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چکیده

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

های تاریخی می باشد.

واژگان كلیدي: شبکه فضاهای شهری، ساختار 
شهر، فضاهای متوالی، اصفهان، دردشت.
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این مقاله استخراج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد سحر اسمعیلیان به راهنمایی دکتر محمد رضا پورجعفر می باشد.

Investigation of the performance of the Municipality in the 
framework of good municipal rule: a case study of Babolsar 
City

 One-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 index-
 es 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 be-
 tween 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 co-
 operation 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  support-
 ed.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, coop-
erative action, efficiency, effectiveness
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مقدمه
استفاده از تفکر شبکه فضاهای شهری ساختاری منسجم 
از بافت یک شهر را شکل می دهد که در آن نه تنها پیوند 
و اتصال کالبدی فضاها مدنظر است؛ بلکه فعالیت ها نیز 
خوانایی،  ایجاد  به  آن کمک  نتیجه  که  یابند  می  ارتباط 
ساختار  یکپارچه سازی  و  یابی  گیری حس جهت  شکل 
شهر است. در شهرهای تاریخی ایران این کلیت در قالب 
ترکیبی یکپارچه از فضاهای شهری شکل می یافته است 
و  شهری  )فضاهای  شهری  ساختار  سازنده  عناصر  که 
مفاصل ارتباطی( در آن به عنوان مکان های مهم فعالیت 
و زندگی ساکنان نقش حیاتی داشته اند. شهرهای ایران 
ویژه  فضایی  ساخت  مبین  کالبدی  فشردگی  رغم  علی 
ومراکز  شهر  مرکز  مجموعه  پیوستگی  آن  و  هستند  ای 
)توسلی، 1371،  است  اصلی  گذرهای  از طریق  محالت 
ص 41(. این نوشتار تالش دارد با بررسی مفهوم شبکه 
راستای  در  دردشت،  تاریخی  بافت  در  شهری  فضاهای 
کشف مولفه های اثرگذار بر شکل گیری این شبکه در آن 
بافت تاریخی گام بردارد. در این فرایند مقاله ابتدا نگاهی 
مفهوم  به  بحث  نظری  های  پایه  ساختن  جهت  اجمالی 
فضای شهری و جایگاه آن در ساختار شهرهای تاریخی 
ایران از دیدگاه صاحبنظران پرداخته و سپس بحث را با 
بررسی مفهوم شبکه فضاهای شهری به پایان می رساند 
به تحلیل نمونه موردی و کشف مولفه های  ادامه  و در 
موثر بر شکل گیری شبکه فضاهای شهری در بافت آن 

می پردازد. 
اهداف، سواالت و روش پژوهش

شکل  معیارهای  به  دستیابی  پژوهش  این  اصلی  هدف 

دهنده شبکه فضاهای شهری در ساختار فضایی شهرهای 
تاریخی ایران می باشد. لذا این پرسش اساسی مطرح می 
شهری  فضاهای  شبکه  کارکرد  و  گیری  شکل  که  شود 
هایی  مولفه  چه  توسط  و  چگونه  تاریخی  های  بافت  در 

سازماندهی می شود؟ 
ای،  کتابخانه  مطالعات  از طریق  ابتدا  پژوهش حاضر  در 
چارچوب نظری مقاله تکمیل می شود و در ادامه تحلیل 
مبانی  از  حاصل  نتایج  از  استفاده  ازطریق  موردی  نمونه 
یافتن عناصر شکل  نظری و بررسی های میدانی جهت 
دهنده شبکه فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران 
در محله دردشت اصفهان به عنوان مورد پژوهی به بوته 
آزمایش گذاشته می شود. واضح است که شهر اصفهان 
ایران دانست که  از جمله شهرها سرآمدی در  را میتوان 
اندیشیده  فکری  نظام  و  اصول  پایه  بر  صفوی  درعهد 
از جمله  نیز  شده ای شکل گرفته است. محله در دشت 
محالت تاریخی شهر اصفهان است که تا به امروز ساختار 
فضایی خود را تا حدی حفظ نموده است و می تواند نمونه 
شناخت  در  مند  نظام  تفکر  یک  تحلیل  جهت  مناسبی 
از  تحقیق  این  باشد.  تاریخی  بافت  یک  کالبدی  ساختار 
نوع تحقیقات علمی- کاربردی است که عالوه بر استفاده 
از ابزار مطالعات کتابخانه ای و روشهای برداشت میدانی 
از روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوایی نیز در ادامه 

روند آن استفاده شده است.

پیشینه تحقیق 
اصولی  و  قواعد  از  شهر  یک  سیمای  کیفیت  و  هویت   

2 
 

، 1371 توسلي،(فضايي ويژه اي هستند و آن پيوستگي مجموعه مركز شهر ومراكز محالت از طريق گذرهاي اصلي است 
، در راستاي كشف مولفه ي دردشتضاهاي شهري در بافت تاريخاين نوشتار تالش دارد با بررسي مفهوم شبكه ف. )41ص 

له ابتدا نگاهي اجمالي جهت ساختن ادر اين فرايند مق. هاي اثرگذار بر شكل گيري اين شبكه در آن بافت تاريخي گام بردارد
گاه آن در ساختار شهرهاي تاريخي ايران از ديدگاه صاحبنظران يپايه هاي نظري بحث به مفهوم فضاي شهري و جا

بحث را با بررسي مفهوم شبكه فضاهاي شهري به پايان مي رساند و در ادامه به تحليل نمونه موردي و پرداخته و سپس 
  .ه فضاهاي شهري در بافت آن مي پردازدككشف مولفه هاي موثر بر شكل گيري شب

 
، سواالت و روش پژوهش اهداف

ر ساختار فضايي شهرهاي تاريخي هدف اصلي اين پژوهش دستيابي به معيارهاي شكل دهنده شبكه فضاهاي شهري د
هاي تاريخي گيري و كاركرد شبكه فضاهاي شهري در بافتن پرسش اساسي مطرح مي شود كه شكللذا اي. ايران مي باشد

 شود؟ هايي سازماندهي ميچگونه و توسط چه مولفه
شود و در ادامه تحليل نمونه موردي اي، چارچوب نظري مقاله تكميل مي در پژوهش حاضر ابتدا از طريق مطالعات كتابخانه

ازطريق استفاده از نتايج حاصل از مباني نظري و بررسي هاي ميداني جهت يافتن عناصر شكل دهنده شبكه فضاهاي 
واضح  .شهري در بافت هاي تاريخي ايران در محله دردشت اصفهان به عنوان مورد پژوهي به بوته آزمايش گذاشته مي شود

را ميتوان از جمله شهرها سرآمدي در ايران دانست كه درعهد صفوي بر پايه اصول و نظام فكري  است كه شهر اصفهان
محله در دشت نيز از جمله محالت تاريخي شهر اصفهان است كه تا به امروز ساختار . انديشيده شده اي شكل گرفته است

مند در شناخت ساختار يل يك تفكر نظامتواند نمونه مناسبي جهت تحلفضايي خود را تا حدي حفظ نموده است و مي
كاربردي است كه عالوه بر استفاده از ابزار مطالعات -اين تحقيق از نوع تحقيقات علمي. كالبدي يك بافت تاريخي باشد

. ادامه روند آن استفاده شده است كتابخانه اي و روشهاي برداشت ميداني از روش تحقيق توصيفي و تحليل محتوايي نيز در
 

 
 .نگارندگان: مأخذ؛ پژوهشفرآيند مقاله  .1نمودار 

 
پيشينه تحقيق  

ن اصول شكل آمبناي  هويت و كيفيت سيماي يك شهر از قواعد و اصولي سرچشمه مي گيرد كه ساختار كالبدي آن بر 
مجموعه هايي شهر هاي سنتي را مي توان به عنوان . گرفته و در طول صدها سال ارزش و اعتبار خود را حفظ كرده است

به هم پيوسته تلقي نمود كه در يك نظام سلسبه مراتبي خاص شكل گرفته و به صورت منسجمي با يكديگر پيوند خورده 
در بهسازي يا مرمت مي بايست ضمن توجه به كل، اصالح اجزا را مورد نظر قرار داده و با حفظ هويت و اصول و  .اند

