشی از نحو

                                                        
: ك.ي آن، رهـا  جلـوه ، مصـادیق و  ”موجـود زنـده  “ نعنـوا  بـه بارة نگرش به شـهر  براي مطالعه در  .1

  .ب1389زاده،  نقی
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که عالقه دارنـد بـه آن شـناخته     است یتبه هوی مردمانش تمایل هخویش است، نشان دهند
ن ازیسـت سـاکن   هشـهر شـیو   ،اهل آن با یکدیگر است و اجماالً ایـن کـه   هبیانگر رابط ؛شوند

عابر تنهـا مکـان و فضـاي    م ،در شهر .)1382داوري اردکانی، : ك.ر( کند خویش را بیان می
هایی بـراي در  تنهـا جسـد   ،هـا  ساختمان ؛ها به یکدیگر نیستند کاربري هکنند عبور و متصل

نیست و به یا مکان تفریح تنها براي تأمین اکسیژن  ،فضاي سبز یستند؛برگرفتن عملکردها ن
هـا تـأمین    سـرانه ي انسان که بـا ملحـوظ شـدن    هاي ماد رفع نیاز شهر تنها محل ،یطور کل
باید به طریق اولی الیت و زیست انسان است، شهر که مکان سکونت و فع. اهد بودنخو ،شوند

  .باشد نیز محل رشد و کمال او

  ””شهرشهر““  ههدهنددهند  ارکان و عوامل شکلارکان و عوامل شکل. . 22- - 22

شـهر ایفـاي نقـش     دهندهاجزا یا عناصر اصلی تشکیل عنوان بهسه عامل یا سه رکن اساسی 
و عامـلِ   تـرین جـزء   ین عنصـر و اصـلی  تـر  مهـم . ”کالبـد “و  ”ارتباطـات “، ”انسان“: کنندمی

گـاه او و مکـان    سـت کـه شـهر زیسـت    یـا کسـی ا  ” اهل شـهر “یا ” انسان“ ،شهر پدیدآورند
قابـل  ” شـهر  مـدیر “و ) یـا اهـل شـهر   (” شـهروند “ که در دو گروه اصلیِ استیش ها فعالیت
به نحـوي در پدیـد   سانی هستند که ک ههم نیز ”مدیر شهر“د از قصوم. می باشدبندي  طبقه

ریزي، تنظیم روابط و نظارت بر زندگی در شهر دخالـت   الت، اداره، برنامهآمدن، ساخت، تحو
  .دارند

هـا و رفتـار و    رات و آداب و شیوهقوانین و مقرو به عبارتی،  ”ارتباطات“، ”انسان“پس از 
، طبیعـت  ،بـا یکـدیگر   ،هرشـ ي اجـزا  مـه اهل شهر و ه هخالق اهل شهر قرار دارند که رابطا

تنظـیم   ،ي حیـات ا در قلمروهـاي مختلـف معنـوي و مـاد    هسـتی ر بـا  هاي انسان و  ساخته
خـاص   شرایط هقرار دارد که متأثر از دو عامل دیگر به اضاف” کالبد شهر“ ،کنند و باالخره می

  .ی، علمی و هنري استمحیطی، اقتصادي، فن
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شهر مطرح  هدهندشهر یا عوامل شکل ياجزا نظرات مختلفی براي معرفیها،  براین عالوه
، ”و فرهنـگ  هـا  فعالیتانسان و “، ”انسان و محیط و فرهنگ“: آنهاست هشوند که از جمل می
اگـر  . و امثـالهم  ”اي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی مجموعه“، ”حرکت کار، مسکن، تفریح و“
ي، یـا  لـف معنـوي و مـاد   هـاي مخت  واجد جنبه” ها فعالیت“و ” کالبد“ه هر یک از مقوالت چ

 اامـ ي شهرسازان و مدیران شهر قـرار گیرنـد،   که باید مورد توجه جد هستندصورت و معنا 
 هنکتـ . ر گیـرد یا اهل شهر موضوعی است که از بسیاري جهات باید مطمح نظر قـرا ” انسان“
بـا   ی و فرهنگ در رابطهبین جهاننقش  ،نظر قرار گیرد ادینی که در هر سه مقوله باید مدبنی
در مواضعی دیگر به تفصیل  که ا حیات و زندگی شهري و جمعی استمقوالت مرتبط بلیه ک

  ).ج1389زاده، نقی: ك.ر(ایم آنها سخن گفته درباره
تفاهم یا خلط شـدن موضـوعات و جـایگزینی     قابل ذکر است که سوء ،بحث هقبل از ادام
اجزا و عناصـر  ،هـا  جنبـه  هه بـه همـ  نگري و غفلـت از توجـ   یا بخشی ،یا تعابیر ،ها معناي واژه

در اذهـان وجـود   ” شـهر “شود تا مفهوم و معنـاي صـحیحی از    یک شهر، سبب می همتشکل
در این زمینه، نکاتی واجد اهمیت هستند کـه  . و عموماً با شهرسازي خلط شود نداشته باشد

ـ تـوج  در مورد موضوعات شکلی، بی. دهستن” محتوایی“و بعضی دیگر ” شکلی“برخی  ه هی ب
ا  ” شـهر “ کـه ه داشت باید توج. ین اشکال استلاو ،ها و تعابیر مفهوم واژه دو ” شهرسـازي “ـب

واجـد دو وجـود یـا دو قلمـرو      ،یـک مفهـوم   عنوان بهشهر  ،اوالً. تعبیر کامالً متفاوت هستند
مکان  عنوان بهشهر . ل یکدیگرندمکم ،در عین تمایزاین قلمروها است که ” عینی“و ” ذهنی“

) یرانـی مـثالً اسـالمی یـا ا   (است که وقتی با صفتی ” عینی“تی واجد موجودی ،انهازیست انس
در عین حال، ممکن است . کند خود نیز میل می“ ذهنی“ت شود به سمت موجودی وصف می

یک پدیده، به مراتب مختلفی بر هم منطبق باشند کـه میـزان ایـن    ” وجود“این دو وجه از 
هـاي   شـهر موجـودي بـا سـاحت     ،ثانیـاً . در نوسان اسـت  “لانطباق کام“تا  “صفر“از  ،انطباق

گیري و ظهـور یـک شـهر    دي در شکلوجودي متنوع است و به عبارتی، اجزا و عناصر متعد
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بندي  توان طبقه می” آثار“و ” ارتباطات“، ”انسان“ که آنها را در سه گروه اصلیدخالت دارند 
هـا و  ل از برنامـه نـدي اسـت کـه متشـک    اما شهرسازي فرای .که در باال به آن اشاره شد کرد
  .و ارکان خویش است ي متفاوت و متأثر از عوامل بیرونی و درونی اجزاها طرح

  دخیل براي ظهور هر شهري است کـه بـه صـورت    یصلعنصر ا” انسان“ ،خالصه این که
ان دیگـر، سـه قلمـرو اصـلی     بـه بیـ  . شود بردار، مدیر و اهل آن ظاهر می طراح، سازنده، بهره

طبیعی است که وجه فکـري و  . به انسان هستندوابسته ) 1 مطابق نمودار(شهر  هدهند لشک
م، وجه فرهنگی و اخالقی و رفتاري و عملی انسان وجه دو. است، اولین وجه اعتقادي انسان

 گـاه  تجلـی عمل انسانی و فضاي رفتارها و م، وجه کالبدي است که حاصل و باالخره وجه سو
  .باورهاي اوست

  )یا اجزاء اصلی یک شهر(رابطۀ سه عنصر اصلی دخیل در ظهور شهر  :1- 2شماره رنمودا

  شهــرسـازيشهــرسـازي..33- - 22

به جلوه بخشـیدن   شود، شهرسازي نیز که زمانی سنجیده می ها کمیتدر دورانی که شهر با 
ه و یا گذران زندگی روزمر اي براي تأمین سرپناه تبدیل به برنامه ،ه داشتاصول آسمانی توج

ی در حالی که حت. است ي و فیزیولوژیکی شدهماد) حقیقی یا کاذب(ی به نیازهاي خگویپاس
ي کمیت توجه نموده و معیارهاي مـاد اگر ابعاد معنوي شهر را نیز به کناري نهاده و تنها به 
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کشـی و  خیابـان یـا    مسکنساختن شهرسازي، منظور از را مالك عمل قرار دهیم باید گفت 
بلکـه   نیسـت  تـأمین فضـاي کـار و تفـریح    یـا  و  )ینک رایـج اسـت  آن گونه که ا(بلوارسازي 

ي ضـروري حیـات فـردي و    هـا  فعالیـت دهی و کنترل جملگی  وان سازمانت شهرسازي را می
بنـا بـه    ،پاسخگوي نیازهـاي متفـاوت انسـان    ،به نحوي که حاصل کار ؛جمعی انسان دانست

هادي اهل خویش به سمت  شهر باید ،آن بر عالوهخودش بوده و  بینی خاص فرهنگ و جهان
  .شان باشد کمال مطلوب انسانی

” شـهر “شـود، و بـا    تعبیري است که گاهی معنایش با معناي شهر خلط می“ شهرسازي“
، ”انسـان “داراي سـه جـزء اصـلیِ    ” شـهر “کـه  اسـت  در حـالی  این . شود میتصور  ،دفمترا
م شهر ت یا ایجاد جزء سوو فقط، بر شناخعموماً ” شهرسازي“ اما است” کالبد“و ” تاطابرتا“

ل ذکـر اسـت کـه بـا      . متمرکز است فی برخی از ارتباطاتو البته معر شهر” کالبد“یعنی  قاـب
 عنـوان  بـه گیري کالبـد شـهر کـه    ی بر شکلثیر شرایط محیطی و اقتصادي و فنعنایت به تأ

ي عینـی از قبیـل عملکردهـاي    هـا  جلـوه موضوعات و  هشود، هم وجود عینی شهر مطرح می
شهرسـازي،   هبه این ترتیب اسـت کـه واژ  . گیرند قرار می) کالبد(  نیز در همین طبقه شهري

) و هنـر (انـش  ل از سه جزء اصلی است در حالی که دچرا که شهر متشک ؛تعبیري نارساست
اگـر  . پـردازد  مـی  از شـهر  ساخت کالبد شهر یعنی تنها به یک جزء هشهرسازي، فقط به نحو

اش تعریـف کنـیم، تعبیـر     دهنـده  شـکل  يبـه تعریـف و اجـزا    بخواهیم شهرسازي را با توجه
” تعلـیم “، ”تزکیـه “از : شهرسازي باید به سه قلمرو مهم بپردازد که این سه قلمـرو عبارتنـد  

  .اهل شهر زندگی) یا مکان(” محیط“و ) تربیت(
با  کسانی که هو به عبارتی مجموع(یا شهرساز  ،حقیقی يسخن در این است که شهرساز

در ساختن یک شهر دخالت دارند و باید با همکاري یکـدیگر عمـل   ، ”ارکان شهر“ عنایت به
 ،به صورت توأمان و هماهنگ ،یک شهر هدهند لیِ تشکیلبایستی براي سه موضوع اص) کنند

  :ریزي کنند برنامه به شرح زیر
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ل   .1 مراحل آموزش رسمی و  هاهل شهر در هم هاست که به آموزش و تزکی” سازي انانس“او
بـه  و تعـالی بخشـیدن    هـا  انسانروح ) یا هدایت(ساختن  ،پردازد و حاصل آن ررسمی میغی

اهـل شـهر،    عنـوان  بـه که  تمرکز داردیی ها انسانتربیت  راین بخش از شهرسازي ب. آنهاست
قـادر بـه رفـع آن ضـعف      ،ی با ضـعف احتمـالی آنهـا   و حت باشنددو بخش دیگر نیز ه سازند
  .هستند

اگرچـه   .است” رفتارسازي“ ترین وجوه آناست، که یکی از اصلی ”تطاارتبا“تعریف  دوم  .2
مراد از آن تدوین مقررات و ضـوابطی  ا مت تعبیري نامأنوس به نظر آید، اممکن اساین واژه، 

و آنهـا بـا محـیط     هو بـر پایـ   مـی کننـد   مشی ،آنها  بر اساس  ،شهر هشد تزکیه است که اهل
تـدوین  ” شده تزکیه“اي  رات اگر در جامعهقوانین و مقر این. سازند ارتباط برقرار می ،دیگران

، رفتار اهل شهر را شکل خواهند داد، اما اگـر  )در جلوت و در خلوت(شوند به صورت اخالق 
در منظر عـام و در هـدایت   ) به صورت قانون(ن ناقص باشد، الاقل این مقررات مدو” تزکیه“

  .کنند روابط ظاهري و عینی ایفاي نقش می
م، فضا و کالبدي را پدید است که بر اساس قوانین و مقررات بخش دو شهر ”کالبد“م، سو
کالبد شهر، که در واقع،  .باشد) انسانیا (ل و فعالیت بخش او آورد که بتواند مکان زندگی می

ه ترکیب آنها با عناصر طبیعی تشکیل شده اسـت،  شده شهر و البتمحسوسات ساخته از همه
ي فرهنگـی و  ها ارزشا اصول و کند امت میوم ریاضی و تجربی تبعییک سري عل اگر چه از
الیت تا وصـول بـه   اشتن فضایی مطلوب براي فعي جامعه براي در اختیار دها آرمانهمچنین 

ه عموماً نانوشته ،گیري کالبد شهرشکل اهداف حیاتش نیز در اي دخالت تام و مستقیم و البتّ
  .دارند
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  شهريشهري  ریزيریزي  برنامهبرنامه. . 44- - 22

  شناسـی، ترافیـک،   هایی چون آمار، اقتصـاد، جامعـه  گیري از رشتهریزي شهري با بهرهنامهبر
هـاي پـیش روي شـهر را بـه      شناسی و امثال اینها افقتجمعی شناسی،شناسی، زمیناقلیم

در بسـیاري از مـوارد،    .کنـد منظور فراهم آوردن شرایط مناسب زندگی اهل شهر ترسیم می
 هیژه هنگامی که با بحث بـر سـر تهیـ   وب ؛دنورز غفلت می) اهل شهر(سان از ان ها ریزي برنامه

را ” حرکـت “و ” اقتصـاد “، ”ها فعالیت“تولید،  هشیوو  نوع“برنامه و طرح، موضوعاتی همچون 
نماینـد او را   ی مـی ی اگر از انسان نیـز بحثـ  نظر قرار داده و حتدهاي اصلی م مالك عنوان به
این  در. دهند نظر قرار میی همچون سایر اجزا مدیجز عنوان هب ،و در واقع ،تجمعی عنوان به

  .شود و عدد و رقم می) توده(انسان تبدیل به جمعیت  موارد،
یـق  کنـد، بـه طر   ی میاي از یک ماشین بزرگ تلق قطعه مثابه بهر که انسان را همین تفک

ه در مداقـ در حـالی کـه انـدکی    . انگـارد  یي و مکـانیکی مـ  داي مـا  اولی شهر را نیـز پدیـده  
ل از کالبد و قوانین حاکم بر آن بـه  دهد که شهر متشک ت شهرها نشان میگیري و حیا شکل

. اي کـه تصـور شـهر بـدون اهـل آن نـاممکن اسـت        باشـد بـه گونـه    انضمام اهل خویش می
دون شـهروندان  ي شهري جدید تصوها طرحکه در  گونه همان ممکـن   ،ر حیات و رشد آن ـب
  .نیست

  رراحی منــظاحی منــظطــرطــر. . 55- - 22

علـت  (بـه کـارگیريِ عناصـر طبیعـی     از طراحی محیط و منظـر   با عنایت به این که مقصود
ا و متعـادل سـاختن   تناسبات و ایجاد ریتم و هماهنگی بین آنهـ و و نظم دادن روابط ) يماد

ي) ت صوريعل(محیط و فضا  انسان در قلمـرو نیـاز    در جهت پاسخ به نیازهاي معنوي و ماد
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قالـب عبـارات   احی محیط و منظـر را در  توان علت غایی طر، میاست با طبیعت او به رابطه
  :زیر توصیف کرد

توانـد بـه آرامـش و    آن مـی  باجویی و زیباطلبی انسان کـه غنـاي  زی گویی به حس پاسخ
نی را کـاهش داده و بـه   ي و ماشـی او انجامیده و اضطراب زندگی مـاد  بهجت روانی و روحی
ر ) نیسـتان وجـود  (دوري از اصـل خـویش    ل زندگی خـاکی و تعبیر متفکرین، تحم ایش را ـب

شـده در  احـی در واقع، این حداقل ثمـره مـورد انتظـار از محـیط و منظـر طر     . ممکن نماید
  .استهاي انسانی  مجتمع
یت به مقوالت مرتبط با منظر و طراحی و وجه زیباشناسانه آن، دو زمینه مهم قابل با عنا

ات کالبـدي  تجلیـ “، و دیگـري  “ایی منظـر حکمـت زیبـ  “نظـر و   یکـی مقولـه  : طرح هستند
تاً به آنچـه کـه   منظر شهري ماهی. تی عینی معقوالعبارتی، تجل ، و به”ها در طرح ها حکمت

متمرکز ) ي مختلف که ذکر آنها گذشتها مقیاسته با الب(گیرد در میدان دید انسان قرار می
تواند می ،این رشته. تام دارد ارتباط ،یابدمیباصره در ت و به این ترتیب، با آنچه که حساس

  .تعادل برقرار نمایدبین ساختمان و عناصر طبیعی ، مناظري زیبا و دلپسند فراهم آورده

  خالصه خالصه 

به دنبال تعاریف مطرح در فصل قبل و براي تکمیـل آنهـا، در ایـن فصـل،گروه دوم کـه      
بـود، توضـیح   هاي خاص و کامالً مرتبط با موضوع طراحی شهري خواهـد  شامل تعریف واژه

، ”شـهر “ هدهنـد  ارکان و عوامـل شـکل  “، ”شهر“: ترین آنها عبارتند ازاصلی شود کهداده می
  .”طراحی منظر“ و ”شهري ریزي برنامه“، ”شهرسازي“
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  احی شهرياحی شهريطرطر  قدمـــتقدمـــت..  11- - 33

، و نـدارد   طـوالنی  يعمـر  ظاهرادانشگاهی  هیک رشت عنوان بهطراحی شهري  هرشتاگر چه 
لین براي او(عنی تأسیس رشته طراحی شهري یپیش دهه  پنجبه حدود در جهان  آنقدمت 

و در ایران به حدود سه ) Branett, 1982(میالدي  1960شگاه هاروارد در سال در دان) بار
رشـته   کاربرد ایـن  ا، امرسد می هنرهاي زیبا هیعنی تأسیس این رشته در دانشکدپیش دهه 

 .پیش رایج بوده است ها قرنایران از  در جهان و از جمله سراسربه صورت عینی و عملی در 
و سـایر شـهرهاي مهـم و     اي بغداد، اصـفهان، کرمـان، شـیراز   احی شهرهآن را در طر هنمون

مصادیق واضح  ،احی شهري در تاریخ شهرسازي ایرانبراي طر. توان مشاهده کرد می تاریخی
شهر و احی هاي بارزي از توجه به طر دارند که نمونهي متفاوت وجود ها مقیاسو روشنی در 

  .ی استخاصي محیط زندگی مطابق تفکرات و آرا
روزگاران دور، اگر بپـذیریم  یان دیگر، با عنایت به وجود شهرهاي بزرگ و کوچک از به ب
ه تعریـف و مصـداق   است کـه البتـ  ) یا شهر(ي زیستی ها مجتمعاحی شهري، طراحی که طر

را اندکی احی شهري ن عمر طرتوامی گاه آنهاي مختلف، متفاوت بوده است،  شهر در دوران
  .ها دانست گاه سکونتي زیستی یا ها مجتمعا ایجاد نخستین زمان بپس از آغاز معماري و هم

جمشـید و  چون بیشـابور، تخـت   هاییو مجموعه از دوران قبل از اسالم شهرهادر ایران، 
و  هـاي بـزرگ   مجموعهو شهرها ایجاد  ،ي روشنی هستند و پس از اسالم نیزها  مثال ،شوش

هاي  مرکز شهر قزوین، مجموعه خان، مرکز شهر اصفهان، گنجعلی هچون مجموعهمکوچکی 
مراکز شهرها و مراکز محـالت بـه انضـمام     هي حکومتی در شهرهاي مختلف، مجموعها ارگ

گیـري فضـاهاي شـهري و    بر شکل -به صورت قوانین نانوشته هرچند -ضوابط و معیارهایی 
 ،ها مراتب فضاهاي عمومی و دسترسی ارتباط فضاهاي عمومی و خصوصی و همچنین سلسله

  . اند دهکراحی شهري ایفاي نقش ت مبانی طریاتجل مثابه بهلگی جم
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شان، تحـت   ییرغم اختالفات جز ي شهري که علیها فضا ده هباید توجه داشت که مقایس
اگـر چـه   (احـی اندیشـیده   دلیلـی بـر طر   ،انـد  اصول و ضوابطی کامالً همسان شـکل گرفتـه  

  ).Aminzadeh, 1995:ك.ر(آنهاست ) غیرمکتوب
احـی آنهـا   موماً وقتی که در توضیح و معرفی شـهرهاي تـاریخی ایرانـی، از طر   ، عامروزه

احـی  لب به اعتـراض مـی گشـایند کـه ایـن شـهرها طر       آید، برخی افرادسخن به میان می
یـن  ا بالفاصله احیح است امه صاین سخن، البت. اندریخ شکل گرفتهاند، بلکه در طول تا نشده

؟ اگر چیزي روي چیست؟ آیا جز اندیشه و باور استشود که طرح و طراحی سؤال مطرح می
طرح نیست؟ باید یـادآوري کـرد کـه     ،پرینت و پالت ظاهر نشود ،چاپ ،اوزالید ،کاغذ کالک

ه شان از  يها ساختماننباید  مسلمان شهرها بر آن بوده است که این باور مردمان خـدا   خاـن
کـه از شـهرهاي مسـلمانان     بلندتر باشند و ایـن بـاور در طـول تـاریخ بـه صـورت کالبـدي       

شان هـم  احی شهري داشتند و مهندسانظاهر شد و اگر آنها هم رسماً رشته طر ،شناسیم می
  .گرفتها شکل نمی همان کردند، چیزي جزکشیدند و بعد اجرا میطرح می با همان باور،

  خلق فضاخلق فضا  فرایندفرایند  ..22- - 33

کـه در  (ی و خیـالی  ی فضـاي ذهنـ  شهري یا حتفضاي اگر چه هر عنصر یا فضاي معماري، 
زمان و با عملکرد خویش و با خاطراتی که  در طی) شود آثار انسانی حادث میتماس با سایر 

ل بوده و معانی جدیـدي از آن در  مداوم در حال تحوبه طور بندد،  از آن در اذهان نقش می
یـا  ( احسـاس “ اي بـا عنـوان   ا ایجاد کالبد فیزیکی آن از نقطهد، امگیر خاطر جامعه شکل می

و حضـور  ” بـرداري   هنگام آماده شـدن بـراي بهـره   “اي با نام  آغاز شده و در نقطه” نیاز) بیان
” سـاخت “و ” احـی طر“اصلی  هاین دوره مشتمل بر دو مرحل. رسد انسان در آن به پایان می

نیازمنـد آمـوزش بـوده و در دوران حاضـر، مبـانی اصـلی آنهـا در         مرحلـه  که هـر دو  ،است
ل ست و تجربه و شرایط مختلف بر تحوممار ،راکز آموزش عالی تدریس شدهها و م دانشکده
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بانی در استحکام م ،نقش فضاي فکري آموزشدر این رابطه . گذارد آن تأثیر می) غنا یا افول(
  .است هینقش شایان توج )ریزان  احان و برنامهمعماران، طر(فکري هنرمندان 

ی و امـري فنـ  ) و نـه کـامالً  (کـه بیشـتر    تساخ همیان این دو مرحله، نسبت به مرحلاز 
ه وجـوه فلسـفی و هنـري      احی به دلیل وابسـتگی طر همرحل ،تکنیکی است و علمـی و  اش ـب

بعـد معنـایی و    ،به عبارت دیگـر . استهی برخوردار فرهنگی و تاریخی از اهمیت شایان توج
سـت کـه از   بنیـادینی ا آثار انسانی در ایجاد محیط و فضاي مصـنوع، وجـه    تمعنوي خالقی

الت فکري و روحـی  کند در تحو با فضایی که خلق می ويو  ،اح تأثیر پذیرفتهبینی طر جهان
  .نماید و فرهنگی و رفتاري جامعه نیز ایفاي نقش می

هاي خویش و انتظاراتی  ساخته، عالم هستیبه ) جوامعو  (با عنایت به نوع نگرش انسان 
بینی و فلسفی  احی در فضاي جهانحل فرایند طرمرا تمامتوان گفت که  می ،که از آنها دارد

مواقع صراحتاً به آنها توجه یا اشاره شده از بدون آن که در بسیاري  ؛آیند در پی یکدیگر می
ت مردم بدون آگاهی بـه  ختار زبان که اکثریهمچون سا ،در واقع. ر قرار گیرندو یا مورد تذک
بینـی نیـز بـر     کننـد، جهـان   ا رعایـت مـی  آن ر قواعـد  )یا صرف و نحو یا گرامر(دستور زبان 

 ،کـالس  ،متـون آموزشـی   هدایت دانشجویان و هنرجویان بـر کلیـ  ها و بر ه گیري طرح شکل
ده و آنان را در جهت تجلی جهت آنها را تعیین نمو ؛شاگرد و فضاي آموزشی اثر دارد، استاد

بینـی   کمت جهـان هایی از ح نقش جنبه ،به این ترتیب. کند هدایت می ها ارزشبخشیدن به 
شـهري از اهمیـت    احـی طردر آمـوزش  ) شناسـی  شناسی و انسـان  شناسی و هستی معرفت(

  .برخوردارند فراوانی
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  احی شهرياحی شهريتعریف طرتعریف طر. . 33- - 33

 و ر جزءگرایانه برخاسته است،از تفک عموماً هاي مختلفی که از دیدگاه ،احی شهريطربراي 
 از جمله این کـه  ؛عی ارایه شده است، تعاریف متنوهاي مطرح براي آن با عنایت به خصیصه

ورده، خلـق یـک   آگشـایی تحلیلـی، خلـق یـک فـر      ، مسئلههنري -تی شهوديفعالی عنوان به
القیت فردي، تجلی اراده و مشارکت ی اراده و خسخ کالبدي به نیازهاي انسان، تجلفرایند، پا

ی شـهري،  عمـوم  هاي، ساماندهی کالبـدي عرصـ   ان رشتهتی میی خاص، فعالییتجمعی، فعال
غنـی   عنـوان  بـه ط، و یا مکان، هنر ایجاد ارتبا جمعی و حسه تعین کالبدي فرهنگ و خاطر

  ).1378گلکار، (فضایی شهر تعریف شده است  هساختن تجرب
و ” زیباشـناختی  –تجربه “، ”زیست محیطی“هاي  فهنیز با عنایت به مؤل گرایی ر کلتفک

کـه بـه نحـوي بـه ارتقـاي کیفیـات        کنـد  تعریفی را از طراحی شهري ارایه می ”عملکردي“
   ).1378گلکار، (منجر شود فوق  هگان سه

 زیسـت  محـیط ت کالبـدي  فرایندي انسانی که بـا بهبـود کیفیـ   “ عنوان بهاحی شهري طر
این تعریف، البته، حـوزه  ). 4، ص1372ادي، لی و بنیتوس(شود فی مینیز معر ”سروکار دارد

 هـا  خیابـان هـا و   داند کـه عمـالً میـدان   می ها مانساختاحی شهري را اساساً بین فضاي طر
نظریه دیگري حوزه نظري طراحـی شـهري   ). 1372توسلی و بنیادي، (مصادیق آنها هستند 

بنـدي  اي طبقـه هایی، نظریـات هنجـاري و نظریـات رویـ    کالن نظریات محتو را در سه حوزه
  ).1386زادگان، عباس. (کند می

یـا  (ري نیز مراحلی مطرح شده است که این مراحل احی شهزمانی طر بندي طبقهدرباره 
، ”احـی شـهري عملکردگـرا   طر“، ”طراحی شهر آرایشی“، ”احی شهريپیش طر“به ) هادوره

اند کـه در طـول تـاریخ بـه     تقسیم شده ”طراحی شهري پایدار“ و ”احی شهري ادراکیطر“
تولد تا بلوغ طراحی  نوانع بهاین نظریه که این مراحل را ). 1382گلکار، (اند دنبال هم آمده
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نکتـه  . دانـد یابنـده مـی  لکند، طراحی شهري را داراي ماهیتی پویا و تحوفی میشهري معر
ایجاد شهرها و فضاهاي شهري تا  سالهدوران چند هزار این نظریه، ه این است که جالب توج

 میالدي را که سال تأسیس اولین دوره رسمی دانشگاهی طراحی شهري اسـت،  1960سال 
آثار این دوران طوالنی نیز، فقـط   از میان همه. دانداحی شهري میدوره جنینی و پیش طر

سـازي اشـاره   هاي کامیلوسیته و جنـبش منظـر  به مداخالت بارون هاسمن در پاریس، آموزه
  .شودمی

 هشـود کـه بـین دو رشـت    فی مـی ، پرکننده خألیی معراحی شهرياي دیگر، طرهدر نظری
، احی شهري از این منظورهاي طرفهترین مؤلاصلی. زي شهري وجود داردریمعماري و برنامه

ادراکـی   -شـناختی عینـی و زیباشناسـی ذهنـی    محیطـی، زیبـا  هاي عملکردي، زیستمؤلفه
  .هستند

تعریـف بـراي    56 این که، در مطالعات مختلف با استفاده از منابع غربی بالغ بـر  مختصر
لی و بنیـادي،  و توسـ  1378گلکـار،   1377ینـی،  بحر: ك.ر(احی شهري ارایه شده است طر

وجه کالبدي شهر و  گر شده، جلوه ،فاق این تعاریفآنچه که در اکثریت قریب به ات و )1372
ی افـراد،  بینـ  جهانها و منظرها و در واقع با تأثیرپذیري از  فضاي شهري است که از دیدگاه

حاکی از آن اسـت کـه هـر     ،تعاریفمروري بر این . ه و امعان نظر قرار گرفته استمورد توج
را ) اعم از انسان، فرهنگ، محـیط و سـایر علـوم و هنرهـاي مـرتبط     (وجه یا وجوهی  ،کدام

  .اند مغفول نهاده

  احی شهرياحی شهريتعریف مورد نظر از طرتعریف مورد نظر از طر..44- - 33

  : به صورت زیر تعریف می کنیماحی شهري را در اینجا اجماالً طر
ر و ي مختلف در بستر تفکـ ها مقیاس ایجاد فضاهاي شهري دری شهري، به معناي طراح

نیازهـاي  فرهنگ جامعه با ملحوظ نمودن شرایط محیطی به منظور پاسـخگوییِ توأمـان بـه    
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ا سـایر    و مدنیِ مرتبط، در ضمن ه) روانی و معنوي ،اعم از نیازهاي مادي(انسانی  مراهـی ـب
  .ستگیري از امکانات آنها نري و بهرهی و ههاي علمی، فن رشته

به نحوي که بـه  ] است[ فنّ ترکیب اصوات“اند که  ه در معنی موسیقی گفتهک طور همان
ن تـوا  می نیـز مـی  شی و هنرهاي تجسا، در مورد نق)1378دهخدا، ( ”گوش خوشایند باشند
 در. به نحوي که به چشم خوشـایند باشـد   ؛ستها رنگترکیب اَشکال و  گفت که نقاشی فن
از آن (اي است که براي گـوش و   ها به شیوه ژهترکیب وا توان گفت که فن مورد شعر نیز می

بـه   ؛ترکیـب مصـالح و تعریـف فضـا اسـت      معماري نیز فن. ذهن خوشایند باشدبراي ) باالتر
در یک کالم، ایجـاد   احی شهري نیزطر. اي که براي جسم و روان انسان خوشایند باشد گونه

را مـدنظر   ”میان جمع الیت درراي حیات اجتماعی یا زندگی و  فعفضاي عمومی مطلوب ب“
مشـی  خـط   هـا  سـاختمان احی شهري براي معماران و سازندگان تکبه این ترتیب، طر. دارد

سازان را به رعایت تناسـب و تعـادل فضـاي شـهري و     طهسازان و محومنظرکند؛ میتعیین 
ه چشـم    سـازد؛ زمینـه  ر مـی ، متذکگیردآنچه که در مقابل ناظر قرار می انـدازهاي  وصـول ـب

، تعادل آرامش ،تکند؛ امنیاند، فراهم میریزان به آن پرداختههاي شهري را که برنامه هبرنام
و  کنـد فـراهم مـی  ) و به تناسب هر  فضا(ي انسانی را در شهر ها فعالیتو امکانات الزم براي 

و رفتارهـاي متعـادل هـدایت کـرده و آنـان را بـه        هـا  ارزشاهل شهر را به اصول و باالخره 
زا احی شهري انسانی، از ایجاد فضاهاي غفلتنکته مهم این که طر. شودر میمتذکها  زیبایی
را بـراي  ) نه آرامش جعلی ناشی از غفلـت (پرهیزد و آرامشی اصیل می کننده به جدو گمراه

  .بیندشهروندان تدارك می

  

  



  
                                                                                                                         41  

 

 

 اجمالی در باب طراحی شهري 

  احی شهرياحی شهريو علوم مرتبط با طرو علوم مرتبط با طر  هاها  زیرمجموعهزیرمجموعه. . 55- - 33

توان معرفی کرد هایی را میزیرمجموعه) ه شدز آن ارایبا تعریفی که ا(حی شهري ابراي طر
شناسی محیطـی،  احی محیط، روانمعماري، منظرسازي، باغبانی، طر: که اهم آنها عبارتند از

  .هذا علی ت ساختمانی و شهري، زیباشناسی، رفتارشناسی، ترافیک و قسرمم
-شناسـی، انسـان  معـه شناسی، جا، علومی چون روانهاي یادشدهدر کنار مباحث و رشته

 تـوان از ها و قلمروهایی هستند کـه مـی  شناسی، حکمت، فلسفه و سایر علوم انسانی، زمینه
ودي با آنها آشـنا  اح شهر باید تا حدحی شهري یاد کرد و طراعلوم مرتبط با طر عنوان بهآنها 

احـی  طردربـاره ارتبـاط   . منـد شـود  عالمان آنها بهره بوده و در تهیه طرح خویش از مشاوره
در بحث تعاریف ذکر شد، گروهـی طراحـی شـهري را     آنچه بر عالوهها، شهري با سایر رشته

 دانند کـه حـوزه  بعدي عملکردها میبعدي شهر یا به عبارتی سازماندهی سهاحی سههنر طر
لی و ینیـادي،  توسـ ( اسـت ریـزي  سـازي، مهندسـی و برنامـه   فعالیت آن بین معماري، منظر

1372(  

  احی شهرياحی شهريهاي طرهاي طر  مقیاسمقیاس. . 66- - 33

کننـد  ی میحی فضاي شهري مترادف و همسان تلقابرخی آرا، اصوالً طراحی شهري را با طر
شوند، مثـل سـیماي عمـومی    توانند مطرح ی که در این زمینه میت مهمو از بسیار موضوعا

غافـل   ،احـی شـهري قابـل طـرح اسـت     ي مختلفـی کـه بـراي طر   ها مقیاسویژه از شهر، و ب
هـایی اسـت کـه بـراي آن     احی شهري یکی از رشـته رشته طر، ها مقیاس رددر مو. شوند می

از نظـر مبـانی نظـري، بـراي     . کردتوان ذکر ي متفاوتی را از منظرهاي مختلف میها مقیاس
آن، موضوعاتی  بر عالوه. ه به معارفی چون فلسفه و حکمت ضرورت داردطراحی شهري، توج

ی ات اجرایـ ط خاص، ضوابط اجرایی و حتـی جزییـ  م، ضواباز قبیل اصول، معیارها، ضوابط عا
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از نظر عملـی و  . ضرورت دارد بندي است،عی قابل طبقهکه در طیف و مقیاس وسیع و متنو
سازي، اثاثیه شـهري   سازي، کفه، خیابان، میدان، بدنهیی براي شهر، محلها طرحاجرایی نیز 

ي شهري معرفی شوند که در ها طرح عنوان بهتوانند ات اجرایی میجزییی نوع مصالح و و حت
احی شهري باید مـالك عمـل   ی، هماهنگی، وحدت و سایر اصول طرآنها زیبایی، کارآی تهیه

  ).6الی4تصاویر (قرار گیرند 
کـس  عی قابل ذکر است که هر ي متنوها مقیاساحی شهري چنان که ذکر شد براي طر
احی یک فضا یا مکـان  بر طربرخی . متمرکز است ها مقیاس به تناسب، بر یک یا چند یا همه

قـرار  ) هـا (یـا فضـا  ) ها(احی مکاناز جمله این که گاهی تمرکز بر طر. خاص متمرکز هستند
اگونی، خوانـایی،        گیرد و براي طرمی احی مطلـوب آنهـا معیارهـایی چـون نفوذپـذیري، گوـن

ر اهم  انعطاف ن یتشـا پذیري، غناي حسی، رنگ تعلق و تناسبات بصري که البته به ترتیـب ـب
ا بـه  برخی نیز فراتـر از یـک فضـ   ). 1382 بنتلی و دیگران،(شوند فی می، معرشودافزوده می

هـا را در قالـب آن    سـایر مقیـاس   ،ي مبذول داشتهموضوع سازمان فضایی شهر توجهی جد
  ).1381لی، توس: ك.ر(دهند ه قرار میمورد توج

  احی شهرياحی شهرياصول طراصول طر  بنديبندي  طبقهطبقه. . 77- - 33

و عناصر گونـاگون   اي که متشکل از اجزاي و خلق هر پدیدهگیرطبیعی است که براي شکل
راي    بوده و براي پاسخگویی به نیازهـایی و فـ   یی هـا  فعالیـت راهم آوردن شـرایط مناسـبی ـب

 هتوانـد پدیـد  ه به اصولی ضرورت دارد که رعایت آن اصول مـی طراحی و ساخته باشد، توج
، شـناخت و  هـا  ایـن  بر عالوه. تر کندیکاش نزدآل و آرمانیمورد نظر را به نسخه و وجه ایده

احجهان ،نظرات تدوین اصول، به آرا، کننده کننده و ادارهاستفاده، سازنده ،بینی و فرهنگ طرّ
ی شهري نیز اصولی قابل تـدوین اسـت   احبه این ترتیب، براي طر. تام داردبستگی و ارتباط 

  .دشومی اشارهبرخی از آنها به به اجمال که 
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انـد کـه از   شـده  بندي دسته) به شرح زیر(شهري مورد نظر، در پنج طبقه  احیاصول طر
پـنج دسـته اصـول    طبقـه یـا    پـنج ایـن  . شودفصل بعد، در هر فصل به یک طبقه اشاره می

  : احی شهري عبارتند ازطر
 )باطنی، معنوي، فکري، ذهنی(ومی اصول مفه -

 )ظاهري، محسوس(اصول عینی  -

ی بینـ  جهـان یا این که مربوط بـه   ی طراح استبین هانجکه منبعث از (اصول فکري طراح  -
 )ح سعی در ملحوظ داشتن آنها دارداهل شهر است و طرا

 ) اي هر موضوع، فضا یا عنصر شهريبر(اصول خاص  -

ـ  ،شهر و فضاها و عناصر شهري مربوط استمدیریتی که به اداره اصول  - ه طـور مختصـر   ب
  :تشریح شده اند

اصولی براي زنـدگی و مشـی در زمـین و     عنوان بهکه  )معنوي و باطنی(اصول مفهومی  - 1
عمـال شـوند   توانند و باید در همهاند و میفی شدهحیات انسان معر دوران مقوالت زندگی ا .

ملل و مکاتـب فکـري نیـز     ه سایر ادیان وچه در بسیاري از موارد، مورد توجاین اصول، اگر 
ي آنها نیز از این ها ویژگیالمی اخذ شده و حاضر، عمدتاً از تعالیم اس هستند، اما در مطالعه

 .اندتعالیم وحیانی استنتاج شده

ز معنـوي و ذهنـی نیـ    تواننـد در زمینـه  م شامل اصولی است که اگـر چـه مـی   گروه دو - 2
ی و ظهـور عینـی آنهـا    مصادیقی داشته یا از آنها متأثر شده باشند، اما عمدتاً بر وجـه حسـ  

ورد فاق کسانی که در مـ ی است که اکثریت قریب به اتن گروه، شامل اصولای. شودتأکید می
ه ي محسوس سـخنی داشـته و طرحـی ارایـ    ها زیباییت و مباحث هنري و طراحی و خالقی

 .کرده اندتأیید آن را این اصول تأکید و بر اند، داده

اگر چه هر اصـل   .شود که خاص هر فضا یا قلمرو هستندم اصولی را شامل میگروه سو - 3
هـا و فضـاها از   ا در برخی حوزهداشته باشد، امسایر فضاها یا قلمروها نیز کاربرد تواند در می
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طبقـات  . اسـت ه ، و در سایر فضاها کمتر مـورد توجـ  یت و کاربرد بیشتري برخوردار بودهاهم
ي هـا  فعالیـت و ع ، فضاهاي متنوها پارك ،معابر ،اصلی این اصول براي فضاهایی چون میادین

 .دع، قابل طرح هستنمتنو

اح اصولی هستند که بر مبـانی فکـري طـر   گیرند، ا اصولی که در گروه چهارم قرار میام - 4
گیري طرح و هدایت شکل یجه، بردر نتبینی وي هستند؛ هاي جهاناند و به بیانی پایهحاکم
در . سـایر اصـول نیـز هسـتند     این اصول، در واقـع، تفسـیرکننده  . دباشناح تأثیرگذار میطر

د او نسـبت بـه جامعـه    ه رسـالت و تعهـ  کننـد اح و تعریفمبانی کار طر ،حقیقت، این اصول
خـاص   کننده مصـادیق اصـول طراحـی در هـر جامعـه     تعریفهمچنین این اصول، . هستند
یـا  (وه چهارم احی بنامیم، اصول گر، اگر هماهنگی و وحدت را اصول طربراي نمونه. هستند

هسـتند کـه طـرح     ايحدت در جامعههماهنگی و و کنندهتعریف) احاصول مبانی فکري طر
 .شوده میبراي آنها تهی

ل و دگرگـونی  اوالً مدام در حـال تحـو  : یت به این که شهر و عناصر و جزییات آنبا عنا - 5
ا معنـا و     معنی دیگري به آن می) با فرهنگ خاص(ثانیاً حضور انسان ، هستند بخشـد کـه ـب

ت شـهر و فضـاهاي   گرگونی مـدیری ، ثالثاً دشکل ظاهري و زمان تهی بودن آن متفاوت است
هـا،  آیین ، امکانات،آوريالت فن، رابعاً تحوشهري بر دگرگونی شهر و فضاهاي شهري مؤثّرند

اح هـاي طـر  برداري و حضور انسان در فضا، که ممکن است بـا ایـده  رفتارها و چگونگی بهره
اصول “را با عنوان  توان اصولینماید، میل میفاوت باشند، شهر و فضاها را متغیر و متحومت

ایـن  . معرفـی کـرد   ”برداري از شهر و فضاها و عناصر شهرياصول بهره“یا  ”ت و ادارهمدیری
ت اشاره دارد و این کـه  الهر در طول زمان و با تغییر و تحواحی شدسته اصول، به تداوم طر

 .توان شکل ثابتی را براي آن قرار داداحی شهري فرایندي است که نمیشهر و طر
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  اصول طرّاحی شهري بندي طبقه :1- 3شماره  نمودار

  خالصهخالصه

فصل حاضر به تبیین برخی موضوعاتی که به طراحـی شـهر مربـوط و مـرتبط هسـتند،      
، ”فراینـد خلـق فضـا   “، ”تعریـف “، ”تاریخچه و قـدمت “: این موضوعات عبارتند از. پردازد می
ضوعات مختلف و مـرتبط بـا   در انتها نیز مو ”.طبقات اصول طراحی شهري“و  ”علوم مرتبط“

بندي اصول طراحی شهري، یـا اصـولی کـه در طراحـی     طراحی شهري معرفی شده و طبقه
  .باید مورد استناد و استفاده قرار گیرند، ارایه شده است) بویژه در ایران(شهري 
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  خودآزماییخودآزمایی

 رسد؟احی شهري، به صورت عملی و به شکل دانشگاهی به چه زمانی میقدمت طر  - 1

 اند؟احی شهري کدامف طرتعاری  - 2

 دانید؟ چرا؟تر می احی شهري را مناسبکدام تعریف از طر - 3

 اند؟احی شهري کدامها یا علوم مربوط به طرمجموعهزیر - 4

  .بندي هستند؟ نام ببریداحی شهر در چند دسته قابل طبقهاصول طر - 5
 



 
 

4 

  چهارمفصل 
معنـوي و  (اصول مفهـومی  

 )باطنی
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  اهدافاهداف

  :هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر می باشد
 در شهر  گرایی معنویتي ها هجلو .1

 ي تجلی وحدت در شهر ها راه  .2

 شناسی در شهر مباحث زیبایی  .3

 ردهی در شهر جایگاه تذک .4

 آن با محیط و فرهنگ  ارزش هویت و رابطه  .5

 بخشی و هدایت ي کمالها راه  .6

تـراز از کبـر و جایگـاه آنهـا در طراحـی      روي، تواضـع و اح مباحثی چون سرزندگی، میانه  .7
 شهري 
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 )معنوي و باطنی(اصول مفهومی 

  ))تتارجحیت معنویت بر مادیارجحیت معنویت بر مادی((  گراییگرایی  معنویتمعنویت..11- - 44

و ) نفسـانی (، روانـی  )روحـانی (چنانچه در توصیف انسان آمده اسـت، سـه سـاحت معنـوي     
ز ساحت معنـوي  ترین ساحت نیبراي انسان قابل تمیز است که اصلی) جسمی(فیزیولوژیکی 

به ایـن  . ل آن باشندو امور باید در خدمت و در جهت کما ها فعالیتو روحانی است که همه 
ي انسانی باید بر مباحث ها فعالیتت حیات، و در نتیجه، هدف اصلی ترین ساحترتیب، اصلی

  .فی خواهد شداز این اصل معر گیري بهره يها راهمعنوي متمرکز باشند که ذیالً برخی از 
. مرتبط با انسان همیشه و همه جا، قلمرو معنوي حیات انسـان اسـت   هترین مقول بنیادي

جملگی نمودها و تظاهرات زندگی بشر منبعث از تفکر معنوي بشریت و اصول  ،به بیان دیگر
در این زمینه ذکر مثالی از مولوي موضوع را کامالً روشـن   .ي برگرفته از آن استها ارزشو 
) یا انسان و اسب( ”مرکَب“و  ”سوار“روح و جسم، آنها را همچون  مولوي در مقایسه. کندمی
همچون سوار است که براي حضور در زندگی دنیایی بر  ”روح“دهد که ، و توضیح مینامدمی
رکَب و اسب( ”جسم“ به این ترتیب، باید مراقب بود و این دو را از یکـدیگر  . سوار است) یا م

سوار در بیتوتـه و بـه هنگـام اسـتراحت و تغذیـه، خـود و       که یک اسب گونه همان. تمیز داد
خورد، باید سوار هیچگاه غذاي مرکوب خویش را نمیه دارند، و اسباسبش غذاهایی جداگان

 مراقب بود و در همۀ موضوعات مربوط به زندگی انسان این دو ساحت را کامالً از هـم تمیـز  
توجـه تـام   ) روح و جسـم (یات هر دو موضوع و به فراهم آوردن شرایط مناسب تداوم ح داد

  .و نه جسم و اسب ، روح و سوار است”اصل“ضمن آن که  داشت؛
  :از آنهاست گیري بهرهی این اصل، تأکید بر موارد زیر و ي تجلها راهترین از اصلی

 هـاي  به منظور تعدیل گرایش يشهر مجاورت فضاهاي تأکید بر فضاها و عناصر معنوي در -
 مادي

 معنوي و فرهنگی و آشنا براي مردمي ها پیامحامل  و نمادهاي گیري از عناصر بهره -
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ه  - ی کالبد ها ارزشبه توج  ي بخشیدن به آنها در فضاهاي شهريو شناسایی روشهاي تجلّ

ه به  - بـا محـیط مصـنوع بـه نحـوي کـه        او هي فیزیکی و روانی انسان و رابطها ویژگیتوج
ي بر انسان تحمیل نشود يفشار ماد. 

