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Investigation of the performance of the Municipality in the
framework of good municipal rule: a case study of Babolsar
City
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ne-sided and subject-focus look will bring about many problems for a city;
the only ways to meet these problems are public supervision (accountability)
and cooperative action; these two ways can increase the level of efficiency. This
study aimed at providing a comprehensive definition and analysis of the good
municipal rule.Furthermore, this study was an attempt to present a set of indexes for developing good municipal rule in Iran, and to investigate these indexes
in the municipal management of Bobolsar city. When it came to the Research
method and data collection tools of the study.descriptive survey method, analytic
method and questionnaire were used. Hypothesizes of the study were based on
the fact that three factors,cooperation, accountability and efficiency, were in an
inappropriate level in Babolsar City , and there was a significant difference between the educated people and other citizens of this city in terms of cooperation.
Investigating thesehypothesizes, average level of cooperation and efficiency
were -0.024 and -0.025 respectively.These numbers showed that the level of cooperation and efficiency werein a low level in Babolsar City. However, educated
citizens showed more interest in cooperating with the municipality: the average
level of cooperation was 0.05.As far as the accountability of the municipality
was concerned, the citizens believed it was in an average level:the average level
of accountability was 0.094.Our analysis showed that the main hypothesis of the
study and also the secondary hypothesizes of the study, except the hypothesis
which considered the factor of accountability in a lower level, could be supported.To investigate the above mentioned hypothesizes , ANOVA and LSD were
used.65 percent of the population of the study were men and the rest(35 percent)
were women;all these participants were above the 18 years old and the average
level of age was 38.8.Furthermore,an average of the participants had a degree
higher than the diploma.Generally speaking, these participants were classified as
follows: the educated people who lived in Babolsar, those who consulted to the
Babolsar’s municipality, and businessmen of Babolsar city. These participants
.were selected through simple random sampling and then were investigated
Keywords:Population explosion, good municipal rule, public supervision, cooperative action, efficiency, effectiveness
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چکیده

هماهنگی و پیوستگی میان اجزای فضا و فعالیت
های آنها در بافت های تاریخی ایران سبب می
شود که این شهرها در نظر ناظر به شکل یک کل
 ارزش، از سوی دیگر.منسجم از اجزا جلوه نمایند
های فضایی این شهرها را توالی و توجه به کیفیت
.های کالبدی و بصری فضاهای شهری می سازند
در این شهرها ترکیب فضاهای شهری به شکل
.شبکه ای از فضاهای ایستا و پویا صورت می گیرد
 شبکه ای،این ترکیب در بافتهای تاریخی ایران
منسجم از فضاهای شهری را تشکیل می دهد که
که استخوانبندی و ساختار فضایی بافت بر مبنای
 مقاله حاضر جستاری است در.آن وجود می یابد
پی بیان جایگاه شبکه فضاهای شهری در ساختار
 در فرآیند پژوهش از.شهرهای تاریخی ایران
 مقایسه و تحلیل،روشهای مختلف تحقیق تاریخی
محتوا و مطالعات کتابخانه ای جهت تکمیل
ادبیات موضوع و سپس پژوهش نمونه موردی
به صورت مطالعات میدانی در بافت تاریخی
محله دردشت اصفهان این فرایند را تکمیل می
 نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که ترکیب.کند
 فعالیتی و هویتی،سه مفهوم معیارهای کالبدی
مفاهیم پایه ای در شکل گیری این شبکه را در بر
 در طول زمان نیز این مفاهیم موجب استمرار.دارد
عملکردی شبکه فضاهای شهری در ساختار بافت
.های تاریخی می باشد
 ساختار، شبکه فضاهای شهری:واژگان كليدي
. دردشت، اصفهان، فضاهای متوالی،شهر

sahar_esmaeilian@yahoo.com :؛ رایانامه09123793283 : شماره تماس،* نویسنده مسئول مکاتبات
.این مقاله استخراج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد سحر اسمعیلیان به راهنمایی دکتر محمد رضا پورجعفر می باشد
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دهنده شبکه فضاهای شهری در ساختار فضایی شهرهای
مقدمه
استفاده از تفکر شبکه فضاهای شهری ساختاری منسجم تاریخی ایران می باشد .لذا این پرسش اساسی مطرح می
از بافت یک شهر را شکل می دهد که در آن نه تنها پیوند شود که شکل گیری و کارکرد شبکه فضاهای شهری
و اتصال کالبدی فضاها مدنظر است؛ بلکه فعالیت ها نیز در بافت های تاریخی چگونه و توسط چه مولفه هایی
ارتباط می یابند که نتیجه آن کمک به ایجاد خوانایی ،سازماندهی می شود؟
شکل گیری حس جهت یابی و یکپارچه سازی ساختار در پژوهش حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای،
شهر است .در شهرهای تاریخی ایران این کلیت در قالب چارچوب نظری مقاله تکمیل می شود و در ادامه تحلیل
ترکیبی یکپارچه از فضاهای شهری شکل می یافته است نمونه موردی ازطریق استفاده از نتایج حاصل از مبانی
که عناصر سازنده ساختار شهری (فضاهای شهری و نظری و بررسی های ميدانی جهت یافتن عناصر شکل
مفاصل ارتباطی) در آن به عنوان مکان های مهم فعالیت دهنده شبکه فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران
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ﺳﺮﺁﻣﺪﻱ
فضاهای ﺟﻤﻠﻪ
شبکهﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
شکلﺷﻬﺮ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎ بافت
شهری در
گیری
موثر بر
ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ  .ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﺩﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻼﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
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ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻞ ﻳﻞ ﻳﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
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معیارهای
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هدف اصلی
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ
پژوهشﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
اینﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ
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ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻜﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻠﺴﺒﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺧﺎﺹ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﻣﺮﻣﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ،ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺟﺰﺍ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ
2

سرچشمه می گیرد که ساختار کالبدی آن بر مبنای آن و عملکردی آن محقق می شود.
اصول شکل گرفته و در طول صدها سال ارزش و اعتبار
خود را حفظ کرده است .شهر های سنتی را می توان به مبانی نظری
1
عنوان مجموعه هایی به هم پیوسته تلقی نمود که در فضای شهری  ،جایگاه و کارکردهای آن در ساخت
یک نظام سلسبه مراتبی خاص شکل گرفته و به صورت فضایی شهرهای تاریخی ایران
منسجمی با یکدیگر پیوند خورده اند .در بهسازی یا مرمت در این بخش از مقاله به بررسی جایگاه فضای شهری
می بایست ضمن توجه به کل ،اصالح اجزا را مورد نظر در ساختار فضایی شهرهای تاریخی ایران و ماهیت و
قرار داده و با حفظ هویت و اصول و ویژگی های سازمان کارکردهای آن از دیدگاه صاحبنظران حرفه شهرسازی
مجموعه ها به اصالح آنها پرداخت .به اعتقاد حبیبی نقش می پردازیم .به طورکلی در باب اینکه فضای شهری
عناصر استخوانبدی محله در ترکیب کلی همانند نقش نت چیست؟ ،اندیشمندان حرفه طراحی شهری نظریات
های موسیقی در یک دستگاه موسیقیایی و یا نقش واژه گوناگونی ارایه داده اند که همه در یک مورد یکسان
ها در یک متن ادبی است .تاثیرات متفاوتی که از انواع می باشد که فضای شهری را فضایی عمومی می دانند
مختلف ترکیب اجزا در موسیقی و یا در ادبیات حاصل می که همه به آن دسترسی داشته و جهت انجام تعامالت
شود حیرت برانگیز است و این امر در مورد خلق فضاهای اجتماعی و رخداد زندگی شهری سازماندهی می شود .در
شهری در هر مقیاسی به ویژه مقیاس محله نیز شگفتی این باب نیز زوکر تعریفی واضح و روشن از فضای شهری
آور بوده و می تواند باشد (حبیبی ،1382 ،ص  .)33ارایه می دهد که در آن فضای شهری را ساختاری می
فضاهای عمومی شهری از اساسی ترین ارکان تشکیل داند سازمان یافته و واجد نظم که به صورت کالبدی برای
دهنده استخوانبدی شهرهای تاریخی ایران به شمار می فعالیت های انسانی و بر قواعد معین و روشنی استوار
آیند که ترکیب و ارتباط میان انها مجموعه ای یکپارچه است.
با تاثیری متفاوت از اجزا را خلق می کند .در این میان در ایران نیز عرصه های عمومی و خصوصی شهرهای
توسلی عقیده دارد که پی بردن به معنی و مفهوم قواعد و تاریخی ایران در متن شهر نمود می یافتند .اما برخالف
معیارهای شکل دهنده ساختار کالبدی شهر و به کارگیری آنچه امروزه آن را فضای شهری می نامیم ،در بافت سنتی
آن در عمل دشوارترین مرحله در کسب مهارت حرفه ای ایران به دلیل شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه فضای
طراحی شهری می باشد (توسلی ،1382 ،ص  .)33از سوی شهری در یک بافت سنتی تنها بخشی از روابط حاکم بر
دیگر ارتباط میان فضاهای شهری در بافت های تاریخی عرصه های عمومی را در بر می گرفت .از مطالعه بافت
ایران مجموعه ای منسجم از شبکه فضاهای شهری را های تاریخی ایران نیز چنین بر می آید که گاه جلوخان
در بافت ایجاد می کرده است .با وجود نقش موثری که ورودی های مکان های مهم شهری ،همچون مساجد و
این شبکه در شکل گیری و تقویت ساختار فضایی بافت بازارها نیز به عنوان جزیی از فضاهای عمومی شهری
های تاریخی ایفا می کرده است؛ اما در ادبیات طراحی مطرح بوده اند .از آن جمله می توان به سبزه میدان که در
شهری کشورمان به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته و مدخل ورودی بازار شهر تهران شکل گرفته است اشاره
عمده نوشتارهای موجود حول توصیف این مفهوم در قالب کرد .همچنین محل تالقی گذرهای داخل محله میدانچه
فضاهای متوالی پرداخته و جایگاه و نحوه شکل گیری آن ها و مراکز محالت که کاربری های خاص تجاری و
در بافت های تاریخی ایران به درستی مورد کاوش قرار خدماتی مردم محله از قبیل آب انبار مسجد ،حسینیه یا
نگرفته است .لذا درک فرایند شکل گیری و عملکرد این تکیه و سقاخانه و سایر کاربری های مورد نیاز در کنار آنها
شبکه با نفوذ در محتوا و کارکرد فضای شهری و جایگاه شکل می گرفته اند.
آن در بافت های تاریخی ایران در ترکیب با بستر کالبدی در جدول شماره  1سعی شده به صورت خالصه و مفید
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به نظریات متخصصین در خصوص نوع و چگونگی تبلور
فضای شهری در بافت های تاریخی ایران پرداخته شود.
در بخش گونه فضایی به انواع فضای شهری که در بافت
های تاریخی کارکرد داشته اند ،پرداخته شده و ستون
مربوط به تبلور کالبدی به چگونگی ترکیب فضاها جهت
تشکیل ساختار فضایی بافت از دیدگاه کارشناسان اشاره
می کند.بخش آخر جدول نیز به بیان نقشی که هر نوع از
فضای شهری در استخوانبدی بافت ایفا می کرده اند ،می
پردازد و از دیدگاه ماهیت عملکردی اجزای بافت ،فضای
شهری را معرفی می کند.