نمودار 1. فرآیند مقاله پژوهش؛ مأخذ: نگارندگان.
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بر مبنای آن  سرچشمه می گیرد که ساختار کالبدی آن 
اصول شکل گرفته و در طول صدها سال ارزش و اعتبار 
خود را حفظ کرده است. شهر های سنتی را می توان به 
در  که  نمود  تلقی  پیوسته  هم  به  هایی  مجموعه  عنوان 
یک نظام سلسبه مراتبی خاص شکل گرفته و به صورت 
منسجمی با یکدیگر پیوند خورده اند. در بهسازی یا مرمت 
می بایست ضمن توجه به کل، اصالح اجزا را مورد نظر 
قرار داده و با حفظ هویت و اصول و ویژگی های سازمان 
مجموعه ها به اصالح آنها پرداخت. به اعتقاد حبیبی نقش 
عناصر استخوانبدی محله در ترکیب کلی همانند نقش نت 
های موسیقی در یک دستگاه موسیقیایی و یا نقش واژه 
انواع  از  ها در یک متن ادبی است. تاثیرات متفاوتی که 
مختلف ترکیب اجزا در موسیقی و یا در ادبیات حاصل می 
شود حیرت برانگیز است و این امر در مورد خلق فضاهای 
شهری در هر مقیاسی به ویژه مقیاس محله نیز شگفتی 
 .)33 ص   ،1382 )حبیبی،  باشد  تواند  می  و  بوده  آور 
تشکیل  ارکان  ترین  اساسی  از  فضاهای عمومی شهری 
دهنده استخوانبدی شهرهای تاریخی ایران به شمار می 
آیند که ترکیب و ارتباط میان انها مجموعه ای یکپارچه 
این میان  اجزا را خلق می کند. در  از  تاثیری متفاوت  با 
توسلی عقیده دارد که پی بردن به معنی و مفهوم قواعد و 
معیارهای شکل دهنده ساختار کالبدی شهر و به کارگیری 
آن در عمل دشوارترین مرحله در کسب مهارت حرفه ای 
طراحی شهری می باشد )توسلی، 1382، ص 33(. از سوی 
دیگر ارتباط میان فضاهای شهری در بافت های تاریخی 
ایران مجموعه ای منسجم از شبکه فضاهای شهری را 
در بافت ایجاد می کرده است. با وجود نقش موثری که 
این شبکه در شکل گیری و تقویت ساختار فضایی بافت 
ادبیات طراحی  اما در  ایفا می کرده است؛  تاریخی  های 
و  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  خوبی  به  کشورمان  شهری 
عمده نوشتارهای موجود حول توصیف این مفهوم در قالب 
فضاهای متوالی پرداخته و جایگاه و نحوه شکل گیری آن 
در بافت های تاریخی ایران به درستی مورد کاوش قرار 
نگرفته است. لذا درک فرایند شکل گیری و عملکرد این 
شبکه با نفوذ در محتوا و کارکرد فضای شهری و جایگاه 
آن در بافت های تاریخی ایران در ترکیب با بستر کالبدی 

و عملکردی آن محقق می شود.
 

مبانی نظری
ساخت  در  آن  کارکردهای  و  جایگاه   ، شهری1  فضای 

فضایی شهرهای تاریخی ایران
جایگاه فضای شهری  بررسی  به  مقاله  از  بخش  این  در 
و  ماهیت  و  ایران  تاریخی  شهرهای  فضایی  ساختار  در 
شهرسازی  حرفه  صاحبنظران  دیدگاه  از  آن  کارکردهای 
شهری  فضای  اینکه  باب  در  طورکلی  به  پردازیم.  می 
نظریات  شهری  طراحی  حرفه  اندیشمندان  چیست؟، 
یکسان  مورد  یک  در  همه  که  اند  داده  ارایه  گوناگونی 
می باشد که فضای شهری را فضایی عمومی می دانند 
تعامالت  انجام  و جهت  داشته  آن دسترسی  به  که همه 
اجتماعی و رخداد زندگی شهری سازماندهی می شود. در 
این باب نیز زوکر تعریفی واضح و روشن از فضای شهری 
ارایه می دهد که در آن فضای شهری را ساختاری می 
داند سازمان یافته و واجد نظم که به صورت کالبدی برای 
استوار  روشنی  و  معین  قواعد  بر  و  انسانی  های  فعالیت 

است.
و خصوصی شهرهای  نیز عرصه های عمومی  ایران  در 
تاریخی ایران در متن شهر نمود می یافتند. اما برخالف 
آنچه امروزه آن را فضای شهری می نامیم، در بافت سنتی 
فضای  جامعه  بر  حاکم  فرهنگی  شرایط  دلیل  به  ایران 
شهری در یک بافت سنتی تنها بخشی از روابط حاکم بر 
عرصه های عمومی را در بر می گرفت. از مطالعه بافت 
های تاریخی ایران نیز چنین بر می آید که گاه جلوخان 
ورودی های مکان های مهم شهری، همچون مساجد و 
شهری  عمومی  فضاهای  از  جزیی  عنوان  به  نیز  بازارها 
مطرح بوده اند. از آن جمله می توان به سبزه میدان که در 
مدخل ورودی بازار شهر تهران شکل گرفته است اشاره 
کرد. همچنین محل تالقی گذرهای داخل محله میدانچه 
و  تجاری  خاص  های  کاربری  که  محالت  مراکز  و  ها 
انبار مسجد، حسینیه یا  خدماتی مردم محله از قبیل آب 
تکیه و سقاخانه و سایر کاربری های مورد نیاز در کنار آنها 

شکل می گرفته اند.
در جدول شماره 1 سعی 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 
ستون  و  شده  پرداخته  اند،  داشته  کارکرد  تاریخی  های 
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.

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

اند که مهمترین عامل پویایی این فضاها بوده است. 

ماهیت و کارکردتبلور کالبدیگونه فضاییصاحبنظران

- فعالیت های مفتاوت به لحاظ کارکردی- تنوع در سلسله مراتب فضاییراه و میدانسلطان زاده
در سلسله مراتب فضایی متغیراست.

میدانتوسلی
خیابان
تکیه

حسینیه
بازار

- جزیی جداناپذیر از ساخت فضایی شهر
-هماهنگ و واجد نظم

-سازمان یافته از طریق ارزش های بصری

-ترکیبی از فعالیت، بناهای مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، اداری و تجاری

-گشایش های کوچک و بزرگ در مسیر معابرراه و میدانصفامنش
-ترجیح و تنوع ارگانیک

-توجه به غلظت بدنه سازی ها و معماری فضا

یک
-توجه به غلظت بدنه سازی ها و معماری فضا 

-تنوع در سلسله مراتب فضاییراه ومیداننقی زاده
-معابر کمتر محل اطراق بوده و بیشتر جهت 
رفت و آمد مورد استفاده قرار می گرفته اند

-برحسب نوع سلسله مراتب فضایی کارکرد ویژه می 
یافته اند.

-بن بست ها اغلب فضای اجتماع کودکان و زنان بوده 
است.

-میدان هامحل پاتوق های محلی بوده اند.
-هرنوع فعالیت و عملکردی بنا به وسعت و شکل و 
ماهیت تناسبات و ابعاد خاصی را برای فضای شهری 

تعریف می کرد.
-رعایت مقیاس انسانی درهردو بعد حرکت و فعالیت

فضاهای توقفپورجعفر
فضاهای تردد

-فضاهای ارتباطی
-فضاهای دارای ارزش تاریخی و باستانی

-کوچه و گذرها
-رعایت نظام و سلسله مراتب

-تناسب طول، عرض و ارتفاع در طراحی فضا
- ساختار ارگانیک بافت که از ترکیب فضاها 

حاصل می شده است.