 .خویش تحقیر شود هن شرایطی که انسان در برابر ساختاجتناب از به وجود آورد -

دسترسی به عناصر معنوي و مذهبی شهري و تکمیل عملکردهاي آنها بـه نحـوي    تسهیل -
 .ي شهري ایفاي نقش کنندها فعالیتمرکز  عنوان به که

 .شهر صر معنوي و روحانی بر کلکالبدي عنا نمایش سیطره -

  ))وحدت در کثرتوحدت در کثرت((وحدت وحدت . . 22- - 44

 يو هنرهـا  ه جملگی شـقوق علـوم  است که به دالیل مختلفی مورد توجاز اصولی ” وحدت“
، به همین دلیل و به جهـت وسـعت   است ها تمدنمکاتب فکري و جوامع و  همختلف، در هم

ات آن احتـراز شـده و تنهـا بـه نکـاتی در ایـن مـورد بسـنده         یید در ذکر جزوروموضوع، از 
یـت و  به دلیل اهموحدت اما  ،استیکی از اصول عینی و کالبدي  ”وحدت“اگر چه  .شود می

توحیدي اسالم و فرهنگ ایرانی و نقشی که در ساماندهی و هدایت  بینی نجهاجایگاه آن در 
توضـیح  فصل، تحت عنـوان اصـول مفهـومی    کند، در این اندیشه و اعمال مسلمانان ایفا می

  .شده است
و عناصـر   ماده و عالم خلق است و به تبع آن کثرت اجزا هکثرت موجودات عالم که خاص
، وحـدت  آن، موضوعاتی چـون وحـدت هـدف اجـزا     بر عالوه. شهر، امري غیرقابل انکار است

در قالـب اصـل   غایت، وحدت فضا و وحدت اصول حاکم بر عالم نیز موضوعاتی هسـتند کـه   
هاي  لی است که در مورد پدیدهاص” وحدت در کثرت“اصل . اندمطالعه وحدت در کثرت قابل

صادق بـوده و  ) لق استت مطجز ذات اقدس الهی که وحدانیت و احدی(امل ي و سایر عوماد
. ت هر مجموعه مطرح باشدي مطلوبیها جلوهیکی از عوامل و علل و  عنوان بهتواند و باید  می
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وحدت در کثرت آن است که هر جزء در مکان مناسب  ي بنیادینها ویژگیترین  یکی از مهم
و شرایط و  اي در قالب و فضاي وظایف هر پدیده هر جزء ،خود قرار گیرد و یا به عبارت دیگر

تناسبات مطلـوب   ،براي نمونه. مورد بررسی قرار گیرد ،رود و انتظاري که از آن می ها ویژگی
یک میدان بـه کـار   ت براي اثبات مطلوبیمعیار ارزیابی  عنوان بهتوان  براي یک خیابان را نمی

 .گرفت

ی چون ه به پیشگیري از خلط موضوعاتکند، توج یکی از نکاتی که دقت الزم را طلب می
دیگر آن اسـت کـه    هنکت. باشد می” وحدت“با ” واختینیک“و ” تکرار“، ”یکسانی“، ”سانیهم“

تـوان تـوازن را بـه     مـی  ،براي نمونه. اند ، قابل مطالعه”وحدت“در قالب دیگر بسیاري از اصول
وحدت وزن، تجانس را به وحدت جنس، تقـارن را بـه وحـدت در فاصـله، همـاهنگی را بـه       

حتّـی کثـرت مطلـوب، بایـد      ؛ام را به وحدت در کثـرت تفسـیر کـرد   انسجوحدت در هدف، 
ع، پیوسـتگی و  رتبط با ایـن موضـوع، نـوگرایی، تنـو    سایر موضوعات م. گاه وحدت باشد جلوه

  .خواهند شد در جاي خود توضیحانسجام هستند که 
 تـوان  مـی  ،همین تفکـر  ههاي اصلی تفکرات متألهین است که بر پای وحدت یکی از بارزه

 يعبـارت از القـا   ،یکـی از وجـوه  . مصادیق خاص مبتنی بر اصول معنوي را بـراي آن یافـت  
اپـذیري  ن احساس ارتباط انسان با عالم هستی و یا به عبارتی وحدت انسان و محیط و جدایی

ادراکـات  عاملی در جهت ایجـاد حـس زیبـایی در    ” شهر وحدت“ه اید. آنها از یکدیگر است
باید توجه کـرد  . مند است شناسی از اهمیت خاصی بهره زیبایی هقولبوده و در م بصري انسان

، )1361گنون، (که با قلب و خلط و وارونه جلوه دادن مفاهیم که ویژگی دوران معاصر است 
نـواختی و  گیـري از بـروز یک   ع و پیشوحدت مورد نظر با استناد به مضامینی چون لزوم تنو

 کـه بـا قرابـت    همسـانی، بودن تکرار شـکلی واحـد و   بار  زیرا کسالت. دار نشود آزادي خدشه
د،  را پدیـد مـی  ي سنتی و تاریخی تفـاوت  هااشکالی که وحدت مطلوب موجود در فضا آورـن

  .ماهوي داردتفاوتی 
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نظمـی و اغتشـاش و تضـاد و تـزاحم      تنوع الزاماً به معناي پیچیدگی و بی ه کنیم کهتوج
 ها، تحول دیگري همچون هماهنگی و قرابت فرمگیري از اصول  با بهره تواننخواهد بود و می

، انتخـاب عملکردهـاي   )روز یـا ایـام متفـاوت سـال    هساعات مختلف شـبان (تفاوت در زمان  و
قابل  هنکت. ع مطلوب را ایجاد کردوتن ،هاي مختلف و تمهیداتی از این قبیل متفاوت در زمان

عناصر و اشـکال در فضـاهاي    هتکرار ذکرگون هبه معناي تخطئ 1همسانی هذکر این که تخطئ
بلکـه  . باشـد یمن ،آور است افراد در دوران مدرن کسالت از تاریخی سنتی که از نظر بسیاري
عنصر واحد در فضاهاي سنتی که با نظر تمرکز و تذکر یک سخن در این است که نوع تکرار 

اشـینی و  غالبـاً م (تکـرار یـک فـرم واحـد      هشده است، با شیو آرامش انجام می و یادآوري و
در فضاهاي جدید که به منظور تحصیل مقاصـد مـادي و مـالی همچـون ارزانـی و      ) صنعتی

  .استکامالً متفاوت و حتی متضاد  ،تبعیت از صنعت و ماشین رواج یافته است
ر، یـک  اح و هنرمند در کالبـد یـک شـه   در تجلی مراتب مختلف وحدت، وحدتی که طر

تواند به نمایشی از وحدت جامعه منجر شده یا  یسازد، م ی میعمارت یا یک اثر هنري متجل
. وحـدت الهـی گـردد    گـاه  تجلـی حدت جامعه عمل کنـد و از آنجـا   م ومقو موجد و عنوان به

وحدت، وحدت کالبدي یک مجتمع زیستی یا وحدت هـر یـک از    مراتب در سلسله ،بنابراین
اي وحـدت  اي بر زمینه ،از تضاد و دوگانگی و تبعیض و ریا و تفاخر باشد عارياجزاي آن که 

آن از  همتشـکل  يرسـد کـه اجـزا    حدت مطلـوب مـی  کثرتی به و ،اًمطمئن. جامعه خواهد بود
 .ت نموده و اهداف یکسان یا هماهنگی را دنبال نماینداصولی واحد و همسو تبعی

نقشی کـه در ارتقـاي وحـدت     بر عالوه ،احی شهراستخدام اصل وحدت در کثرت در طر
توانـد   د انسـان، مـی  سخگویی بـه نیازهـاي متفـاوت و متعـد    و مضاف بر پاجامعه ایفا نموده 

هاي خـروج   و یا نشانه چرا که یکنواختی یکی از عوامل؛ باشد نیز براندازنده و نافی یکنواختی
وحدتی که بر آن حکمفرما اسـت، تنـوع و    چنانچه جهان، در عین .از تعادل است” کل“یک 

                                                        
1. uniformity 
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ی آن پاسـخگوي  کمـ  هی است و هم کمـی، کـه جنبـ   کثرتی در خور توجه دارد که هم کیف
  .معنوي انسان است کیفی آن غالباً پاسخگوي نیازهاي هو جنب متفاوت نیازهاي

  هاي ظهور وحدتهاي ظهور وحدت  برخی از روشبرخی از روش..11--22--44

ل پاسخگویی به این اصـل در دسـت طـراح قـرار     عام عنوان بهتواند  یکی از ابزارهایی که می
اسالمی مورد اسـتفاده قـرار    هاست که در آثار دور هندسی يها طرحه به قوانین و گیرد توج
 :بوده است، چنانچه بورکهاردت عقیـده دارد  قینتوفیق آن مورد توجه بسیاري محقگرفته و 

ري کنـد مسـتقیماً از آن نـوع تفکـ     ه میکه با این قدرت در هنر اسالمی جلو نبوغ هندسی“
نیسـت بلکـه انتزاعـی    ) یکیتولوژم(گیرد که مخصوص اسالم است و اساطیري  سرچشمه می

باید توجه کرد هیچ تمثیل و رمزي در جهانِ محسوسات و مشهودات براي بیان  اکنون .است
و یـا  ” وحدت در کثرت“و تکثیرناپذیر به  تقسیم از وحدت پیچیدگی درونی وحدت و انتقال

ک ها در ی طوحدر یک دایره یا کثیرالس ي هندسیها طرحبهتر از سلسله ” کثرت در وحدت“
ه نیست  ).56-57صص، 1372بورکهارت، ( ”کُرِ

ب از درافتـادن  اجتنـا  ،انجامد یکی دیگر از مباحثی که به ایجاد وحدت در کالبد شهر می
این طرز تفکر که بـه آحـاد جامعـه    . احی عمارات استفردگرایی در طر هدر دام مبانی فلسف

یا به عبارتی مـنِ  ” من“ي عد مادو آن هم غالباً ب(را ” من“ ،کند تا به عناوین مختلف القا می
ین تـر   مطـرح نماینـد، از اساسـی   ) ري اسـت بیعی پذیرش چنین تفکـ طبیعی را که نتیجه ط

انسـان از  ” تفردیـ “موضـوع   .اسـت  ر یک محیط مصنوععوامل حذف وحدت در کالبد متکث
گرفتـه و  تواند مورد بررسی و امعـان نظـر قـرار     موضوعاتی است که از منظرهاي مختلف می

 . ق جامعه ارزیابی شودرات آن بر وحدت یا تفراث

اح را به سمت اجتنـاب از  ل وحدت در کثرت از نظر کالبدي طرکه رعایت اص گونه همان
ا فردگرایـی   فرامی ،بگویند” من“بناها و یا فضاهایی که تک ایجاد را در او  خواند، و مخالفت ـب
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را در عـین  ) تامـ (دت جامعـه  ایجاد فضاهایی کـه وحـ  را به سمت  احطر ددهد، بای رشد می
 مطابق تعـالیم الً این به آن دلیل است که او. ت کندحفظ و تقویت نماید، هدای) افراد(کثرت 
اي برخوردار است و در ثانی فردگرایـی یکـی از    یت ویژهاز اهم” جماعت“و ” جمع“ ،اسالمی
خـویش   ن مدرن غربی است که به جهت منشـأ فلسـفی و ایـدئولوژیک   ي بارز تمدها ویژگی
 و معماري شهرسازي الگوهاي. و همخوانی داشته باشد تواند با تعالیم اسالمی هماهنگی نمی

رشـد فردگرایـی    و یا ناآگاهانه معاصر مغرب زمین غالباً در این راستا حرکت نموده و آگاهانه
چنانچـه  . را که حاصلی جز بروز و رشد احساس غربت در وجود انسان ندارند، به همراه دارد

نزدیکی جسمانی و تنگی فضا فاصله “: گوید فرهنگ مدرن در غرب می هاي مل در ویژگیسی
شـهر بـزرگ احسـاس    اننـد یـک   هم ،کس در هیچ مکانی هیچ. کند گیرتر می روانی را چشم

وجـود   تـرین مـنش    دلیل این که کالن شهر، فردي ترین مهم. کند تنهایی و گمگشتگی نمی
روح عینـی بـر روح    همدرن است، یعنـی غلبـ   هنگدهد، منش تکامل فر را شکل می شخص
   ).48، ص1373به نقل از احمدي، ( ”ذهنی

تی، نشانه و دلیل وحـدت  توجه به این نکته مهم نیز ضرورت دارد که هر کثرت یا جمعی
یکسانی وجود نداشته تا هدف مشترك و آرمان . جماعت و همدلی و همراهی مردمان نیست

و مراسـمی   هـا  آیـین ی براي مردمان وجود نداشته باشد، و تا ت واحد و هماهنگباشد، تا هوی
تنهـا دلیـل   ت نـه شان نشـود، جمعیـ   که ریشه در باورهاي مردمان دارد دلیل گرد هم آمدن

 گونه همان. دشوها می ساز احساس غربت و تنهایی انسانوحدت نیست که از آن فراتر، زمینه
ت و در شـهر  ، در میـان جمعیـ  هـا  انسان که در شهرهاي بزرگ امروزي چنین است و عموماً

 .کنندخویش احساس غربت می

در همـه عناصـر و    تـداوم و مـداومت زیبـایی آن    شهر،ات وحدت در یاز تجل دیگر یکی
ترین ، که یکی از اصلیه کنداي توج طراح باید به موضوعات عدیده ،به این ترتیب. ستفضاها

عناصـري  . یی و نمایش وحدت در شـهر اسـت  ه به نقش عناصر طبیعی و ظهور زیباآنها توج
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در  ، وگیرنـد  هاي متفاوتی را به خود مـی  اشکال و رنگ ،در فصول مختلف که) انمثل گیاه(
دیگر این که از آنجـایی  . اي خاص از زیبایی را به نمایش بگذارند توانند جلوهمیهر وضعیت 

د، شـو  مـی  ي شـهر در فضـا  هاي موجود که گیاه با رشد خویش باعث تغییر تناسبات و اندازه
نسـبت بـه    ،هاي مـوردي  حل راه یهی اراطراح باید بتواند با ملحوظ داشتن این تغییرات و حت

نبوده و با از موضوعات دیگر که ثابت . ر تمهیداتی را بیندیشدشه ی کمال زیباییوم و حتاتد
وتی بـر  ، تـأثیر متفـا  شـهر بروز تغییر در شـکل و فضـاي    در نتیجهتغییرات شدید خویش و 

توانند بر میـزان   که می هستندحرارت  هحواس انسان دارند، نور، صدا، بو، حرکت هوا و درج
دو نکتـه را   ،به این ترتیـب . اثر بگذارند شهرزیبایی و یا به عبارتی بر چگونگی درك زیبایی 

یکی گرایش به سمت کمال بـا تغییـرات طبیعـی و    : توان از این موضوعات استنباط نمود می
  .رکالبد و سیماي عمومی شه هدهند ر در اثر تغییرات عناصر شکلپذیري منظ ي انعطافدیگر

یکـی از   توان را می )و انسجام(” پیوستگی“ذکر شد، ” وحدت“با عنایت به آنچه در مورد 
منـد و   پیوستگی، در واقع، به وجـود ارتبـاطی قـانون   . دانست ”وحدت“ات کالبدي اصل تجلی

اعم از (اشاره دارد که حاصل آن ظهور وحدت  شهري ک مجموعهی و عناصر منظم بین اجزا
توان ظهـور واحـدي    یی انسجام را نیز متجل. است) یا وحدت معنایی و ذهنیوحدت بصري 
. سـت ابندي مبر یژگی از هر گونه قطباین و. تی را در عین کثرت تداعی کندیدانست که کل

وجود تعادل و همـاهنگی و   مستلزم مورد نظر در یک پدیده،” انسجام“و ” پیوستگی“ظهور 
تگی و انسـجام، بـه صـورت    اي است که در عـین ظهـور پیوسـ    آن به گونه يهدفمندي اجزا
  .رود، ظاهر شود مورد مطالعه، مطابق انتظاري که از آن می هوحدت پدید

مطلـوب بـراي    شـهرهاي  احـی طر در عـین کثـرت در   حال به منظور ایجاد وحدتای علی
 :شودتوصیه میه به موضوعات زیر توج، یادشدهمباحث  بر عالوه زیست انسانی،

 .ریزي و مدیریت شهرها مؤثرند حدت بین تشکیالت مختلفی که در طراحی و برنامهو -
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بینی و فرهنگ اسالمی با اصول حـاکم بـر مبـانی نظـري      ي جهانها ارزشوحدت اصول و  -
 ها و برنامه ها طرح

 مختلف شهري و محالت اهتمام در ایجاد وحدت بین بافتها -

 هاي شهري بندي پیشگیري از تضاد و تقابل و قطب -

 ها و اهداف مشترك و واحد گرایش و تمرکز جامعه بر آرمان -

ایـن موضـوع از آن   . ي جدیـد هاتوسعهشهرها و  وحدت بین کالبد تاریخی ه به ایجادتوج -
 يهـا  بافـت ي کالبـدي  هـا  ویژگـی  همقایسـ  ،ت موجودوضعی یت دارد که بر اساسجهت اهم

تنها نشانی از وحدت و هماهنگی آنها ندارد که بر عکس بیانگر هاي جدید نه تاریخی و توسعه
فاق کسانی کـه  و تقابل نیز به حدي است که قریب به ات این تضاد. نوعی تضاد و تقابل است

به این تقابل که در موضوعاتی چون هویـت، تناسـبات    ،گویند شهرها سخن میاین در مورد 
هاي تـاریخی را   ی است اشاره نموده و بافتي فرهنگی، زیبایی و نظم متجلها ارزش مطلوب،

 .دانند هاي جدید را وجه نامطلوب شهرها می ت مطلوب و توسعهواجد وضعی

بـا مبـانی    و اصـالح آنهـا بـه نحـوي کـه      اصول و مبانی فلسفی الگوهاي وارداتی ه بهتوج -
ین الگوهـاي وارداتـی و     موضوعت یضد این .مطابقت کنند شهرهاي مسلمانان هدهند  شکل ـب

دار شـدن وحـدت    ت خدشـه تـرین علـ   ترین و مهـم  که اصلی فرهنگی جامعهمبانی فکري و 
 ،شهرهاي مسلمانان و همچنین عامل بروز مراتـب مختلـف بحـران هویـت در جامعـه اسـت      

به توجهی  ز عمدتاً باید در بیرا نی امرعلت این . شود تر به آن توجه می موضوعی است که کم
اعتقادي به وجود این رابطه، شیدایی در مقابل الگوهاي وارداتی،  بینی و شهر، بی جهان هرابط
ی کردن الگوهاي غربی یا موضوعاتی از این گوهاي بومی و ایرانی، آرمانی تلقعالقگی به ال بی

بینی و فرهنگ بـا آثـار    قبیل جستجو نمود که عمدتاً مربوط به فقدان آگاهی به نقش جهان
ل الگوهـاي وارداتـی اسـت      ) و از جمله شـهر و معمـاري  (سانی ان : ك.ر(و شـیدایی در مقاـب

 ).1385زاده،  نقی
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  ححــبیبیــــتستس  ..33- - 44

هـا و زمـین    مهم تأکید دارند که آنچه که در آسمان هآیات مکرري از قرآن کریم بر این نکت
بـه   ).1:هو جمعـ  13:، رعد44:اسراء(باشند  در حال تسبیح و تنزیه حضرت احدیت می ،است

تی را به عالمیان بیان دیگر، عالَم هستی و اجزاي آن متذکر به خالق هستی هستند و معنوی
اي طراحی و  به گونه دبای و از جمله شهر او نیز هاي انسان ساخته ،بنابراین .کنندیادآوري می

ساخته شده و خویش را بنمایانند که بیش از آنچه و پـیش از آن کـه خـویش و سـازنده و     
بـه پیـروي از    ،ند و در واقعشونمایانند، بیننده را به خالق هستی متذکر الک خویش را میم

یادآور تنزیه و تسبیح خداوند تبارك و تعالی در ذهن ناظر  و هماهنگی با هستی، عالم وجود
  .باشند

توان گفت که همچنان که در گذشته به صـورت نانوشـته مراعـات    در توضیح مطلب می
ي مختلـف بـا طبیعـت و هسـتی و     ها طرحها و شود تا برنامهزه نیز توصیه میشد، و امرومی

بایـد   ه به هماهنگی با هستیهمراه و متناسب باشند، موضوع توجمحیط زیست هماهنگ و 
فـاق تأکیـدات در   نکته اصلی در این اسـت کـه اکثریـت قریـب بـه ات     . مورد تأکید قرار گیرد

. تهستی، در قلمرو محسوسـات و عـالم مـاده اسـ     با عالم زیستی همهماهنگی و همراهی و 
یعـی و الگوهـاي   هـا و فراینـدهاي طب   ه به اکوسیسـتم سخن در عدم تخریب طبیعت و توج

ه و زیستی است که البته در جاي خود حـایز اهمیـت هسـتند امـا هسـتی و عـالم، در مـاد       
و ظـاهري   يواجد معنا هستند، همه اعمال مادها پدیده همه. شوندمحسوسات خالصه نمی
ت که همراهـی و  و به این ترتیب اس. هذا علی ت معنوي دارند و قسانسان تأثیرات و تجلیا

چنـین امـري را   ظهـور   .شـود ت جاري در عالم هستی نیز ضـروري مـی  با معنویا زیستی هم
  :زیر جستجو کرد يها روش توان در به کار بستن می

  کالبد شهر هر مجموعتسلط کالبدي و روانی عناصر معنوي و روحانی شهر ب -
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  ياجتناب از تأکید بر عناصر با عملکرد ماد -
 ۀالگوها و اشکال بیگانـه کـه نشـان   ) و بدون پاالیش(اجتناب از تکرار و تقلید بدون ارزیابی  -
  .بیگانگان باشد) کاذب(ت عز
و بـه طـور عـام خویشـتن     (و اصول  ها ارزشاي که  اسالمی به گونه ۀتأکید بر هویت جامع -

  .شوداو یادآوري به ) انسان
  و اَشکال داراي معانی نمادین و بومی ها فرماز عناصر و  گیري بهره -

  ییآفرینآفرینزیبازیبا. . 44- - 44

و فطـري خـویش عامـل و     زیباگرایی، اصالتاً امري مادي و دنیوي نیست، بلکه با منشأ الهـی 
الهیـون در  “. اسـت ) و عـالم مـاده  (قرار و آرامش روح مجرد در قلمرو جسـم   هباعث و زمین

توانـد آرام  اصالً روح در این جهان بدون دریافـت زیبـایی نمـی   : یر زیبا عقیده دارند کهتفس
نگر باشد، زیبایی برایش حکم چنگال و بندي را  ینیحاال اگر این روح پا. وام بیاوردبگیرد و د

ه اي او را ب دارد و اگر باالنگر باشد، زیبایی همانند دریچه دارد که او را در همین دنیا نگه می
  ).159ص ،1369جعفري، ( ”دهد یر میسعقول و از آنجا به پیشگاه ربوبی هاي م زیبایی

ا آن مثـل    مرتبط که زیبایی و مباحث ییاز آنجا وجـوه  “، ”مفهـوم و اهمیـت زیبـایی   “ـب
، ”زیبایی و مفاهیم مشتبه“، ”زیبایی و مفاهیم هم معنا“، ”زیبایی و مفاهیم مرتبط“، ”زیبایی

هـاي   تفـاوت “، ”هـا و مختصـات زیبـایی در متـون     ریشه“، ”ضداد زیباییا“، ”مراتب زیبایی“
در ” معیارهاي تعریف و شناسـایی زیبـایی  “و ” بنیادین زیبایی در گذشته و در دوران معاصر

و  1388آ همو، 1389 زاده، نقی: ك.ر( اند ه تفصیل مورد بحث قرار گرفتهجاي دیگر نسبتاً ب
ی مباحث در این مراجـع، در ایـن مجـال، بـه برخـی      برخ ، ضمن احاله مطالعه)1386 همو،

  :شودنکات تکمیلی اشاره می
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بـه صـورتی    هـا  موضوعات و پدیده هبیان و ارای” هنر“ ،موارد از که در بسیاري گونه همان
چیزي جـز نمـایش و    ”هنر“ رین،متفک از که از نظر بسیاري طور همان، شودمی معرفی زیبا

گویـد کـه    هنر وقتی از زشتی سخن مـی  ،که بنا به نظراتی گونه همانو  ،خلق زیبایی نیست
یکی از بهترین و کارآمدترین ابـزار و   بنابراین هنر، نگران فقدان و از بین رفتن زیبایی است،

در اکثریت  ،به این ترتیب. براي بیان و نمایش و ارایه و خلق زیبایی است، و بسترها ها روش
  .ی مترادف هستندهمراه و حت موارد، زیبایی و هنر فاققریب به ات

تعریـف   ،ه بـه نـوع هنـر   شود تا بـا توجـ   تعریف هنر سبب می وابستگی تعریف زیبایی به
اي معنـوي و روحـانی    هنر معنوي داراي وجهه زیبایی ،به این ترتیب. ر شودزیبایی نیز متغی
مهم این  ، نکتهدر نتیجه .اي از زیبایی ظاهري و صوري است ي صبغههنر ماد یاست و زیبای

آن گونـه کـه رایـج    (احی شهر، فقط به زیبایی فضاهاي شهري است که بحث زیبایی در طر
معانی و نمادها و (مقوالت ظاهري و باطنی  زیبایی با همه. شودمنحصر و محدود نمی) است
ه گرفتـه تـا   تـرین مصـالح و عناصـر و اثاثیـ    جزیـی  از ط است؛شهر مربوط و مرتب) هاينشانه

به بیان دیگر، موضوع هنر و . و امثالهم ها ساختمانها و عناصر طبیعی و  زيسا مصالح و کف
سـطوح و موضـوعات و عناصـر و     الرعایه در همترین موضوعات مرتبط و الزمزیبایی از اصلی

  .احی شهري هستندهاي طرشیوه
ه و مطلـوب اسـت    ات هـر  هـا و مختصـ   ترین بارزه اصلی زیبایی یکی از در . اثـر هنرمنداـن

نیز ی داراي وجهی هنري هاي علمی و فن صبغه بر عالوهکه (شهري  احیطرث مرتبط با مباح
هی از جایگـاه ارزشـمند و در خـور تـوج     شناسـی  موضوع زیبـایی و مباحـث زیبـایی   ) هست

اي  شناسانه در هـر جامعـه   مضافاً این که مراتب زیبایی و معیارهاي زیبایی. برخوردار هستند
اصل و هدفی  ،ه به آناگر چه زیبایی و توج. امعه هستندر آن جبینی حاکم ب مأخوذ از جهان

و ارزش  ،تواند جلـوه  اي از زندگی می بزرگ و مطلوب در زندگی انسان است که در هر مقوله
یـت  رغـم اهم  مورد نظر را افزایش دهد، اما علـی  همعناي خاص خود را داشته و کیفیت مقول
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ایـن کـه نـوع نـازل و      شود یـا  یی یا مغفول واقع میمعموالً زیبا ها فعالیتآن، در بسیاري از 
  .گیرد نظر قرار میصوري آن مد
 ،شـوند  هاي شهري و محیطی که با اهداف اقتصادي انجام می در انواع توسعه ،براي نمونه

ی در مواقع و حالی است که حت این در). 1382بل، (شود  هی معمول نمیبه امر زیبایی توج
گیـرد، معمـوالً    ه قـرار مـی  یک معیار یا هدف مورد توجـ  عنوان هبزیبایی  ظاهرامواضعی که 

ودن  جالـب  ،بودن مفید ،شگفتی ،موضوعاتی که با آن متشابه هستند مثل زینت  ،تـازگی  ،ـب
ایـن  . شـوند  فـی مـی  گزین زیبایی شـده و بـه جـاي آن معر   جای ی زیبانماییو حت زینت مد،

قـرار گرفتـه و    همـورد توجـ  مـدها  و ویژه وقتی که وجوه نازل آن مثـل زینـت   ب ،جایگزینی
ات اثـر  ،در فضـاهاي شـهري   شـوند،  یخصوص زمانی که الگوهاي غیربومی تقلید و تکرار مـ ب

به زیبـایی صـوري و    اکثر، حدو به این ترتیب است که زیبایی نامطلوبی بر انتظام شهر دارند
  .ماندمیشود و زیبایی معنوي مغفول  میمحدود ظاهري 

معیارهـاي مراتـب   ه این اسـت کـه بایـد    قابل توج ه گذشت، نکتهبا عنایت به مباحثی ک
ریـزان و مـدیران و اهـل شـهر      احان و برنامهبایی در دسترس و مورد شناخت طرمختلف زی
حتی از حیـات  آن و همچنـین شناسـایی سـا   ه ان ارزیابی زیبایی و تعیین مرتبـ باشند تا امک

تدوین و اظهـار نظـر در مـورد ایـن     . دوجود داشته باش ،مرتبط با آن استانسان که زیبایی، 
ه حکمـا نیـز در آن حضـور    هاي مختلف که البت صاي از تخص مجموعه معیارها باید از سوي

ه داشـته باشـیم کـه    توجـ . انجـام شـود  ) مآبانـه  و ریاست نظرهاي آمرانه و بدون اعمال(دارند 
  .ل استزیبایی حقیقتی است که در هستی وجود دارد و انسان فطرتاً به آن متمای

شـهر از طریـق برخـی    ” زیباسـازي “می که امروزه رایج است، موضـوع  موضوع بسیار مه
ی تابلوهـاي بـزرگ تبلیغـاتی    تـا جـایی کـه حتـ     ؛دایی و ظـاهري اسـت  ینات بسـیار ابتـ  یتز
ی اهانـت بـه   موارد مبلغ فرهنگ بیگانـه و حتـ   از ج مصرف و در بسیاريکه مرو) بیلبوردها(

مهـر   و گیرنـد  مرو زیباسازي شـهر مـورد اسـتفاده قـرار مـی     فرهنگ بومی هستند نیز در قل
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نباید اجازه داد کـه شـهرِ    الًدر این مقوله باید توجه کرد که او. زیباسازي را بر پیشانی دارند
آرایش  گري واطهمش که به تعبیري(احی و ساخته شود تا سپس به زیباسازي آن طر ،زشت

ر را شـناخت و د  هـا  زشـتی زیباسازي شهر بایـد  ثانیاً در . مجبور شد) و بزك کردن آن است
را به نحوي استتار  ها زشتی نه این که به طریقی ؛آنها همت گماشت تا شهر زیبا شود يامحا

  .و مردمان آنها را نبینند نشوند احساسکرد که در بدو امر 
یر حـواس  شود و سـا ي بصري خالصه نمیها زیباییه کنیم که زیبایی در کالبد و در توج

از میان ه کرد که زیبایی براي نمونه، باید توج. تندخویش متمایل هس ازايز به زیباییِ مابهنی
توانند ادراك مطلوب زیبایی بصري را تقویت یا تضعیف نمایند، وجود اصـوات   عواملی که می

تنها در مباحث زیبایی مادي که در مقـوالت  این امر نه. و میزان نکویی یا ناهنجاري آنهاست
اي  تجربه عنوان بهچنانچه عرفا براي موسیقی و سماع  .معنوي نیز کاربردي متقن داردمال ج

تواند با استفاده از  این منظور می. ل بودندییتی شایان توجه قابراي ادراك زیبایی معنوي اهم
هـاي   گیري از صداي انواع حرکـت آب، بـا انتخـاب گیاهـان بـا بـرگ       اصوات پرندگان، با بهره

هـاي   کنند، با دور نمـودن محـیط   مقابل حرکت باد موسیقی خاصی ایجاد می متفاوت که در
و البته بـا  (هاي مطلوب صوات و موسیقیو با حمایت از ا مورد نظر از اصوات مزاحم ماشینی

  .و تمهیداتی از این قبیل تأمین شود )ل انسانشدتی متناسب با قدرت شنوایی و تحم

  ــردهـیــردهـیتـذکتـذک. . 55- - 44

 ، خـود، که قرآن کـریم  داردچنان ارزش واالیی در فرهنگ قرآنی  )اصولو یادآوري (” ذکر“
و مؤمنین به  .)139، ص28، ج1363طباطبایی،  :ك.و ر 50:انبیاء( نامیده شده است” ذکر“

 ،و در رأس همـه بـه ذکـر و یـاد الهـی      هـا  ارزشادآوري اصول و به معناي ی ”ذکر“کرات به 
ت به معنا و مفهوم ذکـر کـه لـزوم آگـاهی قبلـی را در      با عنای). 45:انفال( اند فراخوانده شده
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ها و ابزار متفاوت  به طرق و زبان یدو مفاهیم معنوي با ها ارزشاصول و  1خویش مستتر دارد،
گـویی   هاي پاسخ ترین زمینه براي انسان مورد تذکار و یادآوري قرار گیرند که یکی از مناسب

ي هـا  ارزشرا بـه   نسـان ی است که بتواننـد ا ها و فضاهای محیط احی شهر وطر ،به این اصل
ترین نکاتی که در باب تذکردهی شهر و فضاي شهري داراي یکی از اصلی .ندشوالهی متذکر 

ه به این موضوع بنیادین است که شهر و فضاهاي شهري از غفلت زایـی و  اهمیت است، توج
ود غافل کردن و سرگرم نمودن مردمـان بـري باشـند در واقـع، غفلـت      شـهر یکـی از   ن زا ـب

به این ترتیب، در کنـار  . کنددهی عمل میرضد تذک عنوان بههایی است که ترین زمینه اصلی
ه ر و عناصـر و فضـاهاي آن، بایـد توجـ    ر بودن شهي متذکها روشه به اصول و مبانی و توج

شهر نباید مردمان را از بسـیاري  . ظهور نرسد سازي غفلت اهل شهر به منصهداشت تا زمینه
  .ت حیات غافل نمایدموضوعات مربوط به جامعیو  ها زیباییایق و حق

گرایـی و   تگـري، معنویـ   شهر، تحت عناوین هدایت اگر چه برخی مصادیق متذکر بودن
ا به جهت اهمیت موضوع، بحثی جداگانه از آن نیز به موزش قابل طرح و بررسی هستند، امآ

هـر   ،به معناي مطلق آن فرض کنـیم  ر را یادآورياگر تذک. کمک خواهد کرد موضوعوضوح 
ا بـا عنایـت بـه معنـاي     امـ . را به اهل خویش یادآوري کند تواند برخی موضوعات شهري می

که به معناي یادآوري چیزهایی است که انسان قبالً به آنها آگاه بوده یا به آنها ” ذکر“واقعی 
ب که یادآوري این ترتی به. گیردقرار مینظر شده است، تنها وجه معنوي آن مد آگاهی داده

جنس مخالف و امثالهم چیزي جز  ، بازي،ي از قبیل مصرف، غذا، تفریحبرخی موضوعات ماد
د و فقـط محتـاج          تحریک و تهییج نیست این موضـوعات عمومـاً نیـازي بـه یـادآوري ندارـن

 ر است، موضوعات و نیازها و نکاتی است که به دلیل سیطرهآنچه که نیازمند تذک. اندهدایت

                                                        
حاضر کردن صورتی اسـت کـه بعـد از غیبـت از ادراك در ذهـن       ،ذکر“به تعبیر عالمه طباطبایی  .1

، 4تـا، ج طباطبـایی، بـی  ( ”که پنهـان نشـود   حفظ شده، یا نگهداشتن صورت حاضر در ادراك است
 ).56ص



  
                                                                                                                         63  

 

 

 )معنوي و باطنی(اصول مفهومی 

نیازمنـد یـادآوري آنهـا     هـا  انسـان اند و  ي، مستور شدهنگ شدن همین موضوعات مادو پر ر
  .هستند
تـوان  گونـاگونی را مـی   نیازمند یادآوري هستند؟ ادله ها انسانا در توضیح این که چرا ام

ي انسـان در عـالم   رقرا ت بودن زندگی دنیایی و درمان بیبرشمرد که یکی از آنها القاي موق
و بویژه متألهین را عقیده بر این است که این جهان، مسیر و  ها انسان از بسیاري. خاك است

ي و عـالم خـاکی،   این جهان مـاد  ،به عبارت دیگر. محل گذري به سمت جهان آخرت است
قـراري   ویژه براي روح انسان مکان نهایی و مألوفی نیست و به همین دلیل مدام در آن بیب

 هبه شیو ،آثار عرفا از این باور در بسیاري. د که از آنجا آمده استکند و میل به عالمی دار می
قراري و احساس غربـت   این بی. صورتی مکرر مورد تأکید قرار گرفته استه بارز و روشنی ب
کنـد، وطـن مـألوف     را که ادراك مـی ي ”نو“شود تا انسان فضاهاي  ، سبب میدر عالم خاك

تـوان   ی از آن را نیـز مـی  وجهـ  ،که گذشت گونه مانهبپندارد و به آنها گرایش نشان دهد و 
، ضمن القـاي قـرار و ایجـاد حـس تعلـق و تـوطن در       احطر .طلبی انسان دانست عهمان تنو

اي را فـراهم آورد کـه   ر باشـد و زمینـه  انسان، باید او را به موقت بودن زندگی دنیا نیز متذک
غفلت اسـت   از و فراتر از آن مترادف باس ه به دنیا زمینهجتو و تمرکززا نباشد که اصوالً غفلت

  ).108:نحل(

  ردهندهردهندهعوامل تذکعوامل تذک..11--55--44

، مثل نمادهـا  ”ساختانسان آثار“و  ”عوامل طبیعی“ردهنده و یادآور، در دو گروه عوامل تذک
عامل  عنوان بهعی طبیعت و عناصر طبی همۀ: هستند بندي طبقهها و آثار هنري قابل و نشانه

، 24:، روم67و  11:، نحـل 191:عمـران  ، آل165:بقره(هدایت هستند  هیلوس، ذکر و بالنتیجه
هستند که از  ها ارزشاز عوامل اصلی متذکر به  طبیعت و عناصر طبیعیاصوالً  )....و  3:رعد
و  هدحامل معانی نمادین و معنوي بو ،در فرهنگ ایرانی) چه قبل و چه پس از اسالم( دیرباز
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هـاي تجریـدي و    اشکال مختلف اعم از حالـت واقعـی و فـرم    این عناصر به. اند کاربرد داشته
. انـد  گیري هنرهاي مختلف ایرانی نقشی شایان توجه ایفا نموده شکل در  ،آنها استایلیزه شده

هـاي زیسـتی    سـاخته در مجتمـع   کاربرد عناصر طبیعی و به ویژه تلفیقشان با عناصر انسـان 
ه نمـایش   ها لوهجها،  سازي ها و حیاط سازي باغ ایرانیان و در ي زیبایی از تعادل و تلطیف را ـب

جملگـی هنرهـاي   . اند ي مستتر در خویش متذکر بودهها ارزشو انسان را مداوماً به  هگذارد
رین تـ  تذکردهی خود، عناصر طبیعی را یکی از غنـی  هگیري و وظیف شکل نیان در فرایند ایرا

محـیط   هکننـد  دهنده و تعریـف  شکلکه در بسیاري هنرهاي  یابند هاي خویش می مایه دست
  .اند کاربرد داشته) امثالهمو  کاري ت، منبها کتیبهبري،  کاري، گچ کاشی(

ترین وسایلی هستند که تلفیق مناسب آنهـا بـا    طبیعت و عناصر طبیعی یکی از مناسب
کردهی محـیط را نیـز افـزایش    ذسـاخته نقـش تـ    تلطیف عناصر انسان محیط مصنوع، ضمن

ط زندگی اسالمی باید براي اهلش نقش تذکردهنده را ایفا نموده و انسان پس محی. دهند می
ولـی در   ،که فطرتاً به احترام و رعایت آنها متعهد استشود یی متذکر ها ارزشرا به اصول و 

مختلـف و از   يهـا  راهاین حالت تذکردهی در شهر از . اند حجاب زندگی دنیوي مستور شده
در یک مجتمع اسالمی امکـان تمـاس   . گردد پذیر می مکانجمله از طریق تماس با طبیعت ا

ا طبیعـت بـودن و    . نزدیک با عناصر طبیعی براي ساکنین فراهم است به بیان دیگر، امکان ـب
به تعدادي  دنبایتماس با طبیعت در شهر . ي اسالمی استشهردر آن به تفکر پرداختن الزم 

تا محله ) خانه(ی خاص از واحد مسکونی مراتب د، بلکه باید با رعایت سلسلهشوپارك منحصر 
  ).1384زاده،  نقی: ك.ر(و شهر تداوم یابد 

تواننـد  احی شـهر مـی  اي که در طردهندهراز موضوعات و عناصر و عوامل تذک مگروه دو
ه ایفـا کننـد، عناصـر انسـان       ایـن عناصـر، اوالً حاصـل   . سـاخت هسـتند  نقشی شـایان توجـ 

هـاي هنـري در فضـاها و سـیماي     رت آثـار و یـا شـیوه   ي هنري هستند که به صوها فعالیت
هـایی هسـتند کـه در    ثانیاً، برخی نمادها و نشـانه . گیرندعمومی شهر مورد استفاده قرار می
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شـان  یها ارزشمردمان یک شهر نقش بسـته اسـت و آنـان را بـه اصـول و       فرهنگ و خاطره
و آدابی هسـتند،   ها آیینبرپایی  ی نام برد که خاصتوان از فضاهایثالثاً، می. شوندر میمتذک

دو  هنـده هسـتند، و هـم ایـن کـه در فاصـله      در، تذکها آیینکه هم در حین برپایی آداب و 
  .شوندر میبه آن آیین خاص و مبانی آن متذک برپایی آیین، مردمان را

  هــویــتهــویــت. . 66- - 44

ر مقابـل  چـه د  ،شدچه در رابطه بـا خـو   ،هویت از موضوعات بنیادینی است که براي انسان
ی دارد ي گونـاگون ها جلوهطلبی  هویت. هی داردجایگاه شایان توج ، و چه براي آثارشدیگران

یی جـدي بـا   هـا  تفاوت ،شان بین بسته به فرهنگ و جهان، نزد افراد مختلفاین جلوه ها، که 
ه بـه  صورت فردگرایی، گاهی به صورت توجاحراز هویت گاهی به  ،براي نمونه. یکدیگر دارند

همـین موضـوعِ   . کنـد  ت معنوي انسان و گاهی به صورت نمایش خویش ظهـور مـی  شخصی
ت و دآرایی و خودنمــایی و تفــاخر و منیــنیــز در طیــف وســیعی از خــو” نمــایش خــویش“

د به صورت عاملی براي نوگرایی انسان نتوان ظاهرگرایی قابل بررسی است که جملگی آنها می
  .دنایفاي نقش نمای

ت انسـان  بـا هویـ   آنمقوله هویت، هویت آثار انسانی و رابطه  یکی از موضوعات مهم در
ویژه براي شـهر و عناصـر آن و از جملـه فضـاهاي     اتب هویت آثار انسانی، بوجوه و مر. است

هویت کالبدي، هویت عملکردي، هویت تاریخی، هویت فرهنگـی، هویـت   : شهري عبارتند از
اکتسابی، هویـت ملـی و هویـت     محیطی، هویت طبیعی، هویت دینی، هویت انسانی، هویت

ضاهاي شهري اسـت کـه سـایر وجـوه     ت فرین مرتبه از هویتاصلیت کالبدي هوی. اجتماعی
کنند و در این مجـال، بـه برخـی از مصـادیق و مـوارد      ت نیز آن را تقویت و تعریف میهوی

  .شودمربوط به آن اشاره می
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و عناصـر و فضـاهاي    شهر ت مورد نظر برايدر عین حال، توجه کنیم که مقصود از هوی
از  مسـتقل ) تناسـبات ظـاهري و کمـی   اعم از شکل و نـام و  (ت مادي آن شهري، فقط هوی

-ایـن “ و فضاهاي شهري، در واقع، به رابطـه ت شهر و عناصر هوی. ستانسان و فرهنگ او نی

 شده را بساناحیطر يهافضااین رابطه، عناصر و . انسان با این موضوعات اشاره دارد“ همانی
و حیـات خـود را در آنهـا     هـا  ارزشکند که انسان، خویش و فرهنـگ و  گر میاي جلوه آیینه

خویش را جزیی از آنها و آنها را جزیی از خویش دانسته و با آنها احسـاس  . بیندمنعکس می
بـه   احساسی که مقرون به حقیقتی است که انسان و طبیعـت را  نماید؛یگانگی و وحدت می
ی یفضـا شـهر و  اگر انسان با به این ترتیب، . کندفی میحدي الیتجزا معرهمراه فرهنگ او وا

کنـد آن فضـا از هـویتی    ” همـانی این“که او را در برگرفته است احساس قرابت و نزدیکی و 
فضا، احسـاس غربـت و   شهر یا اما در صورتی که انسان در . مطلوب و مناسب برخوردار است

در انسـان  واجد هویت مطلوبی که احساسـی زیبـا را    ،افضآن شهر یا  ،مطمئناً ،بیگانگی کند
  .نخواهند بود ،انگیزاندبر

  ااههآنآني ي هاها  ویژگیویژگیت شهر و ت شهر و مراتب هویمراتب هوی. . 11--66--44

ت و ضـعف متفـاوت   فضایی بـا شـد   شهر یا انکار است این است که اوالً هرآنچه که غیرقابل
ي، کالبـدي،  ي عملکـرد هـا  هویـت ینـد  آفضا برشهر و ت نهایی واجد هویت است و ثانیاً هوی
بـا   به این ترتیب، امکـان تمیـز فضـاي شـهري ایرانـی     . ستهامحیطی، فرهنگی و معنایی آن

. دشو ها مقدور میآنتی ي هویها ویژگیص شدن ها با مشخ نفضاهاي شهري سایر ملل و تمد
  :شود می ت اشارههاي مراتب مختلف هوی ویژگی درباره به نکاتیدر اینجا 

م از کالبـد یـا   اعـ یی هـا  ویژگی ،شهرآن است که ” ت فرهنگیهوی“قابل ذکر در باب  هنکت -
ت نموده و ضمن درك هویـ  با آن “ همانی این“ که مردم احساس ستمعنا یا عملکرد را دارا
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بـا  ” همـانی  ایـن ” در حالت احساس. یابند ت خویش هماهنگ و همراه می، آن را با هویشهر
  .دانند نی خویش میهنگی و تمداي از هویت فر ، شهر را جلوهها انسان، اصوالً شهر