D
I

از مجموعه مباحث باال می توان چنین نتیجه گرفت که
درشهرهای گذشته همواره مکان های عمومی وجود
داشته که تمام شهروندان به آنها دسترسی آزاد داشته اند.
این مکانها فعالترین مراکز شهر بوده و به عنوان یکی از
عناصر اصلی هویت یک شهر در تاریخ مطرح بوده اند.
نگاه به این فضاها چنین می نماید که اطراف فضاهای
عمومی شهری را عناصر جاذب فعالیت در بر می گرفته
اند که مهمترین عامل پویایی این فضاها بوده است.

جدول  .1دیدگاه متخصصین به ماهیت و چگونگی فضای شهری در بافت های تاریخی ایران؛ ماخذ :نگارندگان.

صاحبنظران

گونه فضایی

سلطان زاده

راه و میدان

توسلی

میدان
خیابان
تکیه
حسینیه
بازار

صفامنش

راه و میدان

گشایش های کوچک و بزرگ در مسیر معابرترجیح و تنوع ارگانیک-توجه به غلظت بدنه سازی ها و معماری فضا

نقی زاده

راه ومیدان

تنوع در سلسله مراتب فضاییمعابر کمتر محل اطراق بوده و بیشتر جهترفت و آمد مورد استفاده قرار می گرفته اند

برحسب نوع سلسله مراتب فضایی کارکرد ویژه مییافته اند.
بن بست ها اغلب فضای اجتماع کودکان و زنان بودهاست.
میدان هامحل پاتوق های محلی بوده اند.هرنوع فعالیت و عملکردی بنا به وسعت و شکل وماهیت تناسبات و ابعاد خاصی را برای فضای شهری
تعریف می کرد.
-رعایت مقیاس انسانی درهردو بعد حرکت و فعالیت

پورجعفر

فضاهای توقف
فضاهای تردد

فضاهای ارتباطیفضاهای دارای ارزش تاریخی و باستانیکوچه و گذرهارعایت نظام و سلسله مراتبتناسب طول ،عرض و ارتفاع در طراحی فضا ساختار ارگانیک بافت که از ترکیب فضاهاحاصل می شده است.

 القا حس امنیت به دلیل ساختارکالبدی  -فضاییبافت
هدایت و کنترل رفتارهای جاری در بافت از طریقنظام سلسله مراتب
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تبلور کالبدی

ماهیت و کارکرد

 -تنوع در سلسله مراتب فضایی

 فعالیت های مفتاوت به لحاظ کارکردیدر سلسله مراتب فضایی متغیراست.

 جزیی جداناپذیر از ساخت فضایی شهرهماهنگ و واجد نظم-سازمان یافته از طریق ارزش های بصری

ترکیبی از فعالیت ،بناهای مختلف فرهنگی،اجتماعی ،اداری و تجاری
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شبکه فضاهای شهری
آنچه در بحث پیشین به آن پرداخته شد به شکل واضح
ﺍﻳﻦهمواره دوگونه
شهرها،
ﺍﺗﺼﺎﻝساخت
کند که در
فضایی ﺍﻭ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ،
بیان ﺑﺎمیﻫﻢ
ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ
از فضای شهری ،فضاهای شهری پویا که همان فضاهای
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ارتباطی می باشند و فضاهای شهری ایستا که در قالب
ﻣﻜﺎﻥ
ﻛﻨﺪهاﺑﻠﻜﻪ ﺁﻥ
ﻣﻌﺮﻓﻲها وﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ بوده اند
یابند مطرح
تبلورکالبدیﺭﺍ می
میدان
ﻄﺢ ﺷﻬﺮ گره
ﺗﻔﺮﻳﺢ این
نحوه ترکیب
است به
ﺍﺗﺼﺎﻝ نیاز
ﺷﻬﺮ ﻭﻇﻴﻔﻪ اما آنچه
پرداخته ،شودﻛﺎﺭ ﻭ
ﻫﺎﻱآنﺯﻧﺪﮔﻲ
ﻣﺤﻞ
فضاها در شکل دهی به استخوانبدی بافت می باشد.
2

ﺭﺩ  .ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﺍﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺣﻮﻝ ﻳﻚ ﺍﻟﮕﻮﻱ
ﺷﻮﻧﺪ .
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻲ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
«به ﺍﻭسوی
تحت عنوان
ﻋﻤﻮﻣﻲ در کتابی
 1999راجرز
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ در سال
ﻣﺴﺌﻠﻪدر قالب
ﺑﻪ خود را
گزارشات
ﻣﻨﺲمجموعه
ﺷﻬﺮﻱشهری»
ﺁﻭﺭﺩﻥرنسانس
ﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ یک
ﺟﻢ ﺑﺎﻳﺪ
کتابی از تجربیات در هنگام حضور در نیروی ویژه مسایل
ﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻈﺮ
شهری که توسط دولت بریتانیا در برایتون انگلیس برپا
ﻧﺤﻮﻩ
گزارشﻧﻮﻉ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪ
کند که
اشاره ،می
اعالم کرد اوﻛﻪدر این
ﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲشده بود
ﺯﻳﺮ باید
توسعه آنها
سیستم های امروزین شهرها و
).(Rogers,1999نحوهﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻀﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥدرﺩﺍﺭﺩ
مناسب تر به
دسترسی
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱهایی
ﺟﺮﺯ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ به چالش
ﺧﻮﺩهایﺍﺭﺍﻳﻪ
ایجادﻛﺘﺎﺏ
جهت ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﻱ
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را شهری معرفی میکند که الگوی شکل گیری آن شامل
فضاهایی است که در یک کلیت منسجم و سازمان یافته
با هم اتصال یافته اند ،او این فضاهای اتصال را نه تنها
عمومی
اتصال دهنده
شبکه ای که
ﺗﺮﻛﻴﺐقابل
ﭘﺎﻳﻪتصویر نیز
که در
ﺷﻬﺮﻱ ﻭ
ﮔﺮﻩرویت استﻫﺎﻱ
همانطور ﺑﺮ
محالت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ درﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ
بخشﻛﻪهایﺭﺍﺟﺮﺯ
ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻱ
فضاهای ﺍﺳﺖ
ﻮﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ
هایی
مکان
را
آن
بلکه
کند
می
معرفی
شهر
سطح
و در
راجرز به ان اشاره می کند بر پایه ترکیب گره
شهریﺑﻨﺎ ﺑﺮ
هایﺧﻮﺩ
ﺣﺮﻛﺖ
زندگی .،ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
هایﺍﺳﺖ
محلﺷﺪﻩ
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ
ﻣﺘﺼﻞ
ﻛﺪﻳﮕﺮ
ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻱ
میداند که در سطح شهر وظیفه اتصال
و فضاهای ارتباطی که آنها را به یکدیگر متصل می کند
ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲجوامع
ﻣﺮﺍﺗﺐ و تفریح
ﺩ ﺳﻠﺴﻠﻪ کار
ﺩﺍﺭﻧﺪرا .برعهده دارد .از دید او بهترین تشکیل شده است .اجزای این شبکه نیز در طول حرکت
ﺁﻥخیابان
مناسب از
ﺷﻬﺮﻱحول
ﻢ ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ شهرها
متفاوتی
عملکردﺭﺍ خود
ﺍﺳﺖ هاﻛﻪ خود بنا بر
ﻛﻨﺪ
مراتب ﻣﻲ
سلسلهﻣﻄﺮﺡ
ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
مقیاسﺑﺤﺚ
ﺗﺮﺍﻧﺴﻴﻚ ﺍﻳﻦ
ارتباطیﻋﻨﺎﺻﺮ
الگویﺍﺟﺰﺍ ﻭ
یکﻣﻴﺎﻥ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
و فضاهای عمومی طراحی می شوند .او عقیده دارد که
دارند.ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺩﻥ
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ
)ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ( ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
برای به دست آوردن شهری منسجم باید به مسئله تئوری از ویژگی های مهم یک بافت شهری ارتباط میان اجزا
اینگونهﺧﻄﻲ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ
ﭘﻴﺎﺩﻩ ،
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ
بخشی ﺩﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ،بهﺍﻳﻦعنوانﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
ﺍﻳﺞﺍﺩ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱشبکهﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺭﺍ
حیاتی
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩشهری
فضاهای عمومی
این بحث را
ترانسیک
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥآنﻫﺎ،است که
ﻗﺎﻟﺐو عناصر
کرد و
شهر نگاه
ﺑﺨﺶمنظر
ﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ در
فضاهای
پیوستگی)
ارتباط (بهم
ﺷﻜﻞکندﻣﻲکه نظریه
مطرح می
ﻣﻨﻔﺮ ﺩ
ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻃﻮﺭﻳﻜﻪ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ
اندیشیدﻣﻲکه ﻧﻤﺎﻳﺪ
اساسیﻣﺘﺼﻞ
آن ﻫﻢ
برای ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﺭﺍ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺎﻱ
توجه به نوع ،نحوه چیدمان و نقش فضاها در آن دارد عمومی از یک مجموعه مسیرهایی منتج می شود که
ﺳﺘﻤﻲ
ﻚ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺒﻨﺪﻱ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﻲ
( .)1999,Rogersتصویر زیر الگویی است که راجرز از وظیفه ارتباط دادن فضاهای شهری و ایجاد فضاهای
ﺣﺮﻛﺖ ﻭ
برعهدهﻛﻪ ﺩﺭ
متوالی راﺷﻮﺩ،
ﻣﺒﺪﻝ ﻣﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻝ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎ
ارایه می
ﮔﺮﻓﺘﻪ خود
ﺷﻜﻞدر کتاب
ﻋﻨﺎﺻﺮ شهری
شبکهﻭ فضاهای
ﺁﻥ مسیرها
دارد ،این
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱفضاهای
دهد .ﺧﻮﺩ ﺑﻪمتوالی قالب