- القا حس امنیت به دلیل ساختارکالبدی - فضایی 
بافت 

-هدایت و کنترل رفتارهای جاری در بافت از طریق 
نظام سلسله مراتب

جدول 1. ديدگاه متخصصین به ماهیت و چگونگی فضای شهری در بافت های تاريخی ايران؛ ماخذ: نگارندگان.
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شبکه فضاهای شهری 2
آنچه در بحث پیشین به آن پرداخته شد به شکل واضح 
بیان می کند که در ساخت فضایی شهرها، همواره دوگونه 
از فضای شهری، فضاهای شهری پویا که همان فضاهای 
ارتباطی می باشند و فضاهای شهری ایستا که در قالب 
گره ها و میدان ها تبلورکالبدی می یابند مطرح بوده اند 
اما آنچه نیاز است به آن پرداخته شود نحوه ترکیب این 

فضاها در شکل دهی به استخوانبدی بافت می باشد.

»به سوی  عنوان  تحت  کتابی  در  راجرز   1999 سال  در 
یک رنسانس شهری« مجموعه گزارشات خود را در قالب 
کتابی از تجربیات در هنگام حضور در نیروی ویژه مسایل 
برپا  انگلیس  برایتون  در  بریتانیا  شهری که توسط دولت 
شده بود اعالم کرد او در این گزارش اشاره می کند که 
در سیستم های امروزین شهرها و نحوه توسعه آنها باید 
به چالش هایی جهت ایجاد دسترسی های مناسب تر به 
فضاهای عمومی شهری اندیشید که او رسیدن این هدف 
قالب شبکه ای  زیبای هنری در  را در خلق مکان های 
به هم پیوسته از فضاهای باز شهری می داند. ضمنًا که 
اشاره ای می کند به شکل و فرم مناسب یک شهر و آن 
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 
محالت  در  عمومی  های  بخش  دهنده  اتصال  فضاهای 
و در سطح شهر معرفی می کند بلکه آن را مکان هایی 
میداند که در سطح شهر وظیفه اتصال محل های زندگی، 
بهترین  او  دید  از  دارد.  برعهده  را  جوامع  تفریح  و  کار 
ها  خیابان  از  مناسب  ارتباطی  الگوی  یک  حول  شهرها 
و فضاهای عمومی طراحی می شوند. او عقیده دارد که 
برای به دست آوردن شهری منسجم باید به مسئله تئوری 
به عنوان بخشی حیاتی  شبکه فضاهای عمومی شهری 
که  اندیشید  اساسی  آن  برای  و  کرد  نگاه  منظر شهر  در 
دارد  آن  در  فضاها  نقش  و  چیدمان  نحوه  نوع،  به  توجه 
)Rogers,1999(. تصویر زیر الگویی است که راجرز از 

شبکه فضاهای شهری در کتاب خود ارایه می دهد.

همانطور که در تصویر نیز قابل رویت است شبکه ای که 
راجرز به ان اشاره می کند بر پایه ترکیب گره های شهری 
و فضاهای ارتباطی که آنها را به یکدیگر متصل می کند 
تشکیل شده است. اجزای این شبکه نیز در طول حرکت 
متفاوتی  مراتب  سلسله  خود  عملکرد  مقیاس  بر  بنا  خود 

دارند.
ارتباط میان اجزا  از ویژگی های مهم یک بافت شهری 
اینگونه  را  بحث  این  ترانسیک  که  است  آن  عناصر  و 
مطرح می کند که نظریه ارتباط )بهم پیوستگی( فضاهای 
که  شود  می  منتج  مسیرهایی  مجموعه  یک  از  عمومی 
فضاهای  ایجاد  و  شهری  فضاهای  دادن  ارتباط  وظیفه 
متوالی قالب فضاهای متوالی را برعهده دارد، این مسیرها 

7 
 

 يك كليت منسجم و سازمان يافته با هم اتصال يافته اند، او اين
فضاهاي اتصال را نه تنها فضاهاي اتصال دهنده بخش هاي عمومي 

شهر معرفي مي كند بلكه آن را مكان هايي در محالت و در سطح 
، كار و تفريح ح شهر وظيفه اتصال محل هاي زندگيميداند كه در سط

ها حول يك الگوي از ديد او بهترين شهر .جوامع را برعهده دارد
او  .خيابان ها و فضاهاي عمومي طراحي مي شوند زارتباطي مناسب ا

جم بايد به مسئله عقيده دارد كه براي به دست آوردن شهري منس
تئوري شبكه فضاهاي عمومي شهري به عنوان بخشي حياتي در منظر 

، نحوه كه توجه به نوع شهر نگاه كرد و براي آن اساسي انديشيد
 زيرتصوير  .(Rogers,1999) آن دارد چيدمان و نقش فضاها در

الگويي است كه راجرز از شبكه فضاهاي شهري در كتاب خود ارايه 
. دهدمي

 
 
 
 

هاي شهري و  همانطور كه در تصوير نيز قابل رويت است شبكه اي كه راجرز به ان اشاره مي كند بر پايه تركيب گره
در طول حركت خود بنا بر  اجزاي اين شبكه نيز. كديگر متصل مي كند تشكيل شده استطي كه آنها را به يافضاهاي ارتب

 .مقياس عملكرد خود سلسله مراتب متفاوتي دارند
يژگي هاي مهم يك بافت شهري ارتباط ميان اجزا و عناصر آن است كه ترانسيك اين بحث را اينگونه مطرح مي كند از و
فضاهاي عمومي از يك مجموعه مسيرهايي منتج مي شود كه وظيفه ارتباط دادن ) بهم پيوستگي(نظريه ارتباط كه 

، فضاهاي باز خطي قالب خيابان ها، مسيرهاي پياده مسيرها دراد فضاهاي متوالي را برعهده دارد، اين فضاهاي شهري و ايج
د و يا ديگر عناصر ارتباطي كه بخش هاي مختلف شهر را به هم متصل مي نمايد شكل مي گيرند، به طوريكه عناصر منفر

ستمي در اين تعريف او به سي. منسجم در يك سيستم و قالب سلسله مراتبي مي شودشهري تبديل به يك استخوانبندي 
 شود، كه در آن حركت ومي خود به ساختاري مبدل  شكل گرفته كه در نهايتاز اتصال و پيوند فضاها و عناصراشاره دارد 

 (Transic, 1986: 98)    است و فعاليت ها ار تباط پيدا مي كند كارايي مورد نظر
منطقه شهري سبب ايجاد خوانايي و مقياس شهر، يك محله يا  استفاده از تفكر شبكه فضاهاي عمومي در طراحي در

سازي ساختار شهر و محله شهري است و در توانايي حس ادراك و جهت يابي فضاهاي شهري شده كه نتيجه آن يكپارچه
برنامه ريزي شهري به  نهايت منجر به تقويت مناطق شهري خواهد شد كه مي توان گفت چنين شبكه اي در طراحي و

اجتماعي شهر كه از جمله نقش هاي زندگي  ند شاهد رشد و ترقي حيات اقتصاديتوابافت مي علت ايجاد  انسجام و تقويت
در اين فرآيند آنچه سبب پديد آمدن انسجام در بافت شهري است فضاهايي ارتباطي هستند كه فضاهاي  .شهري مي باشد

تالش هاي جامعه مدني در قالب قلب  عمومي شهري را به هم مرتبط مي كنند كه از آن به عنوان مكان هاي تبلور تمامي
ودي شهرها، بلوارها، ور. فيزيكي و معنوي شهر و گره هاي اجتماعي و مكان هاي وقوع فعاليت هاي فرهنگي ياد مي كنند
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باز خطی  پیاده، فضاهای  قالب خیابان ها، مسیرهای  در 
ارتباطی که بخش های مختلف شهر  دیگر عناصر  یا  و 
را به هم متصل می نماید شکل می گیرند، به طوریکه 
عناصر منفرد شهری تبدیل به یک استخوانبندی منسجم 
این  در یک سیستم و قالب سلسله مراتبی می شود. در 
تعریف او به سیستمی اشاره دارد از اتصال و پیوند فضاها 
و عناصرشکل گرفته که در نهایت خود به ساختاری مبدل 
و  است  نظر  مورد  کارایی  و  آن حرکت  در  می شود، که 
 :1986 ,Transic( پیدا می کند     تباط  ار  فعالیت ها 