ط طبیعـی،  بـا موضـوعاتی همچـون همـاهنگی بـا اقلـیم و محـی        شـهر  ”ت محیطـی هوی“ -
  . ص مرتبط استگیري از مصالح مشخص بویژه مصالح بومی و عناصر طبیعی مشخ بهره

هـاي   ن کـه خـاطره  آ بـر  عـالوه ، و عناصـر آن  شهر” ت معناییِهوی“این در حالی است که  -
ور ا نیـز یـادآ  هـ و اشـکال و عملکرد  ها فرمنماید،  گر می تی را جلوهدن و ملجمعی و تاریخ تم

قابل درك هسـتند و بیگانگـان یـا آن را     تا حدي معانی و مفاهیمی هستند که توسط مردم
  .یابند کنند و یا این که آن را با معانی مورد نظر خود متمایز می درك نمی

ي مختلف بـه کـارگیري   ها جلوهاست که  ت شهرترین مراتب هویاز اصلی” ت کالبديهوی“ -
شـهر  براي نمونه، هویـت کالبـدي   . دهند، مصالح و عناصر را نشان میها فرمها، فضاها، نشانه

هـاي سـمنان یـا     مـثالً تکیـه  (در سـطح هـر شـهر     عناصر خاصایرانی را در وحدت و تکرار 
رها و میـادین در  گـذ  مثل بدنه پیوسته(خاص هر شهر سازي  ر بدنهدو ) هاي نایین حسینیه

و عناصر  ها فرمشدند به همراه نوع مصالح و  احی میکه با حداقل بازشوها طر شهرهاي ایرانی
  .توان تمیز داد میات کالبدي آنها و در سایر تجلی ،ها از قبیل ورودي ي آنهاآشنا
ـ  تمایز عملکردهاي بسیاري از شهرها از یکدیگر بر عالوه ها نیزشهرت عملکردي هوی - ا ب
ي مختلف کامالً بـارز و قابـل   ها تمدنو  ها فرهنگدر ” همنام“ه به تمایزات عملکردهاي توج

اي هـ  ینیـ مثـل مراسـم دینـی و آ   (یی ها فعالیتي همنام ها فعالیتد از قصوم .دهستنتمیز 
ا شـکل و ظـاهر و   امـ   شوند، ع با همین نام برپا میجوام ههستند که اگر چه در هم) مذهبی

 .دارندمعنا و باطن متمایزي 
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  ت انسان و آثارشت انسان و آثارشهویهوی  ههرابطرابط. . 22--66--44

ورزند که  مند هستند و بر این موضوع اهتمام می هعالق ها انسان همگیت این است که واقعی
بـه نحـوي کـه     ؛شان باشند کنند بر اساس و منطبق با باورهاي آنچه را که تولید و خلق می

. یشان یاري کننـد ها آرمان به شان بوده و آنان را در جهت وصول مظهر اعتقادات” آثارشان“
مظهـر خـویش و    هـا  انسـان  .مند اسـت ه به همین دلیل است که انسان به آثار خویش عالق
کنند و به همین دلیل است که هویت یـا   تداوم نام و زندگی خود را در آثارشان جستجو می

ن بوده است، شا کسی که خالق هاي هویتی هاي هویتی آثار انسانی باید با هویت و بارزه بارزه
بـا عنایـت   . ارده این تناسب و هماهنگی نیز وجود دب و هماهنگی داشته باشند که البتتناس

تنگاتنگی که هویـت   ههویت انسان در تعریف هویت آثار انسانی و رابط هکنند به نقش تعیین
ی و بینـ  جهانط هر اي که توس هاي هویتی ارد، طبیعی است که بارزهت آثارش دانسان با هوی

و در  ،شوند، باید در کالبد و سیما و آثار او نیـز پدیـدار بـوده    رهنگی براي انسان تعریف میف
یی کـه تعـالیم   هـا  ویژگـی تـوان از   براي نمونـه، مـی  . ت جامعه شوندمقوم و مبین هوی ،واقع

و  ها جلوه گاه آنذکري به میان آورد و  ،کند اسالمی براي پیروان خویش تعریف و تعیین می
 جویی نمود از جمله معماري و در شهرهایشان پی را در آثار مسلمانان ها ویژگی نات اییتجل

  .)این موضوع ارایه خواهد شد در فصول بعدي توضیحات بیشتري درباره (
ت، عبـادت، تقـوي، ذکـر، امـر بـه      توحید، عدل، عبودی  :عبارتند از ها ویژگیبرخی از این 

، تفکر، حیا، تواضع، هویت، اجتناب از کبر، گیري عبرتمعروف و نهی از منکر، کرامت انسان، 
ت، هـدایت، اصـالح و آبـادي زمـین، احتـراز از      معنویت بر مادیت، امنیـ  بودن احسان، ارجح

در مقابـل  ). 1385زاده،  نقی: ك.ر(هذا  علی  روي و قس فساد، تعاون و همکاري، شکر، میانه
ت، خودسـتایی،  مـد، مصـرف، منیـ   به تبع تفکري که  مبتنی بر آن، زیست هاین تفکر و شیو
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 پیـرو  هکند، سیماي عمومی آثـار جامعـ   ج مینگري را تروی بعدي سوداگري، دنیاخواهی یا تک
  .گذارند ت آن جامعه را به نمایش می، هویها ویژگیآن نیز با نمایش این 

ـ توان در  عناصر اصلی موجود در محیط زندگی و مرتبط با انسان را می  هطبقات چهارگان
روشـن   ،بـا ایـن بیـان   . کـرد  بندي دسته” مصنوع انسان“و ” طبیعت” “جامعه،” “ن،خویشت“
ي ها ویژگی ،یبین جهانشود که ارتباطات و همچنین تعریف این چهار قلمرو در قالب هر  می

ي موجود در مورد تعاریف آنها در جوامـع  ها تفاوتخود را خواهند داشت و در نتیجه،  خاص
ف آنهـا و ارتباطاتشـان   اي است که مبین و معر یبین جهاناز  مختلف، ناشی از اصول منبعث

ی را فضاي فکري انسان فـرض کنـیم، فرهنـگ فضـا و بسـتر عمـل       بین جهاناگر . بوده است
یی اسـت  ها ارزشین منابع اصول و تر مهمیکی از  ،به این ترتیب، فرهنگ جامعه. خواهد بود

 ها ارزشاین اصول و . هستند هنرمندان عالمان و، انسانیکه مالك عمل پدیدآورندگان آثار 
یکـی از  . اي هسـتند کـه بـه آنهـا معتقـد اسـت       بخش جامعه تمختلف عوامل هوی يبه انحا
وجوه  هپس، مالحظ. در شهر است ها ارزشاین اصول و  هها، تظاهر و جلو ین این زمینهتر مهم

” هویـت “ کـه بیـانگر وجهـی از   تی در محیط اسـت  شهري، موجد کیفیاحی طرفرهنگی در 
  .)3نمودار ( باشد می) آن کالبد و فضاي خاص هایجادکنند عنوان به(جد آن فرهنگ وا هجامع

  تفرهنگ و محیط و نسبت آنها با هویارتباط انسان،  :1- 4شماره نمودار 
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آن بـه قـرار زیـر     از مفاهیم و مقـوالتی دارد کـه اهـم   نشان ی است که تشهر واجد هوی
  :هستند

  .استي حاکم بر جامعه ها رزشابیانگر ، شهرت هوی -
ودن بـه آنهـا تمایـل داشـته و      یی است که جامعه به متها ارزشبیانگر  ،شهرت هوی - صف ـب

  .پندارد ، در مسیر کمال و ترقی میها ارزشخویش را در صورت واجد بودن و رعایت آن 
  .ارد به آن هویت شناخته شودتی هستند که جامعه تمایل دبیانگر هوی ،شهرهاي  ویژگی -
پدیـد آورده و در آن  اي هسـتند کـه آن محـیط را     ت جامعـه بیانگر هوی ،شهرهاي  ویژگی -

  .کند زیست می
 ریزان و مدیران شهر طراحان، برنامهاز اي  باشند که عده بیانگر هویتی می ،شهرهاي  ویژگی -
  .خواهند براي جامعه به وجود آورند می

ی دانسـت کـه آثـار انسـانی و از     توان وقتـ  با عنایت به آنچه گذشت بهترین حالت را می
منبعـث از   ،تی را دارا باشـند کـه آن اصـول   اصولی شـکل گرفتـه و هـوی    هبر پای جمله شهر،

ی بینـ  جهـان مـأخوذ از   فرهنگ جامعه بوده و هویت حاصله مبین اصـول و مبـانی فرهنگـی   
تی ویاین ارتباطات، از داشتن چنین هجامعه بوده و در عین حال، جامعه با آگاهی کامل به 

  .خرسند باشد و به آن مباهات کند

  تتهویت و علل و مسیرهاي تحول هویهویت و علل و مسیرهاي تحول هوی  ههکنندکنند  دهنده و متحولدهنده و متحول  عوامل شکلعوامل شکل. . 33--66--44

در طـول   ،تهویـ ایـن  . پـذیرد تأثیر میدي شکی نیست که هویت انسان از موضوعات متعد
 ،دگرگـونی ایـن  . اسـت  کمـال یـا انحطـاط    به سمتدر حال دگرگونی  -سریعآرام یا  -زمان
ست، ها نتمدسایر جوامع و  تماس با ی، فرهنگ، محیط، زمان وبین جهان ت درالتحول حاص

  .خواهد بود انحطاطل به سمت کمال یا و مسیرهاي این تحو
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جوامـع و  وقتـی در مـورد سـایر    ، یادآوري این نکته نیز ضـرورت دارد کـه   ها براین عالوه
زیست آنها مورد نظر  هو شیو اول هویت و تفکر و فرهنگ هد، در وهلشو صحبت می ها تمدن

بـراي   .اي تقلید شود یا مورد پذیرش قـرار گیـرد   است که ممکن است از سوي فرد یا جامعه
خاذ است که برخی از آنهات، بندي عوامل تأثیرگذار بر هوی بقهط  رویکردهاي متفاوتی قابل اتّ

” بار ارزشی متعالی“ ، عوامل با”نی و عینیذه“، عوامل ”يماد“و ” نويمع“عوامل : عبارتند از
  ”.بیرونی”و ” درونی“یا عوامل ” ارزش ضد“و 

 شهري یکـی از احی طري بیگانه در ها روشت از الگوها و به این که موضوع تبعی هتوجبا 
درونـی و  فـی عوامـل   معر کنـد، که عنایتی در خور را طلب مـی  است یموضوعات تریناصلی

امکانـات   ه بـه توجـ از میان ایـن دو نیـز،   . استت در اولویت، بر هویتأثیرگذار  عوامل بیرونی
ت جامعـه  تـوان هـم بـه تقویـت هویـ     میط آنها توس و درونی ضرورتی است کهی بومه بالقو

 انتخابکه این  طبیعی است. ي تعامل با بیگانگان را ارزیابی کردها راهپرداخت و هم این که 
که بر عکس، آن عوامل نیـز در  بل. هی به سایر عوامل نیستتوج به معناي مغفول نهادن یا بی

. قـرار خواهنـد گرفـت    بررسیمورد ” عوامل بیرونی“و ” عوامل درونی“قالب همین دو دسته 
موضـوعات یـا عوامـل مـرتبط بـا       بررسـی  نمکابندي، ا استفاده از این تقسیم آن، با بر عالوه
  .فراهم شودت بحران هوی ، از قبیل مباحث مربوط بهتهوی

ی، تاریخ، محیط، فرهنگ، آثـار هنـري، صـنایع و    بین جهان: رتند ازعوامل درونی عبا اهم
، ازخودبیگـانگی الگوها، تعامالت با بیگانگـان،  : مهمترین عوامل بیرونی نیز عبارتند از .امثالهم
  .هذا علی  جویی، احساس حقارت و قس حقیقت

  جوییجویی  کمالکمالو و   گراییگرایی  کمالکمال. . 77- - 44

، ولـی  )1363جعفـري،  ( رودت کمـال مـی  خود بنا به اصول تکوینی به سـم  ،اگر چه جهان
پیرامـون   طبیعت در جویی در مواد و تواند با تغییر در شتاب و یا نوع این کمالمی نیز انسان
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. و تقویت کند محیط را براي حرکت به سمت کمال خویش تغییر دهدو جهت خویش توان 
ي ها فعالیتین در امري بنیاد ،خصوص در تفکر الهیه بنقش انسان در کمال بخشیدن به ماد

معرفـی   ”شـرافت بخشـیدن بـه مـاده     عنوان بههنر “ ،اي که براي مثال به گونه ؛انسانی است
اي انجام شـوند کـه سـبب کمـال      ي انسان بایستی به گونهها فعالیتتنها جملگی نه. شود می

 هوظیفاند و  یافتن و رشد معنوي او باشند بلکه سایر موجودات نیز در این راه قرار داده شده
  .استگیري از آنها در جهت کمال بخشیدن به آنها و خویش  انسان نیز بهره
و هر نوع ساخت و سـاز و تولیـد    هر گونه تغییر در زمین و عناصر طبیعی ،به بیان دیگر

امـري مطـرود و    ،و فسـاد در زمـین   نسانی انجـام شـود  هاي ا در جهت رشد کرامت دبای فضا
تر از  شود که این مفهوم، بسیار پیشرفتهمشاهده می. ب شودمذموم است که باید از آن اجتنا

اصـوالً مفهـوم توسـعه بـه      اوال زیرا. شود مطرح می” توسعه“است که براي ” پایداري“صفت 
ت از منابع یا عـدم اسـراف توجـه    اکثر به حفاظو حد شودمادي و اقتصادي ارجاع می هتوسع
و همـو،   1384زاده، نقـی : ك.ر(نمایـد   مـی اوج و رشـد را نیـز مطـرح ن   ، و ثانیاً کمـال  دارد

  ).د1389
آن که هم به سمت کمـال در حرکـت هسـتند و     يسان نیز همانند عالم هستی و اجزاان

همین تمایل اوست که میل او به نوگرایی را نیز . هم به آن گرایش دارند، میل به کمال دارد
بینـی بـراي    لی که هر جهانطبیعی است که نوع و جایگاه کما. کند طور مطلق توجیه میه ب

هر چقدر که . نماید تبیین میکند، دیدگاه و نظر او نسبت به نوگرایی را نیز  انسان تعریف می
اي هاي مطلوب انسـان نیـز جلـوه و وجهـه    ”نو“  مورد نظر به سمت معنویت میل کند، کمال

د، نوگرایی ي محدود شوهر قدر که کمال مورد نظر در مقوالت ماد ،معنوي دارند و بالعکس
  .نوگرایی، متعاقباً بحث خواهد شد که در مورد شود ماده و دنیا خالصه می هنیز در حیط

پایدار مطرح است و به جهت اهمیت و ارزشـی   هي آنچه که امروزه تحت عنوان توسعبرا
اي  و از جمله در شهرسازي نیز مطـرح شـده اسـت، نسـخه     ها فعالیت از که دارد در بسیاري
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یـی بـراي شـهرهاي    گرا کمـال ه است که آن اصل یا صـفت  یشمندتر نیز قابل اراایرانی و ارز
 1384زاده،  نقی: ك.ر(با عنایت به توضیح این موضوع در مواضعی دیگر . تاریخی ایرانی است

  :شود یی اشاره میگرا کمالي اصل ها ویژگیتنها به مواردي از  ،در این مجال ،)1385،    و همو
  با طبیعت یستیز همحداکثر همراهی و  -
  انسان با طبیعت هعدم انقطاع رابط -
  در طبیعت) هاي کشنده و خطرناك دهبه ویژه آالین(ها  آالینده هحداقل یا فقدان تخلی -
  استفاده از مصالح بومی -
  تفاده از امکانات و شرایط اقلیمیتنظیم شرایط محیطی با اس -
  فساد و تباهی و بیهودگی و بطالت احتراز از اسراف و -
  منبع شناخت و آیات الهی عنوان بهه طبیعت نگرش ب -
  ناسب و بهینه از نیروي کار انسانمه استفاد -
ي بخشی و شرافت بخشیدن به ماده به منظـور ارتقـا   کمالو مصالح در جهت  مصرف مواد -

  حیاتت یکیف
 يمشتهیات ماد يو مصالح در جهت ارضا احتراز از مصرف مواد -

غفلت و ماندن اهل خویش احتراز کرده و آنان را به سازي براي بازي و فضا و شهر از زمینه -
  .شودر میمتذک ”مقصد“و  ”حرکت“

  هــدایــتهــدایــت. . 88- - 44

دهنـدگی بـه    هـدایت و آگـاهی  بایـد  از بسـیاري جهـات،    مطلوب و مناسب زیست شهریک 
 شـان  ییو سـازمان فضـا   شهرها سیماي عمومی. ده باششهروندان را در خویش مستتر داشت

ا اهـل  ، امـ به سهولت راه خویش را نیافتنـد د که اگر چه بیگانگان در آن شااي ب به گونه باید
اگر بتوانیم گمراه نکردن را یک وجه . ندبیابه به سهولت راه خویش را هر محلشهر و مردمان 
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در . ه کننـد باید به این موضوع اساسـی توجـ  توان گفت که شهرها  ی کنیم، میز هدایت تلقا
در شـهرهاي  د کـه  اشـ اي ب کننده انگیز و گمراه ي وسوسهها یژگیوفاقد  باید واقع، کالبد شهر

هـا،   آن، نقش اصـلی مسـاجد، تکایـا، نشـانه     بر عالوه. ت رایج هستندمعاصر به وفور و به شد
و  ، هنرهاي بومی، نمادهـا ها: روشن ها، مصالح، سایه ، رنگها فرمها،  ها، طاق ها، سقاخانه کتیبه

نشـانه و   عنـوان  بهسازمان فضایی شهرها، ضمن آن که  کنندهتعریف عناصر عنوان بهامثالهم 
نقشـی   نیـز  در هدایت شهروندان و آگاهی دادن بـه آنهـا  باید بتوانند ند، نکمیراهنما عمل 
ه به موضوعاتی از جمله مـوارد  گر، توجاحی یک شهر هدایتبراي طر .نماینده ایفا شایان توج

  :شودزیر توصیه می
 هاي مناسب نهم و نشایعالاستفاده از  -

 ها و ترویج آنهاادمنگیري از  بهرهاستفاده و  -

 تفکر هایجاد زمین -

 تذکر و یادآوري -

 رسانیعبرت -

  رجحان دادن انسان بر مصنوع خویش -

 لت و تعادلترویج عدا -

- ي حیاتایجاد تعادل در توج ه به ابعاد معنوي و ماد 

 .حذف امکان بروز گناه -

  ییــدگدگــرزنرزنــسس. . 99- - 44

ي هـا  فعالیـت ترین موضوعاتی است که همه یکی از اصلی ”سرزندگی“و به تبع آن  ”حیات“
دهـد و تعریـف   احی شهري و فضـاهاي مطلـوب شـهري را جهـت مـی     انسانی و از جمله طر

در  ”سـرزندگی “و مصادیق و موضوعات مرتبط بـا   "حیات"طبیعی است که تعریف . کند می



  
                                                                                                                         75  

 

 

 )معنوي و باطنی(اصول مفهومی 

در ایـن مجـال بـه برخـی از      ي مختلف، تعاریف متفاوتی دارند کهها فرهنگمکاتب فکري و 
  .شودموضوعات مربوط به آنها در فرهنگ ایرانی اشاره می

 هو در مـورد همـ   اسـت  فارسیاي اصیل و  از تعابیري است که اگر چه واژه” سرزندگی“ 
) livabilityمعـادل   عنـوان  به(امروزه ا ام، ردکاربرد دا) ت هر کدامبه تناسب ماهی(موجودات 

قابـل  “در زبـان انگلیسـی بـه معنـاي      Livable. شـود  استعمال می نیز براي فضاهاي شهري
). 1369پـور،   آریـان (آمـده اسـت    ”آمیزش هر خور حیات، قابل معاشرت و شایستزیستن، د

بـه کـار رفتـه    ) از قبیل زیستن و حیات(ه در مفاهیمی که براي معنی این واژه کی مداقاند
عه را به تبـاهی  اتی که غفلت از آن، جامترین موضوع نماید که یکی از اصلی است، روشن می

ی و فرهنگ خـودي،  بین جهاندر ” زندگی“و ” حیات“هی به معانی مفاهیم توج کشاند، بی می
فاق و این همان ات. یگانه رایج هستندها در فرهنگ ب اي است که از این واژه ت از معانیو تبعی

کـه  ” زندگی“نیز همانند ” ندگیسرز“به این ترتیب که براي . ناروایی است که رخ داده است
فضـاهاي  ” سـرزندگی “هـاي غربـی و مصـادیق     معناي غربی آن مالك سنجش است، شـیوه 

شــود کــه  ی مــیتلقــ” ســرزنده“فضــایی در واقــع، . مــالك عمــل هســتند ،شــهري غربــی
گزینـی، در دو زمینـه رخ    این تشابه. فضاهاي غربی باشد” سرزندگیِ“اش مشابه ”سرزندگی“
 زنـدگی فیزیولوژیـک   هي و آن هم جنبـ معنی حیات که عمدتاً بر وجه ماد دهد، یکی در می

وجه دیگر در مصادیقی است  .)1355و لوکربوزیه،  1381لینچ، : ك.ر(انسانی متمرکز است 
و میادین  ها خیابانکه براي سرزندگی فضاهاي شهري و به ویژه فضاهاي عمومی و از جمله 

  .شود ذکر می
ایی براي تعامالت اجتمـاعی بـه   فضاهایی براي پرسه زدن، فضاه نعنوا بهمعابر و میادین 

، مردمـان  و نظـاره  وهایی براي نشسـتن روها، سک هایی در پیاده غربی، وجود غذاخوري هشیو
) ورزش(روي و دویدن  ي پیادهپاتوق، فضاهایی برا عنوان بهیی ها مکانمحل قرارهاي مالقات، 

ام آنهـا را     هاجـاز  ،یی کـه محظـورات اخالقـی   اه فعالیتیی از این قبیل و ها فعالیتو  ذکـر ـن
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ي اصیل نیـز  ها ارزشتنها با عرف جاري که با که برخی از آنها، نه شوند معرفی می ،دهد نمی
 عنـوان  بـه ارزیـابی فضـاها    هاین مقوله نیز آن است که در زمینمهم در  هنکت. ناسبی ندارندت

ه است و به حیاتی که ممکن و مورد توجر نظفضاي سرزنده، معموالً حیات ظاهري فضاها مد
بـه طـور نمونـه، بسـیار شـنیده      . شـود  التفاتی نمی ،است در وراي دیوارها وجود داشته باشد

د و در آنهـا زنـدگی     سرزنده ها خیابان هدر محالت تاریخی، تنها لب گویند یشود که م می و اـن
رِ خیابـان، و    وجوش وجود دارد، اما در وراي آنها و پس از عبور حیات و جنب یک پالك از بـ

گیرنـد کـه    و نتیجـه مـی   شهري، زندگی و حیاتی مشهود نیسـت  يها بافتبا ورود به داخل 
  .فاقد سرزندگی است ،بافت

” حیـات “شهري یا یک فضاي عمومی بـا   یک فضاي” حیات“کنند که  اینان فراموش می
تجـاري کـامالً    احـی یـک فضـاي   طر یک فضاي تفریحی یا” حیات“یک بافت مسکونی و با 

. گیرنـد  مـی مراتبی از ادراك انسان قرار  متفاوت هستند و فراتر از تفاوت، هر کدام در سلسله
ی در فضـاي فرهنـگ ایرانـی بـا     یک بافت مسـکون ” حیات“داشت که  هآن، باید توج بر عالوه

تـوان   یک بافت مسـکونی در فضـاي فرهنـگ غربـی نیـز متفـاوت هسـتند و نمـی        ” حیات“
رغم تشابه ظاهري  چنان که علیهم. ي دادایرانی تسر” حیات“غربی را به ” تاحی“معیارهاي 
توان کسانی را یافت که در مجموع، واجد شرایط  ي بیولوژیکی انسانها، به ندرت میها فعالیت

  .یکسانی باشند” زندگی“و ” حیاتی“
در ” زنـدگی “و ” حیـات “ه داشـت کـه   باید به این امر مهـم و اساسـی توجـ   در حقیقت، 

ي هـا  سـاحت ي متفـاوتی داشـته و واجـد قلمروهـا و     هـا  جلوهمعانی و  ،ي مختلفها فرهنگ
) مثل زنـدگی مـادي و معنـوي   (ي همنام ها ساحتراتی که به حتی در تفک. متنوعی هستند

اهمیـت متفـاوتی    همتفـاوت یـا داراي درجـ    ها ساحتر، مفهوم این ل هستند، در هر تفکیقا
معنـوي و روحـانی و   ” حیـات “ی اسالمی که بـراي  بین انجهاین موضوع به ویژه در . هستند

د  ی آن را اصل مـی ل بوده و حتیاخروي جایگاهی واال قا” زندگی“ ، 77و74:نسـاء : ك.ر( داـن
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اي  ، با جامعه)39:و مؤمن 26:، رعد15و14:عمران ، آل38:، توبه169:، اعراف109و57:یوسف
یاتش هم، آن چنان معنویت نبوده سخن گفتن از وجه معنوي زندگی، اوالً معنورغم  که علی

ي زندگی متمرکـز اسـت، از اهمیـت    عمالً بر بعد ماد ،یات هستند و ثانیاًو عمدتاً کیفیت کم
  .بنیادینی برخوردار است

و ” زنـدگی “معیارهـاي   در حال حاضر، این موضوع مـورد غفلـت قـرار گرفتـه و عمومـاً     
شوند و شهرهاي ایرانی با این  ه اخذ میاز بیگان ،به طور عام و الاقل براي شهر، ” سرزندگی“

 عنوان بهی اگر شهر به این معیارها پاسخ دهد و شهر در نتیجه، حت. شوند ارزیابی می هارامعی
ه بـراي حیـات    شهر مطلوب ارزیابی شود، براي حیات و زندگی غربی مط لوب خواهد بود و ـن

ي و جسـمانی  بـر وجـه مـاد   که تنها  مدرن در واقع، معیارهاي غرب. ب اسالمی و ایرانیطی
آن  یـا بـه  (ورزند  روح انسان غفلت می” سرزندگی“رتی بر جسم متمرکز و از انسان و به عبا
یـک  . هر ایرانی باشندش” سرزندگیِ“توانند الگوي مناسبی براي ایجاد  نمی )کنند توجهی نمی

ه طـور خالصـه، تعـداد    “: کنـد  فـی مـی  را ایـن گونـه معر  ” سرزندگی“جزییات  ،دیدگاه ي ـب
محورهاي عملکردي در مورد شکل شهر وجود دارد که زیر عنوان سرزندگی به ایـن ترتیـب   

  :شوند بندي می دسته
  نرژي و خدمات مربوط به مواد زائدکفایت مقدار الزم آب، هوا، غذا، ا: بقا) الف
  محیطی، بیماري یا خطرات موم زیستعدم وجود س: ایمنی) ب
زیست و نیازهاي انسانی در مورد حـرارت داخلـی،    طمیزان هماهنگی بین محی :سازگاري) ج

ی و عملکرد بدنحرکات م وزون بدن، درك حس  
ع ژنتیکی موجوداتی را کـه  زنده تا چه حد محیط سالمتی و تنودر مورد سایر موجودات ) د

  .کند براي انسان مقیدند تأمین می از نظر اقتصادي
  ).166، ص1381نچ، لی( ”ثبات کنونی و آیندة کلّ جامعۀبیولوژیکی) هـ
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” حیات“ه به معنا و مفهوم ، توج”سرزندگی“یین و وضوح مفهوم براي تب خالصه این که
اقل سه ” حیات“توان براي  ، میهینمیان متألدر . انکار است ضرورتی غیرقابل” زندگی“و  حد

احث آنچه که امروزه در مب. ”يقلمرو ماد“و ” قلمرو روانی“، ”ويقلمرو معن“: قلمرو قایل شد
ي و اً بـه موضـوعات ظـاهري و زنـدگی مـاد     عمـدت  ،شـود  مطرح مـی ” سرزندگی“مربوط به 

نیـز  زندگی انسـان   در قلمرو روانیحتی . هستند فیزیولوژیکی و بعضاً به قلمرو روانی مربوط
ي خاص ها فرهنگنظر قرار دارند که در جوامعی با مد پذیر یتمعموالً وجوه یا موضوعاتی کم

تسـري   هـا  فرهنگتوانند در سایر جوامع و  عی است که برخی از آنها نمیرایج هستند و طبی
  .یابند

   ،توان صفات شود، می تعبیر می” سرزندگی“و وجه مطلوب آن که از آن به ” زندگی“براي 
شهري، که در ” یزندگ“در کنار این بحث، . فی کردیی را معرها جلوهها و  ضرورت ،ها ویژگی

. نظر است، عمدتاً به زندگی جمعی معطوف اسـت آن مد) زندگییا سر(این مجال، مطلوبیت 
خود را  هتواند تأثیر و جلو آحاد جامعه میبه عبارت دیگر، اگر چه زندگی فردي یا خانوادگی 

دگی شـهري    ی اجتماعی و شهري داشته باشد، امزندگ” در“و ” بر“ ا آنچه که در تعریـف زـن
راین، در توصیف بناب. اعی آحاد جامعه استکند، زندگی جمعی و روابط اجتم ایفاي نقش می

زنـدگی  “و ” صفات زنـدگی “ همه به دو موضوع مشهري و شهر، توج” سرزندگی“و شناخت 
ي مختلف واجد ها فرهنگطبیعی است که هر دو موضوع در جوامع و . ضرورت دارد” جمعی
زنـدگی  “مطلـوب و  ” زنـدگی “ي هـا  ویژگیبه برخی از  لفصل اویی هستند که در ها ویژگی
  .اشاره شد ،که در میان ایرانیان رواج و ریشه دارد” جمعی

الً گیـري و تجلـی سـرزندگی در یـک فضـاي شـهري، او      ترین موضوع براي اندازهبنیادي
دن (بخشی فضا و میل مردم به حضور ت، ثانیاٌ مطلوبیت و لذها انسانحضور  در فضـا،  ) و ماـن

و  هـا  آیـین ت و تناسـب آن بـراي برپـایی    اً قابلیدلی و همراهی آنان، رابعثالثاً مشارکت و هم
حضور عناصر طبیعـی متناسـب بـا     یی که مردم به آنها تمایل دارند، و خامساًها فعالیتانجام 
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یی کـه  هـا  فعالیـت حضور زندگان، امکان بروز  بر عالوهدر حقیقت، براي سرزندگی، . فضاست
و  بیان دیگر، براي سرزندگی شهربه . ضرورت دارد ،زندگی و شادابی و طراوت هستند نشانه

دارد، فضـا  ) جـان  جسم و(اقل دو بعد جسمانی و معنوي فضاي شهري، مانند زندگی که حد
ت ظهـور داشـته   ن که براي آن جان و معنـا، قابلیـ  جسمانی باشد، و هم ای نیز باید هم زنده

  .باشد

  رويروي  ههــــانانــمیمی. . 1010- - 44

 ،”تماس با طبیعت“در  ،”امور جاري“دال در ي اعتها جلوهیکی از وجوه و  عنوان بهروي  میانه
، موضوع اساسیِ ”تمرکز بر نیازهاي انسان و قلمروهاي زندگی او“و در ” استفاده از منابع“در 

ه کنـیم کـه   توجـ . اسـت شـده در فرهنـگ ایرانـی    و رعایـت شده در تعـالیم اسـالمی    توصیه
شود که  عدالت و تعادل اطالق میبه هر گونه خروج از  ،اي از تعادل جلوه عنوان بهروي،  میانه

ایـن  . امـور بایـد از آن احتـراز کـرد     ههمـ  نامید کـه در ” اسراف“توان  مصداق بارز آن را می
 شـود  موضوع، یکی از تعالیم قرآنی است که به هر گونه خروج از تعادلی، اسراف اطـالق مـی  

خالصه این  ).12:یونس(غفلت نیز با اسراف مرتبط است ). 81:اعرافو  31:دخان ،83:یونس(
یت با اصالح در زمین نیز مصداق اسراف ساد و تباهی در زمین و همچنین ضدکه هر گونه ف

  ).151-152:شعراء(هستند 
  :احی شهري عبارتند ازروي در طري میانهها جلوهرخی از ب

  .خورد از ریا و تفاخر به چشم نمی اي نشانه ،رومیانهدر شهر  -

یـت و  اي خاص نیسـت و اهم  در خدمت عده) کثریت امکاناتا(همه چیز  ،رومیانهدر شهر  -
 .اي همه به طور عادالنه فراهم استاند، یا دسترسی به آنها بر امکانات به عدالت تقسیم شده

تر و به بعضی  ه به برخی کمتوج اح بوده است،روي مالك عمل طري که میانهدر شهر -
 .تر نیست بیش
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 .تأکید نیستند مسایل معنوي موردو یا بالعکس فقط  يل و ابعاد مادیمسا، رومیانهدر شهر  -

ه هسـتند کـه ایـن    همسو و هماهنگ مورد توجـ  ،مردم” آخرت“و ” دنیا“ رومیانهدر شهر  -
ت معنویـ  يارتقـا  هوسیل عنوان به دنیا نگرش به هماهنگی نه به معناي تساوي، که به معناي

 .است

  و خودستاییو خودستایی  بربراحتراز از کاحتراز از ک. . 1111- - 44

 ،و تحقیـر دیگـران  ” فخرفروشـی ” “بینیبزرگخود“به همراه احتراز از  ،قعدر وا ،این موضوع
اعم از سیما و شکل و  ي انسانی و متعادلشهرها احیطر بر باید یکی از موضوعاتی است که

هاي این موضوع را ریشه. رعایت شودآنها با یکدیگر و با مردم  ياجزا هو رابطسازمان فضایی 
و توصیه و سفارش آنان به رعایت اصول اخالقی و انسـان   ها سانانتأکیدات براي توان در  یم

  .جستجو کرد
یی در شهر، بستگی به باورهـا و  ها جلوهل عدم ظهور چنین توجه کنیم که شاید شرط او

در عـین حـال،   . ان شهر خارج اسـت احی مردمان دارد که از حیطه کار طري اخالقها ویژگی
رات متناسب فضاها و عناصري، و با تدوین مقر ی چنیناحبا احتراز از طرتواند اح شهر میطر

اتی نها از گسترش و شیوع چنین اخالقیتیی در شهر، به مرور، نهها ویژگی براي ظهور چنین
ت اخالقی جامعه ح رفتار مردمان به اصالح خصوصیاپیشگیري کند که از طریق هدایت اصال

  .کمک نماید
ادي به اهداف این اصـل دسـت یافـت و آن را در    زیتوان تا حدود با رعایت موارد زیر می

  :ی ساختشهر متجل
  و اشکال ها فرمسادگی رعایت  -
   مصالح بومی و محدود استفاده از -
  ینات در سطوح بیرونییاستفاده از تز گرا و حداقل درون يها فرماز  گیري بهره -
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  ها ساختمانارتفاع متناسب و هماهنگ ه به توج -
  تتجانس غیرمادي محال تأکید بر -
 ي متناسب عملکردهاي مختلفجوار هم ه بهتوج -

  .وحدت کالبدي شهر اهتمام در ظهور -

  تـواضــعتـواضــع. . 1212- - 44

ه تفـاخر و غـرور را نفـی و نهـی نمـوده      به تبعی و  ،ت از تعالیم اسالمی که مشی در زمین ـب
، )63:و فرقـان  23:، حدیـد 18:، لقمان37:اسراء(کند  تواضع و فروتنی را توصیه می ،بالعکس

بدون تفـاخر و   داراي بافت و کالبدي هماهنگ ومعتقدان و ملتزمین به این اصل، شهرهاي 
کـه شـهرهاي   ( اگونـه شـهره  بـارزترین ویژگـی ایـن    . خواهد بودي تمایزات خودستایان ماد
هاي ساده و یکنواخت آنها به سمت فضاهاي  جداره )اي از آن هستندتاریخی ایرانی نیز نمونه

ع و احجام متفـاوت  ي متنوها فرمگی و هماهنگی، استفاده از در عین این ساد. استعمومی 
و  هـا  فـرم ع در واقـع، تنـو  . دایـ یکنواختی حاصل از محدودیت مصالح را منتفـی نم  تواندیم

مراتب مختلف بـین فضـاهاي شـهري، کسـالتی را کـه       ع فضاها و سلسلهاحجام و توالی متنو
این تواضع . دکنمنتفی  ،د حاصل شودي محدوها رنگدر اثر استفاده از مصالح و  استممکن 
توان مشاهده کرد  مساجد نیز می هاي تاریخینمونه ی درو گرایش به درون را حت و فروتنی

نـد، فاقـد سـطوح    امعنوي خویش را بر شهر گسـترده  هشان که سای رغم ارتفاع نسبی علی که
  ).7تصویر( هستندشده ینیبیرونی تز
یاري به ظهور وحدت  بر عالوهي و فضاهاي شهري، ی تواضع در کالبد و سیماي شهرتجل

وي و عدم تمرکز بـر دنیـا   هاي معنیت جنبهتواند مردمان را به اهمو هماهنگی و تعادل، می
ی سایر اصول همچون احتـراز از کبـر و خودسـتایی و    ، به تجلها براین عالوه. ر شودنیز متذک
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ي ظهور تواضع در کالبد ها راهترین لیاز اص. ظهور تعادل و وحدت و امثالهم نیز کمک نماید
  :شهر عبارتند از

 خط افق یا آسمان متعادل -

 سیطره عمارات معنوي بر کالبد شهر -

 ي شکلی شدید در سیما و کالبد شهراحتراز از تضادها -

ه  احتراز از تقلیدهاي شدید از الگوها و نمونه - جـدایی گروهـی از    نشـانه اي کـه  هـاي بیگاـن
 .جامعه باشد

 بومی ها، اشکال و مصالحز نمادها، نشانهاستفاده ا -

ی و فیزیولـوژیکی  از روا اعـم (میمی که امکان تحقیر مردمان ایجاد فضاهاي ص - در آنهـا  ) ـن
 .نباشد

 ... .و  -

  خالصهخالصه

نامگـذاري   ”مفهومی“شوند، اصول اولین دسته از اصولی که براي طراحی شهري معرفی می
ایـن اصـول، در واقـع، هـم     . و مستند هستند اند که به مباحث معنوي و باطنی، مربوطشده

معانی مستتر در اصول عینی هستند، و هم این که خودشان تجلیات عینی و کالبدي دارنـد  
انـد و هـر   بینـی  جهـان ایـن اصـول مـأخوذ از    . گـذار باشـند  توانند بر کیفیات فضا تأثیرو می
رد که در نتیجـه، در  تعریف خاصی از زندگی و فضاي زندگی مورد نظر خویش دا بینی جهان

  .رسدو تجلیات متفاوتی از این اصول به منصه ظهور می ها جلوهجوامع مختلف، 
بنا بر آنچه (اي است که به معرفی اصول طراحی شهري گانهاین فصل یکی از فصول پنج

در ایـن فصـل، اصـول مفهـومی     . پردازندمی) و نمایش داده شد بندي طبقه 2که در نمودار 
  .شوندمعرفی می) طنیمعنوي و با(
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  خودآزماییخودآزمایی

  اند؟احی شهري کدامدر طر) باطنی و معنوي(ول مفهومی ترین اصاصلی - 1
 .شناسید؟ توضیح دهیدمی ”نوآوري“چند نوع نگرش به   - 2

 هایی دارید؟ی معنوي بخشیدن به شهر چه توصیهبراي ظهور یا تجل  - 3

 چرا انسان نمادگراست؟  - 4

 اند؟کدامي آنها ها ویژگیتی شهر و مراتب هوی - 5

 دهید؟ت انسان و آثارش را چگونه توضیح میرابطه هوی - 6

 ر ندارند؟ستند؟ و چه موضوعاتی نیاز به تذکر هچه موضوعاتی نیازمند تذک - 7

 یی با یکدیگر دارند؟ها تفاوتي متفاوت چه ها فرهنگعوامل ظهور سرزندگی شهر در  - 8

 .یت زیبایی شهر توضیح دهیددر بارة اهم - 9

 گو باشد؟چرا شهر باید تسبیح -10



 
 



 
 

5 

  پنجمفصل 
ــدي  ــی و کالب ــول عین اص

 )هندسی و محسوس(
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  اهدافاهداف

  :هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر می باشد
 احی شهري و نوآوري و سادگی و تنوع در طر اهمیت زیبایی .1

 ي تعادل در شهرها جلوه .2

 سب و برخی کاربردهاي آنها ت، اندازه، و تناجایگاه اصولی چون مرکزی .3

 هاي مختلف هماهنگی در شهر جنبه .4

و جایگـاه آنهـا در    گرایی درونمراتب، حدود، حرایم، محصوریت و لسلهون سموضوعاتی چ .5
 احی شهري طر

 ي مختلف ها فرهنگها در  ع خوانایی و وضوح و مصادیق آنمراتب و مفاهیم متنو .6

 جایگاه طبیعت در طراحی شهري  .7

 احی شهري ، تضاد و تقارن در طرتباین نقش اصول .8

  وجوه مختلف امنیت در شهر  .9
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  یـبایی بـصـريیـبایی بـصـريزز. . 11- - 55

ترین اصولی است که براي آثار انسانی، هنر، معماري، شهر و فضاهاي یکی از اصلی ”زیبایی“
با عنایت به گستردگی مباحث مرتبط با زیبـایی، و پیـرو   . شهري مالك عمل و ارزیابی است

احی اصلی مفهومی و معنوي براي طر عنوان به ”زیباآفرینی“آنچه که در فصل قبل در مورد 
ه عینیـ  شهر و فضاي شهر ات ي ذکر شد، در این فصل به وجه خاصی از زیبایی که در مقوـل

. شـود احـی شـهري اشـاره مـی    اصلی مهم در طر عنوان بهی بصري، مطرح است، یعنی زیبای
، ”زیبـایی معنـوي  “ هاي مربوط بـه شـهر را در سـه مرتبـه    شد، زیبایی داده چنانچه توضیح

و  ”زیبـایی ظـاهري  “کـرد، کـه    بنـدي  طبقـه تـوان  مـی  ”زیبایی ظاهري“و  ”زیبایی کیفی“
  .ي سایر مراتب زیبایی مورد نظر استها جلوه

شـده، و  ه به سـایر اصـول مطـرح   یی بصري در شهر و فضاي شهري، توجبراي ظهور زیبا
شناسی مطرح هستند، از قبیل هماهنگی، ریتم، تـوازن، تعـادل و   ویژه اصولی که در زیباییب

آنها، موضوعاتی که در تعریف زیبایی مالك عمل و مورد اشاره  بر عالوه. دامثالهم ضرورت دار
: ایـن موضـوعات عبارتنـد از    اهـم . باید مورد توجـه طراحـان قـرار گیرنـد    گیرند نیز قرار می

یی کـه در آن جـاري اسـت،    هـا  فعالیترود و با متناسب بودن فضا با انتظاراتی که از آن می
باصـره و بـه بیـان دیگـر      ر بصـري، مالیمـت آن بـا حـس    آن از نظـ ت بخشی و مطلوبیتلذ

ادار بـودن آن  با عناصر طبیعی، سرزندگی یا معنـ  آنشدگی یا تلطیفنوازي آن، لطافت  چشم
هـاي  ت آن بـا جنبـه  رهاي متناسب و بهنجار، قرابـت هویـ  و رفتا ها فعالیتبا حضور انسان و 

  .لخواهي مطلوب و دها ویژگیت انسان، و از این قبیل مختلف هوی
، شـهر احـی  رطتوان از آنها براي  که می رندتذکبا عنایت به آنچه گذشت، موارد زیر قابل 

  .بهره گرفت ارزیابی فضاهاي شهري و ارزیابی آرا و الگوهاي وارداتی
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عاي  خلق زیبایی، ضرورت - الیت انسانی و از جمله طرو حتی ادشـهر  احـی و ایجـاد  هر فع، 
  انسان به زیبایی، یکی از اصول بنیادین و از نیازهاي فطري فضاي شهري است و نیاز  سیما و
  .اند هر چیز را طالب هعموماً زیباترین نسخکه  ستها انسان

و آثـار معمـاري و هنـري    ه دارندیر آثار انسانی، که دربرضاي شهري نیز مانند ساسیما و ف -
، ندسـت هاي  ناسـانه ند، داراي وجوه و مراتب زیباشاو صنعتی و رفتاري جامعهی و تولیدي فن

نیز منوط به حضور معیارهـاي   انش ، زیباییهاه به دلیل وسعت موضوعات مرتبط با آنکه البت
: ك.ر(انـد  شـده داده ی دیگـر توضـیح   تري خواهد بود که در مجال د و پیچیدهمتنوع و متعد

 ).ب1389زاده، نقی

کنـد، و بـا   مـی  ن ایفـا ه به ارزش و جایگاه زیبایی و نقشی که در حیات کمالی انسابا توج -
احـی و ایجـاد   گانـه انسـان، طر  ي سهها ساحتبه نیازهاي  د پاسخگوییملحوظ داشتن و تعه

سیمایی براي فضا و محیط زندگی انسان ضرورت دارد چرا که تکیه بر یک ساحت به تباهی 
 .و انحراف منجر خواهد شد

  نــوآوري و نــوگرایینــوآوري و نــوگرایی. . 22- - 55

” نـو “و ” بـداعت “شـود   ي انسانی ذکر میها فعالیتآثار و ي بارزي که براي ها ویژگییکی از 
وآوري و  . بودن انسـان دارد ” نوگرا“است که ریشه در ” نوگرایی“و یا به عبارتی  ،بودن آنها ـن
ـ او ي بارز آثار ها ویژگی و از انسانیهات و توج ها ترین گرایشاصلی بداعت از ویژه آثـاري  و ب

دو واژه، دو ” هنـر “و ” نـوآوري “در واقـع،  . شود الق میبر آنها اط“ اثر هنري“است که تعبیر 
: ك.ر( سـازد  تعبیر و دو مفهوم همراه هستند که ذکر هر کدام دیگري را به ذهن متبادر می

  .)1381آملی، جوادي و 1361مطهري، 
شود که ایـن   بسیار مهم در این زمینه تفسیر و تعریفی است که از نوآوري ارایه می هنکت

ین طیف که نوآوري از مهم ا هبندي هستند که به دو نکت بل طبقهیف وسیعی قاتفاسیر در ط
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از فقط  ،در این مجالدر واقع،  .شود اشاره می ،بیعه استدیدگاه متألهین و منکران ماوراءالط
وگرایی “ بـه  ،شناسی متفاوت هستند منظر دو دیدگاهی که اصوالً و از نظر معرفت اشـاره  ” ـن

ه اصـول ثابـت متوجـ    از حقـایق و “ نو“ شناخت و هین به تفسیرمتألنوآوري مدنظر  .شودمی
و  ها ارزشاعم از اصول و (نافی وضع موجود  همنکرینِ حقایقِ ثابت، هر پدید است و نوآوريِ

تفاسـیر و درك   هی دینی به معناي ارایتنوآوري که در تفکر سن. داند وآوري میرا ن) ها پدیده
 هی و طردکننداست، در دوران مدرن به هر چیزي که ناف و فهمی نو از اصول و حقایق ثابت