دوفصلنامه مديريت شهري
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ﺳﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺍﺭ ﺗﺒﺎﻁ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )(Transic, 1986: 98
www.SID.irﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺷﻬﺮ ،ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺳﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻭ
ﻜﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ
ﻙ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ

در قالب خیابان ها ،مسیرهای پیاده ،فضاهای باز خطی و مکان های وقوع فعالیت های فرهنگی یاد می کنند.
و یا دیگر عناصر ارتباطی که بخش های مختلف شهر ورودی شهرها ،بلوارها ،خیابان ها ،بازارهای سرپوشیده و
را به هم متصل می نماید شکل می گیرند ،به طوریکه سرباز شهری ،پارک ها و میادین و حتی فضاهای بازی
عناصر منفرد شهری تبدیل به یک استخوانبندی منسجم در سطح محالت به عنوان اجزای تشکیل دهنده شبکه
در یک سیستم و قالب سلسله مراتبی می شود .در این فضاهای شهری با هدف تشکیل شبکه فضاهای عمومی
تعریف او به سیستمی اشاره دارد از اتصال و پیوند فضاها در گستره شهری شناخته می شوند ,Hepcan et al(.
و عناصرشکل گرفته که در نهایت خود به ساختاری مبدل :2006
)383ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺟﺰﺍﻱ
ﺑﺎﺯﻱ
ﻫﺎ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮﻱ  ،ﭘﺎﺭﻙ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
می شود ،که در آن حرکت و کارایی مورد نظر است و بارتون شبکه فضاهای شهری را با نگاهی به بافت
ﻣﻲ درﺷﻮﻧﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻬﺮﻱ
ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ
(:1986 ,Transic
می کند
ﻫﺪﻑتباط پیدا
فعالیتﺑﺎ ها ار
شهرهای سنتی،
کند که
مطرح می
ﮔﺴﺘﺮﻩسنتی
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭشهرهای
)98
فضاهای شهری با توجه به نیازها و نقشی که از آنها
.(Hepcan et al, 2006:
عمومی در
ﻧﮕﺎﻫﻲازﺑﻪتفکر
ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ استفاده
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱمی شده
ﺳﻨﺘﻲ ،متفاوتی دیده
در اشکال
ﺩﺭ رفته است
انتظار می
ﺷﻬﺮﻱاند،ﺑﺎ
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ
طراحیﻣﻲدرﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﻄﺮﺡ
فضاهای ﺳﻨﺘﻲ
شبکهﺷﻬﺮﻫﺎﻱ
ﺑﺎﻓﺖ
مقیاس شهر ،یک محله یا منطقه شهری سبب ایجاد اما نکته قابل توجه این است که این فضاها در کنار بخش
ﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻪ ﺍ ﺳﺖ ﺩ ﺭ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ  ،ﺍﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ
خوانایی و توانایی حس ادراک و جهت یابی فضاهای مکملشان یعنی همان فضاهای ارتباطی بوده است با در
ﭘﻴﺎﺩﻩ
چنانﻋﺎﺑﺮ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ
ﮔﺮﻓﺘﻦ
نظر ﺩﺭ
ﺍﺳﺖ ﺑﺎ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
ﻳﻌﻨﻲکهﻫﻤﺎﻥ
ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﻜﻤﻠﺸﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻩشهر
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲساختار
یکپارچه سازی
نتیجه آن
شهری شده
ﭼﻨﺎﻥاند
می شده
طراحی
عابر پیاده
ﻧﻈﺮنیازهای
گرفتن
مناطق
منجر به تقویت
ﺻﻮﺭﺕﻱدر نهایت
شهری است و
ﺍﻧﺪﺍﺯمحله
ﻣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ و
.(Barton,و منسجم به
 1990:صورتی یکپارچه
)59انداز شهر به
ﺑﺮﺳﻨﺪچشم
ﻧﻈﺮ که در
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻪ
ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻭ
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
شهری خواهد شد که می توان گفت چنین شبکه ای در نظر برسند )59 :1990 ,Barton(.
ﺯﻳﺮ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻭﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ
طراحی و برنامه ریزی شهری به علت ایجاد انسجام و تصویر زیر از شهر ونیز بخشی از بافت ارگانیک شهر
ﺷﻬﺮتواندﺑﺮ شاهدﭘﺎﻳﻪ
ﻓﻀﺎﻳﻲ
دوفصلنامه مديريتﺁﻥ
ﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ
بافت می
شهريﺳﺎﺧﺘﺎﺭتقویت
رشد و ترقی حیات اقتصادی را نشان می دهد که در آن ساختار فضایی شهر بر پایه
Management
شهرﺍﺯکه از جمله
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱنقش های زندگی شهری می ترکیبی از فضاهای متوالی در قالب شبکه ای از فضاهای
اجتماعیﺍﻱ
Urbanﻗﺎﻟﺐ ﺷﺒﻜﻪ
ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺩﺭ
ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
شماره  31بهار و تابستان 92
باشد .در این فرآیند آنچه سبب پدید آمدن انسجام در شهری شکل گرفته است .آنچه تصویر از ترکیب فضاهای
No.31
ﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
 .Springﺁ
& Summerﺍﺳﺖ
ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
بافت شهری است فضاهایی ارتباطی هستند که فضاهای شهری به صورت میدان و خیابان به نمایش می گذارد،
70
ﮔﺬﺍﺭﺩ،
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶ راﻣﻲبه هم
عمومی شهری
مرتبط می کنند که از آن به رعایت نظم و سلسله مراتب و تنوع فضایی در ترکیب
ﻓﻀﺎﻳﻲهایﺩﺭتبلور
عنوان مکان
تمامی تالش های جامعه مدنی فضاهایی است که منجر به شکل گیری شبکه می باشد.
ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻧﻈﻢ ﻭ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭ ﺕ ﻥﻭﻉ
در قالب قلب فیزیکی و معنوی شهر و گره های اجتماعی
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ﺗﺼﻮﻳﺮ  .2ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻭﻧﻴﺰ ،

تصویر  .2شبکه فضاهای شری در شهر ونیز،
Edmond
.N.
Bacon,
Design
ofcities,
cities,
ﻣﺄﺧﺬBritain 1974, 102-103:
,1974 Edmond .N. Bacon,
Design of
GreatGreat
مأخذBritain :
103-102
ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺲ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻭ
ﺖﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻮﺍﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻙ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺿﻤﻦ
www.SID.irﻧﻴﺎﺯ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ  ،ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻮﺳﻠﻲ
ﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﻳﺎ
ﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺭﻏﻢ ﻓﺸﺮﺩﮔﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻣﺒﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