)98
در  طراحی  در  عمومی  فضاهای  شبکه  تفکر  از  استفاده 
ایجاد  سبب  شهری  منطقه  یا  محله  یک  شهر،  مقیاس 
فضاهای  یابی  جهت  و  ادراک  حس  توانایی  و  خوانایی 
شهر  ساختار  سازی  یکپارچه  آن  نتیجه  که  شده  شهری 
و محله شهری است و در نهایت منجر به تقویت مناطق 
شهری خواهد شد که می توان گفت چنین شبکه ای در 
طراحی و برنامه ریزی شهری به علت ایجاد  انسجام و 
تقویت بافت می تواند شاهد رشد و ترقی حیات اقتصادی 
اجتماعی شهر که از جمله نقش های زندگی شهری می 
در  انسجام  آمدن  پدید  سبب  آنچه  فرآیند  این  در  باشد. 
بافت شهری است فضاهایی ارتباطی هستند که فضاهای 
به  آن  از  که  کنند  می  مرتبط  هم  به  را  عمومی شهری 
عنوان مکان های تبلور تمامی تالش های جامعه مدنی 
در قالب قلب فیزیکی و معنوی شهر و گره های اجتماعی 

یاد می کنند.  فعالیت های فرهنگی  و مکان های وقوع 
ورودی شهرها، بلوارها، خیابان ها، بازارهای سرپوشیده و 
سرباز شهری، پارک ها و میادین و حتی فضاهای بازی 
در سطح محالت به عنوان اجزای تشکیل دهنده شبکه 
فضاهای شهری با هدف تشکیل شبکه فضاهای عمومی 
 ,Hepcan et al(. در گستره شهری شناخته می شوند

)383 :2006
بافت  به  نگاهی  با  را  شهری  فضاهای  شبکه  بارتون 
در شهرهای سنتی،  که  کند  مطرح می  شهرهای سنتی 
آنها  از  که  نقشی  و  نیازها  به  توجه  با  شهری  فضاهای 
انتظار می رفته است در اشکال متفاوتی دیده می شده اند، 
اما نکته قابل توجه این است که این فضاها در کنار بخش 
مکملشان یعنی همان فضاهای ارتباطی بوده است با در 
نظر گرفتن نیازهای عابر پیاده چنان طراحی می شده اند 
که در چشم انداز شهر به صورتی یکپارچه و منسجم به 

)59 :1990 ,Barton(. نظر برسند
شهر  ارگانیک  بافت  از  بخشی  ونیز  شهر  از  زیر  تصویر 
را نشان می دهد که در آن ساختار فضایی شهر بر پایه 
ترکیبی از فضاهای متوالی در قالب شبکه ای از فضاهای 
شهری شکل گرفته است. آنچه تصویر از ترکیب فضاهای 
شهری به صورت میدان و خیابان به نمایش می گذارد، 
ترکیب  در  فضایی  تنوع  و  مراتب  سلسله  و  نظم  رعایت 
فضاهایی است که منجر به شکل گیری شبکه می باشد.
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، پارك ها و ميادين و حتي فضاهاي بازي در سطح محالت به عنوان اجزاي بازارهاي سرپوشيده و سرباز شهري ،خيابان ها
 شبكه فضاهاي شهري با هدف تشكيل شبكه فضاهاي عمومي در گستره شهري شناخته مي شوند تشكيل دهنده

.(Hepcan et al, 2006: 383) 
، فضاهاي شهري با شهرهاي سنتي دربارتون شبكه فضاهاي شهري را با نگاهي به بافت شهرهاي سنتي مطرح مي كند كه 

، اما نكته قابل توجه اين است ر اشكال متفاوتي ديده مي شده اندست دتوجه به نيازها و نقشي كه از آنها انتظار مي رفته ا
بوده است با در نظر گرفتن نيازهاي عابر پياده چنان  يعني همان فضاهاي ارتباطي كه اين فضاها در كنار بخش مكملشان

 (Barton, 1990: 59). يكپارچه و منسجم به نظر برسند يطراحي مي شده اند كه در چشم انداز شهر به صورت
تصوير زير از شهر ونيز بخشي از بافت ارگانيك شهر را 

پايه  ساختار فضايي شهر بر آن نشان مي دهد كه در
تركيبي از فضاهاي متوالي در قالب شبكه اي از فضاهاي 

نچه تصوير از تركيب فضاهاي آ. شهري شكل گرفته است
 به نمايش مي گذارد،خيابان  شهري به صورت ميدان و

وع فضايي در تركيب نرعايت نظم و سلسله مراتب و ت
. شكل گيري شبكه مي باشد يي است كه منجر بهفضاها

 
 
 
 
 
 

 ،شبكه فضاهاي شري در شهر ونيز. 2تصوير 
 Edmond .N. Bacon, Design of cities, Great Britain 1974, 102-103 :مأخذ

هاي تاريخي ايران نيز انسجام و پيوستگي ميان فضاهاي شاخص شهري در يك بافت حس پيوستگي و توالي را در در بافت 
 ضمناما نكته مهم اينجاست كه تركيب كالبدي فضاها در ايران . درك استقابل ناظر به وجود آورده كه با حركت در بافت 

در اين رابطه توسلي  .از عوامل فرهنگي نيز تبعيت مي كرده است، آنكه متأثر از عوامل اقليمي و يا نياز هاي ساكنان بوده
اشاره مي كند كه شهرهاي ايران علي رغم فشردگي كالبدي مبين ساخت فضايي ويژه اي هستند و آن پيوستگي مجموعه 

 .)41، ص 1371 توسلي،(مركز شهر ومراكز محالت از طريق گذرهاي اصلي است 

اين واقعيت است كه در  ن اشاره داشت حاكي ازآرهاي ايران مي توان به عموميت به آنچه در خصوص ساختار فضايي شه
بازار در تاريخ ايران به عنوان يكي از  .تاريخ ايران مهمترين فضاي شهري حول دو عنصر مذهب و تجارت شكل مي گيرد

سيستم اداري منسجم بوده  عناصر ساخت اصلي شهر مطرح بوده است و خود داراي يك ساختار دروني نظم يافته و يك
بازارهاي ايران كه معموالً به صورت راسته بوده اند در عمده موارد در يك پيوستگي با فضاهاي عمومي شهري . است

  .بازار اصفهان در اتصال با ميدان كهنه و ميدان نقش جهان نمونه بارز اين مطلب است .طراحي مي شده اند

تصویر 2. شبکه فضاهای شری در شهر ونیز،
 ,1974 Edmond .N. Bacon, Design of cities, Great Britain :مأخذ

103-102
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 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 
کالبدی  ترکیب  که  اینجاست  مهم  نکته  اما  است.  درک 
فضاها در ایران ضمن آنکه متأثر از عوامل اقلیمی و یا نیاز 
های ساکنان بوده، از عوامل فرهنگی نیز تبعیت می کرده 
اشاره می کند که شهرهای  توسلی  رابطه  این  در  است. 
فضایی  ساخت  مبین  کالبدی  فشردگی  رغم  علی  ایران 
شهر  مرکز  مجموعه  پیوستگی  آن  و  هستند  ای  ویژه 
)توسلی،  است  اصلی  گذرهای  طریق  از  ومراکز محالت 

1371، ص 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 
به  ایران که معمواًل  بازارهای  بوده است.  اداری منسجم 
اند در عمده موارد در یک پیوستگی  صورت راسته بوده 
بازار  اند.  شده  می  طراحی  شهری  عمومی  فضاهای  با 
نقش جهان  میدان  و  کهنه  میدان  با  اتصال  در  اصفهان 

نمونه بارز این مطلب است. 
به سبب ترکیب گذرها  ایران  شبکه فضاهای شهری در 
یا  و  ها  تقاطع  و  چهارسو  مثل  فضایی  رویدادهای  با 
رویدادهای کارکردی چون جلو خان مسجد و مدرسه و یا 
شکل گیری فضاهای و میادین شهری شکل می گرفته 
ارتباطی  ترسیم شبکه های  در حالیست که  این  و  است 
نهایت  در  و  پیاده  و  انسانی  حرکات  مقیاس  اساس  بر 
در  گردید  می  اهلی طراحی  حیوانات  و  چارپایان  حرکت 
نتیجه شبکه های تودرتو، ارگانیک و با پیچ و خم بسیار 
این وجود سلسله مراتب دسترسی  با  شکل گرفته است. 
ها کاماًل 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 