  .شود اطالق مید، باش) حتی حقایق مطلق(هر چیز دیگري 
مفـاهیم،   کوششی است در جهت شناسـایی و یـافتن و جـایگزینی    ،به طور عام ،نوگرایی

طلوب آنهـا، کـه در   ي کهنه و قدیمی و مندرس و نـام ها معادلهاي نو به جاي  و پدیده اشیا
االت مهـم  ؤایـن سـ   هـاي  ه به این نکات و یا به عبارتی ملحوظ داشتن پاسخفرایند توج این

هایی در فرهنـگ مـورد   ”نو“داند؟ چه  می” نو“ري چه چیزهایی را هر فرهنگ و تفک: هستند
شـدن  ” نو“التی مشمول ند؟ چه مقواگرایی کدام”نو“شوند؟ قواعد این  نظر مجاز شمرده می

ها در عین حالی است که هـر   این ها اصول ثابت چگونه است؟ و همنوگرایی ب ههستند؟ رابط
و حتـی   معتقـد اسـت   ،در مقطعـی از زمـان  اقل حـد به اصول ثـابتی   ،به هر حال ،ايجامعه
بویژه امـور دنیـایی و    ،ه در بسیاري مواردت که البتنسبی گرایان به مطلق بودن اصل تنسبی
  .دهند رأي می ،نیز صادق است ،مادي
طلبـی و   عمـوارد، بـا عنایـت بـه حـس تنـو       هیم در همیجملگی انسانها، اگر نگوگمان  بی

ها و موضوعات و آراي نو استقبال  مخالفتشان با یکنواختی، حتماً در موارد بسیاري، از پدیده
 نوآوري و نوگرایی، جلوه. پذیر باشدبنابراین، فضا باید انعطاف. کنند و به آن گرایش دارند می

ضمن آن که با به کار بستن و ملحوظ داشتن  ؛است گرایی کمالولی همچون عینی و بارز اص
توان ضمن تنوع بخشیدن بـه فضـا در صـورت    می) که ذکر آن خواهد آمد( ”پذیريانعطاف“

به بیان دیگـر، بـا ملحـوظ    . ها پیشگیري نمود ها و اسراف سازيها و دوباره از تخریب لزوم،
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، ال هر اختراع، هر مد و هـر نیـازي  ه دنبب و ساختن ببه جاي تخری ”پذیريانعطاف“داشتن 
  .ی مدهاي جدید پاسخ مناسب دادییرات به اختراعات و نیازها و حتاقل تغتوان با حدمی

  عادلعادلــــــــتت. . 33- - 55

ی مصداق بارز تجل عنوان بهآن از توان  که می استات یا تجلیات عدل یکی از مشتق” تعادل“
یا کالبد متعادل، مجموعه یا کالبدي است که انتظـام  یک مجموعه . یاد کرد” عدل“کالبدي 

احـی یـک شـهر و    طریـت تعـادل در   اهم .انجام شده باشد” عدل“آن بر اساس رعایت اصل 
هر، ضروري قلمـداد  ش يها رعایت آن در تنظیم روابط اجزاتني است که نهبه حد عناصر آن

نهـا نیـز از ضـروریات توفیـق در     ایجاد تعادل بین قوانین حاکم بر آ ،که فراتر از آن ،شود می
ي نیـز کـه موضـوعات مطـرح در آن غالبـاً بـر       در بعد مـاد . گردد تلقی می شهراهداف خلق 

هـا و   با نظر بـه پدیـده  “، استه شناسانه نیز مؤثر بوده و مورد توج روانی و زیبایی هاي زمینه
در آن هنگام کـه در   شود، اي از آنها برقرار می ي روانی و روابطی که میان مجموعهها فعالیت

ی ا به وجـود بیایـد، بـا یـک شـهود خاصـ      میان آنها تعادلی منطقی میان قوانین حاکم بر آنه
  ).238، ص1369جعفري، (” کنیم زیبایی آن مجموعه را درك می

نظر هـاي کـارآ و زیبـا مـد     جـاد مجموعـه  اصلی اساسی در ای عنوان بهرعایت اصل تعادل 
د،   هنر و همچنین معماري تحقیق و تفحـص نمـوده   هت که در مقولکسانی اس ي ازبسیار اـن

ننـد یـک   معماري باید اعتدال متوازن را نشان دهد و بایـد ما “: گوید چنانچه بورکهاردت می
 ”بیجـان و حیـات باشـد    هکامل از ماد نهبلور که به صورت صحیح تشکل یافته است یک نمو

ل در ایجـاد یـک مجموعـه    ه شود، رعایت عدهنگامی که توج ).54، ص1372بورکهاردت، (
شهر، ساختمان یا  هنقشی خاص به هر عضو مجموععبارت است از انتخاب مکان و واگذاري 

 احـی اهمیـت ایـن اصـل در طر    گاه آناي که بهتر از آن ممکن نباشد،  هر اثر انسانی به گونه
  .شود ص میمشخ شهري
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حایز روانی انسان نیز  تعادل ملحوظ داشتن هاي شکلی و معنایی، توجه به تعادل بر عالوه
فاقد انجذاب و کشـش مـادي    ،ز این گونه از تعادلیفضاهاي حا .ه استاهمیتی در خور توج

  .نماید را به ناظر القا می سکینهبوده و آرامش و 
رعایـت نیازهـاي   “و ) اصـل زنـدگی   عنوان به( ”ه امور باطنیتعادل در توج“همچنان که 

ي هـا  فعالیـت ضرورتی اسـت کـه همـه    ) اصل زندگی به عاملی براي وصول عنوان به( ”يماد
یی کـه  ها زوجدهند، تفاسیر و تعابیر مربوط به ي متعادل را تحت تأثیر خود قرار میها انسان

 هـا  زوجیکـی از ایـن   . ضـرورت دارد  ،کننـد این دو را به اشکال مختلف به ذهن متبادر مـی 
احی شهر و فضـاهاي  له در طري از موضوعات و از جماست که در بسیار ”بیرون“و  ”درون“

اگـر چـه موضـوع    . کنندشهري و سامان دادن به محیط زندگی انسان نقشی اساسی ایفا می
بـا عنایـت بـه     اامري مـورد توجـه بـوده اسـت، امـ      ها تمدندرون و بیرون در همه جوامع و 

قایـل بـوده اسـت،     ون و بـاطن ن ایرانـی بـراي در  مصادیق آن و با توجه به اهمیتی که تمد
اقـع، شـاید بتـوان از    در ودر معماري ایرانی مطرح شده اسـت؛   گرایی درون عنوان بهوضوع م

اگر در جاهاي دیگر، سخن از . صرف گرایی درونه به درون و بیرون گفت و نه تعادل در توج
هی بـه  تـوج  نه ایـن کـه ابـداً    ناي آن است که تعادلی وجود ندارد،نیست، به مع گرایی درون

  .شوددرون نمی
ي انسـان در  ی بـه نیازهـاي معنـوي، روانـی و مـاد     ه به ایجـاد تعـادل در پاسـخگوی   جتو

ه از جهـات مخت  توج. یستی یکی از موارد اصلی استهاي ز مجتمع لفـی قابـل   ه به این مقوـل
ي به سهولت قابـل شناسـایی بـوده و کمبودشـان نیـز بـه آسـانی        نیازهاي ماد: بررسی است

العکس، پاسخگویی به نیازهاي معنوي ضمن نیاز به ب .استگیري  مشخص شده و قابل اندازه
براي مثال اگر مسجدي براي تـأمین  . کند ي خاص خود را طلب میها روششناسایی دقیق، 

گردد، توجه به شکل ارتباط آن با سایر اجزا و کالبد شهر، و نـه   هاي معنوي مردم بنا مینیاز
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و کالبد  جوار همر سایر عملکردهاي ط روانی آن بزیکی آن بر کالبد شهرکه تسلط فیتنها تسل
  .شوده کافی به آن مبذول توج دآنها از اهم مقوالتی است که بای

مصـادیق تعـادل    عنوان بهنند توا نیز قابل ذکرند که می موضوعاتی ،موارد یادشده بر عالوه
  :احی محیط مصنوع مورد عنایت قرار گیرند که برخی از آنها عبارتند ازدر طر

 معیارهاي مادي هبندي شهر و محالت آن بر پای طبپیشگیري از ق -

 دسترسی اهل شهر به مراجع رفع ظلمامکان  -

 طات اجتماعی و نظارت بر رعایت آنتنظیم ارتبا -

 امکانات عمومی آحاد جامعه به هدسترسی متناسب کلی -

 جاورت متناسب و متجانس آنهامطلوب عناصر شهري و م یابی مکان -

 ي روانی و جسمانی انسانها ویژگیا و کالبد با تناسبات مطلوب بین ابعاد فض -

 خویشه رجحان انسان بر ساخت -

 قدان امکان تجاوز به حقوق دیگرانو ف ها انسانتسهیل ارتباط  -

 ي انساني پاسخگو به نیازهاي معنوي و ماداز طریق ایجاد تعادل بین عملکردها -

ط مطالعـات  یی که توسـ ها نقش بر عالوهچرا که  ایجاد تعادل بین طبیعت و مصنوع انسان -
اند، طبیعـت و   علوم جدید براي طبیعت در تأمین سالمت جسم و جان انسان شناسایی شده

ی از جملـه فرهنـگ غنـی     ها فرهنگ هصر آن با معانی نمادینی که در همعنا در خـود   ایراـن
تـرین   ز مهـم نمایند و ارتباط و تماس نزدیک بـا آنهـا ا   هی ویژه را طلب مینهفته دارند، توج

 .ه شودبه آن توج یدبا شهرهااحی مقوالتی است که در طر
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  تتییززــرکرکــمم. . 44- - 55

تـرین  لیي عمـومی از اصـ  هـا  صـحن ویژه شهرها، محالت، فضاها، میـادین و  مرکز هر چیز، ب
نند و از کاي را به خود جلب میه ویژهموضوعاتی هستند که در همه مکاتب شهرسازي توج

راي بیـان و     گیري بهرهعماران، سعی در احان شهر و مجمله نقاطی هستند که طر از آنهـا ـب
، هـا  فرهنـگ هـا و   بینـی  جهـان و  در نتیجه، بنا بـه تمـایزات آرا  . دخویش را دارن تجلی آراي

  .رسدي متفاوتی از طراحی مرکز نیز در میان جوامع و ملل گوناگون به ظهور میها جلوه
کـه در هنرهـاي   ادیقی اسـت  ر بر تعریف مرکز، شـیوه و مصـ  ي تأثیر تفکها جلوهیکی از 

هـا   ها و صحن حیاط ،براي نمونه .ظهور رسیده است هلف ایرانیان در طول تاریخ به منصمخت
 هسـمبل انسـان کامـل و نشـان     عنـوان  بـه ) حوض، چشمه و مظهر قنات(با استقرار منبع آب 

 و بـویژه در نمـاي   ت هـا ی تقارن موجود در عمارحت. اند حیات در مرکز خویش شکل گرفته
توجه  ،یکی دیگر از وجوه مرکزگرایی .اشاره به مرکزي است که اصل آن در آسمان است آنها

 ،در حقیقـت . اصلی از اصول هنرهاي ایرانیان معرفی شـده اسـت   عنوان بهبه درون است که 
اي است که بیانگر واجـد معنـا    تمرکز بر مرکز و درون مورد نظر، تمرکز بر معنا و رمزپردازي

ضمن آن که توجه بـه درون تجلـی کالبـدي بسـیاري اصـول زیبـاي       . است بودن همه چیز
ست، که راه متجلـی  اتفاخر  و ریا و اخالقی همچون حیا، عفاف، تواضع، احتراز از خودنمایی

ــله       ــادین سلس ــل بنی ــتن اص ــوظ داش ــا ملح ــز ب ــاختن آن نی ــترس    س ــل دس ــب قاب   مرات
  .می شود

ایرانی با میـادین اروپـایی آن اسـت کـه     از وجوه اصلی تمایز میادین شهري براي نمونه، 
، عموماً فضایی تهی بوده و تمرکـز اصـلی بـر    )نداهبا هر نامی که داشت(صحن میادین ایرانی 

توان ناشی از تفکر توحیدي ایرانیان دانسـت   ، این امر را میگرید به بیان. هاي آنها بود جداره
ه آن عنصـر بتوانـد خـویش را    میدان به نحوي ک هاز مطرح کردن عنصري خاص در میان که
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به خـالی بـودن    ،راین تفک. دندکر احتراز می ،دشوه قلمداد مرکز توج عنوان بهمطرح نموده و 
داده  خور توجه  اهمیتی در ،حضور الهی است هکه به طور نمادین نشانمرکز آن  ویژهو ب فضا
 ،سـاخته  انسـان  هـا و عناصـر   مهمرکز میادین اروپایی عمدتاً توسط مجسـ  در حالی که. است

  ).9و  8 تصاویر(اند  شده اشغال 
گیري سازمان فضایی شهر و ت و نقش آن در شکلد در جزییات مفهوم مرکزیوروبدون 

ر خواهـد شـد، بـه    صـل نیـز متغیـ   محالت شهري که با تغییر این مفهوم، سازمان فضایی حا
  . شود ي عناصر مرکز اشاره میها ویژگی از برخی

ناصـر  ع عنوان بهرا ) مثل مذهبی، آموزشی، تجاري یا تفریحی(دها اگر نام عمومی عملکر
رد این عملکردهـا در جوامـع و   ر بودن معنا و کاربشاخص مرکز فرض کنیم، با توجه به متغی

 هبراي نمونـه، فضـاي عمـد   . خواهد شد سازمان فضایی مرکز نیز متفاوت ،هاي مختلف نتمد
و (عبادت اسـت و هـم امکـان     مکان، هم مسجد. است” مسجد“ ،مذهبی در میان مسلمانان

تواند  ار میاقل روزي پنج بحد، مسجد. عملکردهاي دیگر را داردپاسخگویی به ) هحتی توصی
حـالی اسـت کـه فضـاي      ایـن در . گیـرد اقشار مختلف مسلمانان قرار  همورد مراجع) و باید(

به ایـن  . به استمسیحی، کلیسا، تنها مکان عبادت و آن هم در روز یکشن همذهبی در جامع
در حـالی کـه کلیسـا    قـرار گیـرد،    لزاماً باید در مرکز شهر یا محله یا منطقهترتیب، مسجد ا

 تنها در مرکزنه  -بهتر است زمین و حتی با وضعیت دنیاي معاصر، بویژه در مغرب -تواند  می
ه راجعتا امکان م مستقر شود 1ي گذران تعطیالت آخر هفتهها مکانی در نباشد که حت شهر

  .و مردم نیز به سهولت به آن دسترسی داشته باشند اش افزایش یابد به آن و کارآیی
و جوامـع   هـا  تمـدن دیگر، فضاهاي تفریحی هستند که ایـن گونـه فضـاها نیـز در      هنمون

اي، تفریح را در قالـب رفـع نیـاز روانـی و      جامعه. ي مختلفی دارندها جلوهمختلف عملکرد و 
قویـت قـواي بـدنی و آمـادگی     به معناي ت، نجام تکالیف، همراه با ورزشاي اایجاد شادابی بر

                                                        
1.weekend 
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. کنـد  ی مـی و در عین آگاهی و حضور و متذکر بودن به وجوه معنوي حیـات تلقـ  ، جسمانی
خبري  بی هعمر و تلف کردن وقت و ایجاد زمیناي دیگر، ممکن است به گذران  جامعه یحتفر

اي در جامعـه . جامـد نکردن جـاري زنـدگی بی  لت و به تعبیري فراموش و غفلت و تقویت غف
ه جـان   دیگر، تفریح مردم،  تماشاي جنگ آدمیان با یکدیگر، جنگ آدمیان و حیوانات و یا ـب

هاي  ها یا ورزش شود، و به جنگهم انداختن حیوانات است که از دوران گالدیاتورها آغاز می
ان تفریح و چگونگی تفـریح  طبیعی است که نوع تفریح و مک. رسددوران مدرن می متمدنانه

ي هـا  تفـاوت به تبع نوع نگـرش بـه تفـریح و    . متفاوت خواهند بود مختلف، امعوکردن در ج
شـهر نیـز کـامالً متفـاوت      يآنها با سایر اجزا هبطتفریح کردن، فضاهاي مورد نظر و را هشیو

فکري و  هستحالو سایر وجوه افتراق توجه نشود، تدریجاً ا ها تفاوتخواهند بود، و اگر به این 
  .فرهنگی جامعه به وقوع خواهد پیوست

ت یک شهر و اهل آن را ه این ترتیب، مرکز یک شهر یا محله، به تناسب باید بتواند هویب
ع و وحدت جامعـه  مرکز باید در بردارنده عملکردهایی باشد که عامل تجم. بگذاردبه نمایش 
بایـد   مرکز شـهر . ها بري باشد و تزاحمها  مرکز باید چنان تنظیم شود تا از شلوغی. هستند

مرکز بایـد جـامع و   . هدت متمرکز بوده و کرامت انسان را ارج نهمانند مرکز حیات بر معنوی
مرکز . لف مردمان باشدنیازهاي مخت کنندهفضاها و عملکردهایی باشد که مرتفع در بردارنده

ي در دسـترس دوران را داشـته   آورالت نیازها و فنباید قابلیت تغییر و دگرگونی مطابق تحو
  .تداوم تاریخی شهر باشد ي فرهنگی جامعه و نشانهها ارزشگاه مرکز باید جلوه. باشد

  ععتـــنوتـــنو. . 55- - 55

 نیازهاي در پاسخگویی و تأمین اساسی نقشی هاي جهان و پدیده در اجزار وجود تنوع و تکث

تعبیـه شـده بـود کـه      طوري عینی نجها اگر چنین فرض کنیم که ساختمان“دارد و  انسان
شـود، دوامـی    کـه در او دیـده مـی    با این مغـز و روانـی   کیفی نداشت، حیات انسانی عاتتنو
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، و عتنـو  و نمـایش  ظهـور  ،بنـابراین ). 204، ص1369جعفري، ( ”رفت آورد و از بین می نمی
و از جملـه   نسـان مختلـف ا  نیازهاي ي پاسخگویی بهها راه یکی از عنوان بهاز آن  گیري بهره
کارگیري و رعایت اصل یکی از ثمرات یا عملکرد ب، اششناختیویی به نیازهاي زیباییاسخگپ
  .است شهریک  يحدت در کثرت در تنظیم روابط اجزاو

راي  ي اهمبه حد عنقش تنو ه طـور    از افـراد  برخـی  ،رسـیدن بـه آن   یت دارد کـه ـب را ـب
آورد در  را بـه ارمغـان مـی    نیز خود نـوعی زیبـایی   نظمی ناخودآگاه گمان بر این است که بی
نظمـی در یـک مجموعـه     شود بی آن چیزي که سبب می .حالی که واقعیت امر چنین نیست

 هیـک مجموعـ   ياجـزا  هکننـد  منطق و خسته ختی و تکرار بیوجود یکنوا ،زیبا بنماید گاهی
نظمی که ضد یا مخالف  بی] آن[“توان گفت  به طوري که می. با عملکرد مشابه است عتنو بی
ه واحدها یـا رویـدادها   م یک عدشود که جریان منظ به آن جهت گاهی جالب می ،ظم استن

گـردد   ب ماللت خاطر میکند، موج شود و استمرار طوالنی پیدا می وقتی که خیلی تکرار می
آدمـی   طلبـی  ععد تنونظمی در این گونه موارد مستند به ب بی و احساس لذت از بروز ناگهانی

  ).209، ص1369جعفري، (” هاي زیبایی است ظمی یکی از پدیدهن است، نه این که بی
هاي انسانی است که نوگرایی و نوجویی او بـه آن   ترین خصلت طلبی انسان از اصلی عتنو

نوگرایی انسـان مطـرح    هریش عنوان بهترین مباحثی است که  شود و یکی از اصلی مستند می
شـود آن اسـت    انسان مطرح می طلبی نوعالیلی که براي تعریف و توجیه تیکی از د. شود می
حیات انسانی با داشـتن مغـز و روان معتـدل از یکنـواختی دیـدگاه، احسـاس رکـود و        “که 

 ”طبیعـی یـا اثـر هنـري بـوده باشـد       هنماید، اگر چه دیدگاه او زیباترین منظر افسردگی می
و نوجـویی  به نـوعی نـوگرایی    ،که در واقع ،در توضیح این دلیل). 204، ص1369جعفري، (

ه آنهـا مـی     ،کند انسان را توجیه می د تلقـی انسـان از     نکاتی قابل ذکر است که توجـه ـب تواـن
  .طلبی را روشن کند عنوگرایی و تنو
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 ،در جسـتجوي غـایتی مطلـوب    -حتـی ناآگاهانـه   -ل آن است که انسـان اصـوالً   اوه نکت
آن غایـت وي را  مـدتی بـه یـاد     ،جدیـد اي است که هر موضـوع  معنوي و جاودانه، روحانی

آن غایت مـورد   و نو، یابد که این موضوع بدیع که درمی ، وقتیبه مرور لیو .کند مشغول می
 پـردازد  موضوع برایش عادي شده و در پی بدایع دیگر به جستجو مـی  تدریج،نظر نیست به 

  ).59-60، صص1375مطهري، : ك.ر(
امـروزه بـا    .ي با یکدیگر دارندکاران ع و نوگرایی ارتباط غیرقابلتنوبه این ترتیب است که 

ت و زشت در مقـوالت  هوی مضامین بی از ع، بسیارينورعایت ت عايا ادب استناد به نوگرایی و
شوند و این در حالی اسـت   در جامعه ترویج می و هنر و از طریق مدها شهرسازي و معماري

مقابله با این رونـد  صین روشن باشد، به سهولت امکان اگر معناي آنها نزد مردم و متخص که
ل دیگـر  ع در شهر و فضـاي شـهري بـا برخـی از اصـو     توجه کنیم که تنو. فراهم خواهد شد

ته و بایـد در  ت و تعادل و نوگرایی ارتباطی ناگسستنی داشـ همچون وحدت، هماهنگی، هوی
ر شکل و فرم، که ملحوظ داشـتن  ع دتنها تنوآن، نه بر عالوه. ه قرار گیردکنار آنان مورد توج

به عبارت . و پاسخگویی به نیازهاي انسان ضرورت دارد ها فعالیتتنوع در عملکرد و مصالح و 
موضوع خاص هستند، مثـل ایـن   ه به طبقات یک ترین عامل و زمینه تنوع، توجدیگر، اصلی

  .کندرا القا می ها فعالیتي حیات انسان، تنوع در عملکردها و ها ساحته به که توج

  گیگیــــماهنماهنــهه. . 66- - 55

اي اسـت کـه    یـا معنـا بـه گونـه     یءاز هماهنگی، تنظیم انواع ارتباطات دو یا چند ش صودقم
و عملکرد یکدیگر واقع نشوند و در راستاي حصول به هـدفی کـه ارتباطـات     ها ارزش منافی

 یءدو یا چند ش ،به عبارت دیگر. آنها را به وجود آورده است، یکدیگر را یاري و تأیید نمایند
، ضمن داشتن مشترکات و تشابهات و ارتباطاتی که از اصـول واحـد نشـأت    هماهنگ هیا اید
یت و اهم. اهدافی مشترك به عهده دارندهر کدام عملکردي را در حصول هدف یا  ،گیرند می
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یکـی از   عنـوان  بـه و عناصر یک مجموعه، و  هماهنگی در تنظیم ارتباطات اجزا ارزش صفت
یـک   اتمختصـ  عنـوان  بهدر خیلی از موارد رود که  ي بارز نظم تا به آنجا پیش میها ویژگی

ه اصـوالً نظـم یعنـی    اي را عقیده بر این اسـت کـ   هشود و عد یچیده مطرح مینظم کامل و پ
 ).1369جعفري، ( هماهنگی یک عده اعضا

آثـار  “هماهنگی  احی شهري کاربرد دارد،که در طر هماهنگی مصادیقترین  مهم یکی از
چرا که اساساً ایـن همـاهنگی یکـی از     ؛است” م بر جهان هستینظم حاک“با ” انسان هختسا

آنهـا  مطابق با طبیعت و فطرت  دادن اشیا  شکل ،از سوي دیگر. استبرجسته ي آثار ها ویژگی
شناخت حقیقت  ،در واقع. ه به آن حاصلی زیبا خواهد آفریدنوعی از هماهنگی است که توج

 .است دتعههادي خالقیت هنرمند مبستر و زمینه و  یءآن ش اشیا و ادا کردن حق

 هدهنـد   شکل و کالبـد و عملکـرد شـکل    ي فرهنگی،ها ارزششهري، مبانی و احی طردر 
تنها بین ظـواهر و   دهماهنگی نبای .نمایند اي را طلب می ، هماهنگی ویژهت هافضاها و عمار

وارد نیـز  هـر چنـد ایـن مـ     .قرار گیرد از طریق برخی قواعد ریاضی مورد عنایت فقط ابعاد و
. تر هماهنگی باشند عالی و مدارج ها ارزش گاه تجلیتوانند  بوده و می هایی از هماهنگی جنبه

 نیازهاي انسان، همـاهنگی  با، هماهنگی شهر ها ارزش شهر باکالبد  هماهنگی ،ها اینفراتر از 
 بـا  اهـ  ارزششهر، هماهنگی  شهر با یکدیگر و با کلِ ياجزا طبیعت، هماهنگی باکالبد شهر 

ي معنـوي و  هـا  ارزش، هماهنگی شهر با اصـول و  با یکدیگر عملکردها، هماهنگی عملکردها
بـه نحـوي    داش بایـ  انسان و با اهداف زنـدگی ي روانی و جسمی ها ویژگیهماهنگی شهر با 

هماهنگی . وحدتی باشد در عین کثرت گاه تجلی مورد توجه و دقت قرار گیرند تا حاصل کار
ا  اه فرمکالبد شهر و  یکـی از بـارزترین مصـادیق     ،مـورد احتـرام جامعـه    يهـا  ارزشي آن ـب

این هماهنگی ضمن آن . ه قرار دهندشهرسازان و طراحان باید مورد توج هماهنگی است که
ي آشـنا در کارهـاي   ها فرمگیري از  و اصول است، به دلیل لزوم بهره ها ارزشکه پاسخگو به 

گذشـته و   اهماهنگی و ارتباط شهر ب ،هستندنن جامعه و س ها ارزشجدید، که خود یادآور 
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همـاهنگی کالبـد و    هماهنگی فرم با عملکرد به همـراه . نماید تاریخ آن را حفظ و برقرار می
ي آشـنا در کالبـد شـهر ارزش و اعتبـار     هـا  فـرم گیري از  و اصول، به بهره ها ارزشظواهر با 

 .بخشد می

از  ی کـه در آن قـرار گرفتـه   اقلیمـ ین و شـرایط سـرزم  بـا   عمارت هـا هماهنگی شهر و 
معیارهایی است که هم در بعد روانی و معنوي و هم در بعد مادي از اهمیتی ویژه برخوردار 

سـازي تفکـر و القـاي معـانی      در بعد معنوي ایجاد آرامش، حالت تـذکردهی و زمینـه  . است
گیري از اسـراف و  ترین وجه آن پیش مهم ،معنوي و نمادین مورد توجه است و در بعد مادي

رویـه   که در صورت بروز و رشد بـی  است) چه در سرما و چه در گرما(اتالف انرژي و مصالح 
  .مراه دارنده باري را براي جامعه به مصرف و همراه با اسراف، در بلندمدت اثرات زیان

هاي اصلی مراتب مختلف زیبـایی، مراتـب و وجـوه     یکی از بارزه عنوان بهبراي هماهنگی 
توانند  ر میشهطراحی  زمینه خی از آنها که درتوان برشمرد که در اینجا به بر لفی را میمخت

ي همـاهنگی مـورد نظـر، همـاهنگی     هـا  جلـوه یکی از بارزترین . شود اشاره می ،مطرح شوند
ه عکـس آنچـه کـه در      ،ایـن جلـوه  . محیط و فضاي حاصل با نیازها و فطرت انسان اسـت  ـب

هـاي مـادي    مـد و جنبـه   عنوان به، در پی هماهنگی با آنچه که جوامع رواج دارداز بسیاري 
نظر قرار ي حیاتش مدها ساحتتی از جامعی عنوان بهبلکه انسان را  نیست ،حیات مطرح است

  .دهدمی
ر و از جمله هماهنگی کالبـد  شه يایت هماهنگی در تنظیم روابط اجزارع، ها براین عالوه

 همچـون  ییهـا  ارزشضـد   گاه تجلیکالبد شهر از  شود تا سبب می و محالت شهر ها تعمار

یابد و بتوانـد در کـل، وحـدتی را بـه      بینی و تفاخر رهایییت، دوگانگی، ریا، خود بزرگضد
ي همـاهنگی در شـهر کـه    هـا  جلـوه برخـی  . است” ممنظ کل“یک  هبگذارد که الزم نمایش
 :ندتهس به شرح زیر ،ی سازندرا متجل شهر مطلوب حیات انسانیتوانند  می

 اي جامع انسانهماهنگی عملکردهاي شهري با نیازه -
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 توان روانی و فیزیولوژیکی انسان با ها ساختمانهماهنگی ابعاد و تناسبات فضاها و  -

 و اشکال با یکدیگر ها فرمهماهنگی  -

 حاکم بر شهر ههماهنگی تناسبات و هندس -

 و کالبد با عملکردها ها فرمهماهنگی فضاها و  -

 جوار همو رنگها و فضاهاي  ها فرمو هماهنگی عملکردها  -

 ها با شرایط محیطی و اقلیمی و برنامه ها طرحهماهنگی  -

 ها با یکدیگر و برنامه ها طرحهماهنگی  -

  هماهنگی فضاي حادث با اقلیم و شرایط محیطی -
ی طبیعی یا یکـی از دو  هاي زیبای انتخاب الگوي هماهنگی مناسب که در این مقوله، بارزه -

ط گویی براي تجلی هماهنگی ایجادشده توسال عنوان بهتواند رد نظر حکما، میمو نوع زیبایی
  .نسان در شهر مالك عمل قرار گیرندا
  انسان با عناصر طبیعی و محیط و اقلیم نگی احجام و اشکال و فضاهاي ساختههماه -
ولـوژیکی و  تی و نیازهـاي فیزی شده با مختصـات هـوی  احیهاي محیط طر هماهنگی ویژگی -

  و معنوي انسانروانی 
گ، بافـت، شـکل    (محـیط   دهندهتشکیل هاي عناصر و اجزاي یژگیهماهنگی و -  و نـور، رـن

  .با یکدیگر )تغییرات در زمان
ن و آوري و کنار هـم نهـاد   ه قرار داد که جمعن که، این نکته را باید مورد توجخالصه ای

. اي زیبـا نخواهـد بـود    موجود الزاماً به معناي ظهور پدیـده  ترکیب زیباترین عناصر و اجزاي
ن نخواهـد  اً زیبـاترین حیـوا  زیباترین حیوانات عالم، مطمئن براي مثال ترکیب زیباترین عضو
  .شرط اصلی است ،موضوعات مرتبط بود و هماهنگی بین اجزا و همه
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  و تناسبو تناسب  اندازهاندازه. . 77- - 55

به بسیاري نفسه داراي ارزش است، در معنا بخشیدن  آن که خود فی بر عالوه ،ه به اندازهتوج
نقشـی   هماهنگی و اصول مشابه، روي، توازن،، تناسب، تعادل، میانهاصول، همچون نسبتاز 

خواهـد  ” انـدازه “ه بـه  یی کـه توجـ  ها ارزشیکی از  ،براي نمونه. نماید ه ایفا میدر خور توج
 .استتوانست پاسخگوي آن باشد اجتناب از اسراف و تبذیر 

اهمیت . است” تناسب“رعایت  ،ها طرحایت اندازه در رعو همراهان  مصادیق تریناصلی از
 يزیبایی را وجود تناسب بـین اجـزا   اي اصوالً هر ظهور زیبایی تا جایی است که عدتناسب د

زي و صور اصلی زیبایی، نظم و همسـا “: براي نمونه ارسطو معتقد است. دانند یک پدیده می
کاپلسـتون،  ( ”ه انـدازه و نظـم اسـت   مسأل: گوید شعر نیز می در توضیح زیبایی. روشنی است

در باب تناسبات بصري و هندسی از جمله تناسبات بین ابعـاد یـک فضـا،    ). 291، ص1368
 تناسبات بین ابعاد و فضا یا دو عملکرد مجاور و به طور خالصه تناسبات بصـري و هندسـی  

و  هـا  نه به بطشارگرایی که ا اي از درون بارزه مثابه به و تناسب اندازه .رفته است بسیار سخن
 ،هاي هـویتی فضـاي متعـادل مـورد نظـر      یکی از ویژگی عنوان بهاز جمله بطن معنوي دارد، 

د نکه ریشه در تعادل موجود در طبیعت دار ندستهی اتموضوع ها این. نماید ایفاي نقش می
  .وجود نداردمطابق تعریفی خاص  های داشتن آنیاي زیبا راهی جز مر اي خلق پدیدهو بر

احـی شـهري   اصـول طر  عنوان بهه امروزه، گاهی این مجال، به برخی از موضوعاتی کدر 
رابطـه و   ،یکـی از ایـن موضـوعات   . شـود شوند، در قالب اندازه و تناسب اشاره میمی مطرح

ه کنـیم  توجـ . شـود وده و فضا از آن یاد مینسبت توده و فضاست که گاهی به صورت اصل ت
ي هـا  ویژگـی شرایط محیطی و اقلیمـی،  ي فرهنگی، ها ارزش که نسبت توده و فضا، دقیقاً با

تـوان نسـبت   شناسی ارتباطی تـام دارد و نمـی  ي توسعه و مباحث زیباییها سیاستتاریخی، 
  .شهرها تعیین کرد ثابتی را براي رابطه توده و فضاي مطلوب براي همه
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تند کـه  هسـ یـت  ز اهمئحـا در همین زمینه نسبت فضاهاي باز و سطوح ساخته شده نیز 
از،     فضاهاي عمـومی (ت مناسبی در تعریف فضاهاي باز باید دق ، معـابر، میـادین، فضـاهاي ـب
بـه  ) ي عمومی، فضاهاي باز اختصاصی، فضاهاي سبز اعم از عمـومی و اختصاصـی  ها فعالیت

شده از کارآیی الزم برخوردار باشـند، نسـبت فضـاهاي سـبز بـه      عمل آید، تا تناسبات تعیین
اند، نسبت سطوح ساخته شده به فضاهاي سبز، و سازي شده با مصالح کففضاهاي بازي که 

خـویش را   ا مطرح هستند که بنا به مورد توجه خـاص ي دیگر در شهرهها نسبتبسیاري از 
  .کنندطلب می
ه تناسباتی است که بیشتر متوج ،آنچه که این نوشتار نیز بر آن تأکید دارد ،ها براین عالوه

ي عناصـر و  هـا  ویژگـی و عملکردها وجود داشته و با تجزیه و تحلیـل  در وراي ظاهر اشکال 
 :فضاها قابل دستیابی است از جمله

 فرم و عملکرد تناسبات بین -

 حاکم بر جامعه يها ارزشفرم و  تناسبات بین -

 جوار همعملکردهاي  تناسب بین -

 انسان هگان اي شهر با نیازهاي سهتناسب بین عملکرده -

 ي مختلفها گروهدر  ها انسانمتنوع یازهاي تناسب در پاسخگویی به ن -

 ها و عملکردها تناسب بین اندازه -

 تناسب بین فضاها و عملکرد آنها -

 .تناسب بین شهر و محیط طبیعی، شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي و تاریخی -
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  تــوازنتــوازن. . 88- - 55

انـد در قالـب   تو و صفاتی است کـه مـی   ها ویژگیاز ، یکی از صفات فعل الهی عنوان بهتوازن 
اصـلی کـه    عنـوان  به، و )19:حجر( اند روي مطرح شود، که همه چیز موزون خلق شده میانه
ه آن در  اي است کـه توجـ   مقوله ،تواند در جهت تکمیل اصل تعادل ایفاي نقش نماید می ه ـب
رد شـهر  در محیط شهري، وزن و ارزش هر عنصر و عملکـ . ضرورت تام دارد احی شهريطر
خـروج از تـوازن    .یت شهر باشـد ب با سایر عناصر و عملکردها و کلو متناس ،دوتعیین ش دبای

 بر عالوه. استدر شهر  و بحران عدالتی ی بیتجل ،تیجهو بالن ،عاملی در جهت خروج از تعادل
چنانچـه بـه    ؛ی زیبـایی هسـتند  عوامل مهمی در بروز و تجل ،کالبدي، توازن و تعادلمسایل 
ود خـویش را بـه   را که موزون و متعادل باشد و هدف از وج هر چه توان گفت که یماجمال 

این اصل نیز همچون  ،به عبارت دیگر .یدتوان زیبا نام می ،ظهور برساند هبهترین نحو به منص
” عـدل یـا تعـادل   “ل اساسـی  اصـ  هزیرمجموع عنوان بهتواند  نحوي میبه  ،غالب اصول دیگر

مباحث تعادل و انـدازه و حـد و همـاهنگی    که مباحث مرتبط با آن با عنایت به  مطرح شود
 .تکمیل خواهد شد

  مراتبمراتب  سلسلهسلسله. . 99- - 55

حـاکم بـر هـر     ي اصـول ها ویژگیو شناخت  مراتب از اصولی است که در تعریف اصل سلسله
کـارآیی،   هدرجـ  ،هـا  و برنامـه  ها طرحده و ملحوظ نمودن آن در کرنقشی اساسی ایفا  ”کل“

 ،ها طرحلزوم به کار بستن این اصل در . یش خواهد دادهویت و حصول به اهداف آنها را افزا
 اصلی از اصول حـاکم بـر عـالم وجـود و همچنـین      عنوان بهشود که  عمدتاً از آنجا ناشی می

وحدتی مطلوب و هماهنگ را در  ،و به همراه سایر اصول استدرجات و مراتب حیات مطرح 
 ،ي زیستیها مجتمعاحی اهداف طرچنانچه یکی از  ،هذا علی .آورد نظام هستی به وجود می
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درجـات  لحـاظ نمـودن     -کـه هسـت   -مجتمع باشـد  ایجاد وحدت کالبدي و عملکردي در 
  .ق این هدف را تسهیل خواهد نمودمراتب در طراحی، تحق گوناگون سلسله
ده و کـر ایفـا   و کل یـک مجموعـه   مراتب نقش بسیار مهمی در تعریف اجزا اصل سلسله

بـه  . سـازد  بخشد و آنها را از سایر عناصر و موجودات متمایز می ان میاي هویت را به آن گونه
ها  بر مجموعهتواند در تعریف نظم حاکم  این اصل یکی از معیارهایی است که می ،بیان دیگر

مچنین تعریف مجموعه و ه ا و همچنین ارتباط هر یک از اجزا با کلآنهي و ارتباط بین اجزا
  .دار باشد یادین را عهدهات هر جزء ایفاي نقشی بنمختص

فضا یک عبور از . استمراتب  ب بر رعایت سلسلهبخشیدن به فضا یکی از نتایج مترتمعنا 
د، بلکه وي هندسی انجام شها ویژگیبدون واسطه و فقط با تغییر نام یا  نبایدبه فضایی دیگر 

بـراي  . دایـ نم ارتباط فضـاها را برقـرار  ، ی قرارداديیا حت هر چند کوچک، ضایی واسطف باید
در بسیاري صال به میادین معابر به هنگام ورود و اتدر شهرهاي تاریخی ایرانی، عموماً نمونه، 

میـادین و  ماننـد   ي مختلـف فضـاهاي شـهري   ها گروهیا ارتباط بین  موارد سرپوشیده بودند
یـن  شد، بلکه در ا کمتر به طور مستقیم و همراه با وحدت فضایی انجام می ها صحنمعابر یا 

و احسـاس وحـدت فضـایی را    گونه موارد از فضاهاي رابطی که امکان دید نـاظر را مسـدود   
مجموعـه و بـه    لاین در عین حالی بود که وحـدت کـ  ه د و البتش برقرار می کرد، منتفی می

  .گردید بیان دیگر وحدت در کثرت محفوظ می
تحـت دو عنـوان    ،شـهرها مراتب حاکم بر فضاها و قلمروهاي گوناگون موجـود در   سلسله

مراتـب   سلسـله  ”.مراتب حقیقی سلسله“و “ مراتب حقوقی سلسله“: اصلی قابل بررسی هستند
مثل این کـه  . نمایند حقوقی را خطوط یا سطوح بر طبق قوانین و یا عرف جامعه تعریف می

غالبـاً  (ی یک خـط  اي و یا حت یک نرده، حایلی شیشه یک دیوار کوتاه، یک پرچین، یک در،
 ها را تعیین نمایند و به ناظر القا کنند که حـد  تحدود فضاها و قلمرو مالکی) صالحیر مبا تغی

متفاوت هستند و او با عبور از آنها از فضا یا قلمرویی به فضـا یـا قلمـرو دیگـر وارد      قلمروها
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مراتب حقیقی حدود قلمروها با سطوح و احجام و فضاهایی تعریف شده و  در سلسله. شود می
 .شوند خویش از سایر قلمروها جدا میه یژو با هویت

ارتبـاط   هکننـد  ي زیستی را کـه تعریـف  ها مجتمعهاي مصنوع و  مراتب در محیط سلسله
ي هـا  مجتمـع و عناصـر   ی بوده و همچنین ارتبـاط بـین اجـزا   محیط مصنوع و محیط طبیع

بنـدي   هتوان دسـت  تحت عناوین ذیل می ،نماید زیستی با یکدیگر و کل مجموعه را تبیین می
تـب  مرا ، سلسـله )محیطـی (اي  مراتـب منطقـه   سلسـله : و مورد تجزیه و تحلیل قـرار داد  ردک

 .مراتب فضایی مراتب عملکردي و سلسله مراتب عبوري، سلسله اي، سلسله همحل

مختلـف   ي زیستیها مجتمع هاگر چه در تبیین رابط: یاي یا محیط مراتب منطقه سلسله
هاي جغرافیایی و نواحی اقلیمی  محدوده هدر تعریف رابط روستاها و همچنین مثل شهرها و

مراتـب را   توان درجـات مختلفـی از سلسـله    و مناطق وسیعی از یک استان یا یک کشور، می
مراتب یک مجتمع زیستی با نواحی پیرامون آن  تعریف کرد، اما در اینجا منظور فقط سلسله

 .است) محیط ساخته نشده و طبیعی(

در گذشته بویژه در جوامع اسالمی، شهرها و حتـی روسـتاها بـه    : اي همراتب محل سلسله
عناصـر شـاخص    ي خـاص هـا  ویژگیشدند که هر کدام به جهت  ت مختلفی تقسیم میمحال

ی اهـل شـهر   خود، براي اهالی محله و حتـ ن اي اجتماعی ساکنها ویژگیکالبدي یا به دلیل 
بنـدي   نظـام طبقـاتی تقسـیم    هپایـ  پیش از اسالم شـهرهاي ایرانـی بـر   . ه شده بودندشناخت
ت بنـا بـه   محـال  همسئله به مـرور منتفـی شـد و محـدود     بعد از ظهور اسالم این. شدند می

یـایی مشـترك، یـا    مثالً بر اسـاس مبـدأ جغراف  . شدند ه تعریف میاشتراکات موجود بین محل
و  ت شـهري مواردي را کـه در تعریـف محـال   . ذهبم هاساس فعالیت شغلی واحد یا بر پایبر

 ،بخشـد  ی کالبدي میاي را تجل مراتب محله فاي نقش نموده و سلسلههویت بخشی به آنها ای
بندي  طبقه) یا عوامل اجتماعی(ی عوامل فیزیکی و عوامل انسانی توان تحت دو عنوان کل می
 ،طراحـی مناسـب شـبکه دسترسـی    از طریـق   احـی کالبـدي  عوامل فیزیکی که با طر :نمود
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محـدودکردن ورودي بـه   و بـا  ت در نقاط مناسب محالومی و مراکز استقرار عملکردهاي عم
بـه   کـه  عوامـل اجتمـاعی  و  شـوند  ن ایجاد مـی اخصوصیت آن به ساکن يت با نیت القامحال
 .شود ن مربوط میاي اجتماعی ساکنها ویژگی

بندي معـابر مختلـف در شـبکه     به درجه مراتب این مقوله از سلسله: مراتب عبوري سلسله
مراتب بـا توجـه بـه تکـرر و تعـدد عبـور        این درجه از سلسله .شود ر مربوط میدسترسی شه

گـذارد و امـروزه بیشـتر از     نقلیه تعریف شده و بر طرح هندسی و مقطع معابر اثر می یلوسا
 .استریزان  احان و برنامهه طرمراتب مورد توج نواع سلسلهسایر ا

: یی چـون هـا  ویژگـی صـات و  مشخ مراتب بـا  این گونه از سلسله :مراتب عملکردي سلسله
کننده، مکان استقرار، نوع خدمات و حوزه نفـوذ یـا عمـل یـک      ع استفادهمیزان مراجعه، تنو

 عنوان بهاحی شهري اي است که در طر هشود، و این همان خصیص عملکرد شهري تعریف می
احان ه طر، مرکز اداري و امثالهم مورد توجه، مرکز تجاريمرکز شهر، مرکز ناحیه، مرکز محل

 .است

یـک   عنـوان  بـه (مراتب به ارتباط داخل عمـارت   این گونه از سلسله: مراتب فضایی سلسله
ات پردازد و جزیی می) عمومیفضاهاي  عنوان به(مجاور آن  و فضاهاي خارج) فضاي خصوصی

  1.کند این ارتباط را روشن می

  حریم هاحریم هاو و ود ود حدحد. . 1010- - 55

: ك.ر(هـا اشـاره دارنـد    ت پدیدهتعریف هوی سفی که به نقش حدود درگذشته از مباحث فل
وجود و تعیین حد در تعریف و  )42، صبتاري، بیمطهو  184، ص40، ج1362طباطبایی، 

حـدود  . نمایـد  فضاها و عملکردهاي شهري نقشی اساسـی ایفـا مـی    از ارتقاي کیفی بسیاري

                                                        
 .1385زاده، نقی: ك.مراتب، ربراي مطالعۀ بیشتر در بارة اصل سلسله .1
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نند که بسـته  ک تعریف می” احجام“و ) ها لبه(” سطوح“، ”خطوط“، ”نقاط“فضاهاي شهري را 
حجام در کالبد شـهر،  مهم در انتخاب فرم و ترکیب ا هنکت. کنند موضوع مطالعه تغییر میبه 

رود،  یی که از یک عملکرد یا فضاي شهري انتظـار مـی  ها ویژگیات و توجه به مختص بر عالوه
ي فرهنگی جامعه و معنایی اسـت کـه آن فرهنـگ خـاص بـراي      ها ویژگیمستلزم شناسایی 

. بات در بطن خویش پرورانـده اسـت  مصالح و هنرهاي دستی و تناس ،ها رنگ ،ها رمف ،اشکال
فضاهاي باز شهرهاي معاصر را فاقـد معنـا و کـارآیی     از افراد، این در حالی است که بسیاري

  ).Trancik, 1986: ك.ر(دانند  مطلوب می
در اسـتفاده از  را اي  مرز بودن و اختالط عملکردها و فضاها، مشکالت عدیده و بی حد بی

و یا تعریـف حـدود و   (و مرز بودن فضاها  حدی ب. ن شهر فراهم خواهد آورداآنها براي ساکن
ه بـه  عـدم توجـ   بـر  عـالوه موارد، از در بسیاري ) افاحجام شف مرزها با خطوط و یا سطوح و