در بافت های تاریخی ایران نیز انسجام و پیوستگی میان
فضاهای شاخص شهری در یک بافت حس پیوستگی و
توالی را در ناظر به وجود آورده که با حرکت در بافت قابل
درک است .اما نکته مهم اینجاست که ترکیب کالبدی
فضاها در ایران ضمن آنکه متأثر از عوامل اقلیمی و یا نیاز
های ساکنان بوده ،از عوامل فرهنگی نیز تبعیت می کرده
است .در این رابطه توسلی اشاره می کند که شهرهای
ایران علی رغم فشردگی کالبدی مبین ساخت فضایی
ویژه ای هستند و آن پیوستگی مجموعه مرکز شهر
ومراکز محالت از طریق گذرهای اصلی است (توسلی،
 ،1371ص .)41
آنچه در خصوص ساختار فضایی شهرهای ایران می توان
به عمومیت به آن اشاره داشت حاکی از این واقعیت است
که در تاریخ ایران مهمترین فضای شهری حول دو عنصر
مذهب و تجارت شکل می گیرد .بازار در تاریخ ایران به
عنوان یکی از عناصر ساخت اصلی شهر مطرح بوده است
و خود دارای یک ساختار درونی نظم یافته و یک سیستم
اداری منسجم بوده است .بازارهای ایران که معمو ًال به
صورت راسته بوده اند در عمده موارد در یک پیوستگی
با فضاهای عمومی شهری طراحی می شده اند .بازار
اصفهان در اتصال با میدان کهنه و میدان نقش جهان
نمونه بارز این مطلب است.
شبکه فضاهای شهری در ایران به سبب ترکیب گذرها
با رویدادهای فضایی مثل چهارسو و تقاطع ها و یا
رویدادهای کارکردی چون جلو خان مسجد و مدرسه و یا
شکل گیری فضاهای و میادین شهری شکل می گرفته
است و این در حالیست که ترسیم شبکه های ارتباطی
بر اساس مقیاس حرکات انسانی و پیاده و در نهایت
حرکت چارپایان و حیوانات اهلی طراحی می گردید در
نتیجه شبکه های تودرتو ،ارگانیک و با پیچ و خم بسیار
شکل گرفته است .با این وجود سلسله مراتب دسترسی
ها کام ً
ال رعایت می گردید .ساختار ارتباطی در محدوده
بافت های قدیم شهری به فراخور شکل گیری تاریخی و
عملکردهای گذشته و با در نظر داشتن مقیاس انسانی و به
صورت ارگانیک شکل گرفته است .دسترسی های کوتاه و
در مقیاس پیاده با نقش برجسته اجتماعی ،پیچیدگی معابر
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به تبع شرایط آب و هوایی و امنیت شهری از جمله ویژگی
های بارز در ساختار شبکه ارتباطی محله های قدیمی
است (حبیبی ،1386 ،ص  .)70سلطان زاده عقیده دارد
که از بررسی ساختار فضایی شهرهای ایران خصوصیات
کالبدی میدان ها موید این مساله است که میدانها گاه در
جایگاه مفاصل ارتباطی شهری عالوه بر نقش فضایی
برای انجام فعالیت های مهم اجتماعی ،کارکردی ارتباطی
نیز داشته اند همانگونه که بازارها در کنار کارکرد ارتباطی
خود دارای کارکردی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز
بودند .بنابراین همواره نوعی همجواری و همپیوندی که
بر اساس الگوهایی کمابیش معین استوار بود که ضمن
دارا بودن نقش ارتباطی در شبکه راه های شهری بعضی
از فضاهای مهم شهری مانند مسجد جامع جدید ،عالی
قاپو و بازار در پیوند با آن ساخته شده بودند .کند وکاو در
پی بیان جایگاه و چگونگی وجود شبکه فضاهای شهری
در بافتهای تاریخی ایران توسلی را به این چالش می
کشاند که ضمن پرداختن به ترکیب کالبدی فضاها عناصر
دیگری چون موقعیت های بصری فضا نیز در این فرآیند
دخیل بوده اند و او این مطلب را اینچنین شرح می دهد
که ارتباط اجزا در ساختار فضایی بسیاری از شهرها و
فضاهای تاریخی شهرهای غربی تحلیل گران فضاهای
شهری را به نتایج جالبی رهنمون بوده است .برای نمونه
اگر خیابانی را درنظربگیریم که از رشته ای از فضاهای
ایستا و پویا تشکیل شده باشد ترکیب مجموعه باید به
صورت یک کل منسجم جلوه کند .در اینجا هر فضایی با
ید با فضای مجاور ارتباط داشته باشد .این ارتباط ممکن
است از نظر تقابل فضاها باشد یا تفاوت آنها برحسب
تناسب و ترکیب و مصالح و مانند آنها در هرحال گیرایی و
کشش بصری با حرکت از فضایی به فضای دیگر افزایش
می یابد .در شهرهای تاریخی ایران ارتباط ،شکلی خواناتر
به خود گرفته و بر پیوند روشنتر مرکز شهر و مراکز
محالت از طریق گذرهای اصلی به مثابه عناصر پیوند
دهنده استوار شده است .این ویژگی نه تنها در کل ساخت
شهر بلکه در اجزا آن یعنی مراکز محالت نیز اشکار است.
گوهر ساختار شهر و اجزا آن مبتنی بر وحدت شکلی بوده
به گونه ای که میان عناصر مجموعه از مسجد و مدرسه
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و مرقد گرفته تا بازار و بازارچه و تیمچه ،حسینیه و تکیه
صورتی از پیوستگی و ارتباط فضایی وجود داشته است
(توسلی ،1382 ،ص .)37
نهایت ًا آنچه به عنوان جمع بندی ادبیات موضوع از
چارچوب نظری مقاله می توان نتیجه گرفت این مطلب را
بیان می کند که ساخت فضایی شهرهای تاریخی ایران
همواره بر پایه ترکیب دو گونه از فضای شهری ایستا و
پویا استوار بوده است اما نکته مهم اینجاست که این
فضاها در ساختار کالبدی بافت هرگز به شکلی جداگانه و
فارغ ازیکدیگر کارکرد نداشته اند و هر بخش در ارتباط
با عنصر بعدی بوده که معنا می یافته و سبب تحکیم
ساختار فضایی بافت شهری می شده است که کلیت ان
به صورت شبکه فضاهای شهری در استخوانبندی بافت
نمود و تجسم می یافته است .آنچه در ارتباط با مفاهیم
فضای شهری و شبکه فضاهای شهری در باف های
تاریخی ایران مطرح شد ،زمینه الزم جهت ورود به نمونه
موردی و جهت تحلیل و ورود عملی به موضوع را فراهم
می آورد که در بخش بعدی مقاله به آن می پردازیم.
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خاصی شکل می دهند.
اصفهان 3از جمله شهرهایی است که در عموم دوره های
تاریخی از شهرهای بزرگ و مشهور ایران به شمار می
رفته است .اوج شکوه و رونق این شهر رادر عصر صفوی
به شاه عباس اول نسبت می دهند .اوج شکوفایی شهر
اصفهان در دوره صفوی تحت تاثیر بنیان های فکری
و حکومتی بوده که از جهان بینی خاصی نشأت می
گرفته است .در نهایت مجموعه این تفکرات منجر به
شکل گیری ،رشد و بالندگی مکتبی به نام مکتب اصفهان
در شهرسازی گشته ،لذا اصفهان عصر صفوی به عنوان
نمونه موردی مقاله تحت پژوهش و بررسی قرار ی گیرد
که مطالعات انجام شده در این بخش در دو رویکرد مورد
بررسی و باز بینی قرار می گیرد .رویکرد عام مقاله به
بررسی کلیات شکل گیری شبکه فضاهای شهری در
ساختار شهر اصفهان می پردازد .در ادامه رویکرد خاص
مقاله ساختار فضایی و شبکه فضاهای شهری محله
دردشت اصفهان را جهت تدوین معیار حاکم بر شکل
گیری شبکه فضاهای شهری مورد بازبینی قرار می دهد.
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نمونه موردی
ساختار بسیاری از شهرهای کهن ایرانی بر پیوند میان
فضاهای شهری (مکانها و میادین عمومی) از طریق
گذرهای اصلی و کوی ها (فضای شهری پویا) استوار
بوده که تاکیدی است براهمیت و کارایی شبکه های
فضاهای شهری در ساماندهی شهر و محالت .نقش
عناصر استخوانبندی شهر در ترکیب کلی به گونه ای
است که ارتباط میان اجزا که به شکل فضاهای شهری
در مقیاس های مختلف عمل می کنند را فراهم ساخته و
در نهایت فضاهای شهری را چه در قالب ایستا و چه به
فرم پویا در یک کل واحد منسجم نموده و ساختار واحدی
ایجاد کند که شبکه ای هدفمند از فضاهای شهری را
شکل دهد که عابر را از مرکز فضا به پیرامون و از گره
ها به محور منتقل نماید .به لحاظ عملکردی نیز این
شبکه مجموعه ای از فعالیت های گوناگون را به صورت
منسجمی در سطح شهر گردهم آورده و حیات اقتصادی
اجتماعی و فرهنگی آن را در قالب الگوی منظم با ریتم

رویکرد عام
سازمان فضایی شهر اصفهان
استخوانبندی شهر اصفهان در عصر صفوی بر پایه دو
محور شاخص عمود برهم که یکی رودخانه زاینده رود
(عنصر طبیعی) و دیگری محور چهار باغ (عنصر انسان
ساخت) شکل گرفته است .محور چهار باغ را می توان
ستون فقرات اصلی شهر دانست که بقیه عناصر به نوعی
از آن منشعب شده و در سطح شهر ادامه می یابند .پس
از آن میدان نقش جهان در قالب فضای شهری ایستا به
عنوان یکی از اصلی ترین گره های شهری خود را نشان
می دهد که اصلی ترین محور مجموعه یعنی محور بازار
از آن منشعب شده و ستون فقرات اصلی منطقه در عصر
صفوی بر پایه آن طرح ریزی می شود .در ادامه تمامی
محورهای شهری دیگر به نحوی از این محور اصلی
منشعب یا به آن متصل می شوند .این محورهای ثانویه
گذرهای اصلی پیوند ارگانیک بازار با محالت مسکونی در
سطح منطقه را تامین نموده و مراکز شهری ،منطقه ای و
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عملکرد دارد
سطح شهر
ﻓﻀﺎفعالﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ
مقیاسی ﻫﺮ
ﺍﻳﻦو درﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ
ﺖ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻩ
است متصل مینماید .همچنین با کمک ادامه گذر اصلی و
ﺧﺎﺹ
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
(مفاصلﻧﻴﺰ
ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺁﻥ
استفاده ازﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﻲ باﺩﺍﺩﻩ
ﻲ ﺍﺭﺍﻳﻪ
مراکزمحالت
ارتباطی،
برخی فضاها
ﻗﺴﻤﺖ از
سازمان یافته
مجموعه ای
درقالب
محلهﺑﺎها)
ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ وﺍﺯزیر
ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ
ﻛﻤﻚ
ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫﺎﻱﻣﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺳﺒﺐ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺳﻄﻮﺡ
ﺩﻳﮕﺮ
ﺩﺭ
ﺭﺍ
ﻱ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺖ ﻫﺎﻱ
ترکیب گذر اصلی و گذرهای فرعی با فضاهای مکث
ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
استخوانبندیﻭﺑﻪ
ﺷﺪ
ﻗﺒﻠﻲ
ﺯﻧﺪﻩاست.
گرفته
ﺷﺒﻜﻪشکل می
محالت
ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
ﻣﻜﺎﻧﻲ
اطراف راﺑﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞﺭﺍ
ﺷﺒﻜﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻣﻲﺫﻛﺮﺷﺪﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻲداده شده
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥنشان
شماره  3و 4
ﻣﺤﻠﻪدر تصویر
همانطور که
ﭘﺮﺩﺍﺯﺩاست .ﻫﺪﻑ
ﺩﺭﺩﺷﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .شبکه ای از دسترسی ها از ستون فقرات منطقه منشعب
ﻛﺘﺎﺑﺦ ﺍ ﻧﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
گردیده و از درون محالت عبور می نماید که برروی این
ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺎﻳﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎﻥ
گرفتهﺩﺭو درﺍﻳﻦ
ﺷﻬﺮﻱ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
ﺷﺒﻜﻪ
ﺩﻫﻨﺪﻩ
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ
ﺳﺎﻳﺖ،
ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ
ﺩﺭ ﺽﻭﺭ
ﻀﺎﻫﺎﻭ ﺡ
ﺍﻱ
ﺷﻜﻞاطراف
محالت شکل
اصلیﺩﺭمراکز
گذرهای
ﺗﺎﺭﻳﺨﻲمیﺭﺍیابند و
استقرار
ﺷﺪﻩهای
ﻓﺾاین
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
مسکونیﻋﺎ ﺭﺏ
ﺍﻧﺪ ﻛﻪ
ﭘﺪﻳﺪﺍﺭمراکزﻣﻲ
ﭘﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺑﺎﻓﺖ
ﺍﻳﻦ
محوطهﺩﺭ
ﺷﻬﺮﻱ
ﻫﺎﻱ
ﺷﺒﻜﻪﻫﻢ ﺍ
سازمان
این
که
آورند
می
وجود
به
را
مسکونی
محالت
تصویر  .3نقشه ساختار فضایی اصفهان؛ ماخذ
تابستان 92
ﻧﻘﺸﻪ بهار و
شماره 31
ﻙﻛﻨﻴﻢ.
ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ؛
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﺗﺼﻮﻳﺮ .4
شهریﺍﺳﺖ .
ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻩ
نگارندگانﻣﺎﺧﺬ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
؛
ضرورت استقرار محالت حول گذرهای اصلی را ﺗﺼﻮﻳﺮ  .3ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻀﺎﻳﻲ
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به صورت خطی و به دنبال هم فراهم می آورند و ارتباط
این محالت با یکدیگر و با مرکز شهری ،مجموعه بازار
و میدان نقش جهان و میدان عتیق را تامین می نموده
مشاهده است که ساختار شهر متشکل
ﺩﺭﺩﺷﺖلذا قابل
است؛
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻣﺤﻠﻪ
از شبکه ای از فضاهای ایستا و پویا است که در
4
قالبﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩ
ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
ﻣﺤﻼﺕ
ﺍﺯ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺩﺭﺩﺷﺖ
ﻣﺤﻠﻪ
شبکه فضاهی شهری در سطح شهر گسترده شده که
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩجهتﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ
فضا وﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺍﺳﺖ،
ﮔﺸﺘﻪ
ﺯﻣﺎﻥ ﺻﻔﻮﻳﻪ
دریافت حس
صحیح از
ﺗﻜﻤﻴﻞدرک
ناظر را در
ﺍﻳﻦ هر فضا
این .ساختار
است .در
ﺧﻮﻳﺶکرده
هدایت می
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ یابی
ﻣﺤﻠﻪ نیزﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  3ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺣﻴﺎﺕ
متناسب با مقیاس و عملکردی که برای آن در نظرگرفته
ﻣﺴﺠﺪ نیزﺟﺎﻣﻊ ﻣﻲ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻋﺘﻴﻖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
شده ﺍﺯاستﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺪﺕ ﻫﺎ
ﻛﻪکهﺑﻪبا کالبد آن
ﮔﺬﺭﻫﺎﻳﻲداده
خدماتی ارایه می
ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎ می
ﻥ،فعالیت
انواع
شکل گیری
همچنین
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻛﺸﻲمتناسب
ﺟﺰﻳﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﺻﻠﻲ ﺁ
ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻪ
است.ﺍﻭﻝ
بودهﻟﻮﻱ
ﻫﺎﻱ ﻩپ
ها در این شبکه امکان وقوع فعالیت های اجتماعی را در
دیگر سطوح افزایش می داده است که خود سبب افزایش
اشتیاق ساکنان به حضور در این عرصه عمومی می شده تصویر 11.4
نقشه ساختار فضایی اصفهان؛ ماخذ :نقشه
تعامالت
مکانی زنده
ﺗﺼﻮﻳﺮ 3و.شبکه
شمسیﻣﺎﺧﺬ :ﻧﻘﺸﻪ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ؛
ﻓﻀﺎﻳﻲ
اجتماعی و ﺗﺼﻮﻳﺮ  .4ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
انجام ﻣﺎﺧﺬ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻓﻀﺎﻳﻲجهت ؛
ﻧﻘﺸﻪرا بهﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
هجری
سیدرضاخان1302،
مکان شکل گیری خاطرات جمعی تبدیل می کرده است .ﺳﻴﺪﺭﺿﺎﺧﺎﻥ 1302،ﻫﺠﺮﻱ ﺷﻤﺴﻲ