به تبع شرایط آب و هوایی و امنیت شهری از جمله ویژگی 
قدیمی  های  محله  ارتباطی  شبکه  ساختار  در  بارز  های 
دارد  عقیده  زاده  )حبیبی، 1386، ص 70(. سلطان  است 
که از بررسی ساختار فضایی شهرهای ایران خصوصیات 
کالبدی میدان ها موید این مساله است که میدانها گاه در 
فضایی  نقش  بر  عالوه  شهری  ارتباطی  مفاصل  جایگاه 
برای انجام فعالیت های مهم اجتماعی، کارکردی ارتباطی 
نیز داشته اند همانگونه که بازارها در کنار کارکرد ارتباطی 
نیز  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  خود دارای کارکردی 
بودند. بنابراین همواره نوعی همجواری و همپیوندی که 
بود که ضمن  استوار  الگوهایی کمابیش معین  اساس  بر 
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 
می  چالش  این  به  را  توسلی  ایران  تاریخی  بافتهای  در 
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 
و  شهرها  از  بسیاری  فضایی  ساختار  در  اجزا  ارتباط  که 
تاریخی شهرهای غربی تحلیل گران فضاهای  فضاهای 
شهری را به نتایج جالبی رهنمون بوده است. برای نمونه 
از فضاهای  از رشته ای  اگر خیابانی را درنظربگیریم که 
به  باید  ترکیب مجموعه  باشد  تشکیل شده  پویا  و  ایستا 
صورت یک کل منسجم جلوه کند. در اینجا هر فضایی با 
ید با فضای مجاور ارتباط داشته باشد. این ارتباط ممکن 
برحسب  آنها  تفاوت  یا  باشد  فضاها  تقابل  نظر  از  است 
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 
مراکز  و  شهر  مرکز  روشنتر  پیوند  بر  و  گرفته  خود  به 
پیوند  عناصر  مثابه  به  اصلی  گذرهای  طریق  از  محالت 
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 
است  داشته  فضایی وجود  ارتباط  و  پیوستگی  از  صورتی 

)توسلی، 1382، ص 37(.
از  موضوع  ادبیات  بندی  جمع  عنوان  به  آنچه  نهایتًا 
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 
این  که  اینجاست  مهم  نکته  اما  است  بوده  استوار  پویا 
فضاها در ساختار کالبدی بافت هرگز به شکلی جداگانه و 
فارغ ازیکدیگر کارکرد نداشته اند و هر بخش در ارتباط 
تحکیم  سبب  و  یافته  می  معنا  که  بوده  بعدی  عنصر  با 
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 
های  باف  در  شهری  فضاهای  شبکه  و  شهری  فضای 
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.

نمونه موردی
میان  پیوند  بر  ایرانی  کهن  شهرهای  از  بسیاری  ساختار 
طریق  از  عمومی(  میادین  و  )مکانها  شهری  فضاهای 
استوار  پویا(  شهری  )فضای  ها  کوی  و  اصلی  گذرهای 
های  شبکه  کارایی  و  براهمیت  است  تاکیدی  که  بوده 
نقش  محالت.  و  شهر  ساماندهی  در  شهری  فضاهای 
ای  گونه  به  کلی  ترکیب  در  شهر  استخوانبندی  عناصر 
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 
را  شهری  فضاهای  از  هدفمند  ای  شبکه  که  کند  ایجاد 
شکل دهد که عابر را از مرکز فضا به پیرامون و از گره 
این  نیز  عملکردی  لحاظ  به  نماید.  منتقل  محور  به  ها 
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 

خاصی شکل می دهند.
اصفهان3  از جمله شهرهایی است که در عموم دوره های 
ایران به شمار می  از شهرهای بزرگ و مشهور  تاریخی 
رفته است. اوج شکوه و رونق این شهر رادر عصر صفوی 
به شاه عباس اول نسبت می دهند. اوج شکوفایی شهر 
فکری  های  بنیان  تاثیر  تحت  صفوی  دوره  در  اصفهان 
می  نشأت  خاصی  بینی  جهان  از  که  بوده  حکومتی  و 
به  منجر  تفکرات  این  مجموعه  نهایت  در  است.  گرفته 
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 
به  مقاله  عام  رویکرد  گیرد.  می  قرار  بینی  باز  و  بررسی 
در  شهری  فضاهای  شبکه  گیری  شکل  کلیات  بررسی 
ساختار شهر اصفهان می پردازد. در ادامه رویکرد خاص 
محله  شهری  فضاهای  شبکه  و  فضایی  ساختار  مقاله 
شکل  بر  حاکم  معیار  تدوین  جهت  را  اصفهان  دردشت 
گیری شبکه فضاهای شهری مورد بازبینی قرار می دهد.

رویکرد عام
سازمان فضایی شهر اصفهان

دو  پایه  بر  عصر صفوی  در  اصفهان  شهر  استخوانبندی 
رود  زاینده  رودخانه  یکی  که  برهم  عمود  محور شاخص 
انسان  باغ )عنصر  )عنصر طبیعی( و دیگری محور چهار 
توان  می  را  باغ  است. محور چهار  گرفته  ساخت( شکل 
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 
اصلی  محور  این  از  نحوی  به  دیگر  شهری  محورهای 
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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محله ای در اطراف بازار و محورهای منشعب از آن شکل 
می گرفته است که ساختار سنتی و مراکز خدماتی منطقه 
به  محوربازار  نیز  میان  این  در  اند.  داده  می  سازمان  را 
واسطه آنکه در قالب یک مفصل شهری نیز ایفای نقش 
می  کند، مجموعه نقش جهان را که میدان حکومتی شهر 
است به میدان کهنه )میدان عتیق( که در اصفهان عصر 
صفوی پس از نقش جهان به عنوان گره مهم دیگری در 
سطح شهر عملکرد دارد و در مقیاسی مردمی تری فعال 
است متصل مینماید. همچنین با کمک ادامه گذر اصلی و 
با استفاده از برخی فضاها )مفاصل ارتباطی، مراکزمحالت 
از  یافته  سازمان  ای  مجموعه  درقالب  ها(  محله  زیر  و 
مکث  فضاهای  با  فرعی  گذرهای  و  اصلی  گذر  ترکیب 
است.  گرفته  می  را شکل  اطراف  محالت  استخوانبندی 
همانطور که در تصویر شماره 3 و 4 نشان داده شده است 
شبکه ای از دسترسی ها از ستون فقرات منطقه منشعب 
گردیده و از درون محالت عبور می نماید که برروی این 
گذرهای اصلی مراکز محالت شکل گرفته و در اطراف 
و  یابند  می  استقرار  مسکونی  های  محوطه  مراکز  این 
این سازمان  آورند که  به وجود می  را  محالت مسکونی 
شهری ضرورت استقرار محالت حول گذرهای اصلی را 
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 
متشکل  شهر  ساختار  که  است  مشاهده  قابل  لذا  است؛ 
قالب  در  است که  پویا  و  ایستا  از فضاهای  ای  از شبکه 
که  شده  گسترده  شهر  سطح  در  شهری  فضاهی  شبکه 
جهت  حس  دریافت  و  فضا  از  صحیح  درک  در  را  ناظر 
یابی هدایت می کرده است. در این ساختار هر فضا نیز 
متناسب با مقیاس و عملکردی که برای آن در نظرگرفته 
می شده است خدماتی ارایه می داده که با کالبد آن نیز 
فعالیت  انواع  گیری  همچنین شکل  است.  بوده  متناسب 
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 
و شبکه را به مکانی زنده جهت انجام تعامالت اجتماعی و 
مکان شکل گیری خاطرات جمعی تبدیل می کرده است.