ها و رموز فرهنگـی در   ي جامعه و تسریع روند اضمحالل معانی و نشانهباورهامبانی نظري و 
د نیاز افرادي که در یک فضـاي  ت و آرامش مورا، سبب از بین رفتن خلوت و خصوصیشهره
ط کسانی خواهد شد که به طور فیزیکی و جسمانی در آن شده قرار دارند، توستعریف خاص

 بی. دارندرا امکان ارتباط بصري، بویایی، شنوایی و روانی با فضاي مورد نظر  اامفضا نیستند، 
ی ف   حد و مرز بودن  ضـاهاي مختلـف و   فضاها و وجود ارتباط بصري، بویایی، شـنوایی و رواـن

 ،تفکیک شده باشـند فضاها به طریق قانونی و یا عرفی از یکدیگر  ، هرچندمتفاوت با یکدیگر
راتـی چـون خودنمـایی، تفـاخر و خودسـتایی، برهنگـی،       ج تفکهایی است کـه مـرو   از پدیده

هاي زیسـتی رایـج   شیوه وردهاياکه از رهاست الهم گرایی، مدگرایی و امثفردگرایی، مصرف
 .قرن حاضر هستنددر 

، به منظور کنترل اشیا ها و ه به لزوم تعیین حدود براي پدیدهپس از تعیین حدود و توج
ها در یکدیگر، تزاحم عملکردها و عناصر شهري با هم و پیشگیري از تداخل نامطلوب نقش آن
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ت و ت آن از شدکه بسته به ماهیجزء هر عنصر و  ص کردن حریم هرتعریف نمودن و مشخ
  .نماید از وجوهی است که رعایت آن ضروري می ،ضعف متفاوتی برخوردار خواهند بود

ه بـه  و فضـاهاي شـهري قبـل از هـر چیـز توجـ      ي حـریم عناصـر   هـا  ویژگیبراي تبیین 
تند مطـرح هسـ   خـودش و بـراي سـایر موضـوعات و اشـیا     هایی که از نظر انسان براي  حریم

تـرین   و مهـم انسان قابل ذکر است  حیات ي مختلفی که برايها ساحتبه تبع . ضرورت دارد
ي متناسبی را نیز حریم ها ،ي یا روحانی وي هستندي و معنوي فیزیکی یا مادها ساحتآنها 
ي مـورد نظـر بـراي    حـریم هـا  ساحت فیزیکی حیات انسان مشتمل بر . توان تعریف نمود می
ها  که هر یک از این پدیده هستندهایی خاص متأثر  ک از آنها از پدیدهی است که هر یحواس

براي  ،گذارند و به این ترتیب اي بر حواس اثر می تحت شرایط مکانی و زمانی و فیزیکی ویژه
صـات  شده نیز مشختعریف حریمی خاص و همچنین براي آن حریمهر یک از حواس انسان 

عامـل فرهنـگ،    بـر  عـالوه  ،در واقـع . وجـود دارد اي به تناسـب آن جسـم و حـریم آن     ویژه
 .دنـ کن ي حریم هر موضوع ایفاي نقـش مـی  ها ویژگیي حواس انسان نیز در تعیین ها ویژگی

گوناگونی از قید حقـوقی و کالمـی گرفتـه تـا      شیوه هايبه  ها یمحرو  ودحدضمن آن که 
 .می شوند ایجاد ،لیخجز ت، حواستمام براي  ،ایجاد حدودي صلب و غیرقابل عبور

  تتصوریصوریــمحمح  درجهدرجه. . 1111- - 55

یکی  عنوان بهت که امروزه، در مباحث مربوط به طراحی شهري، از محصوریبا عنایت به این 
ت به بحـث محصـوری   ”حدود و حرایم“شود، در ذیل اصل از اصول فضاي شهري زیبا یاد می

 ي فضا وها یویژگمحصور بودن فضاي شهري، در حقیقت، به . شوداي اجمالی ارایه میاشاره
محـل   هرتفاع جداره به عرض فضا یا فاصلآن و نسبت ا ههاي هندسی جدار باالخص به بارزه
هر موضوع و هر نوع بحثـی  قابل ذکر است که در مورد این صفت، . پردازد می ناظر تا جداره

که به نحوي به احساس محصور بودن انسان در یک فضا مربوط باشد و به آن اشاره کند، به 
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مربـوط، و از آن منبعـث   ” حریم“و ” حد“فضا، یعنی  هکنند ترین عوامل تعریف از اصلیی یک
  .است

براي یک فضاي شهري توسط عناصـري  ” حریم“به ل شدن یقا و به تبع آن” حد“وجود 
ر فیزیکی و کالبـدي بـراي   ین عنصتر مهم مثابه بههاي آن  که جداره شود تعریف و تعیین می

از (شـان   عهـا بـا مشخصـات متنـو     جداره. کنند اي نقش میایف و حریم یک فضا تعریف حد
ت، سـطوح پـر و خـالی، مصـالح، پیوسـتگی و      له ارتفاع، جنس، رنـگ، عملکـرد، شـفافی   جم

یکـی از   کـه  هاي مختلفی، بر احساس و ادراك ناظر تأثیرگذار هستند در زمینه) گسیختگی
حصـور بـودن در فضـا از    احسـاس م . این ادراکات، احساس میزان محصور بودن در فضاسـت 

ط انسان ادراك شود که مهمتـرین عـاملی کـه    تواند توس هاي مختلفی می ر زمینهجهات و د
ه عـرض فضا     براي آن ذکر می لی،  ( سـت شود نسبت ارتفاع جـداره ـب و بنتلـی و   1365توسـ

  1).1382دیگران، 
و زوایایی  ها سبتنکند که این اظهار نظرها و به ویژه،  این مراجع معلوم نمی هالبته مطالع

ات شـوند، اسـتنباط   ذکـر مـی  ) و به ویژه محصوریت مطلوب و زیبـا (که براي فضاي محصور 
ط آنان آزموده شده و یا توس است متخصص معماري و شهرسازي عنوان به، ناشخصی محقق

  .اند شناسی آزمایش شده یا این که از سوي علماي روانشناسی و انسان
لیمـی  وارد که صادق باشد، ملحوظ داشتن فرهنگ، شرایط اقحال، هر یک از این مای علی

ط اجتمـاعی و امثـالهم بـر      و محیطی، شرایط تاریخی، هوی ت، آداب و سنن اجتمـاعی، رواـب
بـه   . تأثیر خواهند داشـت  ،از فضایی که در آن قرار گرفته است گیري و ادراك انسان نتیجه

ر شـده  که در یک جامعه اظهـا ) براي فضاي محصور(این ترتیب، یک سري نسبت و تعریف 
ه کنـیم  باید توجا ام. خواهند بودي نجوامع قابل تعمیم و تسر هباشند، به این سادگی در هم

                                                        
  .Cluskey, 1979و  Hedman & Jaszewski, 1984، 1375کریر، : ك.ر ،همچنین .1
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میزان محصـوریت یـک فضـا و بـه ویـژه       هکنند تواند تعیین به تنهایی نمی ،ابعاد ”نسبت“ که
هاي واقعـیِ عـرض و    نسبت، اندازه بر عالوهزیرا  ،مطلوبیت آن، از نظر ناظر باشد همبین درج

ـ  عد سوشوند، عمق یا ب ط ناظر ادراك میارتفاع که توس و  -اظر در آن قـرار دارد  م فضا کـه ن
شرایط طبیعـی و اقلیمـی،    -ماند نِ نسبت مورد نظر مغفول میبه دلیل دو بعدي بود معموالً

ت و رنـگ و  موجود در فضـا، بافـ  ) احتمالیِ(ها و نمادهاي  تاریخ فضا، معانی مستفاد از نشانه
عیین نوع و میزان و فکري ناظر، در ت هف، به همراه دانش و آگاهی و سابقها و ک جنس جداره

اي  کننده ویژه در مطلوب بودن آن نقش تعیینادراك محصوریت یک فضاي شهري و ب همرتب
  .دارند

عـالم و در یـک    هشده توسط یک محقـق در یـک نقطـ    تسري یک نسبت اعالم بنابراین،
هـا و   و زمـان  ها تمدنجوامع و  همدن خاص، به این سادگی قابلیت تسري به همجامعه و ت

ه داشت که ادراك انسان پس از حضور در در واقع، باید به این موضوع توج .را ندارد ها مکان
ر یک  کـامالً متفـاوت    ”نسـبت “یک فضاي واقعی با احساس مقیاس یک به یک فضا، با تصو

یی یـک  ها ساختمانن از حضور در معبري با عرض سه متر که براي نمونه، ادراك انسا. است
در طرفین آن قرار دارند، با ادراك همان کس در خیابانی به عرض  ارتفاع سه متر،به طبقه، 

متر قرار دارند کـه   42ارتفاع حدود  اي باطبقه 14ي ها ساختمان متر که در طرفین آن 42
  .متفاوتی خواهند بود ، ادراکات کامالًنسبت هر دو، یک بر یک است

ه عرض فضـا  هاي ارتفاع بدنه برغم این که در هر دو فضا نسبتشود که علیمالحظه می
. ت و در عالم حس، تأثیرات کامالً متفاوتی بر نـاظر دارنـد  باشند، اما در واقعییک به یک می
بـاز یـا    اندازه، میـدان دیـد نظـر   هایی که در دو فضاي کامالً مشابه و هم حالت همچنین در

) فضاي خیابـان و میـدان  مثل دو (اي ساختمانی قرار گیرد بسته باشد، مثالً در مقابل او بدنه
 هـا  نسبتت، بیش از آن که با بنابراین، اوالً محصوری. ، متفاوت خواهد بودك ناظرباز هم ادرا

ت ریشود و ثانیاً میزان احساس محصـو هاي واقعی احساس و ادراك میتعیین شود، با اندازه
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اي غیـر قابـل   با موضوعاتی چون فرهنگ و تعادل و توازن و تناسب و اقلیم نسـبت و رابطـه  
  .انکار دارد

  سـادگــیسـادگــی. . 1212- - 55

ان در تـوان انسـ   يشناسی و همچنـین در ارتقـا   زیبایی مبانی متقنی که در بر عالوه ،سادگی
و نیـز ایفـاي نقـش    ها براي فهم بهتر و مـداوم الگـ   توان انسان يادراك محیط دارد، در ارتقا

 هـا  افزایش آگاهی و دانش انسـان  در جهت آموزش و ،به این ترتیب). Bell, 1999(کند  می
یکی از اصول اساسی  عنوان بهتوان از سادگی  می ،کنند هنگامی که با محیط رابطه برقرار می

 آورد که در عین آرامش بخشیدن بـه سادگی، فضایی را به وجود می. نام برد شهريطراحی 
این . تواند اطالعات الزم را به انسان منتقل نماید انسان و مصون داشتن وي از سردرگمی می

 از شـده بـراي بسـیاري   و نظم هندسی و حتی نوع گیاهان انتخـاب  ظاهري امر را در سادگی
هـایی کـه در عـین سـادگی و عـدم       محـیط  ؛توان مشاهده کردهاي ایرانی می ها و حیاط باغ

گري فردیت و فردگرایی اعمال  براي جلوه انغالباً از سوي طراح اي کهتصنعی هاي پیچیدگی
  .اند بوده نیز هاي معنوي و نمادین د، حامل پیامنشومی

ه هاي مختلف با نگاه به یک منظـر  نن است که انسااقاین امر مورد تأیید بسیاري از محق
اوتی را مشـاهده  هـا و الگوهـاي متفـ    شـکل  ،خود هسان، بر حسب دانش، فرهنگ، و تجربکی

هـا و الگوهـاي    شـکل  هتوانند ضمن مشـاهد  می ،و فراتر از آن) Bell, 1999, p53(کنند  می
بـه ایـن   . متفاوت، ادراك مختلفی از منظره داشته و معانی متنوعی را از آن استنباط نمایند

ش و    ییبینی جامعه و حتی در موارد خاص مر فرهنگ و جهانبه توجه  ،ترتیب داشـتن داـن
  .است شهراحی رار در طانککنندگان از محیط، ضرورتی غیرقابل استفاده هبتجر

کنند،  یک ارزش یا یک اصل نفی می عنوان بهافراد، سادگی را  برخی ازدر عین حالی که 
هـاي معنـوي و انسـانی     ي آثار بارز هنري و پدیدهها ویژگیسادگی را یکی از  ،بسیاري دیگر
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قابل را بتوان در فقدان توافقی بر سر تعریف سادگی، یـا بـه   شاید علت اصلی این ت. دانند می
انگاري، سـادگی   توان، با ساده اگر چه می. عبارتی، در عدم تفاهم معناي سادگی جستجو کرد

 بـودن، ” واخـت نیک“بـودن،  ” فاقد معنا“ ،بودن” الفهم سریع“ :این گونه تعبیر و تفسیر کرد را
عفاق“بودن، ” واجد نظمی هندسی و روشن“ و ) اعم از خوب یا بد(” بدون معنا“بودن، ” د تنو

کنندگی،  ف، فقدان گمراهدوري از تکل در عین حال اما .بودن” بدون بطن و باطن“ارتی به عب
و خودي داراي مراتب مختلف بودن هدایتگري، صداقت داشتن، واجد نظم بودن، آشنا بودن، 

  .یی از سادگی هستندها جلوههی نیز یی با مراتب مختلف دانش و آگاها انسانبودن براي 
ات موجود، حکایت از آن دارد که همگیِ این معانی، در مواضع مختلف، از بیمروري بر اد
ا آنچـه  مسیر جایگاه و ارزش یکسانی ندارند اطبیعی است که این تفا. شوند سادگی مراد می

صداقتی که ؛ قت استعناي سادگی مراد شود، صدام عنوان بهتواند در فرهنگ ایرانی،  میکه 
گوید  آن وجود ندارد، و به ناظر دروغ نمی زایی در  غفلت و ریا ،ریبي، هیچ فدر بعد مادویژه ب

آن، داراي معنا بودن یا داراي مراتب مختلف بـودن،   بر عالوه .کند و خود را به او تحمیل نمی
حل و حاالت بعـدي بـه   باشند، در مرا ”ساده“توانند عناصر یا فضاها را، در عین حالی که می

  .کندظاهر می ،صورت عناصر و فضاهایی پیچیده و غیرساده
کنـد و در   معنـا پیـدا مـی   ” ناب و هدایتگر“به این ترتیب است که با این تعریف، زیبایی 

زشـتی   هعناي رایـج آن، کـه تنهـا مسـتورکنند    به م” زینت“ ،به تبع آن. شود شهر ظاهر می
نامیـده  ” هنـر زینتـی  “رفاً زینت یا این صورت، آنچه که عدر . هد داشتاست، جایگاهی نخوا

 در شـهرِ سـاده و  . اي براي اختفاي زشتی دهئی از معماري یا شهر است، و نه زاشود، جزی می
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گویـد و   دیگر، به نـاظر دروغ نمـی   1صادق، نه فضاي شهري، نه عناصر شهري و نه هیچ چیزِ
  . قصد فریب او را ندارد

یکـی  : نت دو وجه یا دو کـاربرد دارد زی کند که اصیل روشن میالی بر متون مروري اجم
که ایـن   ”زیبا جلوه دادنِ زشت“یا ” زشتیمستور داشتن “براي نمایش زیبایی و دیگر براي 

می، در واق زاده،  نقـی : ك.ر(در خـویش مسـتتر دارد    ع، وجهی از غافـل نمـودن انسـان را   دو
  ).آ1389همو، و  1388همو،  1384

ویژگـی مطلـوبی بـراي شـهر و فضـاي       عنـوان  به ”پیچیدگی“، از لعات و آرامطا از برخی
 ایـن در عـین حـالی اسـت کـه ممکـن اسـت       . کننـد  شهري یا هر اثر هنري و زیبا یاد مـی 

تـوان   در مقابـل، مـی  . آن منجـر شـود   یا این کـه بـه   ط، خل” کنندگی گمراه“با ” پیچیدگی“
عـدم امکـان    ، و ريو فضاها و عناصر شـه  پیچیدگی را به وجود معنا و معناهایی براي شهر

مراتـب مـتقن بـین فضـاها      اشراف بیگانگان به فضاهاي خصوصی، یا به عبارتی وجود سلسله
سـاده دانسـت کـه ادراك و     توان پیچیدگی را، معنا و بطـن ظـواهر   می همچنین. تعبیر کرد

  .استاش  ت و شایستگیریافت هر کس از آن به تناسب اهلیت و صالحید
ناصر و فضـاهاي شـهري و   ي مطلوب عها ویژگییکی از  عنوان بهاین که پیچیدگی دلیل 

بـه معنـاي   (ضـد سـادگی    عنـوان  بـه ، ”پیچیـدگی “ن اسـت کـه   شـود، آ  فی میمعماري معر
در این زمینـه  . شود ی میکنندگی تلق سالت و خستهیعنی کاز آن و نتایج حاصل ) نواختیکی

هایی و براي چه گروهـی   زمینهیدگی باید در چه نیز معموالً حدود پیچیدگی و این که پیچ
ت العمل رواج شفافی ش به پیچیدگی، عکسشاید این گرای. ماند نظر قرار گیرد، مغفول میمد

رایج در شـهرهاي   بعدي بودن گرایی و تکي معنایی و یکسانی و ماد دگی و بیو وضوح و سا

                                                        
 ؛)46، ص1379سـینا،   ابن(شود  عبارت است از هر موجودي که از آن خبر داده می) یا شیء(چیز  .1

 ه، بر مفاهیم ذهنـی و عقلـی و بـر همـ    کالبد و مظاهر عینی بر هعالو) یءیا ش(و به این ترتیب، چیز 
  .شود و رفتارها نیز اطالق می ها ارزشاصول و مفاهیم و 
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سـادگی،   ت، وضـوح، افیشـف ی یعنـ  براي هر یک از این صفات العمل، این عکس. معاصر باشد
العمـل   خود را دارد که با ویژگی عکس ي خاصها ویژگی ،گرایی يمعنایی، یکسانی و ماد بی

  .متفاوت خواهد بود ،سایر صفات
) کنجکـاوي وي (پاسخ به یکی از نیازهاي روانـی انسـان    عنوان به، ”پیچیدگی“گاهی نیز 
شـهرهاي   هوار و پوشـید  بافت انـدام  این موضوع به ویژه در تعریف و توجیه. شود مطرح می

کنجکاوي افراد را تحریک کرده و آنان را  مداوماً حس ها ویژگیشود که این  تاریخی بیان می
اگر چه این استدالل تا حدي قابل قبول است، اما بایـد  . کنند به حرکت و کشف، ترغیب می

ی، برخـی  ه کرد کـه ایـن نـوع از پیچیـدگی در جهـت پاسـخگویی بـه شـرایط محیطـ         توج
ه دخـول د    ي فرهنگی، تأمین امنیها ارزش ر عمـق و  ت اهالی، احتراز از تشـویق بیگانگـان ـب

  .نماید نواختی ایفاي نقش میکزوایاي محالت، ایجاد تنوع و پیشگیري از ظهور ی
توانـد   مـی حال، هر کدام از این معانی و مقاصد که مصداق داشته باشد، یک نکتـه  ای علی

ت نیز فقدان تعادل و عدم اعتدال آن عل   یت پیچیدگی مطرح شود، وماه علت اصلی عنوان به
ن دیـد گسـترده و   ت و عریـانی و میـدا  در واقع، وضـوح و شـفافی  . ي معاصر استدر شهرها

بسیاري بودن  هم بر هم ی شلوغی و ازدحام و درنواختی و کسالت، حتکسادگی کالبدي و ی
حد و مـرز،   طلبی و نوطلبی افراطی و بی یجانید به همراه هیا فضاهاي شهري جد ها بافتاز 
وده و محـیط را  اند که بتواند این اشـکاالت را مرتفـع نمـ    اي شده گرایش به پیچیدگی هزمین

  .نمایدمناسب  ،کند آن گونه که تعریف می، براي زندگی انسان
 ،هایی که سبب گمراهی در دام ایجاد پیچیدگی نبایدرج نهادن به این موضوع، در عین ا

، و در عین حال، باید افتاد ،شوند آحاد جامعه می) و مادي معنوي(ابهام و سرگشتگی  ،غفلت
ي فرهنگـی  هـا  ارزشمنبعث از  متفاوت هاي نمراتب پیچیدگی و به عبارتی به بط به سلسله

  .ه کردي مختلف حیات توجها ساحتبراي پاسخگویی به 
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  و وضـوحو وضـوح  اییاییــوانوانــخخ. . 1313- - 55

نه و در کنار معیـار  شناسا ت از دیدگاه زبانه در شهرسازي به تبعیابیري است کخوانایی از تع
 ،کـه اجـزا   سـت متنـی ا  ماننـد شـهر   منظر،این  از. رواج یافته است امعنمعیار ، مرتبط دیگر

بـا  . ستنده آنبندهاي  و جمالت ،کلمات ،حروف مثابه بهها،  مناظر و مجموعه ،فضاها ،عناصر
اگر مجـاز بـه   (مقرون به صواب است  مقایسه تا چه حداین : در این که مه، کنکاشاین مقد

و نهایتاً ایـن کـه مـتن     ؟مصادیق آن تا کجا بر یکدیگر منطبق هستند، )؟این مقایسه باشیم
باید براي چه گروه و چه اشخاصی خوانا باشد؟ موضوعات و سـؤاالتی هسـتند کـه وضـوح و     

  .آنها ضرورت دارد پاسخگویی به
ط توسـ  ظـاهرش، کـه   بـر  عـالوه تـوان   هر پدیده و موجودي می با عنایت به این که براي

اي از  ت، شهر نیـز کـه مجموعـه   اي قرار داد یا دریاف شود، معنی یا معانی احساس می حواس
 اي از و جلـوه  هـا  ارزش ،اصـول  ن،قوانی ،عملکردها ،ها ینیآ،اجزا و عناصر و فضاها و رفتارها

خـویش واجـد    يهایی از اجزا اجزا یا مجموعهتک  هنرها است، به همراه تک علوم و، فرهنگ
اتی کـه بـه     ها آگاهیرات و آن با تذک يآن، شهر و اجزا بر عالوه. است انمراتبی از مع و القاـئ

مضافاً ایـن کـه، بـا عنایـت بـه       ؛ی شوندتلق” متن“ عنوان بهتوانند  کنند، می انسان تلقین می
 اسـت زمینه و متنـی   مثابه به، شدر اصوبراي شهر متمی توان نسبتاً دیرپایی که ي ها ویژگی

  .در آن جاري است ،تکه زندگی و فعالی
ایـن  . به سهولت ممکـن نیسـت  ) شهر يزبان با اجزا ياما تطبیق مصادیق یا تطبیق اجزا

امـري حقیقـی نیسـت، بلکـه     ” زبان“با ” شهر“ نیگزی شود که معادل اشکال از آنجا ناشی می
کلمـات و  ، با حـروف ” اجزاء و عناصر شهر“ گزینی معادل به تبع این موضوع،. قراردادي است

ود کـه مـی        توانـد از سـوي افـراد مختلـف در      جمالت زبان نیـز امـري قـراردادي خواهـد ـب
تواننـد در   هـا نیـز مـی    گزینـی  طبیعـی اسـت کـه معـادل    . عی مطرح باشدهاي متنو مقیاس
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ر گوناگونی قـرارداد  وصف و در میان خواص و عوام، به و جوامع مختل ها سرزمین، ها فرهنگ
متنی است کـه هـر جـزء آن، در ایـن     زمینه و  مثابه بهدر عین حال، در این که شهر . شوند
که  شاید درست تر است .ی وجود نداردشک ،متن، جایگاه و مقام خاص خود را داردو  زمینه

ت که امثالهم اسی و ن تاریخی، طبیعی، بصري، هنري، فناي از متوبگوییم، هر شهر مجموعه
  .از این متون متمرکز است و رویکرد خویش، به یک یا چند متن صهر کس بنا بر تخص

تواند و باید خوانا باشد،  براي چه کسانی و تا چه حد می) یک متن عنوان به(این که شهر 
 در این مقولـه نیـز شـباهت   . کند طلب مینیادینی است که عنایتی در خور موضوع اصلی و ب

راي درك ظـاهري یـک زبـان     . مـال هسـتند  اعهر قابل شناسـایی و  ین زبان و شهایی ب و ـب
، یا باید زبان، زبان مادري باشد و یا این که بـا  اعم از قرائت یا شنیدنبرقراري ارتباط با آن، 

، آن شهر نیز چنین اسـت و بـراي خوانـدن و درك و فهـم     . اهتمام انسان آموخته شده باشد
باشد یا باید بر اساس معیارهاي برآمـده  ) زندگیمکان  و موطن، مولد(شهر باید شهر مادري 

آشـنا   ،انـد  از باورهاي انسان ایجاد شده باشد یا باید انسان با باورهایی که شهر را پدید آورده
ته باشد و یا این کـه از  باشد یا سابقۀ آشنایی تاریخی با شهر و پدیدآورندگان آن وجود داش

  . هر آشنا باشدل ارتباطی و مکتوبات با شیطریق وسا
  :عنوان بهتوان  خوانایی را میبر این اساس 

  ”هاي شهري عناصر و نشانه ا،اجز ،اشکال، افت معناي فضاهامیزان امکان دری“ -
  ”و با کل شهر ها مکانت آن مکان با سایر درك مکان حضور و رابطه و موقعی“ -
  ”یابی و توان تعیین مسیر و هدف تامکان جه“ -
  تر مهمو از همه  ”ساس امنیت در آنآشنایی با محیط و اح“ -
  ”ت خویش با هویت مکانهمانی و همراهی و هماهنگی هوی یناحساس ا“ -

  .از سوي انسان دانست



  
                                                                                                                        117  

 

 

 اصول عینی و کالبدي 

 از جملـه  است کـه  عیي متنوها گروه) یا عنصري از(نیز خود مشتمل بر ” انسان“ا این ام
و  ساکنین در فضـا  :ند ازعبارت) تواند عضوي از آنها باشدکه انسان می( ها گروهین این تر مهم

ن به محل از سایر محالت و شهرهایی با فرهنگ همسـان یـا   اکنندگان از آن، مراجع استفاده
 یـا  اند و متفاوت، جهانگردان و بیگانگانی که براي بازدید و نه انجام کاري دیگر به محل آمده

از یک  ها گروهاین  ، میزان دریافت و ادراك هر کدام ازدر نتیجه .فاقیرهگذران و حاضران ات
در واقع، سـخن ایـن   . موارد با یکدیگر متفاوت خواهد بود از در بسیاريواحد، فضاي شهري 

، یا به عبـارت دیگـر، شـهر و فضـاهاي     شدابنظر مدباید براي چه کسانی ” خوانایی“ است که
در این مقوله است کـه شـهر، فضـاهاي شـهري و     . شهري براي چه کسانی باید خوانا باشند

به ایـن ترتیـب   . شوند بندي می ي مختلف دستهها گروهبراي ” خوانایی“اصر شهري از نظر عن
به بیـان   ؛خوانا باشند ها گروهباید براي بعضی ) به تناسب(ی دیگر عضکه برخی براي همه و ب

و افراد، متفاوت خواهد  ها گروهآن، به تناسب  يضوع یا مقیاس خوانایی شهر و اجزادیگر، مو
  .د متفاوت باشدیا بای بود

نکـاتی   ،ات شهرسازي و معمـاري اسـت  در ادبی نسبتاً جدیداي  واژهکه “ خوانایی“ درباره
با معـانی تعـابیر    الًاول آن است که باید مراقب بود تا این تعبیر، موضوع او: قابل ذکر هستند

انیـاً مقیـاس آن نسـبت بـه نـاظر      خلـط نشـود و ث   ”یناعری“ی و حت” تشفافی“دیگري چون 
 ،ي مختلفها گروهآن نسبت به افراد و  هموضوع دوم به میزان خوانایی و مرتب. ص باشدخمش

و  خوانـدن  هواژ بهتر است در این زمینه از مثالی اسـتفاده شـود کـه اصـوالً بـا     . مربوط است
اي کـه   یک کتاب در حاالت مختلف نسبت به رابطـه . است” کتاب“قرابت دارد و آن  خوانایی

  .متفاوتی دارد” خوانایی“رد، یک انسان با او دا
ت ظاهري خـویش را اعـالم   شود، فقط هوی فردي نشان داده می اي به کتابی که از فاصله

ه کتـاب و تـوان       . متمایز است کند که کتاب است و با سایر اشیا می با نزدیـک شـدن فـرد ـب
سـال   و احتماالً ناشـر و (کتاب  هب، عنوان و موضوع عمومی و نویسندخواندن روي جلد کتا
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بگیـرد، و آن را  اگر فرد مورد نظر کتاب را در دست . شود براي خواننده معلوم می) انتشار آن
. کنـد  رد آن کسـب مـی  العات بیشـتري در مـو  فهرست مطالب کتاب، اط هباز کند با مشاهد

درج مطالب، از قبیل استفاده از تصویر، نقشه، جدول،  همین طور، تورق کتاب شکل عمومی
ا براي آگاهی از متن کتاب باید آن را به دسـت  شود ام و میزان آنها معلوم می نوشتهنمودار، 

تی میسر  است که وق ها این هدر عین حال، هم. و آن را خواند را اختصاص دادآورد و زمانی 
  .آشنا باشد کتاب  “زبان“ اانسان ب

وانایی بـراي  مرتبه و میزان خ بر عالوهیک امر مهم در بحث خوانایی شهر،  نتیجه این که
خوانـایی  “، ”خوانایی کالبدي“مشتمل بر  ،این مقیاس. است” مقیاس خوانایی“ناظر، موضوع 

ي کالبـدي  هـا  ویژگـی خوانایی کالبدي مشـتمل بـر   . خواهد بود” خوانایی معنایی“و ” ذهنی
اندازه، ابعاد، عملکرد و تناسبات هندسی تـا جـایی    رر و فضاهاي شهري بوده و عمدتاً بعناص
ي کالبدي ها ویژگیدر عین حال، . خواهد بود مرکزگیرند، مت ان دید ناظر قرار میر میدکه د
در ایـن مرتبـه از خوانـایی ایفـاي نقـش       شـهر ی همچون خط آسمان و منظر عمومی خاص
سوابق ذهنی انسان از ها و  رات و برداشتتصو ه، به مجموعیا ادراکی خوانایی ذهنی. کنند می

هاي  اي ممکن است ویژگی شود که در هر جامعه اطالق می) هثل محلم(ی از آن یشهر یا اجزا
انسـان درك   تواننـد توسـط حـواس    یا در یک زمان محدود نمما خاص خود را داشته باشند

و مستلزم زیستن در یک شـهر یـا   این مرتبه از خوانایی به سهولت کسب نخواهد شد . شوند
ادراکات انسان بتوانـد   هتا مجموع است النیتی نسبتاً طومحله یا فضاهاي مشابه آن براي مد

  .را در ذهن انسان شکل دهد اي با عنوان شهر یا محله مجموعه
آن کـه از معـانی مسـتفاد از     بر عالوهاست که  خوانایی معنایی ،”خوانایی“  مقیاس بعديِ

سیماي عمومی قابل درك است، از حضور در فضاها و مشـاهده و درك  و  فضاها ،اجزا، کالبد
طبیعـی اسـت کـه    . رات نیز قابل شناسـایی اسـت  قوانین و مقر، ها ینیآ ،رفتارها ،هل شهرا

تـرین   تـرین و پیچیـده   تـا عمیـق   هاي معنا ترین الیه معناي مورد نظر، طیف وسیعی از ساده
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شهري که  هبدیهی است که خوانایی یک محله یا هر مجموع. ردگی معنا را در بر می هاي نبط
بـه   ،در معرض دید نـاظر قـرار گیـرد    واحد و در یک زمان یا یک لحظهت تواند به صور نمی

ثیرپـذیري شـکل و سـازمان    مردم، تأ کرد، فرهنگ عمومیاز نظر محدوده، عملصورت جامع 
از آن در ي فرهنگی، عناصر شـاخص، ادراك ذهنـی و صـورتی کـه     ها ارزشه از فضایی محل

ه و مـراوده بـا اهـل آن و    در محلـ  تنها در صورت حضور مستمر ،شود ذهن انسان تثبیت می
ا خوانایی اجمالی آن تنها بـا  ي سایر محالت ممکن خواهد بود امها ویژگیهمچنین شناخت 

دور است که آن نیز آن، مق تشخیص عناصر شاخص و سیماي عمومی درك عملکرد عمومی،
ا از مستلزم اخذ اطالعات از محله و از محالت مجاور به منظور تمیز هویت و تشـخیص آنهـ  

  .است یکدیگر
توان به خوانـایی نسـبت داد و آن عبـارت از درك     ها، وجهی دیگر را نیز می این بر عالوه

بـراي  . اسـت ) ی در صـورت عـدم درك معنـاي آن   حت(فضاي مورد نظر با سایر فضاها تمایز 
رغم عدم توان خواندن  بیند، علی هاي زبان انگلیسی را می زبانی که واژه شخص فارسی ،مثال
و  خطـوط  ،یابد که این واژگان یا خطوط و حروف با واژگـان  کلمات، درمیفهم معناي آن  و

ي مرکـزي  مثل این که کسی که اهل یکی از شهرها. متمایز هستند زبان مادري وي حروف
گیرد، به درستی،  لین بار در یکی از شهرهاي شمالی کشور قرار میایران است، وقتی براي او

 ،در واقع. ی کامالً متفاوت قرار گرفته است که باید معناي آن را دریابدیابد که در فضای درمی
ر جامعه، باید الاقل براي گـروه مـورد نظـر، روشـن و     برگرفته از فرهنگ و تفک ،الفباي شهر
 هبه این ترتیب است که در توصی. دشوامکان تأمین خوانایی آن فراهم شده باشند تا  شناخته

یی هـا  ویژگـی ه کرد و در دام رواج معیار، باید توج اصل و یک نوانع بهلزوم خوانا بودن شهر 
فاقد افراد ي خاص براي عامه و بویژه ها گروهقات همچون شفافیت و عریانی که نمایش متعل

  .نیفتاد ،ت استاهلیت و صالحی
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نظر داران مـد  از خوانایی و براي اهالن و صالحیتآن، آن گونه که  يخوانایی شهر و اجزا
ت و عریـانی و خوانـایی بـراي نـااهالن و     شـود، و شـفافی   خوانده مـی  1انایی مطلوباست، خو

بـه  . اطالق کـرد ” خوانایی“توان به آنها  بیگانگان، وجه نامطلوب خوانایی بوده و در واقع، نمی
اي است که به مبـانی   عبارتی، سخن در این است که تحدید معناي خوانایی، ضرورت جامعه

خوانـایی   هـر کـدام از ایـن وجـوه    . کنـد  اساس آنها زیست و مشی می معنوي باور دارد و بر
 در این رابطـه  .شود ز آنها اشاره میتبعاتی دارند که در اینجا به مواردي ا مطلوب یا نامطلوب
یکی از تبعات خوانایی شهر و به عبارتی یکی از نتایج آشنا بودن  به درستی ،احساس امنیت

  ).1372لینچ، (ی شده است رفوي معشدن  گم مانعر براي انسان و شه
ه و اهـل یـک شـهر و    داشت که فرهنگ عمومی اهل یک محلـ  هدر عین حال، باید توج

 ؛باشد رتواند در میزان احساس امنیت انسان مؤث گ، میي آن فرهنها ویژگیآگاهی انسان از 
وي و ناخوانا، در صورتی که انسان به فرهنگ معنـ  ي نمونه، گم شدن در یک بافت شهريبرا
اهل آن شهر آگاه باشد، حداقلِ احساس ناامنی را براي  هجویانه و انسانی و مددکاران المتمس

این در حالی است کـه حضـور در شـهري خوانـا کـه انسـان هـیچ گونـه         . انسان در پی دارد
 اهـل آن  رهنگ پرخاشگر و تجاوزکار و منحطا به فس گم شدن در آن را نیز ندارد، اماحسا
 احسـاس  ،آن بـر  عالوه. کند احساسی از ناامنی را در انسان ایجاد و تقویت می آگاه است، نیز

یجاد احساس نـاامنی  تواند در ا شهري و اهل آن نیز می هغربت یا احساس قرابت با یک محل
  .ت انسان ایفاي نقش نمایدیا احساس امنی
رسان، هـر   اطالعکه با حضور تابلوهاي راهنما و ن باشد ای تواندمی خوانایی یکی از وجوه

به سهولت مقصد خود را بیابد و از گم شدن در شـهر مصـون    ،را بداندزبان تابلوها کس که 

                                                        
هسـتند  ” خوانـایی “مراد از مفهوم نامطلوب خوانایی، مصادیقی از خوانایی است که یا چیزي جـز   .1
ا بـه کسـانی القـا    العـات ر نی و اطو یا این که معا) و نابجانامتعارف  مثل عریانی و شفافیت و وضوح(

  .اند دهکرز نظر فکري، زمانی و مکانی کسب نت الزم را اکنند که اهلیت و صالحی می
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روز    رسـانی مناسـب   عاطـال در این مورد قابل ذکر است که فقـدان  . شدبا ، زمینـه را بـراي ـب
علمـی و فرهنگـی    هو رشد شـایعات و اخـالل در توسـع    مخدوش و ناقص تأثیرات اطالعات
شهرها  هي زیستی و توسعها مجتمعامروزه با گسترش  که ضمن آن. دکن د میجامعه مستع

ت مردم ، اکثریها انسانصهاي گوناگون و همچنین افزایش امکان مراودات و پدید آمدن تخص
ی هستند که عدم دسترسی صـحیح و مناسـب   به طور روزانه نیازمند دریافت اطالعات خاص

هـا و   ی عدم امکان تحصیل اهداف و خواستهار و حتتلزم صرف هزینه و وقت بسیبه آنها، مس
  .کند العات مخدوش و نامطمئن بروز میر واقع، احساس ناامنی با وجود اطد. استامکانات 

 یـک سـو  از . تواند معانی چنـدپهلویی داشـته باشـد    نیز از تعابیري است که می” وضوح“
دن و سادگی منطبق دانست و توان آن را با وجوه مختلف خوانایی و صداقت و معنادار بو می

مصداق ت و دور بودن از عف  توان آن را مصداق بارز شفافیت و عریانی و نیز میاز سوي دیگر 
آن  هرتبـ به هر حال، این تعبیر نیز واجد مراتبی خواهد بـود کـه هـر م    .ی کردحیایی تلق بی

یـب، در تعـامالت   و به این ترت. ی خواهد بودتعبیري دیگر و مربوط به گروه خاصمصداقی از 
 ر و هـدایت و همـین  ارتباط انسان و محیط و تذکو همچنین  ها انسانتباطات راجتماعی و ا
یکی از بارزترین مصادیق مطلوب وضوح، دوري از  .کند زایی انسان ایفاي نقش می طور غفلت

مناسـبت  در ذیـل ایـن مباحـث، بـی    . کننده و آزاردهنده اسـت هاي گمراه ابهام و پیچیدگی
ا خوانـایی   که خود بحث مهم ”تشفافی“تا به موضوع  نیست ی است و در عین حال گاهی ـب

  .شود، اشاره شودخلط می
 هفادات شهرسازي و معماري، موارد استاز تعابیري است که در ادبی ”تشفافی“: تشفافی

د کـه در فرهنـگ   ه باشکدورت از ماد يینگی و امحایت اگر به معناي آشفافی. متفاوتی دارد
، صـفت مطلـوبی بـراي    اسـت و آثار عرفا مشـحون از آن  ر اسالمی مطرح ایرانی و تفکاصیل 

فضاها  هایف هنرمند و صنعتگر و پدیدآورندیکی از وظ. فضاها و عناصر معماري و شهر است
 هم آوردن فضاي مطلوب براي حیات طیب، استفادفراه بر عالوه، ها فعالیتناصر زندگی و و ع
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د ، عدم غفلت از استکمال و حتی گرایش دادن مواد به سمت تجرمنابعمناسب و در خور از 
چنان صیقل یابنـد کـه    و اصول معنوي و روحانی باشند و آن ها ارزش هینیمواد باید آ. است

ه نکند، بلکه آنچه که مهم است باید آن چیـزي باشـد کـه    ی به آنها توجینه، کسیهمچون آ
در سایر مراجـع   ینگی و تعابیر مشابهیآح مطلب با عنایت به توضی. گذارند آنان به نمایش می

ایـن نکتـه بسـنده    ، با احتراز از تکرار مطالب، به ذکر )1388 ،و همو 1385زاده،  نقی: ك.ر(
و ) در اوج(ه عبارت از نمایش تسبیح و تنزیه الهی هین، شفافیت مادر متألشود که در تفک می

شـفافیت  . اسـت  تر ینیدر مراتب پا ي فرهنگی و هدایت و تذکردهی جامعهها ارزشاصول و 
  .ر ابداً نسبت و ارتباطی با عریانی و برهنگی ندارددر این تفک

تاً نظر نبوده و عمدیات غرب، این معنا مدواضح است که در دوران معاصر و به ویژه در ادب
بـا تولیـد   . ظاهري اسـت  مراد از آن، نمایش درون و شفافیت مواد و مصالح در مقابل حواس

و ي اخالقـی  هـا  ارزش هیدي همچون شیشه، به همراه اسـتحال ه و مصرف مصالح جدگسترد
یی چون خودنمـایی و فردیـت و رواج عریـانی در    ها ارزش انحطاط روابط انسانی و شیوع ضد

اند، شـفافیت بـه معنـاي     ف نیز آن را تشدید نمودهمد و مصر” بیاران آتش“دوران معاصر که 
مطرح شده و در تعریف فضاهاي معماري و شـهري  ” ارزش“ عنوان بهخود،  عریانی و نمایش
  .نماید ایفاي نقش می

” ینگـی یآ“: سخن گفت” تفیاشف“توان از دو گونه استنباط از  به این ترتیب است که می
ی الهـی در مخلوقـاتش تأکیـد    ینگـی کـه در عرفـان اسـالمی بـه تجلـ      یصفت آ” .عریانی“و 
د که خود واجد وجـودي نیسـت و تنهـا    انگار اي می هینینماید، در واقع، ماده را همچون آ  می
بسـیاري از حکمـا و عرفـاي مسـلمان همچـون      . دکن جود مطلق را در خویش منعکس میو
اي  را مثـل آیینـه  ل بوده و عـالَم  ی، صفت آیینگی را براي موجودات قاسینا و خواجه نصیر ابن
رحیمیـان،   1357ري، مطهـ : ك.ر(گـاه حقیقـت حضـرت احـدیت اسـت       دانند که تجلی می

ه و به تبـع آن هـر   به هر حال، با اتکا و استناد به این ویژگی، ماد). 1388زاده،  ، نقی1376
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ـ  ياز جمله عناصر و اجزاموجود مادي و   ،رکذتـ ، دگی بایـد واجـد معـانی معنـوي    محیط زن
صفت آیینگی، ویژگی عریـانی وجـود دارد    در مقابل. ی و هدایت انسان باشندآگاه، یادآوري

ل معنویـت و در جهـت تهیـیج     کـه  پردازد  اتی میبه نمایش موضوعاین ویژگی که  در مقاـب
انسـان بـه وادي جهـل و     دادن گمراهی و سـوق  ،ساز غفلت زمینه و ي هستندات مادمشتهی

  .باشند می” تن“در بند  وياسیر کردن 

  پذیريپذیري  انعطافانعطاف. . 1414- - 55

توانـد مـورد توجـه     لفـی مـی  هاي مخت ی است که از جهات و در زمینهصولپذیري از ا انعطاف
د شو میظهور شهري پایدار ها سبب  قرار گیرد که هر کدام از این جهات و زمینه شهر طراح

یکـی ایـن کـه عناصـر و فضـاهاي شـهري بـراي        : متعددي مدنظر اسـت صد او در اینجا مق
آیی، اي ارتقاي کارریزي برپذیري و برنامه این انعطاف. پذیر باشندکارکردهاي مختلف انعطاف

شود تـا  کند، سبب میگیري از امکانات موجود شهر را تضمین میکثر بهرهضمن آن که حدا
الیـت مـداومی داشـته و در کنـار     عناصر شهري حیات و سـرزندگی و فع  بسیاري از فضاها و
اري از نیازهاي مردم، احساس امنیت مردم در آن فضا را که مـدام فعـال   پاسخگویی به بسی

احـی  اي طرپذیري آن است که فضاي شهري بـه گونـه  وجه دیگر انعطاف. تأمین کنند است،
غیرتعطیل، فصول اعم از شب یا روز، تعطیل یا ف، هاي مختل شود و سامان یابد که در زمان

  .اي از اهل شهر قرار گیرندهمختلف و شرایط جوي متفاوت، بسته به مورد، محل مراجعه عد
را در ت شـهر  نگري مدیریو با آیندهدر طول زمان تواند ، میپذیري انعطافه به اصل توج

اکثري یاري کند، تا ضمن ایجاد کمترین تخریـب و تغییـر از   گیري مطلوب و حدجهت بهره
پذیري هاي انعطافدر مورد زمینه .دسترس به طور مطلوب استفاده کند فضاها و امکانات در

توانـد مطـرح   دي و فرمـی مـی  هاي کالبدي، عملکـر قابل ذکر است که این موضوع در زمینه
اکثر حـد “، ”فقـدان اسـراف  “پذیري مناسب، وردهاي انعطافااز مهمترین تبعات و دست. باشد
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اسـت   ”تعادل“و  ”ی شکر عملیتجل“، ”پایدار کت در وصول به اصول توسعهحر“، ”وريبهره
  .ریزي شهري هستنداحی و برنامهکه هر کدام به تنهایی از اصول طر

  با طبیعتبا طبیعت  زیستیزیستی  همهم. . 1515- - 55

از منـابع   از آنجایی که زندگی انسان در طبیعت در جریان است، بـراي تولیـد آثـار مختلـف    
ه گذارد، توجـ سانی بر طبیعت اثر میالیت انشود و از آنجا که هر گونه فعطبیعی استفاده می

ا طبیعـت    زیسـتی  هـم به طبیعت و اهتمام در پیشگیري از تخریب آن و در یـک کـالم،    و ـب
احی شهري بایـد  ي انسانی و از جمله در طرها فعالیتیعی اصلی است که در همه عناصر طب

وط بـه اصـل      بدون دخول در همـه . ردمالك عمل قرار گی بـا   زیسـتی  هـم “موضـوعات مرـب
از خود را دارد، در این مجال به برخی  اي مصادیق و اهمیت خاصکه در هر رشته ”طبیعت

 ،شـود ، منجر به ظهور فضاي مطلوب زندگی میاحی شهريموضوعاتی که رعایت آنها در طر
  .اشاره خواهد شد
-ه قـرار گیـرد، بهـره   در طراحی شهري باید مورد توجـ ترین موضوعاتی که یکی از اصلی

  .استگیري از عناصر طبیعی در شهر و ایجاد ارتباط انسان با طبیعت 
 در جهــت فــراهم آوردن امکــان حضــور طبیعــت و عناصــر طبیعــی در شــهر و تلفیــق 

گیـري   هاي انسان با طبیعت و امکان تماس انسان با عناصر طبیعی و به منظـور بهـره   ساخته
ا بهـره   ،ارتقاي کیفیـت و زیبـایی شـهر    جهت درشهروندان از زیبایی طبیعت و  گیـري از   ـب