ﺖ ﻫﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ
ﺩ  .ﻫﺪﻑ
ﻛﺘﺎﺑﺦ ﺍ ﻧﻪ
ﺩﻫﻨﺪﻩ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
F۴
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رویکرد خاص
که به مسجد جامع می رسیده اند با میدان عتیق ارتباط
این بخش از مقاله با کمک مطالبی که در قسمت های کالبدی داشته و تا قبل از خیابان کشی های پهلوی اول
قبلی مقاله ذکر شد به تحلیل شبکه فضاهای شهری در بازارچه اصلی آن ،جزیی انتهایی از بازار اصفهان محسوب
ساختار فضایی محله دردشت اصفهان می پردازد .هدف می شده است.
این است که با تحلیل نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه شبکه فضاهای شهری در این محله شامل تعدادی گره
ای و حضور میدانی در سایت ،معیارهای شکل دهنده شهری در هم جواری بناها و مکان های مهم در در سطح
شبکه فضاهای شهری در این بافت تاریخی را شناسایی محله و مسیرهای اتصالی میان آنها است از جمله گره
کنیم.
شهشان که مقابل حسینه شهشهان است ،فضای درب
امام ،دو منار دردشت و مکان های مهم از جمله مسجد
جامع در ارتباط با میدان کهنه (عتیق) ،درب قصر و درب
4
محله دردشت اصفهان
امام و محورهای مهم ارتباطی و کانونی همچون بازارچه
محله دردشت اصفهان از محالت تاریخی شهر به شمار دردشت و بازارچه حاج محمد جعفر ،خیابان درب زنجیر،
می رود که هسته اولیه آن در عهد سلجوقی شکل گرفته بازاچه دومنار دردشت ،بازار عالمه مجلسی که ادامه
و در زمان صفویه تکمیل گشته است ،با اینکه امروزه بازار اصفهان است ،خیابان درب امام ،خیابان شهشهان،
ساختار
ﺷﺎﻣﻞتا حدی
همچنان
شودﺩﺭاما
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱنمی
ﺷﺒﻜﻪ به آن
توجه چندانی
اتصال دومنار
دردشت
درب امام
مسیر
ﺳﻄﺢوﻣﺤﻠﻪ ﻭ
بازارچهﺩﺭ ﺩﺭ
ﻣﻜﺎﻥ وﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ
اتصالیﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭ
ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺭﻱ
ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ
ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﮔﺮﻩ
ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ
ﺷﻬﺮﻱ
ﺩﺭﺩﺷﺖ
جامعﻣﻨﺎﺭ
مسجدﺍﻣﺎﻡ  ،ﺩﻭ
ﻓﻀﺎﻱ ﺩﺭﺏ
بازارچه ﺍﺳﺖ،
ﺣﺴﻴﻨﻪباﺷﻬﺸﻬﺎﻥ
ﺷﻬﺸﺎﻥ ﻛﻪ
خویشﺟﻤﻠﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ
ﺍﺗﺺﺍﻟﻲبهﻣﻴﺎﻥ
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ
ادامهﮔﺮﻩمیدهد.
حیات
کرده و
خود را حفظ
میﻭباشد.
استوار
دردشت و
این ﻡﻗﺎﺑﻞدرشت
شودﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ
میﻣﻬﻢ
ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ
ﺍﻣﺎﻡ ﻭ
ﺩﺭﺏکهﻗﺼﺮدرﻭ ﺩﺭﺏ
شهرﻛﻬﻨﻪ )
شرقیﻣﻴﺪﺍﻥ
شمالﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ
ﻣﺴﺠﺪ
ﻫﺎﻱ 3ﻣﻬﻢ ﺍﺯ
محله درﻣﻜﺎﻥ
بخش
ﺟﻤﻠﻪ در
اصفهان و
منطقه
شکل گیری
مشاهده
تصویر
ﻋﺘﻴﻖ(،طور
همان
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ
،
ﺩﺭﺩﺷﺖ
ﺩﻭﻣﻨﺎﺭ
ﺑﺎﺯﺍﭼﻪ
ﺯﻧﺠﻴﺮ،
ﺩﺭﺏ
ﺍﻥ
ﺧﻴﺎﺏ
ﺟﻌﻔﺮ،
ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺎﺝ
ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻪ
ﻭ
ﺩﺭﺩﺷﺖ
ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻪ
ﻫﻤﭽﻮﻥ
ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ
واقع شده است .این محله تا مدت ها از طریق گذرهایی این شبکه در قالب فضاهای متوالی( 5ترکیب فضاهای
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ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺯﺍﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭﺏ ﺍﻣﺎﻡ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺸﻬﺎﻥ  ،ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ ﺩﺭﺏ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻪ ﺩﺭﺩﺷﺖ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﻭﻣﻨﺎﺭ
ﺩﺭﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻪ ﺩﺭﺩﺷﺖ ﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
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ﻓﺾﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺒﺪﻱ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭﺩﺷﺖ ﺍﺹﻑﻫﺎﻥ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ  .5ﻣﺪﻝ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﺍ
تصویر  .5مدل سه بعدی شبکه فضاهای شهری در استخوانبدی محله دردشت اصفهان؛ ماخذ:
نگارندگان.
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جدول  .2فضاهای شهری (ایستا) موجود در محله دردشت؛ ماخذ :نگارندگان.
گونه شناسی فضا

نام فضا

ویژگی ها

فضای مکث
عبادتگاه

درب امام

ارزش تاریخی و نمادین ،کاربری مذهبی ،فضای برگزاری مراسم عاشورا،
نشانه محله ای ،محل بازی کودکان در حیاط پشتی ،ورودی از کوچه ها
به داخل صحن

فضای مکث

درب قصر

عنصر تاریخی و نمادین ،محل کارگاه ها ،نشانه محله های

میدانچه

سلطان بخت آغا (دومنار
دردشت)

ارزش تاریخی و نمادین ،فضای مکث محله ای ،واحدهای تجاری ،فضای
عمومی ،عنصر نمادین مقبره سلطان بخت آغا

میدان

عتیق( کهنه)

ارزش نمادین و تاریخی ،فضای عمومی ،حرکت غالب پیاده

عبادتگاه

مسجد جامع

ارزش نمادین و تاریخی ،فضای عمومی ،نشانه شهری ،همجوار بازار
تاریخی عالمه ،راه به حیاط از کوچه ها

میدانچه

حسینیه شهشهان

ارزش نمادین و تاریخی ،فضای مکث اما در ساعاتی از روز تبدیل شدن
به پارکینگ ،در روزهای مذهبی همزمان با حسینیه فعالیت دارد.
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جدول  .3فضاهای شهری (پویا) موجود در محله دردشت؛ ماخذ :نگارندگان.

S
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ویژگی ها

گونه شناسی فضا

نام فضا

بازار

بازارچه دردشت

بازار

بازارچه حاج محمد جعفر

بازار

بازار عالمه مجلسی

عنصر نمادین و تاریخی ،در استخوانبندی شهر اصفهان جزیی بازار
اصلی بوده است که در خیابان کشیهای اخیر قطع شده است ،فضای
پویای شهری ،فعالیت در مقیاس شهر ،همجواری با مسجد جامع

بازارچه

دوقاضی

دردست احداث

مسیر ارتباطی

خیابان درب زنجیر

مسیر تاریخی ،موجود در نقشه سید رضا خان و جزیی اساسی در
استخوانبندی محله ،قابلیت بدنه سازی منسجم و تبدیل شدن به مسیر
اصلی

مسیر ارتباطی

خیابان درب امام

اتصل درب زنجیر به درب امام و اتصال درب امام به درب زنجیر و از
آنجا اتصال به بازارچه حاج محمد جعفر و بازارچه دردشت ،باقی مانده
از استخوانبندی تاریخی محله