آنچه درخصوص شکل کالبدی و نوع چیدمان فضاها در 
شبکه فضاهای شهری در این بافت حایز اهمیت می باشد 
بیان کننده این مطلب است که فضاها به گونه ای از پی 
هم پدیدار می شده اند که عابر فضاهای متفاوت و قابل 
تمایز از یکدیگر را به عنوان فضاهای متوالی و مرتبط با 

هم ادارک می کرده است. 
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 .مي گرفته استرا شكل  محالت اطراف استخوانبنديبا فضاهاي مكث  اصلي و گذرهاي فرعي گذر يافته از تركيب
نشان داده شده است شبكه اي از دسترسي ها از ستون فقرات منطقه منشعب گرديده و  4 و 3تصوير شماره  كه درهمانطور 

اطراف اين مراكز محوطه  مي نمايد كه برروي اين گذرهاي اصلي مراكز محالت شكل گرفته و در از درون محالت عبور
محالت مسكوني را به وجود مي آورند كه اين سازمان شهري ضرورت استقرار محالت  هاي مسكوني استقرار مي يابند و

 شهري، مركز ين محالت با يكديگر و باحول گذرهاي اصلي را به صورت خطي و به دنبال هم فراهم مي آورند و ارتباط ا
لذا قابل مشاهده است كه ساختار شهر متشكل ؛ نموده است ميدان نقش جهان و ميدان عتيق را تامين مي و مجموعه بازار

درك  ناظر را در كهفضاهي شهري در سطح شهر گسترده شده قالب شبكه  است كه در از شبكه اي از فضاهاي ايستا و پويا
فضا نيز متناسب با مقياس و عملكردي  در اين ساختار هر. حس جهت يابي هدايت مي كرده استا و دريافت صحيح از فض

شكل گيري  همچنين .كه براي آن در نظرگرفته مي شده است خدماتي ارايه مي داده كه با كالبد آن نيز متناسب بوده است
كه خود سبب  ي را در ديگر سطوح افزايش مي داده استانواع فعاليت ها در اين شبكه امكان وقوع فعاليت هاي اجتماع

افزايش اشتياق ساكنان به حضور در اين عرصه عمومي مي شده و شبكه را به مكاني زنده جهت انجام تعامالت اجتماعي و 
. مكان شكل گيري خاطرات جمعي تبديل مي كرده است

شهري در اين بافت حايز اهميت مي باشد بيان آنچه درخصوص شكل كالبدي و نوع چيدمان فضاها در شبكه فضاهاي 
ر فضاهاي متفاوت و قابل تمايز از يكديگر بكننده اين مطلب است كه فضاها به گونه اي از پي هم پديدار مي شده اند كه عا

  .و مرتبط با هم ادارك مي كرده است يرا به عنوان فضاهاي متوال
 

خاص  رويكرد
اين بخش از مقاله با كمك مطالبي كه در قسمت هاي 

كر شد به تحليل شبكه فضاهاي شهري در ذقبلي مقاله 
هدف . ساختار فضايي محله دردشت اصفهان مي پردازد

نه اتحليل نتايج حاصل از مطالعات كتابخاين است كه با 
ور ميداني در سايت، معيارهاي شكل دهنده ضاي و ح

شناسايي  هاي شهري در اين بافت تاريخي رااشبكه فض
. كنيم

 
 

محله دردشت اصفهان 
۴F

در عهد سلجوقي شكل گرفته و در  نآاوليه  محله دردشت اصفهان از محالت تاريخي شهر به شمار مي رود كه هسته4
ن نمي شود اما همچنان تا حدي ساختار خود را حفظ آبا اينكه امروزه توجه چنداني به  است، زمان صفويه تكميل گشته

اين . شرقي شهر واقع شده استاصفهان و در بخش شمال  3اين محله در منطقه . كرده و به حيات خويش ادامه ميدهد
رسيده اند با ميدان عتيق ارتباط كالبدي داشته و تا قبل از محله تا مدت ها از طريق گذرهايي كه به مسجد جامع مي 

. جزيي انتهايي از بازار اصفهان محسوب مي شده است ،نآلوي اول بازارچه اصلي ههاي پكشيخيابان

نقشه : ماخذ ؛اصفهان نقشه  ساختار فضايي. 4تصوير  ماخذ نگارندگان  ؛نقشه  ساختار فضايي اصفهان . 3تصوير  
 هجري شمسي 1302سيدرضاخان،

 تصویر 3.  نقشه  ساختار فضایی اصفهان؛ ماخذ 
نگارندگان 
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شهري در اين بافت حايز اهميت مي باشد بيان آنچه درخصوص شكل كالبدي و نوع چيدمان فضاها در شبكه فضاهاي 
ر فضاهاي متفاوت و قابل تمايز از يكديگر بكننده اين مطلب است كه فضاها به گونه اي از پي هم پديدار مي شده اند كه عا
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خاص  رويكرد
اين بخش از مقاله با كمك مطالبي كه در قسمت هاي 

كر شد به تحليل شبكه فضاهاي شهري در ذقبلي مقاله 
هدف . ساختار فضايي محله دردشت اصفهان مي پردازد

نه اتحليل نتايج حاصل از مطالعات كتابخاين است كه با 
ور ميداني در سايت، معيارهاي شكل دهنده ضاي و ح
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محله دردشت اصفهان 
۴F

در عهد سلجوقي شكل گرفته و در  نآاوليه  محله دردشت اصفهان از محالت تاريخي شهر به شمار مي رود كه هسته4
ن نمي شود اما همچنان تا حدي ساختار خود را حفظ آبا اينكه امروزه توجه چنداني به  است، زمان صفويه تكميل گشته

اين . شرقي شهر واقع شده استاصفهان و در بخش شمال  3اين محله در منطقه . كرده و به حيات خويش ادامه ميدهد
رسيده اند با ميدان عتيق ارتباط كالبدي داشته و تا قبل از محله تا مدت ها از طريق گذرهايي كه به مسجد جامع مي 

. جزيي انتهايي از بازار اصفهان محسوب مي شده است ،نآلوي اول بازارچه اصلي ههاي پكشيخيابان

نقشه : ماخذ ؛اصفهان نقشه  ساختار فضايي. 4تصوير  ماخذ نگارندگان  ؛نقشه  ساختار فضايي اصفهان . 3تصوير  
 هجري شمسي 1302سيدرضاخان،

تصویر 4. نقشه  ساختار فضایی اصفهان؛ ماخذ: نقشه 
سیدرضاخان،1302 هجری شمسی
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رویکرد خاص
این بخش از مقاله با کمک مطالبی که در قسمت های 
قبلی مقاله ذکر شد به تحلیل شبکه فضاهای شهری در 
ساختار فضایی محله دردشت اصفهان می پردازد. هدف 
این است که با تحلیل نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه 
دهنده  شکل  معیارهای  سایت،  در  میدانی  حضور  و  ای 
شبکه فضاهای شهری در این بافت تاریخی را شناسایی 

کنیم.

محله دردشت اصفهان4
 محله دردشت اصفهان از محالت تاریخی شهر به شمار 
می رود که هسته اولیه آن در عهد سلجوقی شکل گرفته 
امروزه  اینکه  با  است،  گشته  تکمیل  صفویه  زمان  در  و 
توجه چندانی به آن نمی شود اما همچنان تا حدی ساختار 
این  ادامه میدهد.  خود را حفظ کرده و به حیات خویش 
محله در منطقه 3 اصفهان و در بخش شمال شرقی شهر 
واقع شده است. این محله تا مدت ها از طریق گذرهایی 

که به مسجد جامع می رسیده اند با میدان عتیق ارتباط 
کالبدی داشته و تا قبل از خیابان کشی های پهلوی اول 
بازارچه اصلی آن، جزیی انتهایی از بازار اصفهان محسوب 

می شده است.
شبکه فضاهای شهری در این محله شامل تعدادی گره 
شهری در هم جواری بناها و مکان های مهم در در سطح 
گره  از جمله  است  آنها  میان  اتصالی  مسیرهای  و  محله 
درب  فضای  است،  شهشهان  حسینه  مقابل  که  شهشان 
امام، دو منار دردشت و مکان های مهم از جمله مسجد 
جامع در ارتباط با میدان کهنه )عتیق(، درب قصر و درب 
امام و محورهای مهم ارتباطی و کانونی همچون بازارچه 
دردشت و بازارچه حاج محمد جعفر، خیابان درب زنجیر، 
ادامه  که  مجلسی  عالمه  بازار  دردشت،   دومنار  بازاچه 
بازار اصفهان است، خیابان درب امام، خیابان شهشهان، 
مسیر اتصالی درب امام و بازارچه دردشت و اتصال دومنار 
درشت با بازارچه دردشت و مسجد جامع استوار می باشد.