ي هـا  ویژگیبه تناسب  ،طبیعت و عناصر طبیعی براي هر شهر و حتی هر محله و هر معبري
یکـی آن  : هر طرحی باید واجد دو ویژگی اصلی باشـد . الزم تهیه شودآن باید برنامه و طرح 

ردارد و دیگـر آن کـه ضـمن           که ویژگی هاي منفی و زشـت موجـود را بـه مـرور از میـان ـب
سازي، زیبایی مطلـوب را در فضـا و سـیماي شـهر متجلـی       بخشی و احتراز از همسان هویت
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هوا و کدورت و ناپـاکی و زشـتی آن نیـز     هاي پیشگیري از آلودگی برنامه ،آن بر عالوه. نماید
  .باید تهیه و به مورد اجرا گذاشته شوند

ها در محیط و شهر و فضاهاي عمومی کـه   آلودگی هپیشگیري از تخلی يها راهبینی پیش
د، توصـیه مـی      . شـود در مراحل بعد بر طبیعت روي زمین و منظر حاصل تـأثیر منفـی دارـن

ر  عالوه ي، هـاي جـو   هـاي روي گیاهـان، آلـودگی    دودن آلـودگی ریـزي بـراي ز   برنامـه  ،آن ـب
به همراه تـدوین   ،ها ساختماننموده روي هاي رسوب طور آلودگی ها و همین هاي آب آلودگی
ضـمن  . شـود  نیز توصیه می ها تسیماي عمومی عمار اي دوره اي منظم براي پاکسازي برنامه

) آب و خـاك ، هـوا (ودگی در محیط آل هگیري از تولید و تخلیل باید بر پیشاو تآن که اولوی
  .متمرکز باشد

هاي متناسب براي غرس انـواع گیاهـان در فضـاهاي بـاز      و تدوین برنامه ها سیاستاذ خات
هـا   هـا و بـالکن   معـابر و حتـی بـام    ه، فضاهاي عمومی و شـهري، حاشـی  )ها حیاط(خصوصی 

یق و توصیه تا الـزام  استحاله شده و مراحل تشو ،مختلف توانند در مراحل زمانی و مکانی یم
ریزي براي شناسایی گیاهان بومی  ، برنامهها سیاست در جهت وصول به اهداف. طی نمایندرا 

طور گیاهانی که در فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم داراي معانی نمادین هستند، و به  و همین
تنهـا  نـه . شودتوصیه می ،مناسب از آنها در فضاهاي شهريه ریزي براي استفاد تبع آن برنامه

دهی و کاشت آنها به  هاي متنوع نظم هاي گیاهی و شیوه نوع و گونه ،که فراتر از آن ،گیاهان
به کار گرفتـه   ات نظمو مختص) ساختمان(ساخته  شان با عناصر انسان همراه چگونگی تلفیق

شده براي سامان دادن محیط از موضوعاتی هستند که باید به طـور توأمـان و هماهنـگ از    
برداري مـدنظر مـدیران شـهر قـرار داشـته       بهرهه دوردر اجرا و حتی  تا آخر حیطراابتداي 
  .باشند

گیـري از آنهـا در هـر اقلـیم و      بهره هي الگوها و مصالح وارداتی و نحوها ویژگیشناسایی 
را  احـان طر اسـت کـه توجـه جـدي     یموضوع مهم و تناسب آنها با شرایط هر شهر محیطی
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هـاي   وري و مصالح غیربـومی و اختالالتـی کـه در تعـادل    آر الگوها و فنتکرا. نمایدطلب می
آنهـا   ۀکـه از جملـ   اي خواهـد شـد   ث بروز مشـکالت عدیـده  باع ،آورند محیطی به وجود می

مصالح محلی . معماري ناهماهنگ با اقلیم و با هویت شهرهاي تاریخی و با فرهنگ ملی است
یت جذب در طبیعت را دارند در حالی که مصـالح  با تخریب ساختمان به آسانی قابل ،و بومی

هـایی   آسیب ،ضمن عدم قابلیت جذب در محیط ،ها، شیشه و بتون جدید از جمله پالستیک
  .کنندرا نیز به آن وارد می

ایجاد زمینـه و بسـتر مناسـب ارتبـاط انسـان بـا طبیعـت در فضـاهاي شـهري یکـی از           
. کند احان شهر را طلب میانسانی، توجه طر یک نیاز عنوان بهکه ترین موضوعاتی است  اصلی

آب، (طبیعـی مختلـف   ي مختلف و با عناصر و اجـزاي  ها مقیاساین ارتباط، ضرورتاً باید در 
  .و متناسب با حواس مختلف انسان انجام پذیرد) گیاه، خاك، پرندگان، آسمان و امثالهم
بایـد مـالك عمـل    توانـد و  یعـت مـی  با طب زیستی هم موضوع مهم دیگري که در زمینه

و قـوانین حـاکم بـر طبیعـت، بـراي       ها ارزشگیري از اصول و احان شهر قرار گیرد، بهرهطر
توجه کنیم که طبیعـت،  . ضاي مطلوب زندگی انسانی استاحی و سامان دادن محیط و فطر

منظـور از  . استاز آن  ”ي مستفادها ارزش“، و ”اصول“، ”قوانین“، ”عناصر و اجزا“ل از متشک
، مقصـود  جاذبه و سیاالت و امثـالهم ز قبیل قانون ، موضوعات مربوط به علوم طبیعی انقوانی
هستند، و مـراد   ها اینزیبایی و مثل ، وحدت، تعادل، ، موضوعاتی چون هماهنگی”اصول“از 
ر در طبیعـت و از  دسته از مفاهیمی هستند که بـا تفکـر و تـدب   ، آن ”ي مستفادها ارزش“از 

بازیچـه و باطـل    ،بودن حقبر  ،آنها، تسبیحشوند که اهم شناخته میهاي دینی طریق آموزه
  .نبودن است
کـه در دوران معاصـر    ندسـت ههایی  و حفاظت از آن، از موضوعات و زمینه زیست محیط

نظر هاي کمی و فیزیکی مـد  این مقوله نیز، عمدتاً در بخش. اندگرفتهي قرار مورد توجه جد
م، مـورد امعـان نظـر    ااالیـ  مهین و از قدیآن که از منظر متأل ه وجوه معنويگیرد و ب قرار می
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در واقـع، تنهـا بـه دلیـل     . دشـو  جدي و بنیادین قرار داشته است، توجه چندانی مبذول نمی
بر زندگی انسان است که در وضعیت حاضـر بـه    زیست محیطآگاهی از تبعات منفی تخریب 

ن ه بـا مرتفـع شـدن احتمـالی ایـ     رسد کـ  شود، و به نظر می ه میتوج زیست محیطحفاظت 
 هدر مقابــل ایــن رونــد، ایــد. اهــد دادداً ارزش خــود را از دســت خوتبعــات، طبیعــت مجــد

ل و استفاده از طبیعت را زشـت  جود دارد که هر گونه تغییر و تحودیگري نیز و هگرایان افراط
ا   این در حالی است که متأل. کند میشمارد و آن را نفی و منع  می طبیعـت و  هین، تمـاس ـب

اجماالً این کـه، در  . کنند دگرایانه توصیه میگرایانه و تجري کمالها روشاستفاده از آن را با 
حیـات انسـان اسـت، و در     زیست، زمینه و بستر بقا و تـداوم  دوران مدرن، طبیعت و محیط

آیات الهی و واجد ارزش و قداستی است کـه   همجموع ،این، طبیعت بر عالوههین، لمیان متأ
بسیاري اصول معنوي و اخالقی بایـد دقیقـاً    ،تماس و برخورد با طبیعت و استفاده از آن در

ق داماد،  1386جوادي آملی، : ك.ر(مراعات شوند   1384زاده،  نقی 1380همو،  1373محقّ
  ).1377-78و همو،  1361همو،  1359نصر، 

و دگرگـونی  موضوع فضاي سبز شهري از موضوعاتی است که به دنبال گسترش شـهرها  
ژه در شـهرهاي  ویها، ب ساخت و الگوي مسکن و افزایش آلودگی هغییرات شیودر کاربري و ت

از لزوم تأمین فضاي سـبز در شـهرها    مداومبه طور بزرگ، به موضوعی جدي تبدیل شده و 
راي تـأمین   انکار لزوم توجبدون . شود گفته میسخن  ه به تأمین فضاي سبز در شهرها که ـب

ر و آرامـش و از  باسازي محیط، فـراهم آوردن فضـاي تفکـ   زی تلطیف محیط،  اکسیژن شهر،
ضـرورت  ، آیـات الهـی   عنـوان  بـه ، ایجـاد ارتبـاط بـین انسـان و طبیعـت     بـراي   تـر  مهمهمه 

ه در تأمین فضاي مهم نیز ضرورت دارد که تغییر روی ه، توجه به این نکتاستانکاري  غیرقابل
 بـه شـکل   ها به فضاي سبز عمومی ل حیاط خانهاز فضاي سبز خصوصی از قبی(سبز شهري 

هـا نیـز    هسبب دگرگونی و تغییر در رفتارهاي فردي و جمعی آحاد جامعه و خانواد) ها پارك
مناسـب بـراي    ر با فضاي سبز و تـأمین فضـاي سـبز   تماس اهل شه اجماالً این که. شود می
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پاسخ به این نیازهـا،  . کنند هی در خور را طلب میی ایرانی، موضوعاتی هستند که توجزندگ
هـاي   خـاذ شـیوه  اي سبز عمومی منحصر شود، بلکه اتنباید تنها به تأمین دسترسی به فضاه

عمـومی نیـز بایـد     صوصی و نیمهخ دیگري از جمله امکان ایجاد فضاهاي سبز خصوصی، نیمه
طبیعـت   وبه بیان دیگر، ارتباط انسان با فضاي سبز . ریزان قرار گیرد برنامهاحان و طرنظر مد

، راتب منطقی از واحد مسکونی تـا کـل شـهر و فراتـر از آن    م باید در یک سلسله به طور عام
  .به نحو مطلوب برقرار شود ،طبیعت خارج شهر

  ضادضادــتتتـباین و تـباین و . . 1616- - 55

نواختی و کمختلف و به منظور رفع ی يکه امروزه به انحا ندستهتضاد از معیارهایی تباین و 
منظور برجسته کردن یک موضوع خاص و تمرکز دادن ادراکات ، به جاري در شهرها کسالت

ایجـاد   ي خـاص و بـه منظـور   هـا  فعالیتراي فراهم آوردن فضاهاي مناسب و حواس انسان ب
بـه   هـا آن هتضاد یا توصی تباین و در این زمینه نیز باید از ایجاد. کاربرد دارند ،عفضاهاي متنو

ه سایر معیارها و بویژه با توجه به مفهوم تنوع همرارا نیز به  آنهاصورت مطلق، احتراز نمود و 
و  ،تضـاد تباین و ع که به همراه تنو. نواختی و نوگرایی و تجدد مورد امعان نظر قرار دادکو ی

وگرایی و نـوآوري مـورد     کبه منظور پیشگیري از بروز ی نواختی و در جهت پیروي از اصـل ـن
ی و فرهنگ جامعه در تعریـف آن نقشـی   بین جهانگیرد، از مباحثی است که  استناد قرار می
) 1385زاده،  نقی: ك.ر( یات آن در مجالی دیگریکنند که با عنایت به ذکر جز اساسی ایفا می

  .شود ، از تکرار مباحث احتراز مینبعموضوع به این م هضمن ارجاع مطالع
، از ظهور عه همراه اصل تنومناسب، ب ها مکانبه کار بستن اصولی چون تباین و تضاد در 

نـواختی از  یکه کنـیم کـه   توج. کنندضاهاي شهري پیشگیري میباري فنواختی و کسالتیک
ی شـهري نفـی   احرط در هاي زندگی و از جمله زمینه هیی است که عموماً و در همها ویژگی
شـهري  یک عامل منفی بـراي شـهر و فضـاهاي     عنوان بهواختی نمعموالً وجود یکشود و  می
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راز و پیشگیري از است که براي احت این قابل ذکر ه مهمر این زمینه، نکتد. دگرد فی میمعر
اي به صورت  نواختی، باید دانست که هر تغییر و تضاد و دگرگونی و استحالهبروز و ظهور یک

مطلوب نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، باید گرایش به سمت کمال و تغییر در جهت  ،مطلق
ام زنـدگی انسـان، کسـی کـه دو روز از     ان که در مورد ایهمچن. محیط باشدت کیفی يرتقاا

این ترتیب، در احتراز از بروز یکنواختی باید به . اش همسان باشد، نکوهش شده است زندگی
ا عملکـرد مـورد انتظـار از آ     هماهنگی فضابه کارآیی،   ،همـاهنگی و همراهـی کالبـدها   ن،  ـب
  .ه کردآنها توج هو وحدت مجموع جوار همعناصر  ،عملکردها

ي ي متضـاد هـا  جلـوه د که در مکاتب فکري مختلف، معـانی یـا   مفاهیم هستناز بسیاري 
که به همراه آرامش و فارغ از هـر گونـه    کردتوجه ” ذکر“ هتوان به واژ می ،براي نمونه. دارند
ه کـر     ي برو ماد آفرینی و ایجاد فشار روحی کاذب هیجان ات انسان، عنصر یـا مفهـومی را ـب

مسلمانان نیز کـاربرد و   تاریخی ایرانیان و ايهکه این شیوه در معماري و شهر کند تکرار می
ه اهـداف و امیـال     . جلوه داشته است این در حالی است که دنیاي مدرن در جهت وصـول ـب

کنـد و   ترویج و تبلیغ مـی  ،خویش، هیجان و فشار و تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره را توصیه
در خلـق  ” ذکـر “طبیعی است که الهـام از  . نماید نسان سلب میآرامش را از ا ،به این ترتیب

  .متفاوت هستند ،آور کسالتر فضا با یکسانی و تکرا

  تقارنتقارن. . 1717- - 55

همچون تعادل همـاهنگی و   ها ویژگیالً در ظهور بسیاري از اصول و تقارن اصلی است که او
طبیعت و عناصر طبیعی ي مختلفی از آن در ها جلوهثانیاً  ،کندزیبایی نقشی اساسی ایفا می

. هـد دنیز معنا مـی ) و تکمیل(قرینگی  عنوان بهشود و ثالثاً در زبان فارسی به وفور یافت می
، در یک شهر مصادیق و به این ترتیب .براي نمونه، زن قرین مرد است و شب قرین روز است

که در طراحی  ن با یکدیگر وجود دارنددي از  قرینگی یا موضوعات قرینه و متقارموارد متعد
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ل  شهري توجه عناصـر طبیعـی و    مـثالً  .انکـار اسـت  متعادل به هر کدام یک ضرورت غیرقاـب
ه و   هاي ساخته ، فضاهاي باز و زمین)ها ساختمان(ساخت  عناصر انسان شده، سـیماي روزاـن

ي جمعـی و انفـرادي،   هـا  فعالیتي عمومی و خصوصی، شهر و فضاهاي شهري، فضاها شبانه
جمعی، فضاهاي تفریح و فضاهاي جدي، فضاهاي حرکـت و فضـاهاي    تیهویت فردي و هو

قارن در شهر وجـود دارنـد کـه در    ها، یا موضوعات متو قرینه ها زوجع و بسیاري از این تجم
احی شهر باید این موضوعات در طر. کنندي و متعادل را طلب میطراحی شهري توجهی جد

ه مـورد توجـ  ) شـود ردي مجاورت آنها نیز توصیه میه در مواکه البت(نه الزاماً در کنار هم  را
  .شهري نامتعادل ظهور خواهد کرد این صورت،در  زیرا قرار  داد و از آنها غفلت نورزید

هندسـی نیـز    شود، موضوع تقارنموضوعات که به مفهوم قرینگی مربوط می براین عالوه
عینـی مطلـوبی را در    موضوعی است که زیبـایی بصـري و  ) ویژه در فضاها و عناصر شهريب(

ي از آثـار زیبـاي موجـود در شـهرها، اعـم از      ه کنیم که بسـیار توج. نمایدشهر جلوه گر می
منظـور از  . وجـود دارنـد   تاریخی یا معاصر، به شکلی متقارن، اعم از تقارن کامل یـا نـاقص،  

میـدان  شود مثل تقارن ناقص، تقارنی است که با اندکی مسامحه یا تغییر در اندازه ظاهر می
نماید در حالی کـه از  نقش جهان که از بسیاري جهات فضایی متقارن را به ذهن متبادر می

  .نظر هندسی کامالً متقارن نیست
هـاي مختلـف تقـارن، اعـم از     ه به جنبهبنابراین، در طراحی شهر و فضاهاي شهري، توج

هندسـی و   چنـین تقـارن  قرینگی و همراهی و تقارن موضوعات و فضاها و عملکردهـا و هم 
توانـد  می ،یا فضاهاي محدود به شکل تقارن کامل یا ناقص ها ساختماناي از هعینی براي عد

  .منجر شود ،به ظهور شهري مطلوب براي زندگی که در تداوم الگوهاي اصیل و تاریخی باشد
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  گراییگرایی  دروندرون. . 1818- - 55

، یـا  هـا  سـاختمان ن دو فضـاي درون و بـرو   بین دو فضاي باز و بسته، یا رابطهاز نظر ارتباط 
یـی و  گرا درون: ارتباط فضاهاي عمومی و خصوصی با یکدیگر، دو شکل اصـلی مطـرح اسـت   

أثیر عوامـل فرهنگـی، اقلیمـی،    این دو نوع رابطه بین فضاهاي مختلف، تحت تـ . گرایی برون
  .شوندی مباحث فکري و نمادین ظاهر میامنیتی و حت

مباحـث شهرسـازي و معمـاري و هنـر      هینـ نی کـه در زم امحققـ  از بنا به تأیید بسیاري
فضـاهاي زیسـتی    بسـیاري از  يها ویژگیاند، یکی از بارزترین  مسلمانان به پژوهش پرداخته

ـ    ،در حقیقت ،این اصل. است” ییگرا درون“اصل  ،نانامسلم روح  ربازتاب تفکري اسـت کـه ب
باطن کـه   ست، ، معنویت که اصل و مراد هر کالبد مادي ا)درون بدن جایگزین شدهکه در 

ه در وراي عـالم شـهادت پنهـان اسـت،     کـ پوشیده شده است، و غیب  ،درون ظاهر و پوسته
ی،   به این ترتیب، میادین و فضاهاي شهري همچون حیاط خانه. داده استرجحان  هاي ایراـن

 عنوان بهاي ایرانی، هم ي مصفها باغ همیان مانندصحن مساجد و مدارس، درون کاروانسراها و 
ایـن فرهنـگ،    موده و هم با تواضع و فروتنی خـاص ن پناهگاه شهروندان ایفاي نقش  مأمن و

الزم به ذکر اسـت کـه    .است کردهرون فضاهاي پیرامونی خویش ایجاد کشش اصلی را به د
ت و ضـعف  ي مراتبـی هسـتند و شـد   اار خـود، د الًگرا، او و برون گرا درونهر یک از اشکال 

 هـا در سـرزمین  چنانچـه خانـه  . کاربرد دارند ،رد فضاهایی خاصمتفاوتی دارند، و ثانیاً در مو
فضـاهاي شـهري   . اندگرا بودهبرون ،هاي مرطوب و سرزمین ها باغ و میانه گرا درونهاي گرم، 

یی از هـا  جلـوه هـا   هـا و رواق  ها و ساباطموارد با استفاده از پیوستگی بدنه نیز، در بسیاري از
 بـر  عـالوه ، گـرا  دروني هـا  فـرم خالصه این کـه  . اندرساندهظهور می یی را به منصهگرا درون

از جملـه  ي فکري و فرهنگـی،  ها ارزش رایط اقلیمی و محیطی، نماد و جلوهپاسخگویی به ش
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ت متناسـب بـا فضـا    آورنده خلـوت یـا خصوصـی   ه به باطن، و فراهماحتراز از خودنمایی، توج
  .اندبوده

  تتــــنینیــــامام. . 1919- - 55

نظر آید، عمدتاً وجـه فیزیکـی آن مـد    ت به میان میتی سخن از امنیموارد وق از در بسیاري
این در . شود میت توصیه ي مادي و فیزیکی براي تأمین امنیها راهقرار دارد و به تبع آن نیز، 

چنان اهمیتی برخوردار است  ت روحی و معنوي و فرهنگی جامعه از آنحالی است که امنی
ت کـه تـأمین امنیـ   بل شود ت حاصل میامنیب اساسی از مراتتنها که در صورت تأمین آن، نه

ت و وجوه مختلف و اهمیت آن سخن بسیار است در مورد امنی. گردد نیز تسهیل میفیزیکی 
ت ذکري به میان آمد، با عنایـت بـه اهمیـت    از امنیرغم آن که تحت عنوان خوانایی،  و علی

موضـوعی   ت،امنیبه بیان دیگر،  .ودش ت اشاره مین مجال نیز به نکاتی در باب امنیآن، در ای
معنوي و  ،اش، داراي وجوه دیگري از جمله وجه روانی ي و فیزیکیوجه ماد بر عالوهاست که 

ت، کمتـر  وجـه از وجـه فیزیکـی امنیـ     به هـیچ  این وجوه،  تاهمی .هستوجه فرهنگی نیز 
  .هستکه فراتر از آن نیز بلنیست 

ت گیـري و تـأمین امنیـ   ت با شـکل نی امنیاست که وجوه معنوي و روا موضوع مهم این
ات و اخـالق  متکی بـر معنویـ   هبه عبارت دیگر، در جامع. م دارنداي مستقی فیزیکی نیز رابطه

 کنند، امنیت فیزیکـی جامعـه نیـز تـا حـد      نوي و روانی زندگی میت معامنیکه اهل آن در 
ـ در واقع، برعکس آنچه که ممکن ا. باالیی تأمین است  يه نظـر آیـد، ارتقـا   ست در بدو امر ب

زیکی جامعه را تأمین کنـد کـه   ی امنیت فیتواند حت سترش رفاه، الزاماً نمیی زندگی و گکم
ایـن در حـالی   ). 1384هایدن، : ك.ر(ه و غنی است ز جوامع مرفبسیاري اآن در بارز  هنمون

 ق بـر ت و اخالمعنوی هجوامع فقیر و حتی بسیار فقیر، به دلیل سیطر از است که در بسیاري
تـرین شـرایط نیـز احسـاس امنیـت       ر سـخت ی بیگانگان داذهان و افعال مردم، جامعه و حت
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در  ،ن اصیل محالت فقیر آنهااساکنتوان در شهرهاي تاریخی و  این امر را می هنمون. کنند می
و در  باالت بسیار صنعتی با رفاه باال، مشاهده کرد که در اولی امنی مقایسه با شهرهاي بزرگ

  .است پایینی هامنیت در درجدومی 
ت فرهنگی جامعه اسـت و  گیرد، امنی قرار می غفلتمورد  عموماًت که یکی از وجوه امنی

هاي جمعی و تـرویج روش زیسـت    مختلف و به ویژه از طریق تبلیغات و رسانهشیوه هاي از 
و  تـرین  شـده و بـا بـه کـارگیري مـدرن      بیگانه به صورت کامالً خاموش و آرام و اندیشـیده 

شـدن بـه    رقابت در مصـرف، رقابـت در شـبیه    . شود دار می  خدشه ها روشترین ابزار و  علمی
قی، رشد مصرف و بویژه مصرف کاالهاي بیگانـه،  ي اخالها ارزشبیگانه، ترك یا سست شدن 

ي اندیشـیدن و شـیوع رقابـت    تترك سن ي، کـاه مـاد  نهـاي جا  هاي بومی، تنها به رفاه ماد
ي فرهنگـی و  ها ارزشحفاظت از . ت فرهنگی هستنددار شدن امنی هترین عوامل خدش لیاص
واند به ظهـور و تقویـت امنیـت    ت تنها، خود به تنهایی واجد اهمیت است و میآنها، نه يارتقا

در تـأمین سـایر وجـوه امنیـت، و      توانـد  یی مـ فرهنگی جامعه بینجامد، که فراتر از آن، حت
. دهـد  ش مـی ت را کاهامنی ،غربت انسان. نقش کندت فیزیکی جامعه نیز ایفاي جمله امنیاز

  .زدا هستند تامنی  معیارهاي مادي نیز عمدتاً هو سیطر ازخودبیگانگی
تواننـد در  ان شـهري مـی  ریزان و مـدیر برنامهکه طراحان،  تهابازرترین مصادیق این امنی

  :عبارتند از ایفاي نقش کنند ظهور آنها به تناسب،
  امنیت فرهنگی -
  يامنیت معنو -
  امنیت اخالقی -
  امنیت در برابر گناه -
 امنیت اجتماعی -

 امنیت در مقابل تهاجم بیگانه -
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  یمقابل بالیاي طبیعت در امنی -

  )هاي محیطی، صوتی و بصري انواع آلودگی(ي انسان ها فعالیتامنیت در مقابل عوارض  -

 هاي مادي گرایی و رقابتمصرف ،شیطانیهاي س واامنیت در مقابل وس -

 )س انسانی در ابعاد روانی و روحیمقیا(هاي انسان  در مقابل ساختهت روانی امنی -

 .)ال امنیت پیاده در مقابل سوارهبراي مث(ت ضعفا در برابر اقویا امنی -

آزار رساندن و آزار دیـدن اهـل    هزمین مطلوبشهر در توان گفت که  به طور خالصه می
ا بـراي سـاکنین در مقابـل    ت الزم رامنیـ  ،مراتـب  هضـمن آن کـه همـ    ؛دور شهر از بین می

 .نماید هاي خارجی تأمین می پدیده

  انـدازانـداز  چشـمچشـم. . 2020- - 55

معیـاري بـراي ارزیـابی     عنوان بهو مطرح شدن آن ” انداز شهر و فضاهاي شهريچشم“بحث 
بـا  یک شهر یا یک فضاي شهري، از موضوعاتی اسـت کـه   ) ت و زیبایی و شکل عمومیهوی(

ي مختلفـی  ها مقیاسي متفاوتی دارد و در ها جلوهنی و ، معاه به مبانی نظري و فرهنگیتوج
شهر به طور عام سخن به میـان  گاهی ممکن است از خط آسمان یک . تواند مطرح باشد می
مالك ارزیابی  ،سیماي عمومی، شکل و منظر شهر در مقیاس کالن ،که در این وضعیت آید

اهاي بـاز و همچنـین نـوع و    و فضـ  ها ساختمانع ه به مراکز تجمدر این حالت، توج. هستند
شـکل   بـر  عالوهموضوعاتی هستند که ، ي گیاهانها ویژگیو  ها ساختمانچگونگی پراکندگی 

  .کنند فضاها و معابر نیز ایفاي نقش می آسمان دادن سیماي عمومی شهر، در تعریف خط
ي مسلط بر شهر، هویت و شخصـیت عمـومی شـهر را    ها ساختمانمضاف بر آن، عملکرد 

فی خواهند کرد که این ویژگی بر ادراك عمومی انسـان از شـهر و احساسـی کـه از     نیز معر
 هسـیطر  ،به طـور نمونـه  . دهد، تأثیر خواهد داشت مشاهده و حضور در آن به ناظر دست می

یی چـون  هـا  سـاختمان ط هاي مساجد و اماکن مقدس بر کالبد شهر، با تسـل  ا و منارهگنبده
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و  ي عمومی بر خـط آسـمان شـهر   ها ساختمان هسلط هر،ه بر شها و مساکن اقشار مرف بانک
، هر کدام تـأثیرات متفـاوتی   )12الی  10 تصاویر(ساخت  عناصر طبیعی بر عناصر انسان هغلب
ن در هر یک از ایـن حـاالت، در عـی   . آن خواهند داشت اهل شهر و بازدیدکنندگان ناظر،بر 

 ها هویتکند، انواع  نها را ادراك میآر و معناي ظاهري متفاوتی از تصو، حالی که ناظر، سیما
  .شده نیز کامالً از یکدیگر متمایز خواهند بود ي ادراكها زیباییو 

شـکل، کـه    م یا سهمیتعادل و افت و خیزهاي سینوسی منظبه هر حال، وجود نوعی از 
خط آسمانی را ظـاهر سـازد    تواند مدنظر داشته باشد، میمالحظات اقلیمی و محیطی را نیز 

داشـته باشـد و از نظـر    شـهر  ه گیري و توسعاي براي شکل ایت از وجود نظم و برنامهکه حک
 ها، خـط  این در کنار همه .نماید ی فظاهري، هویت و زیبایی خاص آن را به ناظر القا و معر

ي مـورد احتـرام   ها ارزشزیست و بسیاري از  و شیوه آسمان هر شهر، از فرهنگ و سرزمین
  .دهدندگی نیز گواهی میجامعه و نگرش آنان به ز

تی است که از داخل معابر و فضاهاي شهري مشاهده آسمان، وضعی خط مقیاس کوچکتر
نمایش نظـم و   ،ایجاد تعادل و آرامش ،ت و زیباییاین مقیاس نیز از نظر ظهور هوی. شود می

گی و عدم تعـادل جایگـاه   ناهماهن ،نظمی بی ،هماهنگی یا بالعکس نمایش زشتی و اغتشاش
ه بـه شـرایط اقلیمـی و محیطـی و فرهنگـی و      طبیعی اسـت کـه توجـ   . یان توجهی داردشا

مراتـب و سـازمان    و رعایـت سلسـله   جـوار  هـم ي ها بافتعملکردي و تاریخی و هماهنگی با 
هـر فضـا تـأثیر خواهـد      هفوقانی جدار هلب آسمان مناسب یا خط گیري خطفضایی، بر شکل

  .داشت

  ییــرسرســــــدستدست. . 2121- - 55

ترین موضوعات مبتالبه شهرهاي معاصر است که به تبع این  ، یکی از اصلیموضوع دسترسی
ه کـار گرفتـه مـی    هاي متنو ها و ابزار و برنامه وهت، شییاهم  .شـوند  عی در تأمین دسترسی ـب
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منابع، خـدمات،   مردمان به نزدیکی و استفاده ازتوانایی ها و ابزار که تنها شبکهدسترسی، نه
دو عنصـر اساسـی،    دسترسـی  هدر زمینـ . استي مورد نیازشان ها نمکافضاها و العات یا اط

دون آن   -را  ها باید بستر حرکت آنهـا  ه برنامهعواملی هستند ک” ماشین“و ” انسان“ یعنی ـب
جالـب اسـت کـه حتـی مبلغـان      . تـأمین نماینـد   -دت دیگري وارد کنناي به امنی که خدشه

ود را به نام انسان و تحت عنوان خدمت به ي خها طرحها و  برنامه ماشین بر شهر نیز، هسیطر
ها اعـم از سـالخوردگان، بیمـاران، کودکـان و      این در حالی است که پیاده. دهند او انجام می

  .شوند هاي ترافیکی به غفلت سپرده می معلوالن در غالب برنامه
اهـل   هي مراجعـ هـا  مکانعد مسافت و ها، ب گیري صحیح کاربريآن، عدم مکان بر عالوه

، هـا  ایـن در کنار . را تغییر دهند) از قبیل طول و زمان سفر(ي سفر ها ویژگید نتوان هر میش
ي فرهنـگ مناسـب   هـا  ویژگـی  ،کـارآ و در رأس همـه   هاي حمل و نقل عمومی وجود شبکه

بـه هـر حـال، روال    . ماننـد  رانندگی و حرکت عابران، مباحثی هستند که عموماً مغفول مـی 
ی توانـد حتـ   اسـت، نمـی   متمرکـز در شـهر   حرکت ماشین همینفراهم آوردن زبر که جاري 

سواري و ترغیب مردم به  دوچرخه، روي اي باشد که از پیاده آبانهروشنفکرمسخنان پاسخگوي 
نسـبت بـه تقلیـل عـرض      مـداوم به طـور  چرا که ؛ ویندگ این نوع حرکت در شهر سخن می

راي پیشگیري از یا این که موانعی را ب پردازد روها می ها به عرض سوارهروها و افزودن آن پیاده
بـراي حفاظـت از     يتدبیر جـد د، و هیچ تمهید و نمای ها تعبیه می رو توسط پیاده قطع سواره

اندیشـیده  ) ق بـه خودشـان  هـاي متعلـ   محدودهی در حت(ها در مقابل خودروها  ق پیادهحقو
  .شود نمی

مکـان حرکـت بـراي رسـیدن بـه      ، تأمین دسترسی، صرفاً به معناي ایجاد اها این بر عالوه
توزیـع و   ،بلکـه در دسـترس بـودن    نیستي مورد نیاز شهروندان ها مکانفضاها و خدمات و 

 هشهري و مورد نیاز و مراجعـ  هاي مرتبط و هماهنگ امکانات و خدمات و کاربري یابی مکان
 در شهر است که اگر مـورد ” اسبدسترسی من“ترین مصادیق وجود  اهل شهر، یکی از اصلی
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ـ (ز و عامل تقلیل نیاز بـه حرکـت   سا تواند زمینه ی میتوجه و امعان نظر قرار گیرد، حت ویژه ب
 شود که به تبع آن به آرامش و آسایش عمومی، تقلیـل مصـرف سـوخت،   ) حرکت خودروها
در واقع، بـراي تعریـف    .گی و سالمت جامعه خواهد انجامیدت زندارتقاي کیفی، پاکی محیط
یـافتن   بلکـه امکـان دسـت    وجود و امکان حرکت مطرح نیسـت  فقطمطلوب،  یک دسترسی

معیار اصلی خواهد ) مردم هبراي هم(امکانات و فضاهاي شهري  مطلوب و سریع و عادالنه به
  .بود

هـاي حمـل و نقـل، موضـوعات جنبـی و تکمیلـی و       در کنار موضوع فرهنـگ و سـامانه  
تـرین  هـاي مناسـب، از اصـلی    ها و نزدیکـی  يجوار هممناسب و انتخاب  یابی مکان همچنین

هـاي مناسـب    فقدان پارکینگ. موضوعات براي تأمین دسترسی مناسب در یک شهر هستند
ن، اشکاالت اساسی دسترسی یا سـهولت دسترسـی را بـراي    براي ساکنان، کارکنان و مراجعا
تـرین  کـار، از اصـلی   دوري یا نزدیکـی مکـان زنـدگی و محـل    . همگان در پی خواهد داشت

کند و اشکاالت موجود در این زمینه، به ویژه است که موضوع دسترسی را مطرح میعواملی 
ت افزایش ها را به شدتبیفات و عصها و در نتیجه، میزان تخل ها، تعجیل بندانها و راه دوري

  .خواهد داد

  ي اصول سایر طبقاتي اصول سایر طبقاتهاها  جلوهجلوه. . 2222- - 55

هـاي  ه بـه جنبـه  توجـ  فصل قبل و در فصول بعدي، براي طراحی شـهري اصـولی بـا   اگر در 
فـی  اصول معنوي یا اصول حاکم بر تفکر طراح و یا اصـول مـدیریتی معر   غیرعینی، از قبیل

ی و ظهوري توانند تجلآن اصول می هم ضرورت دارد که همهم اند، اما توجه به این نکتهشده
اي به عبارت دیگر، براي دستیابی و پاسخگویی به آن اصول، ایجـاد فضـ  . عینی داشته باشند

در عـین حـال، بـه    . شـند مناسب ضرورت دارد تا آن اصول نیز امکان بروز و ظهور داشـته با 
  .شوداز ذکر آنها احتراز می ،ت صفحات این مکتوبدلیل محدودی
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  خالصه
به طور خالصه مطرح ) هندسی و محسوس(اصول عینی و کالبدي در این فصل برخی از 

، تـــنوع، یتزـرکـم، عادلــــت، ري و نــوگرایینــوآو، زیـبایی بـصـري: شد که عبارتند از
، صوریتـمحدرجه ، و حریم هاود حد، مراتب سلسله، تــوازن، و تناسب اندازه، گیــماهنـه

، ضادـتتـباین و ، زیستی با طبیعت هم، پذیري انعطاف ،و وضـوح اییـوانـخ، سـادگــی
داز چشـم، تــنیــام، گرایی درون، تقارن البته از ذکر موارد دیگري که در . یـرســـدست، اـن

  .کالم خودداري شده استسایر فصول مطرح شده است براي جلوگیري از اطناب 

  خودآزماییخودآزمایی

 احی شهري تعریـف یک از اصول طرنواختی، تحت کدامتراکم، فضاي سبز، فضاي باز و یک .1
  ند؟ه اشد

  اند؟پذیري کدامهاي مختلف انعطافزمینه .2
  احی چیست؟طبیعت در طربا  زیستی همعلل لزوم  .3
 .ي مختلف تقارن و قرینگی را تعریف کنیدها جلوه .4

 فی کنید؟عینی معر) یا مصادیقی(نید مصداق توابراي کدام یک از اصول معنوي می .5

 دانید؟دسترسی مناسب در یک شهر ضروري میمطالعه چه عواملی را براي طراحی  .6

 .انداز در شهر را توضیح دهیدهاي مختلف چشم مقیاس .7

احی شهري ضروري است؟ و چـه  طلبی انسان چیست؟ چرا رعایت تنوع در طرعریشه تنو .8
 نسبتی بین تنوع و نوگرایی وجود دارد؟

 دانید؟چه موضوعاتی را با خوانایی و وضوح، همراه یا همخوان می .9

 کنید؟ت را چگونه تعریف میمحصوری .10

 .اند؟ توضیح دهیدي سلسله مراتب در محیط مصنوع کدامها جلوه .11
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 ت بصري و عینی بیشتري دارند؟چه اصولی در طراحی شهري قابلی .12

 یی ناشی از چه عواملی هستند؟گرا درونگرایی و  برون .13

ه و مرکـز یـک فضـاي شـهري توصـیه      مرکـز محلـ   یی را براي مرکز شهر،ها ویژگیچه  .14
 کنید؟ می

 اند؟ت کداموجوه مختلف امنی .15

  ی خلط شوند؟یی از فضاي شهري ممکن است با خوانایها ویژگیچه  .16
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  ششمفصل 
اصول فکري حاکم بر طراح 

 شهر
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  تعالی حیاتتعالی حیات. . 11- - 66

هدف غایی حیات انسان طبق تعالیم اسالمی عبارت از رسیدن به قرب الهی و کمال معنوي 
 کـه اي تنظیم و هدایت شـوند   به گونه دیي انسانی باها یتفعال ،بنابراین. )27-30:فجر( است

حیاتش یاري  هشددر صراط مستقیم و به سمت هدف تعیین همواره انسان را در طی مسیر
یا به عبارتی فراهم آوردن زمینـه و   ”تعالی حیات“این است که اصل در واقع، سخن . نمایند

طراح باشد، تا از این طریق بتواند اهل  شهباید یکی از اصول حاکم بر اندی فضاي تعالی انسان
آن، در مواردي نیـز کـه مبـانی فکـري و      بر عالوه. شان کمک کندشهر را در وصول به تعالی

اح و ، مطالعه طرشود، متفاوت باشندحی میطراح و کسانی که شهر براي آنها طرا بینی جهان
منظـر شـهروندان توصـیه    مسـیر تعـالی از    ي تعالی انسان و چگونگی طیها ویژگیشناخت 

ه ابعـاد و      حال، اصلیایعلی. شود می ي هـا  سـاحت ترین زمینه تعالی انسـان توجـه متعـادل ـب
توأمان به نیازهاي هر ساحت، و بویژه ساحت معنـوي  وجودي انسان و اهتمام در پاسخگویی 

  .اصل حیات است عنوان به

  انسانانسان  کرامتکرامت. . 22- - 66

آنهـا   هایی که حاصل و نتیجـه  دن در مسیرها و دامه به کرامت انسان و احتراز از درافتاتوج
اي انسانها کسانی که تولیداتی بر ترین اصولی است که همهخدشه به کرامت اوست، از اصلی

مهـم در   نکتـه . دارند باید به آن توجه نمایند و این توجه را وجهه همت خویش قرار دهنـد 
کرامـت   ان و در نتیجه، دربارهانس این زمینه، تمایزاتی است که در جوامع مختلف در تعریف

رات و تعـالیم الهـی   کـ یتی که تفبا اهمرایج گرایی  انسانمفاهیم مطرح در . انسان وجود دارد
هـا از   زمینـه  از بنیاد این تفاوت در بسیاري. ندستهمتفاوت  اندقایلبراي مقام و شأن انسان 
انسان و طبیعت و به عبـارتی   هرابط انسان و خالق هستی، هرابط هه بجمله باور به خدا، توج
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 هسـتند انسـان بـا ماوراءالطبیعـه قابـل شناسـایی       هنسبت این دو مقوله با یکـدیگر، و رابطـ  
گرایـی معاصـر    انسان ،در واقع). 12:و نحل 34:، بقره39:فاطر ،72:، ص13:، جاثیه20:لقمان(

حیـات،   معنـوي و روحـانی   هدنیوي حیات انسان، غفلت از جنب هضمن محدود شدن بر جنب
ترین عوامل  العنان دانستن وي و میزان و معیار و مرکز توجه شدن انسان یکی از مهم مطلق

  .برهم زدن تعادل موجود در طبیعت بوده است
ترین موضوعات مطرح در این زمینه موضوع مقیاس انسانی و نوع نگرش به یکی از اصلی

س انسانی و وجوه تمـایز آن  به مقیابا عنایت به این که در مواضعی دیگر، مشروحاً . آن است
رات حاکم بر دوران مدرن اشاره شده است، با احتراز از تکرار مباحـث و  در تفکر الهی و تفک

ه ایـن ن  )1388و همو،  1385زاده،  نقی(ارجاع مطالعه به آن منابع  کتـه اشـاره   ، در اینجا ـب
ي منحصر و محـدود   عد فیزیولوژیک وشود که ابعاد وجودي انسان متعدد است و به ب می ماد
ا     وقتی از مقیاس انسـانی صـحبت بـه میـان مـی     . شود نمی هـا و   ییآیـد، بایـد جملگـی تواـن

حـی، معنـوي و فرهنگـی    ی، فیزیولوژیـک، نفسـانی، رو  و امکانات جسمی، حس ها محدودیت
ه شـرایط  ه بهر قلمرو، و در عین حال، با توج نظر قرار گرفته و وضع مطلوب برايانسانها مد
این در حالی اسـت کـه   . کنندگان از فضا تبیین شود ی استفاده، زمانی، محیطی و سنجنسی

مراد از مقیاس انسانی در دوران مدرن عموماً وجه فیزیکی و عمدتاً ابعاد جسمی انسان است 
  ).1383و لنگ  1355، لوکربوزیه، 1381لینچ، : ك.ر(

روانـی و فرهنگـی و   در فضـا و عـدم تحقیـر معنـوي و      1ملحوظ داشتن کرامـت انسـان  
کارآمـدي و  تواننـد   جسمانی وي به همراه فقدان فشارهاي روحی و آثار سوء جسـمانی مـی  

طبیعی است که . ه به کرامت او باشنداي از توجو نشانه زیبایی محیط را به انسان القا نمایند
نی ویژه نادیده انگاشتن وجـه معنـوي و روحـا   یک از قلمروهاي حیات انسان و ب غفلت از هر

                                                        
  1363، )ها(حکیمی: ك.ر اسالمی، رکرامت انسان در تفک هدهند اصلی توضیح نابعم  براي مطالعۀ .1
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ي که در تقابل جدي با کرامت و انسانی ت انسان حیات وي و اسیر کردن او در مشتهیات ماد
  .کند ت و از جمله زیبایی محیط را مخدوش میقبولی کیفی ه نحو بارز و غیرقابلاست، ب

  گراییگراییتجردتجرد. . 33- - 66

مکاتـب و   از که یکی از اصول مورد باور بسیاري “به سمت کمال هستی ت عالمیحرکت کلّ“
ي انسان و فعل و انفعـاالتی کـه روي   ها فعالیتنماید تا اقتضا می ،باالخص مکاتب الهی است
 ،که فراتـر از آن  ،وارد نکند گرایی کمالاي به این  تنها خدشهدهد نه عناصر طبیعی انجام می

 همرحلـ  ،اوج کمـال  ،بر باورهاي متافیزیکی از آنجایی که بنا. باشد نیز آنها گرایی کمالمقوم 
د محض توانند تجراگر چه نمی -ي انسانی ها فعالیت، حاصل استجرد و استخالص از ماده ت

اي  جلـوه  عنوان بهتذکر به آن را  ،و یا به عبارتی ،باید گرایش به سمت تجرد -را نشان دهند
هـاي قابـل تحسـینی از آن در     نمونـه  کـه  این گـرایش . از زیبایی معنوي به نمایش بگذارند

 هکاري و موسیقی به منصـ ی، کاشیویسوشنخ ،از جمله معمارياي ایرانیان هنره از بسیاري
ـ   عنوان به، در خلق فضاها و مناظر زیبا نیز تجلی نموده و ظهور رسیده زیبـایی   هیکـی از ادل
  .استمطرح  ساختمحیط انسان
هاي معنوي علل اربعه و ملحوظ داشتن  توجه به جنبه ،ي سیر در این واديها راهیکی از 

گیـري از اشـکال و    بهره. )1384زاده،  نقی: ك.ر(ا در خلق محیط و منظر مورد نظر است آنه
. راهی است که به نحوي به تجـرد مـورد نظـر و عـالم معنـا اشـاره دارنـد        ،هاي رمزآلود ایده

بـا   ادهپوشش مـ  ،معنوي و آسمانی ي و زمینی به اشکالهاي ماد از فرمشکال مراتب ا سلسله
وضوعاتی که خشونت و صلبیت و مادیت آنها را تقلیـل داده و یـا حتـی    اشکال و مصالح و م

ختن انسـان بـه   آنهـا امکـان متـذکر سـا     هیی هستند که به واسطها راهنمایند، از منتفی می
  .)1388زاده، نقی: ك.ر(. شود و مواد و اشکال و فضاها تسهیل می ملکوت و معناي اشیا

  



                                          146                                                       
 

 

 اصول طراحی شهري 

  گراییگرایی  کمالکمال. . 44- - 66

احی فضاها و شهري ت که حضور آن در ذهن طراح، او را به سمت طرباوري اس ،گرایی کمال
ثانیـاً مصـالح و مـواد     باشـد،  ها انسانساز کمال و تعالی زندگی کند که اوال زمینههدایت می

کمال بینجامد، ثالثاً فضاها، قابلیت  دهد که بهاي مورد استفاده را قرار میمصرفی را به گونه
یی را دارنـد کـه برپـایی و مشـارکت در آنهـا بـه سـیر کمـالی         هـا  آیـین و  هـا  فعالیتبرپایی 
و  گرایـی  کمـال بـه ایـن ترتیـب، و پیـرو آنچـه کـه در مـورد        . کنندگان کمـک کنـد   شرکت
یـک   عنوان بهکه فراتر از آن، باید تنها اصلی معنوي است  ویی ذکر شد، این اصل، نهج کمال

  .اح شهر باشدباور، راهنما و مالك عمل طر

  گراییگرایی  رمانرمانآآ. . 55- - 66

ت و ضـعف متفـاوتی   انسانها به نوعی و با شـد  ههایی است که در هم از خصلت گرایی آرمان
گـرایش    تـر باشـند،   نیـافتنی تر و دسـت  تر و معنوي متعالی ها آرمانهر چقدر که . وجود دارد

یکـی از  . تـر هسـتند  تـر و معنـوي   هاي مورد نظرش کیفی“نو“تر و انسان به نوگرایی پیچیده
کنـد،   یی انسان نیز در آن ایفاي نقش مـی گرا کمالانسان که البته  گرایی آرمانت اصلی تبعا