عنصر نمادین و تاریخی ،در استخوانبندی شهر اصفهان ادامه بازار اصلی
بوده است که به داخل محالت راه داشته ،فضای پویای شهری ،کاربری
مرکز محله ای ،ورودی خوانا به محله ،بدنه منحصر به فرد

o
e

عنصر نمادین و تاریخی ،در استخوانبندی شهر اصفهان ادامه بازار اصلی
بوده است که به داخل محالت راه داشته ،فضای پویای شهری ،کاربری
مرکز محله ای ،ورودی خوانا به محله ،بدنه منحصر به فرد
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شهری ایستا و پویا) این مطلب رابیان می دارد که هر ارتباط میان این فضاها و تشکیل مجموعه ای منسجم به
قسمت از آن به عنوان فضا یا عنصر سازنده مجموعه به صورت شبکه فضاهای شهری دانست .در ادامه مقاله به
مثابه فضایی مستقل و کامل با ویژگی های کالبدی و شبکه فضهای شهری و شکل دهی به آن می پردازیم.
کیفیت بصری خاص ولی مرتبط با دیگر فضاها طراحی
شده است .از دالیل ارتقای هویت و کیفیت در ساختار اصل سلسله مراتب فضایی
محله های تاریخی ایران را می توان توجه به نحوه ترکیب از ویژگی های مهم بافت تاریخی اصفهان نظم ارگانیک
فضاها با یکدیگر و پرداختن به جزییات طراحی در ایجاد راه ها و وجود سلسله مراتب فضایی از بزرگترین تا
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اصل وحدت در ترکیب
شبکه فضاهای شهری مجموعه ای متشکل از عناصرثابتی
ﺎﻧﻴﻚ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻠﺴﻠﻪ
با ساختاری متشکل از فضاهای پویا و ایستا است که آن
را به شکل گره ها و مسیرهای حرکت می شناسیم که
ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
هر عنصر در این مجموعه می تواند قبل یا بعد از عنصر
ﺴﺖ  ،ﻛﻮﻱ ﻭ ﮔﺬﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺯ
دیگر قرار گیرد و امکان ترکیب های متفاوت از عناصر
ﺱ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
مشخص را ایجاد کند .در علم طراحی شهری عالوه بر
ﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ
نوع ترکیب گره ها و مسیرها جهت شکل دهی به ساختار
بافت جهت ایجاد وحدت در ترکیب به عواملی چون به
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6ﺩﻳﺪﻩ
کارگیری مصالح مرتبط با اقلیم و بافت ،استفاده از مدول
ﺎﻟﺒﺪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻲ
های مشخص در طراحی جداره ها و تکرار موزون آن در
ﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺭﺍ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻩ
ترکیب یک جداره و همچنین طراحی کفسازی فضاها به
ﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻩ
گونه ای که فضاها را در ارتباط با یکدیگر جلوه دهد و یا
توجه به محصوریت فضا که در غالب بافت ها تاریخی به
ﻝﺯﺍﻕ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻪ
جز در مناطق گرم و مرطوب مانند شهر بوشهر در اکثر
ﺍﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ
اقلیم ها در ایران محصوریت گره ها نسبتی حدود  1به
ﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﮔﺬﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ
تصوير  .6سلسله مراتب فضايي؛ ماخذ:
 3و در بن بست ها و کوی ها 1به  1و معابر اصلی تر 1
نگارندگان.ﻓﻀﺎﻳﻲ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ  .6ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﻣﻨﺘﻬﻲ
دوفصلنامهﻣﺤﻠﻪ
ﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎﻱ
به  2طراحی شده اند .در این بافت ترکیب نظم ارگانیک
مديريت شهري
Urban Management
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کوچکترین مقیاس کالبدی است که از طریق برقراری در امتداد گذرهای اصلی به شکل متنوع و تعریف نقش
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ارتباطی حساب شده به شکل گذر از بن بست ،کوی کارکردی ویژه و تاثیرپذیری تناسبات کالبدی هر جز با
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و گذر اصلی از عرصه عمومی تا عرصه های خصوصی کارکرد آن سبب ایجاد ریتمی موزون و تکرار آن در بخش
تغییر مقیاس می دهد و فضاها را
ﺍﺳﺖبهﻛﻪگونهﺁﻥایﺭﺍ درﺑﻪساختار هایی از ساختار این شبکه توانسته کلی یکپارچه را نهایت ًا
ﺻﺮﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﭘﻮﻳﺎ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﺎ
اصلی شهر مکانیابی می کند که موجب هدایت و کنترل به ذهن عابر متذکر می شود.
باشد.ﻗﺮﺍﺭ
ﻋﻨﺼﺮآنﺩﻳﮕﺮ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
فعالیتها وﻗﺒﻞ ﻳﺎ
ﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﮔﻴﺮﺩکهﻭ در
همانطور
جاری در
رفتارهای
اصفهانﻭدر امتداد
ﻧﻮﻉ میشود
شماره 6ﺑﺮ دیده
ﺗﺮﻛﻴﺐبازارﮔﺮﻩ ﻫﺎ
تصویرﻋﻼﻭﻩ
ﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎخود اصل پیوستگی در ترکیب فضاهای شهری
ﺍﻗﻠﻴﻢمیﻭ داده،
ﻣﺮﺗﺒﻂکهﺑﺎ ارایه
ﻣﺼﺎﻟﺢخدماتی
ﻳﺮﻱکالبد و
تغییر در
ﺑﺎﻓﺖ ،
ضمنﻛﺎﺭگ
ﺕ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ
وارد آنچه از کلیت درقالب یک ساختار منسجم ،یک محله،
را
جعفر
محمد
حاج
گذر
و
است
شده
می
جماله
محله
یک بافت شهری و یک شهر در ناظر به وجود می آید،
ﻛﻔﺴﺎﺯﻱ
ﻃﺮﺍﺣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
داده ﻭ
ﺟﺪﺍﺭﻩ
ﻳﻚ
ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ
به
جماله
خطی
محله
مرکز
عنوان
به
که
می
شکل
فقط نتیجه تجمعی اتفاقی نیست که بین اجزای آن کل
ﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ﻓﻀﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻪ
مردم محل خدمات رسانی می کرده است که البته اکنون وجود دارد ،بلکه کلیت منسجم ،چیزی بیش از مجموعه
توسط محور
این
است.ﺩﺭ ﺑﻦ
قطع ﺑﻪشده 3ﻭ
عبدالرزاق 1
ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺣﺪﻭﺩ
ارتباطﮔﺮﻩ ﻫﺎ
ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ
ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
بازارچه آن است.
ﻧﻈﻢدر مرتبه
فضایی
مراتب
جعفر در
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖحاج
ﻫﻨﺪﺳﻲای ()1978:20 ,Jorg Kurtasthehk
ﻫﺎ ﺑﺎ
سلسله ﺭﺍﻩ
ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ
محمدﻧﻈﻢ
ﺗﺮﻛﻴﺐ
پایین تر نسبت به بازار که محور اصلی شهر
محسوب در ترکیب فضاهای شهری پویا و ایستا در شکل دهی
ﭘﺬﻳﺮﻱ
ﻳﺮ
ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻘﺶ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﺗﺎﺙ
می شده قرارداشته است این گذر نیز در ضمن حرکت به شبکه فضاهای شهری تفکر غالب بر آن استوار است
ﻳﺘﻤﻲ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﻛﻠﻲ
در محله به فضاهای خصوصی تری تا حد بن بست های که هر فضای شهری در پی وصل به دیگر فضاها خود را
محله منتهی می شود.
بروز دهد .بحث در اینجا بر سر وجود سیستمی از اتصال
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ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﭘﻮﻳﺎ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻔﻜﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﻀﺎﻱ
ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻭﺻﻞ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻫﺪ  .ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ  .ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺯ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﺰﺭگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩ ﻩ ﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺒﻨﺪﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ
شکل می
ساختاری
است که
عناصر
ﺧﺮﺩ فضاها
ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺰو ﻭپیوند
ﺳﻨﺘﻲاز این
ﺑﺎﻓﺖدیگر
ﻫﺎﻱنمونه
ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻪشود.
یکدیگر می
اصلﺑﺎ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
آنهاﺩﺭبهﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻭ
مکث ﻛﻪ
ﻣﺘﺤﺪ ﺍﻟﺸﻜﻞ
ﺟﺪﺍﺭﻩرا ﻫﺎﻱ
ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺜﻞ
ﺟﺪﺍﺭﻩ
ﻃﺮﺍﺣﻲوﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎﻱ در
است که
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦمدنظر
ﺷﻮﻧﺪ وﻭ کارایی
ﺗﻜﺮﺍﺭآنﻣﻲحرکت
که در
ﻣﺪﻭﻝ دهد
ﻛﺎﺭﻱو
ﻛﺎﺷﻲفضاها
ﻳﻚ سایر
ﺗﻮﺳﻂها با
ﻏﺎﻟﺒﺎًمیدان
ارگانیک
ﻫﺎﻱ پیوند
توان در
ﻫﺎﻱ می
آن را
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺟﺪﺍﺭﻩ
ﺁﺟﺮﻛﺎﺭﻱ
ﻣﺸﺨﺺ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ پیدا می
ﻫﺴﺘﻨﺪها،نیز ارتباط
ﻣﺮﺗﺒﻂفعالیت
ارتباطﻫﻢکالبدی
ضمن
ﺣﺘﻲ تبدیل
میدانﻭ را تا
خصوصیتی که
شهریﺑﻪ دانست،
ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻛﻔﺴﺎﺯﻱ
ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﺼﺎﻟﺢ ،
عناصرﻭ ﻧﻮﻉ
کنندﺩبهﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺭﺍ
ﺭﻧﮓ ﺑﻪ
ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺍﻱ
را
منفرد
فضاهای
توان
می
اصل
این
کمک
به
که
طریقی
فرآیند
این
در
برد،
می
پیش
ارتباطی
مفصل
یک
به
شدن
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻩ ﺍﻱ ﻫﺮ ﻓﻀﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻳﺪ  .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺭﺍ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ .
ایجاد
ساختاری واحد
ﻛﻤﺎﻝنمود و
واحدﺩﺭمنسجم
یک کل
ﻣﺎﻧﻨﺪ در
ﻛﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍآنﺭﺍ و
های انشعابی
ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ،ها با
فضای میدان
ارتباطی
کیفیت
ﻣﻴﺪﺍﻥراهﺣﻤﺎﻡ
ﺗﻴﻤﭽﻪ ﻭ
ﻣﺪﺭﺳﻪ،
کرد.ﻣﺴﺠﺪ،
ﺍﺟﺰﺍﻱ
ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اتصال
بزرگﻣﻲمانند
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲآنها
ﻣﻮﺟﺐگذار بین
سرپوشیده
فضاهای
عناصرﺍﺩمفصلی
ﻣﺤﻼﺕ
ﮔﺬﺭﻫﺎﻱیا ﺩﺍﺧﻠﻲ
وجودﻭ ﺍﻳﺞ
عناصر ﺣﺮﻛﺖ
هدفمند ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺳﭙﺲ ﺩﺭ
ﻛﻨﺪ ﻭ
مقیاسﻧﻤﺎﻳﺎﻥ
ارتباط ﺑﻪاز ﺧﻮﺑﻲ
ﺩﺭ ﻫﻴﺌﺖاینﻳﻚ ﻛﻞ
های ریز
بافت تا در
ﻣﻴﺪﺍﻥ درﻫﺎ ﺑﺎکل بافت
یکپارچگی
وحدت و
مجموعهﻭ
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎ
ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ
ایجادﺩﺭ ﭘﻴﻮﻧﺪ
سببﺗﻮﺍﻥ
ﺍﺻﻞ ﺭﺍ ﻣﻲ
مقیاسﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮ
استخوانبندیﺷﻮﺩ .
دهنده ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ
تشکیل ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﻜﺚ
متحد
های
جداره
مثل
سازی
جداره
مانند
طراحی
ﻋﻨﺎﺻﺮ و خرد
عنصری
عنوان
به
مساجد
گرفتن
قرار
همچنین
شود.
می
ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺍﻧﺴﺖ  ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻔﺼﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ
الشکل که در بازارها و بازارچه های بافت سنتی اصفهان اصلی از ساخت مجموعه مرکز شهر در مسیر گذر ،بدین
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻓﺾﺍﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﻲ ﺁﻥ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻔﺼﻠﻲ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ
با مدول مشخص تکرار می شوند و همچنین آجرکاری صورت که گذرهای اصلی و فرعی به آن راه دارند و حیاط
ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ
های جداره های خیابان های عمومی که غالب ًا توسط مسجد در قالب یک فضای شهری عملکرد دارد مانند
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺬﺭ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﮔﺬﺭﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺣﻴﺎﻁ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ
یک کاشی کاری فیروزه ای رنگ به هم مرتبط هستند ،ورودی ها مختلف که از گذرهای اطراف به حیاط وسیع
ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﻫﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﻁ ﻭﺳﻴﻊ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ
همچنین پیوستگی را در انتخاب و نوع به کارگیری مصالح ،مسجد جامع اصفهان راه پیدا می کنند.
ﻛﻨﻨﺪ.
کفسازی و حتی ایجاد ارتباط میان عملکردهای هر فضا
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تصویر  .7چگونگی ترکیب فضاهی پویا و ایستا در شبکه فضهای شهری در ساختار فضایی محله
دردشت؛ ماخذ :نگارندگان.