همان طور که در تصویر مشاهده می شود شکل گیری 
)ترکیب فضاهای  قالب فضاهای متوالی5   این شبکه در 
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شبكه فضاهاي شهري در اين محله شامل تعدادي گره شهري در هم جواري بناها و مكان هاي مهم در در سطح محله و 
، دو منار دردشت و قابل حسينه شهشهان است، فضاي درب امامجمله گره شهشان كه م الي ميان آنها است ازمسيرهاي اتص

، درب قصر و درب امام و محورهاي مهم ارتباطي و )عتيق(در ارتباط با ميدان كهنه  مكان هاي مهم از جمله مسجد جامع
،  بازار عالمه مجلسي درب زنجير، بازاچه دومنار دردشت انكانوني همچون بازارچه دردشت و بازارچه حاج محمد جعفر، خياب

، مسير اتصالي درب امام و بازارچه دردشت و اتصال دومنار خيابان درب امام، خيابان شهشهان زار اصفهان است،كه ادامه با
. رچه دردشت و مسجد جامع استوار مي باشدادرشت با باز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نگارندگان: ماخذ ؛هانفهاي شهري در استخوانبدي محله دردشت اصامدل سه بعدي شبكه فض .5تصوير 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تصویر 5. مدل سه بعدی شبکه فضاهای شهری در استخوانبدی محله دردشت اصفهان؛ ماخذ: 
نگارندگان.
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هر  که  دارد  می  رابیان  مطلب  این  پویا(  و  ایستا  شهری 
قسمت از آن به عنوان فضا یا عنصر سازنده مجموعه به 
و  کالبدی  های  ویژگی  با  کامل  و  مستقل  فضایی  مثابه 
کیفیت بصری خاص ولی مرتبط  با دیگر فضاها طراحی 
در ساختار  کیفیت  و  ارتقای هویت  از دالیل  است.  شده 
محله های تاریخی ایران را می توان توجه به نحوه ترکیب 
فضاها با یکدیگر و پرداختن به جزییات طراحی در ایجاد 

ارتباط میان این فضاها و تشکیل مجموعه ای منسجم به 
صورت شبکه فضاهای شهری دانست. در ادامه مقاله به 

شبکه فضهای شهری و شکل دهی به آن می پردازیم.

اصل سلسله مراتب فضایی
از ویژگی های مهم بافت تاریخی اصفهان نظم ارگانیک 
تا  بزرگترین  از  فضایی  مراتب  سلسله  وجود  و  ها  راه 

ویژگی  هانام فضاگونه شناسی فضا

بازارچه دردشتبازار
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

بازارچه حاج محمد جعفربازار
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 

بازار عالمه مجلسیبازار
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 

دردست احداثدوقاضیبازارچه

خیابان درب زنجیرمسیر ارتباطی
مسیر تاریخی، موجود در نقشه سید رضا خان و جزیی اساسی در 

استخوانبندی محله، قابلیت بدنه سازی منسجم و تبدیل شدن به مسیر 
اصلی

خیابان درب اماممسیر ارتباطی
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 

جدول 3.  فضاهای شهری )پويا( موجود در محله دردشت؛ ماخذ: نگارندگان.

ویژگی  هانام فضاگونه شناسی فضا

فضای مکث
درب امامعبادتگاه

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

عنصر تاریخی و نمادین، محل کارگاه ها، نشانه محله های درب قصرفضای مکث

سلطان بخت آغا )دومنار میدانچه
دردشت(

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

ارزش نمادین و تاریخی، فضای عمومی، حرکت غالب پیادهعتیق) کهنه(میدان

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

ارزش  نمادین و تاریخی، فضای مکث اما در ساعاتی از روز تبدیل شدن حسینیه شهشهانمیدانچه
به پارکینگ، در روزهای مذهبی همزمان با حسینیه فعالیت دارد.

جدول 2. فضاهای شهری )ايستا( موجود در محله دردشت؛ ماخذ: نگارندگان.
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برقراری  طریق  از  که  است  کالبدی  مقیاس  کوچکترین 
کوی  بست،  بن  از  گذر  شکل  به  شده  حساب  ارتباطی 
از عرصه عمومی تا عرصه های خصوصی  و گذر اصلی 
تغییر مقیاس می دهد و فضاها را به گونه ای در ساختار 
اصلی شهر مکانیابی می کند که موجب هدایت و کنترل 
در  باشد. همانطور که  آن  در  رفتارهای جاری  و  فعالیتها 
تصویر شماره 6 دیده میشود بازار اصفهان در امتداد خود 
وارد  داده،  ارایه می  که  و خدماتی  کالبد  در  تغییر  ضمن 
را  جعفر  محمد  حاج  گذر  و  است  شده  می  جماله  محله 
شکل می داده که به عنوان مرکز محله خطی جماله به 
مردم محل خدمات رسانی می کرده است که البته اکنون 
این ارتباط توسط محور عبدالرزاق قطع شده است. بازارچه 
حاج محمد جعفر در سلسله مراتب فضایی در مرتبه ای 
محسوب  شهر  اصلی  محور  که  بازار  به  نسبت  تر  پایین 
حرکت  در ضمن  نیز  گذر  این  است  قرارداشته  شده  می 
در محله به فضاهای خصوصی تری تا حد بن بست های 

محله منتهی می شود.

اصل وحدت در ترکیب
شبکه فضاهای شهری مجموعه ای متشکل از عناصرثابتی 
با ساختاری متشکل از فضاهای پویا و ایستا است که آن 
را به شکل گره ها و مسیرهای حرکت می شناسیم که 
هر عنصر در این مجموعه می تواند قبل یا بعد از عنصر 
از عناصر  دیگر قرار گیرد و امکان ترکیب های متفاوت 
مشخص را ایجاد کند. در علم طراحی شهری عالوه بر 
نوع ترکیب گره ها و مسیرها جهت شکل دهی به ساختار 
به  ایجاد وحدت در ترکیب به عواملی چون  بافت جهت 
کارگیری مصالح مرتبط با اقلیم و بافت، استفاده از مدول 
های مشخص در طراحی جداره ها و تکرار موزون آن در 
ترکیب یک جداره و همچنین طراحی کفسازی فضاها به 
گونه ای که فضاها را در ارتباط با یکدیگر جلوه دهد و یا 
توجه به محصوریت فضا که در غالب بافت ها تاریخی به 
جز در مناطق گرم و مرطوب مانند شهر بوشهر در اکثر 
اقلیم ها در ایران محصوریت گره ها نسبتی حدود 1 به 
3 و در بن بست ها و کوی ها 1به 1 و معابر اصلی تر 1 
به 2 طراحی شده اند. در این بافت ترکیب نظم ارگانیک 
راه ها با نظم هندسی میادین و تعریف نقطه آغاز و پایان 
در امتداد گذرهای اصلی به شکل متنوع و تعریف نقش 
با  تناسبات کالبدی هر جز  تاثیرپذیری  و  کارکردی ویژه 
کارکرد آن سبب ایجاد ریتمی موزون و تکرار آن در بخش 
هایی از ساختار این شبکه توانسته کلی یکپارچه را نهایتًا 

به ذهن عابر متذکر می شود.