اصالح وضع موجود را  خود موضوع انتظار و امید به ،که همین اعتراض به وضع موجود است
ي فاق ادیان و حتی تفکرات و مکاتب مادموضوعی که در اکثریت قریب به ات ؛کند مطرح می

  .شده است) الت اجتماعیبا ظهور منجی یا تحو(آل  اي ایده معهساز انتظار جازمینه
شـود، امـا    آلیسم تحقیر و تکـذیب مـی   انسانها با برچسب ایده گرایی آرماناگر چه گاهی، 

بسـیار واال و معنـوي و    یی کهها آرمانو مخصوصاً  ها آرمانبدون  ها انسانه کرد که باید توج
چنانچه ایـن موضـوع از زمـان    . توانند زندگی کنند ینم ،نیافتی هستند دستظاهرا  متعالی و
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تـا بـه   !! گشـت  ن با چراغ به دنبال انسان میآت شهر يها خیاباندیوژن که در روز روشن در 
  .امروز کماکان راهنماي بشریت بوده است

  گراییگرایی  ددااـمـمنن. . 66- - 66

گفت کـه   توان ه میدر توضیح این روحی. نمادگرایی انسان است هاز روحی اي اصوالً هنر جلوه
 میـل بـه   ،ي حیـات هـا  سـاحت د ، تعـد  انسان به دالیل متعددي از جمله انسانیت، الگوگرایی

گیري  چند بعدي بودن عالم وجود، ناگزیر از بهرهو همچنین به دلیل  ، و خداپرستی رازداري
، هـا  ترین قلمروهاي اسـتفاده از نشـانه   یکی از اصلی يشهر احیطرهاست که قلمرو  از نشانه

یگـر از  یکـی د  ،دالیـل مـذکور   بـر  عالوه). 1388زاده،  نقی: ك.ر( .ستها تبیان معنویبراي 
آن اسـت کـه   ، گرایی گرایی در هنر یا ارتباط هنر و نشانه دامیت نترین دالیل براي اهم اصلی

اشاره دارد و هم این که اصوالً به دلیل  هاز معنا تا مادعانی و موضوعات متنوعی هنر هم به م
جملگی این مباحث کـه شـرح هـر کـدام     . ها ندارد راهی جز استفاده از نشانه اشییایجازگو
گرایـی از   دامـ ن احی شهري وطرناپذیر هنر  ییمؤید ارتباط جداد، طلبمی را  شروحیبحث م

  .یکدیگر است
ان و مهندسـ  ،احـان طر ،ت، موضـوعی اسـت کـه حکمـا    توجه به معنـا یـا معنویـ    هتوصی

هـا و ابـداع و ابتکـار و خلـق آثـار خـویش        نظریـه یـه  به ارا ،آنهنرمندان متأله با اعتقاد به 
ي متفاوتی وجـود دارد کـه   ها راه یبراي تأکید بر معنا و نمایش آن در آثار انسان. اند پرداخته

مشکل . رمزپردازي و رمزگرایی است ،ها راهیکی از این . یی صعب و دشوار هستندها راهغالباً 
یکـی   ،ه و عالم شـهادت دط مایان معنویت و عالم غیب، توسبودن و یا عدم امکان نمایش و ب

گرایی است و میزان غناي هر فرهنگ و تفکري بر میزان رمزگرایی و رشد  از دالیل اصلی رمز
بـه ایـن ترتیـب اسـت کـه      . کنـد  نقش اصلی را ایفا می ،آن در هنرهاي آن فرهنگ و تمدن

گرایی بـه مـدارج    برخوردارند، در رمز سترگیهنرهاي ایرانی که از پشتوانه فکري و فرهنگی 
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در اصوالً رمزپردازي . اند خور تحسینی را به نمایش گذارده عالی رسیده و زیبایی معنوي در
 بر عالوه ،رمز. باشد هاي حیات می تحاي از تعدد سا وجهی از هنر است، جلوه عین حالی که

ي از هویـت معنـوي هـر    ا جلـوه  ،و موضـوعات اشـاره دارد   مختلف اشیا ن هايکه به بطآن 
  .فرهنگی است

احـی شـهري   تـري بـا طر  و عملی، ارتباط تنگاتنگ این در حالی است که امروزه نیز هنر
تـرین  اي هنري دارد و معماري نیز که از اصلیاحی شهري صبغهآن، طر بر عالوه. یافته است

سیار دیگري هنرهاي ب .فضاهاي شهر است، خود از هنرهاست بسیاري ازکننده عوامل تعریف
انـد کـه اهـم آنهـا     نیز امروزه در شکل دادن و تعریف شهرها و فضاهاي شهري سهیم شـده 

که تحت عنوان هنر شهري یا هنـر   نقاشی و گرافیک سازي،مهمنظرسازي، مجس: عبارتند از
از هنر ایرانی و تعمـیم   مهم این است که استفاده نکته. گیرندعمومی مورد استفاده قرار می

از هـر   احی شهر و فضاهاي شهري ایرانی ضرورتی اسـت کـه غفلـت از آن، بـیش    رآن در ط
بخشی و هم براي تدر واقع، هم براي هوی. انجامدت جامعه میموضوع دیگري به بحران هوی

گیري از هنرهاي ایرانی ضـرورت  فراهم آوردن شهر و فضاي شهري براي زندگی ایرانی، بهره
  :قابل طرح در این زمینه عبارتند ازهاي برخی موضوعات و توصیه. است

 و فضاهاي مطرح در معماري ایرانی ها فرم استفاده از اصول، -

 یري از هنرها و نمادهاي ایرانیگبهره -

 .ها و نمادهاي آشناي ایرانیه به نشانهتوج -

  تـقـــواتـقـــوا. . 77- - 66

شـود تـا   احی شهري سبب مـی ت که رعایت آن در مراحل مختلف طراصل تقوا از اصولی اس
شان یاري  الً فضاي مطلوب زیست فراهم شود و ثانیاً اهل شهر، در وصول به حیات مطلوباو

دي را اشد و بتوانـد در او، رسـالت و تعهـ   اح شهر باصل، به ویژه اگر مورد باور طراین . شوند
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و تقویـت   قـی مانـدن  سـازي مت نهادینه نماید، منجر به ایجاد فضاهایی خواهد شد که زمینه
صـل تقـوا، بـدواً    بـه ایـن ترتیـب، ا   . دهـد خروج از آن را تقلیل می ه و زمینهتقواي آنان بود

احی مناسب ایفاي نقش نمایـد و بـه   سمت طرتواند در هدایت وي به اح میباور طر عنوان به
و در واقع، بستر و فضاي زندگی مطلوب  دنبال آن فضایی شکل گیرد که مقوم تقواي جامعه

  .باشد

  حــــیـاحــــیـا. . 88- - 66

ي هـا  بافـت مراتـب موجـود در     الی بر کالبد و سازمان فضایی و اَشـکال و سلسـله  مروري اجم
هاي بصري و صوتی و بویـایی کـه    تاریخی شهرها حکایت از آن دارد که بسیاري از دریافت

امروزه در شهرها به وفور در دسترس همگان هستند، بر مردمان آن شهرها مستور و پوشیده 
دگی عاتی خصوصی و در هر دو قلمرو مادموضوها عموماً  این دریافت. بودند  ،ي و معنوي زـن

تنها از برهنگی و عریانی و نمایش خـویش بـراي   تاریخی نه هايشهر. دبودنبندي  قابل طبقه
را خودستایی و تحقیر انسـان   ،ي یا خودنماییتحریکات ماد هکه حتی زمین ندبیگانه بري بود

حیـاي شـهر   . را بـه حیـا تعبیـر کـرد     هـا  ویژگیتوان این که میند،اقل رسانده بوددنیز به ح
ود    هو در عین حالی که داراي هم داد ریا و فریب نمی هتاریخی اجاز در شـهر   ایـن صـفات ـب

و ، حرمـت جمـع    د به آدابـی نبودنـد  تاریخی و در فضاهاي عمومی آن، حتی کسانی که مقی
الً ناشی از باورهـاي  وتأثیر و ظهور حیا در طراحی شهر، ا. شکستند جامعه را به سهولت نمی

  .رساندندسازندگان شهر بود و ثانیاً، اهل شهر و مدیران شهر به تداوم آن کمک می

  گراییگرایی  نهنهــــزمیزمی. . 99- - 66

متن و زمینه، یکی از اصول اساسی و بنیـادینی اسـت کـه در     هیا توجه به رابط ،گرایی زمینه
ترتیب، تعریفی که هـر   به این. شود رجوع دارد و از آن منبعث می” وحدت“حقیقت به اصل 
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” گرایـی  زمینـه “و ” مـتن “و ” نهزمی“نماید، در تعریف او از  ارایه می” وحدت“نظام فکري از 
مطرح شد، در این مجـال، اشـاره    ”خوانایی“پیرو مباحثی که در ذیل اصل  .ر خواهد بودمؤث
، ه قرار گیرنده و مطالعجباید مورد تو” گرایی زمینه“ه در یی کها ویژگی ینتر مهم شود کهمی

عناصـر معنـوي و    هز مجموعـ موجود، و وحدت حاصـل ا  ههماهنگی عنصر مورد نظر با زمین
ه سـیما و شـکل و   تنها بشهري، زمینه نهاحی طردر قلمرو . زمینه استده دهن مادي تشکیل

شهر که هر کدام نیز ” عمومی هزمین“ هدهند کالبد اشاره دارد که باید عوامل معنوي تشکیل
یط، از قبیل دین، فرهنگ، جامعـه، اقتصـاد، طبیعـت، محـ    (اي هستند  تنهایی زمینهخود به 

 از هی به ایـن موضـوع اساسـی، در بسـیاري    توج بی. ه قرار دهدجرا مورد تو) تاریخ و امثالهم
و  هـا  طـرح  از محیطی و بسـیاري  ي شهري، مباحث زیستها بافتاز جمله نوسازي  ،مقوالت
  .کند ها را با شکست مواجه می برنامهو  ها طرحهاي موضعی،  برنامه

  نگرينگري  آیندهآینده. . 1010- - 66

 اي بهتر نیز که در واقع از تبعات کمالچشم به راه آینده بودن و اهتمام براي ساختن آینده
عاملی براي توجیه و تعریف نوگرایی انسان  مثابه بهتواند  انسان است می گرایی آرمانجویی و 

توجه کنیم که بسیاري یـا بـه عبـارت     .ایفاي نقش کند، دنمای ارائه می” نو“و تعریفی که از 
احـان و  شـوند؛ از ایـن رو طر  ه و اجـرا مـی  هـا، بـراي آینـده تهیـ    و برنامه ها طرح بهتر همه
احی و هاي متنوعی مدنظر داشته باشند و براي آن طر را در مقیاس ”آینده“ریزان باید  برنامه
 عنـوان  بـه پژوهـی  ی در دوران معاصر، آینـده فن با عنایت به تحوالت سریع. کنند ریزي برنامه

اصـول دیگـري کـه    . هـا مطـرح اسـت    بسیاري از علـوم و دانـش   هاي مطالعهیکی از زمینه
ه آینـده، مقـو    می نگـري نیـز باشـد، اصـولی چـون      م آینـده توانند ضمن توجیه لزوم توجه ـب

ظت و از این قبیـل  گرایی، اصالح، حفابا طبیعت، انسان زیستی همپذیري، روزآمدي،  انعطاف
  .هستند
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  گراییگرایی  جمعجمع. . 1111- - 66

احی و ساخت مشارکت جامعه در مراحل مختلف طر ، در حقیقت، به استفاده از”گرایی جمع“
” مشارکت عمـومی “یا ” کت مردمیمشار“که با عناوین ” مشارکت“موضوع . گرددشهر برمی

در  ظـاهرا زه شـود، یکـی از موضـوعاتی اسـت کـه امـرو       در شهرسازي از آن یـاد مـی  بویژه 
 اي و همچنین مجامع دانشـگاهی  ت و در محاورات و مجامع حرفهزمین رایج شده اس مغرب

راه حل منطقـی شهرسـازي و    عنوان بهید بر آن، گیرد و با تأک ه قرار میکشور نیز مورد توج
بـه عبـارتی، مشـارکت    . ودشـ  دوران معاصر مطرح می ل و مشکالت شهريیحل و فصل مسا

 ،”مشـارکتی  يشهرسـاز “ي شهرسازي یا بـه تعبیـر دیگـر، توجـه بـه      ها رحطدر  دادن مردم
الً تعابیر متفاوتی قابل طرح اسـت، و ثانیـاً   او ،این موضوع در خصوص. موضوع روز شده است

هـا،   ایـده  هپـردازي، ارایـ   همراحل مختلف نظریـ  هت مردم در هر یک یا تعدادي یا هممشارک
  .معنا و مصداق و نتیجۀ متفاوتی خواهد داشتت، ریزي، اجرا و مدیری طراحی، برنامه

تـوان گفـت ظهـور یـک فضـا و عنصـر شـهري و بـه تبـع آن           در توضیح این مطلب می
مراحل اصلی این فرایند عبارتنـد   از دهد که برخی گیري یک شهر، در فرایندي رخ می شکل
طراحـی و   قبـل از  هتبیین ضرورت، مرحلـ  هور نیاز و طرح سؤال و آغاز مطالعظه همرحل: از

بـا  (اجـرا   هریزي و طراحی، مرحلـ  برنامه ه، مرحل)گیري تصمیم(مطالعات  هریزي، مرحل برنامه
 ه، مرحلـ )شـوند  با آنچه که اجـرا مـی   ي آنهاتمایزات جدو  ها طرحتغییرات احتمالی در  ههم

 تطبیق با نیازهاي روز، کـه  د ومجد همطالع هبی با اهداف طرح و برنامه و مرحلپایش و ارزیا
ها، اهـداف و   موضوعاتی همچون علل لزوم تغییرات، ارایه و ارزیابی ایده ،این مراحل در طی

هر یک از این مراحل و مبانی فکري و نظري، واجد اهمیت هستند و نظرات عموم مردم در 
  .توانند مورد استفاده قرار گیرند این موضوعات می هدر مورد هم
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مشـارکت   هلب مشارکت عموم و میزان و شـیو و جدر این میان، روش اخذ نظرات مردم 
 میـا مشـارکت دادن مـرد   براي نمونه جلـب مشـارکت   . وردارندی برخیت خاصعمومی از اهم

هـاي اعـالم نیازهـا،     هاي اجباري، تشویقی، داوطلبانه و موردي، در زمینه صورت تواند به می
و اجرایی انجام شـود   گذاري گیري، سرمایه ریزي، تصمیم سازي، برنامه بیان مشکالت، تصمیم

  .خود را دارند و تبعات خاص ها ویژگیکه هر کدام، 
ی مطلـوب  جـامع و  ها به سمت مشارکت مشارکت هکنند ترین عوامل هدایت ی از اصلییک
ي هـا  آرمانص بودن ، مشخرا در بر داشته باشد و بازدهی مناسب جمع باشد، دربرگیرنده که

سـازي و آمـوزش و هـدایت جامعـه در مسـیر       ي فضاي مطلوب و فرهنگها ویژگیجامعه و 
ر و فرهنـگ  یی که از تفکها آرماندر حقیقت، با وضوح . ستها آرمانمطلوب براي وصول به 

هـا بایـد بـراي جامعـه نیـز      و تبعات مثبـت آن  ها آرماناند، این  جامعه استنتاج و تعریف شده
نها از آحاد مردم استمداد هاي وصول به آ و ابزار و شیوه ها راهو در جهت شناخت  روشن شود

ه هـر   . شود عدول از این راه و بسنده کردن به اخذ نظر از مردم یا وانهادن آنها براي عمل ـب
و مد و مصـرف رایـج اسـت،     سوداگري هاي که بخواهند، بویژه در این دوران که روحی وهشی
وده یـا رایـج     هایی از مشارکت که در ایران رایج اشاره به نمونه. معکوس خواهد داد هنتیج ـب

  . همین طور جایگاه فرهنگ عمومی دارد قوانین و ،ها آگاهی ،ها روشاست، حکایت از اهمیت 
ا یکـی از آنهـا   م مشـارکت عمـومی بـر آنهـا نهـاد، امـ      توان نـا هایی که اگر چه مینمونه

هی بـه  تـوج ري مصداق روشن فردگرایی و بیو احترام به حقوق دیگران و دیگ ”گرایی جمع“
بارز مشارکت مـردم، مشـارکت آنهـا در ایجـاد کالبـد و نماهـا و        هنمون. ایرین استحقوق س

فضـاهاي عمـومی    هشان در شکل دادن و ادار سیماي عمومی شهرها و همین طور مشارکت
یی هـا  ارزشه به اصـول و  توج یاد کرد، ”گرایی جمع“توان از آن به که می در گذشته،. است

شـد تـا    گرایی سبب می ت و بومهوی ،حیا ،تواضع ،دگیسا ،رعایت حقوق دیگران ،چون وقف
نگی و زیبایی را به اي از وحدت و هماه فضا و کالبدي به وجود آید که در عین سادگی جلوه
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معماري و شهرسـازي،   هنظران مقول ن و صاحبااي که جملگی محقق به گونه ؛نمایش بگذارد
وحـدت و همـاهنگی    ،زیبایی ،تویو سیماي عمومی آنها را واجد ه شهرهاي تاریخی ایرانی

 ها ارزشهی به آن اصول و توج با بی است، مشهود بارز فردگرایی که جلوه امروزه،. شمارند می
اي آمرانه، در هر حـال،  ه و برنامه ها طرحاجراي ، تقلید ،خودنمایی، و با گرایش به سوداگري

و حصـر   حـد  ر، مشـارکتی بـی  یما و کالبد شهس، ریزان در ایجاد نما ن و برنامهاحامردم و طر
چرا در عین حالی که هر دو : اکنون سوال این است. دارند، و حاصل، شهرهاي پیشِ رو است

ــه نـــوعی ا    هـــا ســـاختماننماســـازي ماننـــد اي واحـــد  ز مشـــارکت حتـــی در زمینـــهـب
  گر شده است؟ جلوه ،اند، حاصل کار چنین متضاد بهره برده

م بـراي  شود، مشـارکت دادن مـرد   هی نمیآن توجاز مشارکت، که معموالً به نوع دیگري 
ردم، هاي مشارکت مـ  امروزه عموماً شیوه و زمینه. مشارکت است هریزي در نوع و شیو برنامه
ه مشـارکت     ،ت و ضعف متفـاوت شهر تعیین شده و مردم نیز با شد ط مدیرانتوس مجبـور ـب

 دون مشارکت آنها بـراي یی است که بها طرحها و  در واقع، مشارکت مردم در برنامه. هستند
 قیـ هـاي مشـارکت و عال   توان، از مردم در مورد زمینه در حالی که می، شود شان تدوین می

ایـن در  . ادها شرکت د در اجراي برنامه و آنان را در تدوین و سپسکرد شان نیز نظرخواهی 
در  زندگی، براي شهر مطلوب رسانی و آموزش براي تعریف اطالع هعین حالی است که توسع

 نیز مراجع پاسخگویی به آنان و بسیاري موضوعات مرتبط با زندگی شهري ،مورد حقوق آنان
  .ضرورت دارد
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  خالصهخالصه

در این فصل به برخی از اصولی که یا خاص جامعه اسالمی ایران است، یـا ایـن کـه نسـخه     
تاً همـان  این اصول، در واقع، عمد. شودایرانی آن با نسخه بیگانه آن متفاوت است، اشاره می

اصولی هستند که هنرمندان و طراحان باید در برخورد با منـابع و اسـتفاده از آنهـا و پدیـد     
  .آوردن آثار خویش، آنها را رعایت کنند

) و اندیشـه وي (سومین طبقه از اصول طراحی شهري، اصولی هستند که باید بر طـراح  
طبیعی اسـت کـه   . ر تهیه شودحاکم باشند تا به مدد و در پرتو آنها، طرح مطلوبی براي شه

کنند، از اهمیت و جایگـاه  هاي دیگران استفاده میاین موضوع در جوامعی که از آرا و نظریه
ي هـا  تئـوري اي که طراحی شهرها بر اساس آرا و چرا که در جامعه. ي برخوردار استتر مهم

ایـن کـه از    هسـتند، یـا   هـا  تئـوري شود، طراحان، یا خود، مبدعان می بومی و خودي انجام
ي وارداتی را اساس ها تئوريکنند اما، در جوامعی که ي همفکران شان استفاده میها تئوري

ي فکـري و  هـا  ارزشدهند، به ناچار تحت تـأثیر آرا، اصـول و   طراحی شهرهاي خود قرار می
ي خـودي و رعایـت آنهـا در    هـا  ارزشلذا آگاهی از اصول و . گیرندفرهنگی دیگران قرار می

  .ضروري است ها ارزشي وارداتی با آن اصول و ها تئوريو ارزیابی  ها طراحی

  خودآزماییخودآزمایی

 یت دارند؟چرا اصول مربوط به باورهاي طراح، در طراحی شهري اهم - 1

احی شهري، چه موضوعاتی بایـد رعایـت   براي اطمینان از توجه به کرامت انسان در طر - 2
 شوند؟

 ت؟یت اسگرایی در طراحی شهري واجد اهمچرا آرمان - 3

 اح شهر باشند؟هایی باید مورد توجه طرچه زمینه - 4

 اند؟احی شهري کدامم در طرانواع مشارکت مرد - 5



 
 

7 

  هفتمفصل 
  اصول آرمانی 

 )اصول مدیریتی(
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  اهدافاهداف

  :هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر می باشد
  احی شهري جایگاه مدیریت شهر در تداوم طر.1
  احی شهري امالت اجتماعی در تداوم طرنقش تع. 2
  احی شهري و حفاظت و نقش آنها در فرایند طرچون روزآمدي و کارآیی مباحثی . 3
  الت فضاهاي شهري الح و تقویت معنوي در فرایند تحوتکمیل، اص نقش اصول. 4
عایـه از سـوي مـدیران شـهر از قبیـل تقویـت       الرهـاي الزم  تـرین نگـرش  برخی از اصلی. 5

   ها ترلکن، زیباداري و اعمال نگري جامعي اجتماعی، ها سرمایه
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  تعامالت اجتماعیتعامالت اجتماعی. . 11- - 77

مختلف مورد عنایـت   يترین موضوعاتی است که هم به انحا تعامالت اجتماعی یکی از اصلی
وحدت و هویت جمعـی یـک    به مکاتب فکري و اجتماعی بوده و هم این که در شکل دادن

ـ     . نمایـد  ه را ایفا مـی نقشی در خور توجت جامعه و یک مل ه بـراي تعـامالت اجتمـاعی کـه ب
هـایی   لط آحاد جامعه و در جهت احراز هویتی واحـد و ایجـاد تشـک   مبادالت فکري و ارتبا

همفکري  ،هاي همکاري و ایجاد زمینه ماعت، اجتماع و امثالهمج ،ت، جامعههمچون امت، مل
 هاي گونـاگونی قابـل   و ابزار و شیوه ها راهشود،  در جمع و با جمع بودن مربوط می و احساس

عمـومی خاصـی    رترین آنها فضاهاي شهري یا فضـاهاي از بهترین و مؤث طرح است که یکی
 ي خـاص هـا  ویژگـی اي  ي فرهنگی و اعتقادي مردم، در هر جامعهها ویژگیکه بنا به  هستند

  .خود را دارند
بـه دلیـل   این فضاها از آن جهت اهمیت دارند که بر خالف برخی وسایل ارتباط جمعی، 

بـه معنـاي   گفتگـو   هسـویه، زمینـ   باطی دوسویه و نـه یـک  مجازي، ارت نهو ارتباطی حقیقی 
وحـدت   هفرهنگی، زمینـ  و پویایی تکامل ،توسعه هنولوگ، امکان بحث، زمینودیالوگ و نه م

منطقی و مطلوب بین ، رودررو اتی را از طریق ایجاد ارتباطاجتماعی و بستر احراز هویت مل
پایـدار نمـودن   هـاي جمعـی،    ویت خاطرهبه تق هاآن، این فضا بر عالوه. کنند مردم فراهم می

ی و بومی کمک شا ها آیین   .دکن یان توجهی میو مراسم، و ایجاد آثار ملّ
هـا، آداب، رسـوم،    ینیـ نی، مطابق آدر عین حال، باید توجه داشت که هر جامعه و تمد

ا آنهـ  دهد یا  ی که در آن رایج است، به آنها ارج میو الگوهاي رفتاري خاص ها ارزش فرهنگ،
. کند فضاي تعامالت اجتماعی طلب می عنوان بهخود را  فضاهاي خاصو  شمارد را مذموم می

مـذهبی   هـاي خـاص ادواري   ینیـ تـوان در جـوامعی کـه بـه برپـایی آ      بارز آن را می هنمون
در  ؛هاي تفریحی خاصی در آنها رایج اسـت  ها و کارناوال در جوامعی که جشن ؛پردازند می
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در  ؛رایـج اسـت  ) بـویژه جوانـان  (و حصري بین مـردم   حد روابط بی ها و جوامعی که آزادي
در بـاالخره  و  ؛اجتمـاعی هسـتند   اصـلی روابـط   هکنند اخالقی تنظیمي ها ارزشجوامعی که 

که هر  نمودهمسایگی حاکم است، بازشناسی  خانوادگی و فامیلی و جوامعی که روابط خاص
  .ی دارندمناسب خود امکان تجل هو ارتباطات در فضاهاي ویژ ها آیینکدام از این 

ي هـا  ویژگـی ي هـر یـک از ایـن جوامـع،     ها ارزشطبیعی است که فضاهاي هماهنگ با 
، به جهت ناهماهنگی بـا  ها ویژگیبه خود را دارند که در صورت فقدان یا ضعف این  مختص
ر پی ، دبه طور مثال. د شدو فرهنگ جامعه دچار استحاله خواه ها ارزش، به تدریج، ها ارزش

ایرانی و از بین رفـتن   محالتمحالت و انحالل سازمان فضایی  نابودي فضاهاي امن و خاص
هـاي عمـومی و    ها و امثالهم و جـایگزینی آنهـا بـا پـارك     ها و بازارچه ها و میدانچه بست بن

و برخوردهـاي  تعامالت  هشیو، معابري که قابلیت کنترل اجتماعی را ندارند، امنیت اجتماعی
یـا   کنند ر این گونه فضاها احتراز میو بسیاري از مردم، از حضور د، دگرگون شدهاجتماعی 
فراتـر  . توانند در این گونه فضاها حضور یابند یا اصوالً نمی و اي به حضور در آنها ندارند عالقه

شان دگرگون و استحاله خواهـد   ي فرهنگیها ارزشاز آن، در صورت حضورِ العالج، به مرور 
  .شد

و آداب و سـنن بیگانـه و در تقابـل    اي که مطابق فرهنگ  ترتیب، فضاهاي عمومیبه این 
راي تنها کارآیی مطلـوب را   اند نه آمده الی با فرهنگ خودي فراهماحتم  ،هـا  ینیـ برپـایی آ  ـب

ي فرهنگی جامعه و ایجـاد وحـدت و   ها ارزشتقویت مبانی و  ،ایجاد ارتباطات مألوف خودي
ت هویـ  هبه مرور سبب استحال ،که فراتر از آن واهند داشتجمعیِ واحد در خویش نخهویت 

 هزیست آنان مطابق رفتار و شـیو  هجامعه و شبیه شدن رفتارها و شیو ي فرهنگیها ارزشو 
  .زیست بیگانگانی که فضاهاي شهري از آنها اقتباس شده است، خواهند شد
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  روزآمدي و کارآییروزآمدي و کارآیی. . 22- - 77

ه و دو دو روي یـک سـک   مثابـه  بههستند که  وعدو موض ”آمديروز“و  ”کارآیی“دو موضوع 
هر فضا و عنصـري  . شوندشرط مالزم و همراه براي فضاها و عناصر مطلوب شهري ظاهر می

 ”آمديروز“که بخواهد کارآیی الزم را داشته باشد و آن را حفظ کند و تداوم بخشد، باید به 
نیـز مـد نظـر     مناسب” آییکار“آمدي، باید ه کند و در ملحوظ داشتن اصل روزخویش توج
  .ا تعاریف رایج از این موضوع نیز نیازمند تدقیق هستندقرار گیرد ام
در توصـیف فضـا و عملکـرد     توانـد  هایی است که مراد از آن می از زمینه” کارآیی“ همقول

ات و از جملـه بـازدهی اقتصـادي    اي که کارآیی را مترادف با کمیـ  جامعه. ر باشدشهري مؤث
صـات  بـا مخت متفاوت ي آن فضاها، ها ویژگیکه  به ایجاد فضاهایی خواهد زد، دست داند می

جهت وصـول  که کارآیی را مساوي را با خدمت به انسان در خواهد بود  در جامعه اي فضاها
منظـري زیبـا   ات نیز، مـراد از ایجـاد فضـا و    کیفی هحتی در مقول .داند به کمال مطلوبش می

مدنظر جوامع مختلـف   ی نیز ممکن است با معانی متفاوتییه زیباالبت .دتواند مختلف باش می
  .هاي فضاها خواهد افزود ت اختالفرار گیرد که این تفاوت نیز بر شدق

اي که آن فضا یا عنصر بتواند  ع و تجمیع کارآیی در یک فضا یا عنصر شهري، به گونهتنو
ع خگویی به نیازهاي متنـو در پاس ها انسان رحداکث هروز مورد استفاد ترین زمان شبانهدر بیش

ي اي،  چنـین کـارآیی  . هی برخوردار اسـت یت شایان توجشان قرار گیرد، از اهم معنوي و ماد
براي پاسخگویی  وقتی که براي یک عملکرد و در زمانی محدود ،نسبت به کارآیی همان فضا

، داراي گیرد معدود و محدودي مورد استفاده قرار می هعد يبه برخی نیازهاي معنوي یا ماد
بـه طـور نمونـه، در مـورد     . اي از پایداري و احتراز از اسراف خواهد بود رجحان بوده و جلوه

م مکـر   و به ویژه در دوران با برکت نبـی  اسالم همسجد و جامعیت آن در دوران اولی عملکرد
سخن بسیار گفته شده است، که اهم آنها وحـدت آخـرت و دنیـا و معنویـت و      ،)ص( اسالم
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گیري از یک فضـا در   روي و بهره ه به تعادل و میانهمهم، توجدر کنار این اصل . تت اسمادی
ایـن در  . هی اسـت تـوج  تمام طول روز و حتی در شب براي تهجد و عبادت نیز موضوع قابل

چـون  هم بخـش هـایی  ي متنوع و متفاوت براي ها ساختمانحالی است که امروزه با احداث 
و از جمله خود مسجد، در سـاعاتی خـاص و محـدود     آنها هقضاوت و حکومت، هم ،آموزش

هـا، غیرقابـل    ی با بسته شدن دربمتروك و حت ،ساعات هورد استفاده قرار گرفته و در بقیم
ه معنـاي   اشکاالت معنـوي  ههم بر عالوه ن رویهای .است  مراجعه رآیی و نقصـان  تقلیـل کـا   ـب
اي آموزشی در ل ماندن فضاهدر معطبارز دیگر این اشکال را  هنمون .است گیري از منابع بهره
حالی است که فضـاهاي آموزشـی و بـویژه     این در. توان مشاهده کرد ام درازي از سال میای

 هفضایی عمومی تلقی شده و مورد اسـتفاد  عنوان بهتوانند  آنها می هايهطفضاهاي باز و محو
  .ن پیرامون خویش قرار گیرنداساکن شهروندان و

  حفاظتحفاظت. . 33- - 77

عمل مدیران ه و مالك هاي مختلف باید مورد توجموضوعاتی است که در زمینه حفاظت، از
حفاظت از مبانی و اولین مورد، . ، مصون دارندشهر را از انحطاط ،ط آنشهر قرار گیرد تا توس

این نـوع حفاظـت   . ، موجد و پدیدآورنده آنها بوده استاح شهري اصیلی است که طرها جلوه
مـورد بعـدي   . اسـت  هر حاصـل از آن متمرکـز  و شـ ابودي طـرح  بر پیشگیري از تخریب و نـ 

شـود؛ بـه ایـن ترتیـب کـه      حفاظت، به حفاظـت از طبیعـت و محـیط زیسـت مربـوط مـی      
بـراي  . تی نباید به تخریب محیط زیست منجـر شـوند  هاي مدیریهاي شهري و شیوه الیتفع

بـا   آثـار تـاریخی  و  هـا  بافـت و آن حفاظت از  توان معرفی کرددیگري نیز می ، جلوهحفاظت
ن شهر نیز باید این ه شده و اینک مدیراارزش است که قاعدتاً در طراحی شهري به آن توج

هـاي  اصالح و تکمیل نیز زمینه ،تنگهداري، مرم. حفاظت را وجهه همت خویش قرار دهند
وجـوه دیگـري را نیـز     ،بـراي حفاظـت  . ي شهري با ارزش هسـتند ها بافتحفاظت از آثار و 
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حفاظت از کرامت انسانی، حفاظت از آداب و سنن و : آنها عبارتند از رد که اهمرشمتوان ب می
اظت از شـهر و اهـل   کنند، حفشهري کمک می یی که به دوام و بقاي شهر و جامعههاآیین

و  ، روان، کالبد و فرهنگ مردم آسیب برسانندتوانند به روحعواملی که می آن در مقابل همه
  .اي مطلوب و کارآمدی شهر به شیوهحفاظت از تداوم تاریخ

  ))گراییگرایی  کمالکمال((تکمیل تکمیل . . 44- - 77

جـویی از آن صـحبت و   و کمـال  گرایـی  کمـال که در فصـول قبلـی تحـت عنـوان      ”تکمیل“
فی شد، در این فصل، به نقش مدیران شهر در به کمال رساندن شـهر و  هاي آن معر ویژگی

در واقع، مدیران شهر،  .شاره داردا ها انسانهاي کمال فضاهاي شهري و فراهم  آوردن زمینه
کـه فراتـر از   اند، مبادرت ورزند بلاحان شهر به آن پرداختهتنها باید به تکمیل آنچه که طرنه

  .سازي کمال شهروندان به کار گیرندآن باید این تکمیل را در جهت زمینه

  اصالحاصالح. . 55- - 77

 ،تبـاهی  ،بله با هر گونه فسادمقا برايي انسانی که ها فعالیتیکی از ارکان  عنوان به ”اصالح“
باید مالك عمـل قـرار گیـرد، در    اصول و مبانی  در کنترل فرایندها و پیشگیري از انحرافات

بـراي اصـالح، کـه    . کنـد ه ایفـا مـی  ل مدیران شهر نیز نقشی شایان توجلیت و عمحوزه فعا
د،  ویژه اگر در کنار و همسو با ایمـان قـ  است، ب ”عمل صالح“ترین مصداق آن اصلی رار گیرـن
ه ایـن ترتیـب،   ). 97:نحل(ب را براي جامعه به ارمغان خواهد آورد یی از حیات طیها جلوه  ـب

احی شهر و ایجاد فضـاهاي مناسـب و اهتمـام در کنتـرل     مدیریت شهر، در تداوم فرایند طر
ضـمن آن کـه اصـولی چـون      تعادل، باید به موضوع اصالح توجـه نمایـد؛   عدم خروج آنها از

و امثـالهم، ضـرورت پـرداختن بـه ایـن اصـل را تقویـت         گرایی کمالنگري، ندهکارآمدي، آی
  .نمایند می
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  تقویت معنويتقویت معنوي. . 66- - 77

بسیاري از اصول مذکور در صفحات پیشین  هایی که بسترساز و تعریف کنندهیکی از زمینه
بـر   گرایـی  معنویـت جامعه، بایـد بـه صـورت     ”تقویت معنوي“ است، اصل معنویت است، لذا

 یک آرمان در اندیشه عنوان بهباید اح شهر حاکم باشد؛ به بیان دیگر، طراح کري طرامانه فس
ها به صورت مسـتقیم،   بسیاري از اصل کهاین اندیشه ضمن آن . تقویت معنوي جامعه باشد

با بکارگیري شیوه هاي دهد، مستقیم تحت تأثیر قرار میو بسیاري دیگر را نیز به صورت غیر
ایـن نوشـتار،    با عنایت به محدودیت حوصله. یرگذار باشده تأثاز بقیشتر بی تواندمیمناسب، 

 ،ت جامعه باشدتواند هدایتگر طراح به سمت طراحی براي تقویت معنویبه چند مورد که می
  .شوداشاره می

 یکـی از  کـه  عی داراي اهمیـت اسـت  تقـوي در شهرسـازي از منظرهـاي متنـو    موضـوع  
مورد بعدي . اخت و سازها و در سیماي عمومی شهر استآنها رعایت تقوي در س ترین اصلی

قـی نگهداشـتن   امکان مت ارتکاب گناه از بین برود و زمینه ایجاد شرایط و فضاهایی است که
از ارتکاب  د، بلکهه انجام گناه ترغیب و تشویق نکنتنها باهل شهر را فراهم نماید و آنان را نه

در تنظـیم   ایجاد فضاهایی است کـه  ،گرایی معنویت زمینه درموضوع بعدي . گناه نیز بازدارد
  .کنندایفاي نقش می روابط اجتماعی

ت سمت آگاهی و هدایت بـه سـوي معنویـ    ، هدایت غیرمستقیم مردمان بهها راهیکی از 
نجکاوي ک. هدایت غیرمستقیم، استفاده از حس کنجکاوي انسان و نوگرایی اوست این. است
ه مجهوالت پیش روي او و میلش به کشـف مجهـوالت و تبـدیل    انبو ،و به بیان دیگر ،انسان

 هکننـد  یگر از عواملی است کـه توجیـه  ، یکی دها آگاهیآنها به معلومات و گرایش به ارتقاي 
ه  همـان  ،در حقیقت. هاي نو و جدید است گرایش انسان به مواجهه با پدیده  ،کـه علـوم   گوـن

ن وجود دارند و انسان با کشـف، آنهـا را   از انسا ستقلقوانینی حاکم بر طبیعت هستند که م
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با کشف و شـناخت،   ها انسانهایی هستند که  ها نیز پدیده”نو“ کند،  به علم عینی تبدیل می
شـهري  به این ترتیب است که شهر و فضاهاي  .دهند آنها را در منظر خود و دیگران قرار می

، با پاسخگویی بـه  )رباره حقایق ثابتدو به عبارتی تفسیر و آثار نو هاي نو با قرار دادن پدیده
کنجکاوي و گرایش ذهـن انسـان بـه طـرح سـؤال و       حس کنجکاوي، حتی با تحریک حس

  .ت او کمک کنندتوانند در هدایت و ارتقاي معنوییافتن پاسخ، می

  فرایندنگريفرایندنگري. . 77- - 77

 احی شهري و به عبارت بهتر محیط و فضاي زندگی انسان و بـه شد که طرداده قبالً توضیح 
ه مدام در حال شدن و تغییر و تحول است و نکته مهـم  شهر یک فرایند است ک ،بیان ساده

ه ایـن ترتیـب،    . الت به سـمت کمـال باشـد   این است که در وضعیت مطلوب، تغییر و تحو ـب
نگـري و  بعدياحی شهري از سوي طراح شهر، او را از جزم اندیشی و تکنگري به طرفرایند

پـذیر و از آن   انعطـاف  ،طرح حاصلکه کند یی هدایت میها روشاذ خبه اترهاند و ماندن می
  .د باشدکننده به سمت تجرگرا و گرایش باالتر کمال

زنـدگی انسـان    ریـزي  برنامـه پایـه بـراي    آخرین نظریه عنوان بهامروزه، که توسعه پایدار 
ه به آنها در طر اصـول ایـن   باید آگاه باشیم کـه  شود، احی شهر توصیه میمطرح است و توج

 ”دگـرایش بـه تجـر   “و  ”گرایـی  کمـال “شده و دنیایی ه، در واقع، مباحث و مبانی رقیقنظری
آن بـا   هپایـدار و رابطـ   هبحـث توسـع   ،به تبع جو رایج جهانی و تا حدي به درسـتی . هستند
پایـدار در موضـوعات و مباحـث مختلـف     ه توسـع  هشهري و نقش و تأثیر جایگاه اید هتوسع

بـدون دخـول در   . اج یافتـه اسـت  اي ایران نیز رو و محافل علمی و حرفهشهري، در مجامع 
ه پایدار در شهرسازي، اشار هتوسع هپایدار و نقش اید هشهر با توسع هات مربوط به رابطییجز

  .ضرورت دارد” پایداره توسع“به نکاتی در باب ماهیت 
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هـا را   و برنامـه  هـا  استسیها، اصول، اهداف،  پایدار، کسانی باید ایده هبراي تحصیل توسع
 اجـرا و تبیـین   ،کننـد  حاصل، زنـدگی مـی   طرحبراي کسانی که در فضاي حاصله از اجراي 

پایـدار، در ظهـور    هترین عوامل مؤثر در تعریف و تجلی توسـع  این، یکی از اصلیبنابر. نمایند
 تـا  ،یعنـی . اسـت ” انسـان پایـدار  “و به عبارت بهتر ” انسان“پایداري و در ایجاد شهر پایدار، 

نیز مقدور نخواهد ” شهر پایدار“ظهور نرسد، پدید آمدن  هبه منص” انسان پایدار“موقعی که 
عامل دیگري کـه در  احی شهر به پایداري یک ضرورت است و به این ترتیب، وصول طر. بود

ط انسـان بـه کـار    و دانشی است که توس” لمع“کند،  ها ایفاي نقش می یها و تجل این تعریف
طبیعی است، در صورتی که این دو . است ”پایدار علم“علم،  و بهترین نسخه شود یگرفته م

عامل، خود واجد پایداري مناسب و مطلوب نباشند، محصول آنها نیز واجد پایداري نخواهـد  
  . بود

پایدار در  هیا ظهور توسع” ر پایدارشه“اي براي ظهور  برنامه هبه این ترتیب، تعریف و تهی
” علـم پایـدار  “و ) ریـز و مجـري   برنامه عنوان به(” انسان پایدار“وجود دو عامل شهر، نیازمند 

خواهد بود که هر کدام از اینها که فاقد پایداري الزم باشند، ) فضاي فکري و عمل عنوان به(
  . آن خواهند داشت هثیري منفی بر پایداري شهر و توسعتأ

  زیباداريزیباداري. . 88- - 77

هـا و آثـار    تترین اصول همه خالقیـ زیبایی از اصلی نانچه در فصول پیشین ذکر شد، اوالًچ
، براي زیبایی مراتب متعد انسانی است و در ایـن  . تـوان از یکـدیگر تمیـز داد   دي را مـی ثانیاً

شـده در  ي مطـرح و تعریـف  هـا  زیبـایی مجال، سخن این است که مدیران شهر باید حـافظ  
موضوعات مربوط به آن  یبایی و همهبه این ترتیب که اوالً خود، با ز. شهري باشندهاي  طرح

ي شهري را ها طرحمطرح در  ها، راهبردها و معیارهاي زیباشناسانه ثانیاً سیاست. آشنا باشند
ت گمارند و رابعاً از خدشه بـه  ي شهري همها زیباییثالثاً در جهت حفاظت از . به کار بندند
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و در صورت ظهور  نمایند گونه زشتی در شهر پیشگیريزیبایی شهر و همچنین از ظهور هر 
  .آن را نپوشانند، بلکه زیبایی را جایگزین آن نمایند ،زشتی

  ))ت بحرانت بحرانمدیریمدیری((  نگرينگري  جامعجامع. . 99- - 77

ست، در امـور  هی در خور اکه در همه امور و شئونات زندگی انسان شایسته توج نگري جامع
، در یک نگري جامع. یتی مضاعف برخوردار استاحی آن از اهمویژه در طرمربوط به شهر و ب

است؛ چرا که غفلت از موضوعات مربوط به یک پدیده  کالم عبارت از مدنظر قرار دادن همه
با عنایت . دار نمایدت آن پدیده را خدشهتواند وحدت و کلیت و جامعیی یک موضوع میحت

را طلـب   نگـري  جـامع به گستردگی موضوعات قابل طرح در این زمینه، فقط به دو مورد که 
  .شودغفلت از آنها موجبات بروز مشکالت و اشکاالت خواهد شد، اشاره می نموده و

ي و طبیعـی  مـاد  ،ه بحران را عمـدتاً در موضـوعات کمـی   ري کبه تبعیت از تفکامروزه، 
هاي طبیعی و باالخص بحران  ت بحرانریت بحران نیز عموماً بر مدیریکند، مدی جستجو می

ه با عنایت به توجه جدي به آن، فقط اهمیت آن را ک ناشی از وقوع زلزله، متمرکز شده است
تمرکـز بـر   . شـود ت آن اشـاره مـی  یادآوري نموده و به جنبه دیگري از بحران و لزوم مدیری

و  هـا  انسـان ت و فرهنـگ  معنویـ  ،در حالی است که روحي مادهاي  ت بحرانمباحث مدیری
  .دهی قرار دارنتوج دثه در آنها، کماکان مورد بیهاي مستح بحران

جامعه  هاي فرهنگی و روحی و معنوي و هویتی و اخالقی به این ترتیب است که بحران
ی همچـون  هاي کمـ  ی به برخی بحراننها به طاق نسیان سپرده شده و حتو عوامل موجد آ

ي و در خـور  نیـز تـوجهی جـد    ،محیطی نیز که تبعات منفی بطئی دارند هاي زیست بحران
ی مطابق علوم تجربی جدید، تأثیر متقابل انسـان  ت که حتاین در حالی اس. شود نمی مبذول

هاي شهري،  و برنامه ها طرحاالسف در  و محیط بر یکدیگر امري حقیقی و محرز است که مع
و معماران و مدیران  ی اگر شهرسازانیعنی حت. توجه و مدنظر قرار ندارند این تأثیرات، مورد
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ت اي بـراي مـدیری   نپذیرند و برنامـه  نوي رافرهنگی و مع ،هاي روحی ت بحرانشهر، مسئولی
ها و فضاهاي نامطلوب شهري بر  ت تبعات منفی محیطها نداشته باشند، مسئولی این بحران
  .ه آنها خواهد بودروان مردم، کماکان متوجت و اخالق و هوی ،فرهنگ

 قبـل از . و غفلت از سایر موضوعات و قلمروهاست توجیه اقتصاديم، تمرکز بر مصداق دو
تواند راهنماي مناسبی براي  ه به آن میاي ضرورت دارد که توج ره به نکتهورود در بحث، اشا

شـود بـه معنـاي رعایـت      مشتق مـی ” قصد“ هاقتصاد که از ماد. اقتصادي باشد تعریف توجیه
چنانچـه در قـرآن کـریم، حضـرت لقمـان فرزنـدش را بـه اقتصـاد         . روي است تعادل و میانه

در معنـاي معـادل انگلیسـی آن    ). 19:لقمان(کند  ی و مشی ترغیب میدر زندگ) روي میانه(
economy  و نیز، همین معنا مستور اسـت economical     روي و  بـه معنـاي رعایـت میانـه

  ).1369پور،  آریان(احتراز از اسراف آمده است 
حاکم بر عالم، عمومـاً توجیـه اقتصـادي بـه معنـاي       هامروزه به تبع جو مادي و سوداگران

برگشت  ،هم بازدهی مالی ي و آنازدهی مالی و در وجهی کامالً مادفعت در سوداگري و بمن
در ایـن  . ار شده استهی برخوردر توجسرمایه و سوددهی در زمان حداقل، از اهمیت در خو