می توان دید .شاید بتوان پیوستگی را حالتی از وحدت
در طراحی شهری به شمار آورد .مانند مجموعه بازار که
در کمال هماهنگی و یکپارچگی اجزای مسجد ،مدرسه،
تیمچه و قیصریه ،میدان حمام کاروانسرا را در هیئت یک
کل به خوبی نمایان می کند و سپس در ادامه حرکت و
ایجاد گذرهای داخلی محالت موجب پیوستگی فضاهای

www.SID.ir

مقیاس انسانی
ترکیب شبکه راه ها و میادین در این بافت به گونه ای
است که ناظر با گذر از آنها احساس ارتباط مناسب با آنها
پیدا میکند ودرجه محصوریت فضاها متناسب با میدان
دید انسان اندازه و تناسبات اوست که در نتیجه انسان می
تواند با مشاهده همزمان فضا و بخشی از آسمان ادراک

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻭﺩﺭﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﻳﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎ ﻭ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﺿﺤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﺮ ﻓﻀﺎﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺎ
ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻜﺚ ﺑﻌﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻭﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻳﻜﻤﺮﺗﺒﮕﻲ
واضحی نسبت به کل فضا به دست آورد .همچنین فاصله نیز توجه می شده است یعنی ترکیب عناصری با فرم و
ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
تواند ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻓﻀﺎﺳﺖمی .ﺍﻳﻦ
ﻫﺎﻱ ﺏ
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩتا  ،ﻓﺮﻡ
ﺗﺎﺯﮔﻲ ﻳﻚ
ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ
متناسب
بعدی نیز
فضای ﻭمکث
فضای حرکت
میان هر
مختلفی را
انتظاماتﺩﺭفضایی
ﻣﻔﻬﻮﻡ متفاوت
ﺻﺮﻱ ﻳﺎتناسبات
تنوعﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﭘﻴﺶ وﺑﻴﻨﻲ
ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚاینﻭ ﺑﻌﻀﺎً
پایینﻫﺎﻱ
ﻛﻮﭼﻪ
ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ
عنوانﻛﻪ ﭘﺲ
ﺑﺪﻳﻦ بهﺗﺮﺗﻴﺐ
گیری و
مقیاس ﺍﺯاندازه
ﺍﺳﺖ ،انسانی
ﻣﺸﻬﻮﺩ با گام
ﺑﺪﻭﻥ تغییر
ﺗﺎﺭﻳﻚ ایجاد
صورت که با
ﻧﻈﻢآورد .به
ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺑﺎوجود
بودن به
ﻏﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺩﺭﺍﻛﻲ
راه وﺍﺻﻞ ﺩﺭ
عنصرﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
است.ﻧﻈﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻲدرﺷﻮﻳﻢ
شده ﻭ ﺑﺎ
نظرگرفتهﺑﺰﺭگ
ﻭﺍﺭﺩ درﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
سرعتﻳﻜﻤﺮﺗﺒﻪ
ﺭﻭﻳﺖ ﻗﺒﻠﻲ
حرکت وی
ﺕو
ﺗﻨﻮﻉ ﻭاندازه
ﺍﻳﺠﺎﺩ فرم،
میدان مانند
هریک .از دو
فضایی آن و همچنین تغییر
محصوریت و
تناسباتﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ
درجه ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻧﻴﺰ
یکمرتبگیﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺲ ﻏﻠﺒﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮ ﻋﺎﺑﺮ
ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ

به مفهوم تازگی یک عملکرد ،فرم و کیفیت های بصری جهت راه ها ،تنگ و گشاد نمودن آنها و تنظیم فعالیت
یا مفهوم فضاست .این ویژگی در فضاهای متوالی این ها و کاربری های حول یک فضا و تعیین میزان شلوغی
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﻓﻀﺎﻳﻲ
بافت مشهود است ،بدین ترتیب که پس از عبور از کوچه یا خلوتی آن و همچنین ایجاد پرسپکتیوهای متنوع در
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺗﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ
ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ
های باریک با نظم ارگانیک و بعض ًا تاریک بدون پیش طول مسیر می توان سبب ایجاد تنوع در شبکه فضاهای
ﺍﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮﻱ ﺑﺎ ﻓﺮﻡ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
فضاهایﻧﻴﺰ
ﻧﻈﺮواردﻣﻲ ﺭﺳﺪ
قبلیﺗﺮ ﺑﻪ
رویتﺟﺎﻟﺐ
امکانﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ
بزرگ و
یکمرتبه
ﻛﺎﻟﺒﺪﻱبینی و
ﺷﺪﻩشد.
شهری
ایجادﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻋﻨﺼﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ
ﺁﻭﺭﺩ در .ﺑﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺭﺍ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺕ
ﻭﺟﻮﺩاصل
استفادهﺑﻪاز این
ﻓﻀﺎﻳﻲشویم.
هندسی می
ﺗﻮﺍﻧﺪ نظم
ﻣﻲ با
فضایی ﺭﺍﻩ ﻫﺎ  ،ﺗﻨﮓ ﻭ ﮔﺸﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﻭ
ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ
ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻓﺮﻡ،
ﺗﻨﺎﺳﺒﺎﺕگاه نیز
میﻭگذارد و
ﺩﺭﺟﻪبیننده تاثیر
ادراکی
تغییرات
ﻣﻴﺪﺍﻥ تنوع
تباین
استفاده از
ﺗﻌﻴﻴﻦتواند
نیز می
ﻳﻚپیاده
ﺣﻮﻝعابر
فضا بر
ایجادﻭ حس
ﺗﻨﻈﻴﻢ هدف
ﺍﻳﺠﺎﺩ کیفیت های
کالبدی و
ویژگی های
گوناگونی در
ﻣﻴﺰﺍﻥایجاد
ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴﻮﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺧﻠﻮﺗﻲ ﺁﻥ ﻭ
ﺷﻠﻮﻏﻲ ﻳﺎ
ﻓﻀﺎ ﻭ
غلبهﻫﺎﻱ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ
ﺩﺭ ﻃﻮﻝباشد.
اجزا .و عناصر شبکه فضاهای شهری در عین توجه
بصریﺷﺪ
ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ
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تصویر  .8حرکت در نظم ارگانیک راه ها و نظم هندسی گره ،یکمرتبگی ،وجود تباین و تنوع فضایی
فضایی در بافت؛ مأخذ :نگارندگان.

به حفظ ارتباط با فضاها و بافت مجموعه سبب ایجاد
ایجاد تنوع فضایی
هویت و رهایی از یکنواختی شده که از آن با عنوان تباین
در طراحی شبکه فضاهای شهری در بافت های تاریخی فضایی یاد می کنیم .اصل تباین را می توان جزیی از
به این اصل که هرچه یک مسیر متنوع تر و به لحاظ فرآیند ایجاد تنوع در فضاهای شهری متوالی دانست؛
ترکیبات کالبدی پیچیده تر باشد جالب تر به نظر می رسد بنابراین تباین فضایی را از طریق ایجاد سایه و روشن در
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ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺟﺰﻳﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺕ ﻧﻮﻉ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﻪ ﻱ ﺍ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺴﻘﻒ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺴﻘﻒ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﻴﺰ
ﺠﺎﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻓﻀﺎ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﺍﺻﻞ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻧﺪﻙ ﺳﺒﻚ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ
ﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺗﻀﺎﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
فضا به مفهوم بازی با نور و سایه یا سرپوشیده یا مسقف فعالیت های اجتماعی به عنوان عامل ایجاد هویت و حس
ﺣﺲ مانند
قسمت ها
ﺍﻳﺠﺎﺩبرخی
ﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎ ﺟﻬﺖ کردن
ﻣﻜﺎﻥاستفاده از ساباط یا ایجاد مکان در ساکنان شناخته می شود نیز می تواند به عنوان
ﻫﻮﻳﺖ ﻭ
فضاهای
اتصالﺩﺭ راه به میدان در فضا عامل ایجاد خوانایی و شکل گیری تصویر ذهنی مثبت از
نحوه ﺑﺎﻓﺖ
مسقفﺑﻪدرﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻲ
ﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
همچنین در
برقرار نمود.
طراحی جداره های شهری نیز بافت هم موثر باشد.
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ
ﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ
ﺩﺭ فضا
تاکید برﻫﺎیک
ایجاد
جهت
ﺁﻭﺭﻧﺪﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ گاه
ﻃﻮﻝیا بخشی از جداره اصل مانند مجموعه درب امام که به عنوان یک فضای مذهبی
ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
سبک
تباینﻭ را در
طراحی به کار می برند تا شناخته شده در محله دردشت در قالب یک نشانه محله
ﻓﻀﺎ ﻭ
اندکﺑﺮﺍﻱ
تغییر ﻭﻳﮋﻩ
ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺩ
ﻬﻮﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺨﺼﻴﺖ
تاکید.تضادی
و
تنوع
ایجاد
ضمن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦنیز با زمینه خود نداشته ای کاربرد داشته ضمن آنکه به دلیل گذر کوچه ها از
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ باشد.
میان مجموعه حیاط آن نیز به شکل یک فضای شهری
ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
نیز عملکرد دارد و خود مجموعه نیز به عنوان یک مکان
ﺮﺩ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﮔﺮﻩ
عملکردها ﺑﻪجهت
ترکیب
ایجاد هویت و حس مذهبی برای کلیه ساکنین شناخته شده است و مکان
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻱ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻚ ﮔﺮﻩ
ﺩﺷﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺒﺐ
ﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ مکان
برگزاری مراسم خاص مانند عاشورا در محله می باشد.
ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺩﺭ بر شکل دهی به ساختار
عالوه
ﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞشبکه
شهریﻣﻜﺎﻥ
فضاهایﻭ ﺣﺲ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻮﻳﺖ

D
I

ﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺫﻫﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ

S
f

o
e

18

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

v
i
h

شماره  31بهار و تابستان 92

No.31 Spring & Summer

79

c
r

تصویر  .10تنظیم فعالیتهای در طول شبکه فضاهای شهری در بافت
محله دردشت؛ مأخذ :نگارندگان.

بافت در مسیر حرکت خود مجموعه ای از عملکردهای
گوناگون را نیز گردهم می آورندکه تنظیم کاربری ها و
فعالیت ها در طول شبکه به مفهوم تعریف شخصیت و
کاربرد ویژه برای فضا و تعریف گروه استفاده کنندگان از
آن مد نظر می باشد .همچنین درتعریف فعالیت ها در
طول شبکه توجه به چگونگی ترکیب فرم و عملکرد
هر یک از فضاها به صورت توجه بر انطباق گره ها و
عملکردشان می توان سبب تبدیل یک گره به نشانه ای
خاص در سطح محله شد که ضمن آنکه سبب افزایش
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A

نتیجه گیری و جمعبندی
یک مجموعه شهری را باید سازمان انتظام یافته ای تلقی
نمودکه استخوانبندی آن ترکیب هدفمندی از اجزا مختلف
با مقیاس ها و عملکردهای متفاوت است؛ همانطور که در
مقاله نیز به آن پرداخته شد این ساختار منظم با استقرار
تصادفی چند فضا به وجود نمی آید ،بلکه تمامیت خود را
از ویژگی ها و اصول خاصی به دست می اورد ،در نتیجه
اگر نتوان تدابیر الزم را برای حفظ تمامیت و یکپارچگی
آن اتخاذ نمود ،می میرد و از بین می رود .نتايج پژوهش

در طراحی این شبکه در ساختار فضایی بافت کارگرفت،
می پردازد .نتیجه کاربردی این پژوهش برنامه ریزی و
مدیریت بافت های تاریخی جهت ارتقا کیفیت زندگی
در آنها است .در این نمونه موردی مفاهیم و مولفه های
سازنده شبکه فضاهای شهری در یک فرآیند منطقی ارائه
شده و چشم انداز مدیریت شهری در اولویت برنامه ریزی
جهت دوام کارکرد این شبکه در ساختار فضایی بافت را
مشخص می کند.

حاضر ،از دو جهت قابل جمع بندي است:
اول ،شناسايي سه معيار اصلي ساختارکالبدی ،ساختار
فعالیتی و ساختار هویتی به عنوان مفاهیم كليدي در شكل
گيري شبکه فضاهای شهری در یک بافت تاریخی و
معرفي معيارهاي فرعي به عنوان اجزاء آنها كه در جدول
شماره چهار ارائه گردید؛
دوم :شناسايي اهميتي كه حضور و حفظ این شبکه در
تداوم حیات بافت های تاریخی و تاثیرشان بر نحوه
پاسخگویی به نیازهای ساکنین بافت دارد .در پاسخ به
اين پرسش كه چه مؤلفه هايي مي تواند در شكل گيري همانطور که در جدول نیز قابل مشاهده است توجه ساختار
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جدول  .4معیارهای شکل دهنده شبکه فضاهای شهری؛ مأخذ :نگارندگان.

معیارهای شکل
دهنده شبکه
فضاهای شهری
ساختار کالبدی

دوفصلنامه مديريت شهري

نحوه ترکیب فضا

اصل سلسله مراتب فضایی
اصل پیوستگی درترکیب فضاهای شهری
اصل وحدت در ترکیب
مقیاس انسانی
یکمرتبگی
ایجاد تنوع فضایی
استفاده از تباین فضایی

ساختار فعالیتی

ارایه خدمات
تضمین زندگی
اجتماعی

ترکیب عملکردها مقیاس فعالیت ها

ساختار هویتی

معنادارشدن فضا
تبدیل فضابه
مکان
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حس مکان

شبکه فضاهای شهری در ساختتر فضایی یک بافت
تاریخی مؤثر باشد؟ ،بايد گفت كه بر طبق تصاویر ،جداول
و تحليلهاي ارائه شده در نمونه موردی ،وجود سه عامل
کالبد ،فعاليت و معنا و هويت از عوامل اساسي در شكل
گيري شبکه فضاهای شهری و تبديل آن به جزيي جدایی
ناپذیر از استخوانبندی یک بافت مي باشد .نکته اساسی
در چگونگی نحوه ترکیب فضاها و ایجاد ارتباط میان هر
فضا با فضای مجاور است که هر معیار به شکلی در ارتباط
با معیار دیگر ،در خلق این شبکه نقش داشته و عناصر
استخوانبندی را سازمان می دهد.
جدول شماره چهار به معرفی معیارها و اصولی که باید
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معیار سنجش
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شبکه
اجتماعی،سرزندگی،عامل
مشوق حضور
درفضا،گوناگونی
انطباق فضاها و عملکردشان
انطباق فضاها با نشانه ها
نوع رویداد در مکانها

A

کالبدی شبکه فضاهای شهری به عوامل موثر در نوع
و چگونگی پیوند میان فضاهای ایستا و پویای در طول
شبکه می پردازد ،عواملی که مسبب شکل گیری یک
ترکیب مناسب به عنوان فضاهای پیوسته متوالی می
شود که از رعایت اصولی چون اصل پیوستگی در ترکیب
فضاهای شهری ،رعایت سلسله مراتب فضایی ،مقیاس
انسانی ،اصل وحدت در ترکیب ،یکمرتبگی ،استفاده از
تباین و ایجاد تنوع فضایی پیروی می کند که نتیجه آن
خوانایی بافت و امکان درک آسان است.
نکته دیگر که در طراحی این شبکه باید در نظر گرفت
توجه به نیازهای اجتماعی  -خدماتی ساکنین بافت است

که با تنظیم فعالیت ها در طول شبکه در کنار توجه به زمستان1371
مقیاس عملکرد هر فضا و نوع خدماتی که باید ارایه دهدJorg kurtasthehk der Architekt Grund- ،
lagen der Architekt Wahrenehmung
ساختار فعالیتی شبکه شکل می گیرد .هدف از تنظیم
Stuttgart 1987,20
فعالیت ها در طول شبکه ایجاد سرزندگی و تشویق به
حضور در فضا می باشد .آخرین بخش از معیارهای شکل Hepcan,serif , Kaplan Adnan,ozkan bu-
دهنده به ساختار شبکه های فضاهای شهری به ساختار lent, Public space networks as a guide to
هویتی آن باز می گردد که در واقع باید برآیندی از هر دو sustainable urban development and so-
ساختارکالبدی و فعالیتی شبکه باشد .هدف اصلی از این cial life, International journal of sustain-
able development,2006
بخش ایجاد هویت برای فضاها ،کمک به شکل گیری
حس مکان در ساکنین و خلق تصویر ذهنی مناسب Rogers,R,The Urban landscape Task
برای آنها در کنار معنا بخشیدن به هرجز این شبکه می Force, 1999,Towards an urban renais-
sance
باشد که نتیجه تبدیل شدن محله به مکانی برای زندگی
و انجام تعامالت اجتماعی است .پژوهش حاضر می تواند Ward Thompson,Catharine,Urban open
مبنایی برای شناخت ساختار فضایی و کارکرد آن در بافت space in 21st century, Land scape and ur-
ban planning,2002
های تاریخی ایران باشد .شناخت این ساختار و کمک به
Trancik,R,Finding
حفظ تداوم حضور عناصر ان در بافت می تواند در ارتقای lost
space,Reinhold,1986
کیفیت سیمای بافت و پاسخگوی به نیازهای ساکنین
موثر باشد .همچنین با کمک استفاده از این مفاهیم و
شناخت معیارهای موثر در شکل گیری آن می توان در امر پی نوشت
مدیریت شهری و دخالت در بافت های فرسوده تاریخی
1. Urban place
تحت عناوین مرمت ،احیا و یا تغییر ساختار عملکردی و
2. Public space network
فیزیکی آن از مسیر درست وارد عمل شد.
.3جهت تحليل نمونه موردي توجه به ساختار فضايي شهر
اصفهان به دليل اينكه بخش اصلي ان در زمان صفويه
منابع و ماخذ
پورجعفر ،محمدرضا ( )1388مبانی بهسازی و نوسازی و تحت
تاثيرمكتب شهرسازي اصفهان شكل گرفته و تاثيري كه
بافت قدیم شهرها ،انتشارات پیام.
توسلی ،محمود ( )1382اصل ارتباط در طراحی شهری ،در بخش هاي داخلي نيز مي گذارد مفيد به نظر مي آمده
است.
مجله هنرهای زیبا ،شماره14.
حبیبی ،محسن ( )1382چگونگی الگوپذیری و تجدید  .4اطالعات اين بخش با استفاده از مطالعات تاريخي
و گزارش مهندين مشاور باوند در سال  1385به دست
سازمان استخوانبندی محله ،هنرهای زیبا ،شماره .13
حبیبی ،محسن ( )1377مکتب اصفهان در شهرسازی ،آمده است.
5.Sequence spaces
مجله هنرهای زیبا ،شماره 3
6. Identity
سلطان زاده ،حسین ( )1370فضاهای شهری در بافت
7. Sense of place
های تاریخی ایران ،تهران ،نشر معماری و شهرسازی.
غفاری ،علی ( )1371مبانی طراحی فضاهای متوالی
در معماری شهر ،مجله صفه شماره  6و 7و ،8پاییز و
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