ت، یـا از  شود که در بسیاري موارد حتی از عواید اقتصادي بلندمد اط میي افرزمینه، به حد
ی شود، نیـز  گزین ی با سرمایه معادلتواند حت معنوي، به کمیت، که می تبدیل تبعات کیفی و

نیـز مبـانی باورهـاي خـود را نفـی       گرایانِ مبتدي و مقلد تیعنی حتی کمی. شود غفلت می
مات شـهري،  به این ترتیب است که در بسیاري موضـوعات شـهري از جملـه خـد    . کنند می

مومی، آموزش و بهداشت و امثالهم ي عاه طرحي شهري، ها بافتت دگرگونی و اصالح و مرم
نباید بر بازدهی اقتصادي تحت عنوان  ،سازي و احتراز از اسراف تن بهینهدر عین ملحوظ داش

  .توجیه اقتصادي تکیه کرد
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  ي اجتماعیي اجتماعیهاها  سرمایهسرمایهتقویت تقویت . . 1010- - 77

و جوامع و شهرها، موضـوعات مختلفـی از    ها تمدن، براي اداره و دوام و بقاي در طول تاریخ
 ،”قـدرت علمـی  “ ،”نیروهـاي نظـامی  “، ”هـاي اقتصـادي   توانـایی “، ”قدرت سیاسـی “جمله 

 امروزه مضاف و حتی ارجح بر. اندمطرح بوده) تجمعی(” مردم“ی و حت” ي مذهبیها ارزش“
عامل مهم بقا و حیـات و حـافظ هویـت جامعـه      عنوان به ”ي اجتماعیها سرمایه“ها، به  این
هـاي مسـتقل و    مباحث نظري مربوط به این نظر، که بحـث  بدون ورود در. شودفی میمعر
کند، در این مجال به برخی موضـوعات مربـوط بـه ایـن اصـل اشـاره       را طلب می شروحیم
  : شود می

ي اجتماعی، در واقع به مردم، و در حقیقت، بـه  ها سرمایهل این است که موضوع نکته او
ان توجـ    و اهداف و ها آرمانوحدت و یکپارچگی جامعه و وحدت  بـه بیـان   . ه داردمسـیر آـن

اجتماعی است که بتواند به وحدت جامعه و هدایت و سیر آنان  اي، سرمایهدیگر، آن سرمایه
ي هـا  سـرمایه تـرین  اصـلی . و اهدافشان برساند، منجر شود ها آرماندر مسیري که آنها را به 

روح جمعـی واحـد    و ظهور ها و مراسم جمعیهاي آن، آیینت جمعی و بارزهاجتماعی، هوی
سخن این اسـت  . توانند مکان ظهور و بروز آنها باشندکه شهرها و فضاهاي شهري میاست 

فـراهم آوردن  ت جمعـی جامعـه،   ي با تمرکز بر ارایه و نمایش هویـ که شهر و فضاهاي شهر
روي  در ارتباطـات رو  فراهم کردن زمینـه  ی،هاي مذهبی و ملفضاهاي مناسب برپایی آیین

کمک به احساس ها،  بنديقطب الزم براي زندگی عادالنه و به دور از اتأمین امکانت انسانی،
تواننـد بـه تقویـت    ن و وحـدت اجتمـاعی مـی   مکـان و تقویـت حـس تـوط    ق به و احراز تعل
  .ي اجتماعی کمک کنندها سرمایه
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  هاها  کنترلکنترلعمال عمال اا. . 1111- - 77

 ، نقـش احـی شـهر  یـل طر ترین اصولی که در ادار شهر و در تداوم و تکمیکی دیگر از اصلی
ت از یی اسـت کـه بـراي حفاظـ    هـا  کنتـرل کند، فراهم بودن امکانات انواع ایفا می اي ارزنده
شویم یادآور می. ت ضرورت دارنداي آن و همچنین تقویت این مطلوبیت شهر و فضاهمطلوبی
راي پیشـگیري از انحـراف آن،       ،احی شهرکه طر فرایندي است که در حال شـدن اسـت و ـب
نیازمنـد کنتـرل هسـتند، تـأمین     از جمله موضوعاتی کـه  . شرط اصلی است ها نترلکوجود 
، و سـایر اصـول بنیـادین طراحـی و حیـات      گرایـی  معنویـت ردهی، مندي، تذکت، قانونامنی

ي ها ارزشاز قبیل  دارو بومی قوي و سابقه هاي فرهنگیویژه آنهایی است که صبغهشهري، ب
گرایـی، تواضـع، احتـرام و     وحـدت  رحـم،  صـله  ق حسنه،ق به اخالتخل، همسایگی مربوط به

  .را دارا هستند رعایت حقوق دیگران و امثالهم

  خالصهخالصه

اصول آرمانی یا اصـول   عنوان بهاین فصل به معرفی چهارمین گروه از اصول طراحی شهري، 
  اي از اصول طراحی شهري معرفـی  طبقه عنوان بهاین گروه از اصول که . پردازدمدیریتی می

شهر باید به آنهـا توجـه کننـد و البتـه     ) یا مدیران(شود، شامل آن اصولی است که مدیر یم
در تهیه ضوابط ساخت و ساز و اداره شهر آنها را مالك عمل قرار دهند  اوالًطراحان شهر نیز 

ایـن اصـول از آن جهـت داراي اهمیـت هسـتند و      . و ثانیاً زمینه ظهور آنها را فراهم کننـد 
شوند که شـهر، اصـوالً موجـودیتی در    اي از طبقات اصول طراحی، معرفی میهطبق عنوان به

  .همراه با تحول و دگرگونی و تغییر است ”شدن“حال 
دالیل مختلفی در تحوالت شهر دخالت دارند که اهم آنها تغییرات فکري، تحول در علوم 

. شده دیگر هستندنبینیو فنون، تغییرات در شیوه زیست، تحوات فرهنگی و موضوعات پیش
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رسـد،  به منصه ظهـور مـی   ها طرحدر واقع، شهر که با طراحی شهري و به دنبال آن اجراي 
مدام در حال تغییر و تحول و دگرگونی و شدن است و با عنایت به خروج طراح شهر اولیه از 

گیري، این مدیران شهر هستد که با تصمیمات خویش، طراحی شهري را تداوم حوزه تصمیم
ه اصـول   . کنندبخشند و ساختن و تحوالت شهرها را هدایت میمی بنابراین، اینان نیز باید ـب

دیگري، مضاف بر اصول طراحی شهري مذکور در سایر طبقات، معتقد باشند و آنها را مالك 
  .شودعمل قرار دهند که در ادامه بحث به برخی از آنها اشاره می
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  ))حرکت براي خیابانحرکت براي خیابان  القايالقاي((پویایی پویایی . . 11- - 88

تـرین  حـی شـهري مطـرح اسـت و یکـی از اصـلی      اویایی یکی از اصـولی اسـت کـه در طر   پ
ها و  توان گفت که این اصل در خیابانبه این ترتیب، می. حرکت است هاي آن القاي ویژگی

توانـد بـه   پویـایی مـی  . مسیرهاي حرکتی بیش از سایر فضاها و عناصر شـهري کـاربرد دارد  
میـدان دیـد بـه    صورت مسیرهاي نسبتاً باریک تعریف شده با میدان دید بـه دوردسـت یـا    

فضاهاي پویـا معمـوالً نبایـد     .ظاهر شود ،کندکه حرکت و کشف را تشویق می ،صورت انحنا
فضا براي حرکـت  . شوندف میاي متوقهعدف کنند که عموماً در چنین حالتی، که القاي توق

اب و اي تعـدادي فروشـگاه جـذ   معبـر پیـاده   ، اگر در کنارهبراي نمونه. شودعابران دشوار می
کشانند، باید حاشـیه و فضـاي   می رمشتري قرار دارند که مردم را به خرید یا تماشاي خودپ

مزاحمتـی بـراي    ،تا ایـن افـراد   دمناسبی براي مشتریان و تماشاگران یا مشتریان داشته باش
  .حرکت عابرین ایجاد نکنند

ده کـرد کـه   توان مشاهروهاي معمولی یا باریکی میهی را در پیادهتوجهاي این بینمونه
هـایی در آن قـرار    هـا و آب میـوه فروشـی    فروشیغذاهاي آماده، بستنی برخی فروشندگانِ

در ایـن مواقـع،   . ی فضایی براي پذیرش یک مشتري را داشته باشـند ، بدون آن که حتدارند
و هم این که بـراي مصـرف جـنس     کنندروها ازدحام می براي خرید در پیادههم ها  مشتري

شـوند و بـه ایـن ترتیـب     ف مـی کننـد و متوقـ  روهـا اجتمـاع مـی   پیـاده  خریداري شـده در 
ضـمن  . به دنبال دارند ،روها در حرکت هستندي براي کسانی که در پیادههایی جد مزاحمت

ي کثیـف  ها مکانزباله و ظروف یکبار مصرف،  ونه اماکن، معموالً به دلیل تخلیهآن که این گ
 هـا، ها، و خدشه  بـه پویـایی فضـا بـراي پیـاده      احمتدر کنار این مز. اي نیز هستندو آلوده

دار مقابل این اماکن، براي حرکت خودروها نیز خدشه پویایی و مناسبت فضاي حرکت سواره
هـا ایجـاد   رات مشـکالتی را بـراي سـواره   توجهی به مقـر ها و بی شود و اجتماع اتوموبیلمی
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دهنـد کـه ایـن    هـا سـرویس مـی    یلهایی است که به اتومبمورد دیگر، وجود مغازه. کند می
. هاي صوتی، تزیینات، انواع تعمیرات و امثالهم ها اعم است از نصب دزدگیر، سیستم سرویس
ا ه مترمربع وسعت دارند، هیچ فضایی براي پذیرش اتومبیل 20ها که عموماً حدود این مغازه

ه تریان خـود ارایـ  روهـا بـه مشـ   و گاهی در پیـاده ندارند و خدمات خود را در حاشیه خیابان 
هاسـت،  ها که عموماً مکان پارك خودروهاي صاحبان مغازه خیابان کنند، و چون حاشیه می
به این ترتیـب، در بسـیاري از   . کنندم خیابان را اشغال میها خطوط دوم و حتی سو بیلاتوم

ه سواره و چه پیادهایی براي کسانی که چه به صورت  موارد و در این گونه فضاها، مزاحمت
آید و به بیان دیگر، فضـاي حرکـت،   پدید می ،خویش در حرکت هستند در مسیرهاي خاص

پویایی الزم را به صورت عملی دارا نخواهد بود، اگر چه از نظر ذهنی با شکل خـویش، پویـا   
کنند و حرکت را با اشکال و مشکل دار میموارد دیگري که پویایی فضا را خدشه. جلوه کند
 هـا، سـد   رفتگـی و ها، فر ها، برجستگی ها، پل صالح نامناسب، موانع، جويکنند، ممواجه می
. دهنـد ت فضا را براي حرکت تقلیل مـی است که مطلوبیها و موانعی از این قبیل معبر مغازه

ه بـه  جهت فضاي حرکـت، توجـ  با عنایت به آنچه که به اجمال ذکر شد براي تأمین پویایی 
 ،هاي بصري از محـیط  معبر و دریافت ، فقدان سدسازي همواري مسیر، مصالح مناسب کف

  .ضرورت دارد

  ))القاي سکون براي میادینالقاي سکون براي میادین((ایستایی ایستایی . . 22- - 88

ي فضاهایی دانست که براي تجمع اصل و ویژگی اساسی و ضرور عنوان بهتوان ایستایی را می
 گیرند یا باید براي ایـن اهـداف  مورد استفاده قرار می) به هر منظوري(یی و توقف و گردهما

ترین فضـاهایی کـه بایـد ایسـتایی را بـه انسـان القـا کننـد،         اصلی. مورد استفاده قرار گیرند
از . استراحت و مالقات هسـتند هاي تماشا،  و محل ها صحنها،  ها، جلوخانمیادین، میدانچه

و (ي ایسـتا  هـا  مکـان آنجایی که ، امکان استفاده از این فضاها براي عبور نیز محتمل است، 
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اي سامان یابند که این دو عمل متفاوت و یا دو مکان مختلف، باید به گونه) بورهاي ع محل
  .زاحمی با یکدیگر نداشته باشندت

اي اسـت کـه   آن به گونه حصور بودن و پیوستگی بدنهي فضاي ایستا، مها ویژگییکی از 
اي این ویژگی در اکثریت فضـاه . را حس نکند میل به حرکت یا احساس خروج از فضا ،ناظر

به وضوح و خوانایی وجود ) هاتکایا و صحنها، ، حسینیهها میداناز قبیل شهري کهن ایرانی 
 بدنـه  هـا  میـدان از جملـه  مـدرن  این در حالی است کـه بسـیاري از فضـاهاي    . داشته است
ي عمومی کـه بـا نـرده محصـور     ها ساختمانو فضاهاي باز  ها پاركی اي دارند و حتگسسته
  .کنندحالتی را به ناظر القا نمی اند، هرگز چنینشده

عات چندنفره، یی براي تجمها مکاناي براي نشستن، وجود امکانات خاص، از جمله اثاثیه
ي برپـایی و اجـراي انـواع    هـا  مکـان جاهایی براي انتظار یا نظاره، وجود برخی ابزار و وسایل، 

فـراهم آوردن امکـان    ند که ضمناز مواردي هست ،ي بیتوته و استراحتها مکانها، و نمایش
  .کندت آن براي ماندن را به ناظر القا میور مردم، ایستا بودن فضا و قابلیف و حضتوق

  تتخلوت، شلوغی یا خصوصیخلوت، شلوغی یا خصوصی. . 33- - 88

زان حضور مردم در یک فضا به اضافه حالت حضور مـردم بـه اشـکال مـنظم یـا      بسته به می
ه بـه  ا پر سروصدا، و با توجـ عی، ساکت یك، انجام اعمال فردي یا جمنامنظم، ساکن یا متحر
ت یا میزانـی از  ی از حاالت خلوت، شلوغی یا خصوصیتوان یکرود، میانتظاري که از فضا می

ـ    . ویژگی فضاهایی خاص مطرح کرد عنوان بهآنها را  راي فضـایی کـه   بـراي نمونـه، شـلوغی ب
مطلـوب  ان باالي مشارکت مردم اسـت، وضـعیتی   میز در واقع نشانه آیینی در آن برپاست و

ر و از خلـوت کـه امکـان اسـتراحت، تفکـ      میزان مطلوبی ،در حالی که، براي یک پارك است
 .شود میبه ذکر نکاتی بسنده  ها ویژگیدر توضیح این . ضرورت دارد ،مطالعه را به افراد بدهد
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 از فرد، زوج، خـانواده و امثـالهم   اعمانسانی  )یا جمع( خلوت، در واقع به انتزاع یک واحد
خلوت، محیط و فضایی را براي هر واحد انسـانی مـورد   . یر واحدهاي انسانی اشاره دارداز سا

رد که آن محیط و فضا، براي حـواسِ سـایر   آو نماید یا به وجود می اي توصیه می نظر به گونه
در خلوت، هم فضـاي مـورد   . غیرقابل دسترس باشد ي متفاوتها مقیاسبا واحدهاي انسانی 

هاي حسی در امان باشد، و هم این کـه در مـواردي    كصوت و سایر محرر باید از نگاه و نظ
سایر واحدهاي انسانی  محرك حواس عنوان بهو  ی را به خارج از خود نیز نفرستدهای كرمح

 ،و در عـین حـال   شود خلوت که گاهی با خصوصیت یا محرمیت خلط می. نقش نکندایفاي 
د، از تعابیري اسـت کـه در توصـیف و    گرد یشراف نیز مطرح مدر مقابل شلوغی و ازدحام و ا

و  هـا  طـرح مطالعات و  از و در بسیاري معماري و شهري کاربرد وسیعی داردتعریف فضاهاي 
  .گیرد ها مورد استناد و اشاره قرار می برنامه

ي آن در هر جامعه، ها ویژگیو تبیین  و سایر تعابیر مذکور” خلوت“نکتۀ مهم در تعریف 
ه موضــوعاتی از قب  ط اجتمــاعی،     ـب ط خــانوادگی، روابـط همســایگی، رواـب یـل فرهنــگ، رواـب

ت فردي و اجتماعی، میزان شـلوغی و ازدحـام،   ي فضاي مناسب براي هر نوع فعالیها ویژگی
و کـاربرد آن،  ” تنهـایی “هـاي مختلـف، و جایگـاه و ارزش     تو حدود روابط جنسی ها ویژگی

یـک جامعـه بـا     خـاص و مطلـوب  ” خلـوت “ به این ترتیـب، . انکار دارد و غیرقابل بستگی تام
راي   ” خلـوت “تواند فضـاي   ، عموماً، نمیو فرهنگ و آداب خاص بینی جهان سـایر  مطلـوبی ـب

تعـابیري  ه کـرد کـه   در واقع، باید توجـ . باشد و فرهنگ و آداب متفاوت بینی جهان ابجوامع 
، مختلف يها فرهنگدر » 1حریم خصوصی«ت با تعابیري چون همچون عدم اشراف و محرمی

  .معانی کامالً متفاوتی دارند، مختلف
بـه   یکـی توجـه بـه اصـول    : بـه دو موضـوع ضـرورت دارد   ه در کنار این موضوعات، توج

د   خلوت در فضا و محیط که از جملۀ مهمتـرین اصـولی کـه مـی    ه جودآورندو ” خلـوت “تواـن
                                                        

1. Privacy 
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ز در تب است که این اصل نیمرا مناسب هر فضا را تعریف و تأمین نماید، رعایت اصل سلسله
 هکنند کننده یا ترغیب اصول الزام موضوع دیگر،. خود را دارد هر تفکري معنا و مصداق خاص

از جملـۀ  . هستندي فرهنگی هر جامعه ها ارزشمطابق ” تلوت و خصوصیخ“انسان به ایجاد 
از اختالط با بیگانه، روابـط   ت، احترازسالمی و فرهنگ ایرانیان، حیا، عفر ااین اصول، در تفک

هـا،   و زمـان  هـا  مکـان  هت براي عبادت در همیا فقدان محدودیخانواده، مجوز  ياعضاخاص 
که هـر   هستند خود و افراد خاص، انسان با خداوند هد از رابطي مستفاها ارزشر و سایر تفک

  .کنند خود را طلب می و خصوصیت خاص ”خلوت“کدام 
کـه  -اغتشاش و آشفتگی ن شلوغی و ازدحام از تعابیري هستند که گاهی با تعابیري چو

در ایـن  . شـوند   یا خلط شده و یا این که به همراه آنها ذکـر مـی   -زیبایی هستند هکنند زایل
شلوغی و ازدحام، زیبایی و کیفیت  ،مقوله قابل ذکر است که ضمن آن که در بسیاري موارد

و  دهد، اما در مواردي دیگر مثل مناسـک حـج و برپـایی نمـاز جماعـت      محیط را تقلیل می
 .هستند شلوغی و ازدحام عامل تجلی زیبایی و بویژه زیبایی معنوي ،و مراسم معنوي ها آیین

احساسِ در جمع بودن، احساس  به دلیل چنانچه در بسیاري موارد، شلوغی بر عکس خلوتی
ت و انتظـام فضـاهاي   این است که مـدیری قابل ذکر  هنکت. کند ا نیز به انسان القا میت رامنی

ه زیبـایی محـیط       ازدحام از موضوعات بنیادینی است کـه مـی  شلوغ و پر  توانـد از خدشـه ـب
  .پیشگیري نماید

  سازي مناسبسازي مناسبمبلمان و کفمبلمان و کف. . 44- - 88

فضـاهاي شـهري، بـراي هـر فضـایی       الرعایه بودن براي همهیکی از اصولی که در عین الزم
 ؛هاي خاص خود را دارد، طراحـی و نصـب اثاثیـه یـا مبلمـان شـهري مناسـب اسـت         ویژگی
اي کـه بـراي نصـب در یـک میـدان      شوند، با اثاثیـه روها انتخاب می اي که براي پیاده اثاثیه

ی در مـورد  تنها در نوع اثاثیـه اسـت، کـه حتـ    این تفاوت نه. شوند، تفاوت دارندبرگزیده می
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یی هـا  مکـان هاي و  براي نمونه، اگر نیمکت. ام نیز صادق استنهم ي اثاثیهها ویژگیبرخی از 
ات آنها، مثل تعداد، انـدازه، رنـگ،   شوند، برخی مختصستن در این دو فضا نصب میبراي نش
ی از این طریق، حت. ر دو فضا، متفاوت خواهند بودآنها د جوار هم گیري، مصالح و اثاثیهجهت

ي فضا ها ویژگیتوان هاي خاص و همنام، میها به طور عام، و تمایز اثاثیهیعنی تفاوت اثاثیه
  .ها را نیز به مردم القا نمودو کارکرد آن

  قرارگاه رفتاريقرارگاه رفتاري. . 55- - 88

افتند از جهـات متنـوعی قابـل    اق میه در یک فضاي شهري خاص اتفه به رفتارهایی کتوج
  :امعان نظر هستند

سرزمین و ، سنن، فرهنگ، اح شهر باید بداند که با عنایت به آدابموضوع اول این که طر
ري چه رفتارهایی شایع و رایج است و بـه دنبـال   شرایط تاریخی، در هر یک از فضاهاي شه
   .سازي نمایدآن، فضا را براي بروز آن رفتارها مناسب

احـی  اي طررفتارها، فضاها را بـه گونـه   تواند، با مطالعاح میموضوع دوم آن است که طر
. وندکند، تا رفتارهاي نابهنجار، یا امکان ظهور و بروز نیابند و یا این که به تدریج اصـالح شـ  

و رفتارهـا   گیرنـد یمـ به این ترتیب نیز فضاهاي خاص براي رفتارهاي متناسب با خود شکل 
  .شوندنیز به مرور با فضاها متناسب می

بنـا بـه مقتضـیات زمـان      هستند و  م در مورد فضاهایی است که فضاهاي نوموضوع سو
این فضاها براي سهولت سازي مناسب .شوندآیند یا از سایر ملل به عاریت گرفته میپدید می

رفتاري و  ن نشود، به مرور جامعه به استحالهظهور رفتارهاي بومی ضرورت دارد که اگر چنی
  .فرهنگی مبتال خواهد شد به دنبال آن به استحاله
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 اصول خاص هر فضا و عنصر 

  ععقابلیت تجمقابلیت تجم. . 66- - 88

ي، براي هر فضا معنا و مصداق خـاص خـود را   گیري فضاهاي شهردر شکل ”عتجم“مفهوم 
بـه  (ز یک فضا ع اهاي متنوپذیري، استفادهانعطاف ن اصل بنا به اصولی چونات ایتجلی. دارد

ها براي فضاها و عناصر  گذاريبهینه از سرمایه وري و استفاده، بهره)تناسب زمان و موقعیت
گر نتایج مطالعات اصولی چـون  اصلی این است که ا نکته. ختلف شهري متفاوت خواهد بودم

نشان دادند که فضاها قابلیـت ایفـاي    یمی یا فرهنگی یا اقتصادياحث اقلیا مب اصول یادشده
از این موضوع مهم غفلت نشـود و حتـی اگـر در ابتـدا، امکـان      هاي متفاوتی را دارند،  نقش

رد، این موضوع به مـدیران شـهر تـذکر داده    وجود ندا ها فعالیتجانبه و تجمیع استفاده همه
  .استفاده کنند تشود تا آنان در طول زمان از این قابلی

  خالصهخالصه

پنجمین گروه از اصول طراحی شهري، این  عنوان بهدر ادامه معرفی اصول طراحی شهري و 
پردازد که فقط در موارد یا فضاهاي خاصی فصل به معرفی برخی از اصول طراحی شهري می

  .باید به کار گرفته شوند و در همه موارد و فضاهاي شهري کاربرد ندارند
صول چهارگانه گذشته ذکر شد، شامل چهار دسته اصول طراحـی شـهري   آنچه که در ف

ها و در مورد همه فضاها و عناصر شهري مصداق و کاربرد داشـتند، و  بود که در همه زمینه
اما توجه کنیم که هر عنصر و هر فضاي شهري، . شوندتوجه به آنها در همه موارد توصیه می

ي منحصر به فردي نیز دارد کـه در  ها ویژگیفضاها، در عین وجوه اشتراك با سایر عناصر و 
براي نمونه، میانه خیابـان، مسـیر و فضـاي حرکـت     . مورد سایر عناصر و فضاها کاربرد ندارند

ها محل گردش، قدم زدن، تفریح  ها هستند؛ پاركروها، مسیر حرکت پیادهسواره است؛ پیاده
خصوصـیت خـاص خـود را طلـب      همچنین برخـی فضـاها  . علی هذا و  بازي هستند و قس
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کنند و بعضی از فضاهاي شهري باید شلوغ و به عبارتی پذیراي جمعیت باشند تا فعال و  می
بنابراین، فصل حاضر، به طور نمونه، به برخی از اصول طراحـی شـهري   . سرزنده به نظر آیند

شوند، اشاره که در مورد بعضی از فضاها و عناصر شهري مصداق دارند و باید در آنها رعایت 
  .کندمی

  خودآزماییخودآزمایی

 احی شهري دارند؟ه تأثیري بر طرنقش و نوع رفتارها چ - 1

 چرا مبلمان فضاهاي مختلف شهري، باید با یکدیگر تفاوت داشته باشند؟ - 2

 کنید؟ چرا؟پویایی را براي کدام یک از فضاهاي شهري توصیه می - 3

 را؟کنید؟ چیک از فضاهاي شهري توصیه میایستایی را براي کدام - 4

 و فضاهاي متناظر با آنها چه نظري دارید؟ ”شلوغی“و  ”خلوت“تمایزات  درباره - 5



 
 

9 

  نهمفصل 
هـاي کـاربرد    برخی روش

 اصول طراحی شهري
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  اهدافاهداف

  :هدف از مطالعه این فصل، آشنایی با مطالب زیر می باشد
 احی شهري هاي استفاده از اصول طر ها و روش یت و جایگاه تکنیکاهم .1

 ها مطلوب از نمادها و نشانه جایگاه استفاده .2

 اي از حیات جلوه عنوان بهه به طراوت و تازگی جعلل لزوم تو .3

  ه به احتراز از زشتی و به ویژه مصادیق بارز زشتی علل لزوم توج .4
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  و رموزو رموز  هاها  نشانهنشانه، ، نمادهانمادهامناسب از مناسب از   گیريگیري  بهرهبهره. . 11- - 99

دارند و گـاهی نیـز    هایی پوشانی شان، در معناي خود هم يرغم تمایزات جد این تعابیر، علی
ون و بـه ویـژه حسـی    هـا  گـروه بـراي نمونـه، برخـی    . شـوند  کار گرفته می جاي یکدیگر به به
درنظـر  ت و معنـا را بـه جـاي معنویـ    ” د و رمـز نمـا “معموالً نشانه را بـه جـاي    گرایان يماد
یه و امثالهم در حال، وجود مراتب مختلف نماد، نشانه، آیه، رمز، راز، ایما، کناای علی. گیرند می

تواننـد زیبـایی فضـاي     هاي فرهنگ بومی باشـند، مـی   جد ریشهویژه اگر وافضاهاي شهري، ب
ها و نمادهـا بایـد فرهنـگ     کارگیري نشانهع هنگام بدر واق. تأمین و تضمین نمایند شهري را

نظر داشت و از تقلید و تکرار نامعقول الگوهاي بیگانه که نه تنهـا  آن را مد اهل شهر و مبانی
نیـز احتـراز    ،شـوند  از آن عامل انحطاط فرهنگی مـی  انجامند که فراتر به زیبایی محیط نمی

  . نمود
 ي معنوي و معقـول ها زیباییزیبایی و به ویژه  هترین عوامل آفرینند یکی از اصلی نمادها
ش کـه عمومـاً   معنایی خوی و مفهوم نماد است که با بار ااین آفرینش مربوط به معن. هستند

، )ارددر بسیاري مـو (خلق زیبایی صوري  بر هعالوي را در خود دارد، وجهی معنوي و غیرماد
بدون دخول در توصیف نماد . هاي معقول و معنوي است ییپدیدآورنده و نمایشگر اصلی زیبا

یـادآور  ) 1388زاده،  نقـی : ك.ر(اند  ي آن که در مواضعی دیگر شرح شدهها جلوهو مراتب و 
نویت دارد و با عنایـت بـه زیبـایی    معاي که به معنا و  شویم که اصوالً نماد به دلیل اشاره می

اشـاره بـه    بـر  عالوهنمادها . ر بر خلق زیبایی استترین عوامل مؤث ذاتی معنوت، یکی از اصلی
ن را به ناظر و به کسانی که آنهـا  ي فرهنگ و تاریخ یک تمدها ارزشمعانی معنوي، اصول و 

بـایی، در معرفـی هویـت زیبـاي     ریف زیالقا و تع بر عالوهو  نمایند القا می ،کنند را ادراك می
اعم از ایـن کـه ایـن    ، وجود نمادها در فضاهاي شهري. ندکن اساسی ایفا می جامعه نیز نقش
کـه عنصـري و شـکلی مثـل     یا ایـن   فضاي عمومی و شهري مثل معبد باشدنماد، خود یک 
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ایـن کـه   یـا   باشـد  نویسـی شیا این که هنر خاصی همچون خو انحنا و مربع و امثالهم باشد
توانـد بـه خلـق     مـی  ،و یا این که حجمی مثل مقـرنس باشـد   شکالی همچون اسلیمی باشدا

مختلف بنا به توانـایی خـویش    ب مختلف آن را پدید آورد که حواسزیبایی انجامیده و مرات
  .قادر به درك آن هستند

 يبهتـر از سـوي مـاد   شوند و به عبـارت   ها که در بسیاري موارد با نمادها خلط می نشانه
توانند در خلق  لی هستند که میشوند، از عوام فی مینماد معر عنوان بهیان و غیرمتألهین گرا
وري و خلـق  هـاي صـ   ییها در ایجاد زیبـا  نقش نشانه. نندمراتب زیبایی ایفاي نقش ک ههم

امري است که نیازمنـد توضـیح زیـادي     ،تناسبات هندسی و بصري و مربوط به سایر حواس
بایی صوري و بـه عبـارتی زینـت دادن    ه باید مراقب بود تا خلق زیبتدر این قلمرو، ال. نیست

لـت در  هـاي معنـوي و رشـد غف    ییمخدوش شـدن زیبـا   هها، از طریق زمین محیط با نشانه
ی آنچـه را کـه در   در نظر متألهین و بنا به متون الهی، حت. دشوجامعه، سبب ایجاد زشتی ن

ه خیلی واضح و صریح به حضـرت  ایی هستند که شوند، نشانه نماد نامیده می ،بسیاري موارد
  1.نمایند ت اشاره میاحدی

  بخشیبخشی  هویتهویت  ..22- - 99

امعه باشـند و بـا مراتـب    ت فرهنگی جیژه وقتی که جلوه و نمودي از هویوها، ب هویت پدیده
تواننـد   مـی  ند،سـاخت باشـ   اگر اثـري انسـان  تی انسان هماهنگ و همراه باشند، مختلف هوی

بخشـی، مبـاحثی چـون    در مقوله هویـت  .فی شوندبایی آن پدیده معریاي از ز جلوه عنوان به
رابطه هویت آثار انسانی با هویت انسان و همچنین توجه به مراتب مختلـف هویـت و بـویژه    

                                                        
شـان بـا سـایر مفـاهیم مشـابه از       ها و رابطه انهجایگاه و معناي نمادها و نش هبراي مطالعه در زمین .1

  .1388زاده،  نقی: ك.، ر”آیه“جمله 
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یـت و  از اهم انسـانی  و تاریخی، فرهنگی، عملکـردي، کالبـدي، طبیعـی، دینـی    هاي  تهوی
  .ر هستندایگاه شایان توجهی برخورداج

  طراوتطراوت  تازگی وتازگی و  ه بهه بهتوجتوج..33- - 99

بـه همـین   . اسـت ، وجود حیـات  ايهر پدیده زیبایی هکنند ترین عوامل تعریف ی از اصلییک
انسـان از   همچنـان کـه  . گـل طبیعـی از تصـویر آن زیبـاتر اسـت      هدلیل است که یک شاخ
یک فضاي شهري به هنگام فعال بودنش  توان به زیباتر بودن ی میحت. تصویرش زیباتر است

ت تهی و فاقد هنگامی که از انسان و فعالی، ن و طبیعت را نسبت به همان فضابا حضور انسا
مـثالً تصـویر   (اشـی  برخی موارد کـه آثـار هنـري مثـل نق     در. عناصر طبیعی باشد، رأي داد

آید، معموالً به دلیل معنایی اسـت کـه در آن    از اصل آن زیباتر به نظر می) طبیعت یا انسان
ت، و بـه  معنـا و معنویـ   ،در حقیقت، در این گونه مـوارد . ك استنهفته و قابل در ،اثر هنري

نشـان   مادون زیبایی در نظر انسـان  هر زیبایی، رجحان خویش را بر مرتبت بیانی، مراتب عالی
  .دهد می

ی و تفسیر کرد، یکـی از  یات تلقاي از ح توان آن را جلوه و مرتبه که میتازگی و طراوت 
همراه شادابی، در زیبایی فضاهاي شهري نقـش اصـلی را    ترین معیارهایی است که به اصلی
ر حالـت طبیعـی و   و عناصر د اجزاه معیارها در حقیقت به ظاهر شدن هماین . کنند ایفا می

براي نمونه، عناصر طبیعی اعم از گیاه و آب و هوا و نور، تنها در . ه داردکمالی خودشان توج
توانند مصـداق تـازگی و    ت خویش میو وضعیترین جایگاه  ترین و منطقی ترین و سالم پاك

توانـد  ویژه کودکان نیز مـی مختلف اهل شهر و ب ال و شاداب طبقاتحضور فع .طراوت باشند
  .گر کندتازگی و طراوت را در شهر جلوه
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  ییاقناع ادراکات حساقناع ادراکات حس..44- - 99

هاي مادي و حسی و هم از طریق تعقل  ییی انسان که هم در درك و فهم زیباادراکات حس
هاي معقول و معنوي  ییساز درك زیبا ي قبلی زمینهها آگاهیفکر و با استفاده از دانش و و ت
عهده دارنـد  برهاي فضاهاي شهري نقشی ارزنده را  ییند، در فرایند درك مراتب زیباشو می

المسـه   بینایی، حس شـنوایی، حـس بویـایی و حـس     ت آنها عبارت از حسکه ترتیب اهمی
مختلف انسان و پاسخگویی به نیازهاي هر  نایی شهر در اقناع حواسرتیب، توابه این ت ..است

ی عوامل مـؤثر در اقنـاع حسـ   . کند، نقشی درخور توجه ایفا میکدام از حواس در اقناع آنها
، لطافت هوا، رطوبت مناسب، سـایه،  )همواري(رنگ، صدا، بو، نور، راحتی حرکت : عبارتند از

نـگ از جهـات   بـراي نمونـه، ر  . کنـد تقل را طلـب مـی  اي مسپاکی و دما که هر کدام رساله
آنان، هماهنگی با هویت  ت ناظرین و ایجاد سرور و بهجت درمتعددي از قبیل حظ بصر و لذ

 يماهنگی با رنـگ سـایر اجـزا   ي فرهنگی، هها ارزشمورد نظر، هماهنگی با  و عملکرد پدید
ی کرد و هویت موضوع، تجلـ مجاور، هماهنگی با عمل هاي یک موضوع و با رنگ عناصر پدیده

ر توانـد د  ي فرهنگـی دیگـر، مـی   هـا  ارزشی ها و حت ي معنوي و بسیاري هماهنگیها ارزش
  .کنداساسی ایفا نقش ، تعریف و تفسیر زیبایی یک موضوع

شان  ویژه نیازهایی که مرتفع شدننیازهاي انسان، ب میزان توان محیط در پاسخگویی به
اي که از سوي متفکرین بین زیبایی و لذت و  نایت به رابطهبا ع - بینجامند به لذت و بهجت

تـوان   معیاري است که توسط آن می -شود و اجمالی از آن بیان شد تناسب و شادي ذکر می
  .ارزیابی نمود ی انسانحسدر اقناع  را نقش محیط و فضا همیزان و مرتب

  

  



  
                                                                                                                        187  

 

 

 ...هاي کاربرد  برخی روش

  مکانمکان  حسحسارتقاي ارتقاي   ..55- - 99

تأثیرگـذار باشـد،    ي مطلـوب زنـدگی  محیط و فضا تعریفتواند در  یکی از معیارهایی که می
 هـا  انسـان . ق بـین انسـان و محـیط اسـت    وجود حس مکان و وجود احساسی عاطفی و تعلـ 

زیبـاتر   ،ق ندارندرد مشابهی که به خودشان تعلاز موارا خویش مورد عالقه  تقالمعموالً متع
ور در مکان بـه انسـان   ق به مکان، احساسی که از حضموضوع احساس تعل بر عالوه. دانند می

تواند  می، دهد به انسان دست می ها مکانکه در سایر اتی در مقایسه با احساسدهد  دست می
  .ه قرار گیردمورد توج ها مکانمرتبه و میزان زیبایی  هکنند عامل تعیین عنوان به

ارتبـاط یـک فضـاي     .اسـت  ارتباط با تـاریخ  ،مکان ترین عوامل مقوم حسیکی از اصلی
با تاریخ به نحوي که بتواند این ارتباط را به ناظر نیز القـا نمایـد، از جهـات مختلفـی     شهري 
خـاطرات  زنـده کـردن و تـداعی    . ایفاي نقـش نمایـد   ،عامل زیبایی محیط عنوان بهتواند  می

ایجاد ارتبـاط انسـان بـا    نقش دیگر تاریخ، . ستها ردي و اجتماعی یکی از این نقشف خوش
ی تـاریخی آن نیـز، عامـل دیگـري     ویژه تداعتداعی معانی و ب. وستو فرهنگ ا نتاریخ تمد

احساس وحدت ملی از طریق ارتباط با تاریخ یک . باي محیط را داردکه توان ارتقاي زی است
  .ن استزیبایی از احراز هویت یک جامعه و تمد هجلو، نیزن تمد

  هاها  زشتیزشتیبري بودن از بري بودن از . . 66- - 99

مناسـبت   ، بـی شهر و فضاي شـهري  ظهور زیباییت فقدان صفات زشت در با عنایت به اهمی
 و شهر ظهور آنها در یک پدیده و از جمله محیط زندگی نیست تا به برخی صفات زشتی که 

 ههمـ . کنـیم باشـد، اشـاره    ت آن بـراي زنـدگی  و تقلیل کیفیـ  زیبایی تواند عامل نابودي می
ی بینـ  جهـان هر فرهنـگ و   اضداد زیبایی شناسایی نمود، در عنوان بهتوان  تعابیري را که می

رات مختلـف، معـانی و تفاسـیر    تعابیري خاص هستند که حتی در صورت اشتراك نام، تفکـ 
اضداد زیبـایی و مصـداق    عنوان بهتوان  تعابیري را که می اهم. کنند اوتی از آنها ارایه میمتف
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ل، غفلـت، بطالـت، عریـانی، خـودبینی، ناهمـاهنگی، اخـتال      : نـد از زشتی معرفی کـرد عبارت 
، آشفتگی، جهل، احساس غربت، اغتشاش، خودستایی، غـرور،  )عدم تعادل(ناموزونی، بحران 

، ذیر، تفاخر، ناحقی، هتاکی، شـر اسراف، ظلم، کبر، استکبار، ناامنی، بیهودگی، لغو، ناپاکی، تب
کنندگی و  ناموزونی، گمراه، فریب، شرك، بازي، لوغریا، تباهی، فساد، غم، ناسپاسی، طغیان، 

  .تیهوی بی

  خالصهخالصه

طبقـات مختلـف اصـول طراحـی شـهري کـه از دیـدگاه هـاي مختلـف            در فصول گذشته
و فنـونی   هـا  روشدر این فصل، به بعضی از . شده بودند، به اجمال معرفی شدند بندي طبقه
ایـن  . شودتوانند در تجلی کالبدي بخشیدن به آن اصول، ایفاي نقش کنند، اشاره میکه می
و فنـونی   هـا  روشو فنون رایـج نیسـتند، بلکـه     ها روشدر عین حال، همه و فنون،  ها روش

توانند کاربرد داشته باشند، لیکن نگـرش خـاص بـه    هستند که اگر چه براي همه شهرها می
  . آنها در فرهنگ ایرانی ضرورت دارد

 اشاره خواهد» در خاتمه«نتیجۀ مباحث مطروحه با عنوان  عنوان بهدر ادامه نیز به نکاتی 
  .شد

  خودآزماییخودآزمایی

 اند؟ی کدامعوامل مؤثر در اقناع حس  .1

 گذارد؟مکان اثر می اط با تاریخ، چگونه بر ارتقاي حسارتب حس .2

 .مصادیق زشتی در شهر را نام ببرید .3

 اشی و زیبایی طبیعت در چیست؟تمایز اصلی زیبایی یک نق .4

  ها بهره گرفت؟نمادها و نشانه چرا در طراحی شهري باید از رموز، .5
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  خـاتـــمهخـاتـــمه  دردر

احی شهري یا به عبارتی سامان دادن عملکردها و فضاها و عناصر و معانی و تلفیق عناصر طر
ی جمعی و فـردي  ساخت و طبیعی براي فراهم آوردن فضا و مکان مطلوبی براي زندگانسان

دنی و جمعـی  و از آغاز زندگی مگذشته هاي دور بوده که از انسان، از علوم، هنرها و فنونی 
بیعتاً بـر اصـولی اسـتوار    هاي مختلفی داشته و ط نام ،نوشته یا نانوشتهان کاربرد داشته، انس

  .هدایت شده و دوام داشته است از طریق آن بوده و 
 ،اختراعـات ، تعالی و تکامـل  ،رشدهاها،  اگر شهر را با عنایت به زندگی انسان و دگرگونی

ل و یـک فراینـد   ، در حال تحو»شدن«حال اي زنده و پویا و در و رشد علوم، پدیده ابداعات
احی شهري فرایندي خواهد بود که مدام بر این اساس قاعدتاً طر. گزافی نیستبدانیم، سخن 

سـت  ممکـن ا . کندالت شهر سایه افکنده و آنها را راهبري میگیري و تغییر و تحو بر شکل
چـرا  د، پـس  احـی شـهري هسـتن   این اشکال مطرح شود که اگر همه شهرها تحت تأثیر طر

ت الزم براي زندگی انسانی را ندارند؟ در پاسخ باید گفـت کـه   تعداد زیادي از شهرها مطلوبی
اعتقـادي بـه   احـی شـهري، بـی   توجهی به اصـول و مبـانی طر  هاي دیگر، بیرشته همهمثل 

احی شهري، تقلیـدهاي نـاروا و شـیداگونه،    و فرهنگ بر تعریف اصول طر بینی جهانتأثیرات 
  .اندساز و عامل این اشکاالت بودهها و امثالهم زمینه اغفال ،ها سوداگرایی ،ها سودجویی

ه تـأثیر مبـانی فکـري    نکته مهم دیگر در زمینه طراحی شهري، توجـ   ،بینـی  جهـان  ،ه ـب
اري بـر  تکنولوژیکی و رفت، اقتصادي ،تاریخی ،گذاري شرایط محیطیفرهنگی و همچنین اثر

آگاهی و . ي است که این تأثیرات نباید مغفول بماننداحی شهرتعریف اصول و معیارهاي طر
احان شهر به احتراز از تقلید آنها، ضمن هدایت طر ه بهبه این تأثیرات و اهتمام در توج باور

  .از الگوهاي ناروا، سبب تنظیم مبانی نظري و تعاریف مناسب از اصول خواهد شد
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اصول طراحی شهري بر پایـه   بندي طبقهموضوع دیگري که این گزارش به آن پرداخت، 
و لـزوم تغییـر و   گیري شـهر در طـول زمـان    احی شهري، و به عبارتی شکلفرایند بودن طر

اصول مفهـومی و عینـی، شـهري را     احان شهر بر اساسطر. پذیري آن استل و انعطافتحو
وند، بلکـه عوامـل   شـ سـاخته نمـی   هـا  طـرح ا عموماٌ شهرها دقیقاً مطابق کنند، اماحی میطر
هـاي اقتصـادي،   ی و تکنولوژیکی، توسعههاي فن الت فرهنگی، پیشرفتگري همچون تحودی

مردم و بسـیاري   ،ی سالیق شخصی و فردي مدیران شهرشیوه زیست مردمان، حت تغییر در
ه به موضوعات مطرح به این ترتیب، با توج. گیري آن دخیل هستندموضوعات دیگر در شکل

و در هـر   بنـدي  طبقـه اصـلی   حی شهري در پنج طبقهگیري شهر، اصول طرادر روند شکل
  . فی شدندطبقه نیز اصول اصلی معر

ـ د اصول و گستردگی مباحث و موضوعاتی که مـی با عنایت به تعد د ذیـل هـر اصـل    توان
فـی و  به اختصـار معر الً اصول مورد نظر، مطرح شود، و با توجه به محدودیت این مکتوب، او

ت، پیچیدگی، نسبت، رابطـه،  ی از اصول همچون وضوح، شفافییاً برخو ثان شدندداده توضیح 
پـس  . به اختصار معرفی شدنداحتراز از فساد، دوري از اسراف و امثالهم در ذیل سایر اصول 

توان نیز به برخی موضوعاتی اشاره شد که می از معرفی اصول طراحی شهري، در فصل نهم
هایی کـه   و تکنیک ها روشاز اصول نام برد؛ هاي استفاده  و تکنیک ها روش عنوان بهاز آنها 

و  کنـد خود را طلـب مـی   و توجهات خاص ها ویژگیهر فرهنگی،  نهدر هر سرزمین و در میا
عی از آنها مورد استفاده و استناد قرار ي گوناگون و متنوها جلوهات و رغم نام واحد، تجلیعلی
  .گیردمی
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  :به همین قلم
ü  واحـد علـوم و    در فرهنـگ و شـهرهاي ایرانـی،    زیسـت  محیطجایگاه طبیعت و

  1384تحقیقات، تهران، 
ü زیسـت و   حیطشهرسازي، معماري، هنر، م هدر زمین( فهرست موضوعی کـالم الـهی

  )زاده دکتر امین فاق خانمبه ات( 1384راهیان، اصفهان،  ،)اجتماعی  علوم
ü  فرهنـگ  نشـر  دفتـر  ،)مبانی و نظـام فکـري  (مبانی هنردینی در فرهنگ اسالمی 

  1384اسالمی، تهران،  
ü  نظـام مهندسـی اصـفهان، اصـفهان،      ،)مبانی نظري(معماري و شهرسازي و اسالمی
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ü راهیان، اصفهان،  ،)تجلیات عینی و کالبدي(فرهنگ اسالمی  مبانی هنر دینی در

1385  

ü شهرداري اصفهان، اصـفهان،   ،)ر اسالمیر پرتو تفکد(شهر  ادراك زیبایی و هویت

1386  
ü       ســازمان  ،جایگـاه فرهنـگ اسـالمی در آمــوزش هنـر، معمـاري و شهرسـازي

  1386ها، تهران،  ها و دهیاري شهرداري
ü 1386نشر مشعر، تهران،  ،تأملی در معناي مناسک حـج  

ü  1387مانی، اصفهان،  ،)اتعینی ات وتجلی(شهر و معماري اسالمی  
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