اصل پیوستگی در ترکیب فضاهای شهری
محله،  منسجم، یک  ساختار  درقالب یک  کلیت  از  آنچه 
یک بافت شهری و یک شهر در ناظر به وجود می آید، 
فقط نتیجه تجمعی اتفاقی نیست که بین اجزای آن کل 
وجود دارد، بلکه کلیت منسجم، چیزی بیش از مجموعه 

آن است.
 )1978:20 ,Jorg Kurtasthehk(

دهی  در شکل  ایستا  و  پویا  فضاهای شهری  ترکیب  در 
به شبکه فضاهای شهری تفکر غالب بر آن استوار است 
که هر فضای شهری در پی وصل به دیگر فضاها خود را 
بروز دهد. بحث در اینجا بر سر وجود سیستمی از اتصال 
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اصل سلسله مراتب فضايي 

سلسله  از ويژگي هاي مهم بافت تاريخي اصفهان نظم ارگانيك راه ها و وجود
كوچكترين مقياس كالبدي است كه از طريق  مراتب فضايي از بزرگترين تا

، كوي و گذر اصلي از ي حساب شده به شكل گذر از بن بستبرقراري ارتباط
عرصه عمومي تا عرصه هاي خصوصي تغيير مقياس مي دهد و فضاها را به 

ساختار اصلي شهر مكانيابي مي كند كه موجب هدايت و كنترل  گونه اي در
ديده  6كه در تصوير شماره  همانطور .فعاليتها و رفتارهاي جاري در آن باشد

 ميشود بازار اصفهان در امتداد خود ضمن تغيير در كالبد و خدماتي كه ارايه مي
جعفر را شكل مي داده  حاج محمد وارد محله جماله مي شده است و گذر ،داده

كه به عنوان مركز محله خطي جماله به مردم محل خدمات رساني مي كرده 
بازارچه . رزاق قطع شده استعبدال است كه البته اكنون اين ارتباط توسط محور

 نسبت به بازار سلسله مراتب فضايي در مرتبه اي پايين تر جعفر در حاج محمد
اصلي شهر محسوب مي شده قرارداشته است اين گذر نيز در ضمن  كه محور

حركت در محله به فضاهاي خصوصي تري تا حد بن بست هاي محله منتهي 
. مي شود

 
تركيب  اصل وحدت در

فضاهاي شهري مجموعه اي متشكل از عناصرثابتي با ساختاري متشكل از فضاهاي پويا و ايستا است كه آن را به شبكه 
اين مجموعه مي تواند قبل يا بعد از عنصر ديگر قرار گيرد و  عنصر در شكل گره ها و مسيرهاي حركت مي شناسيم كه هر

ر علم طراحي شهري عالوه بر نوع تركيب گره ها و مسيرها د .كند مشخص را ايجاد امكان تركيب هاي متفاوت از عناصر
، يري مصالح مرتبط با اقليم و بافتجهت شكل دهي به ساختار بافت جهت ايجاد وحدت در تركيب به عواملي چون به كارگ

 استفاده از مدول هاي مشخص در طراحي جداره ها و تكرار موزون آن در تركيب يك جداره و همچنين طراحي كفسازي
فضاها به گونه اي كه فضاها را در ارتباط با يكديگر جلوه دهد و يا توجه به محصوريت فضا كه در غالب بافت ها تاريخي به 

و در بن  3به  1ايران محصوريت گره ها نسبتي حدود  در ها مرطوب مانند شهر بوشهر در اكثر اقليم جز در مناطق گرم و
اين بافت تركيب نظم ارگانيك راه ها با نظم هندسي  در .طراحي شده اند 2به  1و معابر اصلي تر  1به 1بست ها و كوي ها 

پذيري يرتعريف نقش كاركردي ويژه و تاث امتداد گذرهاي اصلي به شكل متنوع و تعريف نقطه آغاز و پايان در ميادين و
ساختار اين شبكه توانسته كلي  بخش هايي از آن سبب ايجاد ريتمي موزون و تكرار آن در تناسبات كالبدي هر جز با كاركرد

. يكپارچه را نهايتاً به ذهن عابر متذكر مي شود
 

اصل پيوستگي در تركيب فضاهاي شهري 

 .نگارندگان :ماخذ ؛سلسله مراتب فضايي .6تصوير 
تصوير 6. سلسله مراتب  فضايي؛ ماخذ: 

نگارندگان.
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و پیوند فضاها و عناصر است که ساختاری را شکل می 
دهد که در آن حرکت و کارایی مدنظر است که در آن 
ضمن ارتباط کالبدی فعالیت ها نیز ارتباط پیدا می کنند به 
طریقی که به کمک این اصل می توان فضاهای منفرد را 
در یک کل واحد منسجم نمود و ساختاری واحد ایجاد کرد. 
این ارتباط از مقیاس بزرگ مانند اتصال هدفمند عناصر 
تشکیل دهنده استخوانبندی بافت تا در مقیاس های ریز 
و خرد طراحی مانند جداره سازی مثل جداره های متحد 
الشکل که در بازارها و بازارچه های بافت سنتی اصفهان 
با مدول مشخص تکرار می شوند و همچنین آجرکاری 
توسط  غالبًا  که  عمومی  های  خیابان  های  جداره  های 
یک کاشی کاری فیروزه ای رنگ به هم مرتبط هستند، 
همچنین پیوستگی را در انتخاب و نوع به کارگیری مصالح، 
کفسازی و حتی ایجاد ارتباط میان عملکردهای هر فضا 

وحدت  از  حالتی  را  پیوستگی  بتوان  شاید  دید.  توان  می 
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 

مکث آنها به یکدیگر می شود. نمونه دیگر از این اصل 
را می توان در پیوند ارگانیک میدان ها با سایر فضاها و 
عناصر شهری دانست، خصوصیتی که میدان را تا تبدیل 
شدن به یک مفصل ارتباطی پیش می برد، در این فرآیند 
کیفیت ارتباطی فضای میدان ها با راه های انشعابی آن و 
وجود عناصر مفصلی یا فضاهای سرپوشیده گذار بین آنها 
مجموعه  بافت  کل  در  یکپارچگی  و  وحدت  ایجاد  سبب 
می شود. همچنین قرار گرفتن مساجد به عنوان عنصری 
اصلی از ساخت مجموعه مرکز شهر در مسیر گذر، بدین 
صورت که گذرهای اصلی و فرعی به آن راه دارند و حیاط 
مانند  دارد  عملکرد  شهری  فضای  یک  قالب  در  مسجد 
ورودی ها مختلف که از گذرهای اطراف به حیاط وسیع 

مسجد جامع اصفهان راه پیدا می کنند.

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 
میدان  با  متناسب  فضاها  محصوریت  ودرجه  میکند  پیدا 
دید انسان اندازه و تناسبات اوست که در نتیجه انسان می 
تواند با مشاهده همزمان فضا و بخشی از آسمان ادراک 
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مي آيد، فقط نتيجه  به وجود و يك شهر در ناظر، يك بافت شهري درقالب يك ساختار منسجم، يك محلهآنچه از كليت 
 .بلكه كليت منسجم، چيزي بيش از مجموعه آن است ،تجمعي اتفاقي نيست كه بين اجزاي آن كل وجود دارد

(Jorg Kurtasthehk, 1978:20)  
كه هر فضاي آن استوار است  غالب بر شكل دهي به شبكه فضاهاي شهري تفكر تركيب فضاهاي شهري پويا و ايستا در در

اتصال و پيوند فضاها و عناصر  سر وجود سيستمي از اينجا بر بحث در. پي وصل به ديگر فضاها خود را بروز دهد شهري در
آن ضمن ارتباط كالبدي فعاليت ها نيز  آن حركت و كارايي مدنظر است كه در شكل مي دهد كه در است كه ساختاري را

يك كل واحد منسجم نمود و ساختاري  كمك اين اصل مي توان فضاهاي منفرد را در ارتباط پيدا مي كنند به طريقي كه به
مقياس  نده استخوانبندي بافت تا درهاين ارتباط از مقياس بزرگ مانند اتصال هدفمند عناصر تشكيل د. واحد ايجاد كرد

بازارچه هاي بافت سنتي اصفهان با  الشكل كه در بازارها و هاي ريز و خرد طراحي مانند جداره سازي مثل جداره هاي متحد
مدول مشخص تكرار مي شوند و همچنين آجركاري هاي جداره هاي خيابان هاي عمومي كه غالباً توسط يك كاشي كاري 

و حتي ايجاد  ، كفسازير انتخاب و نوع به كارگيري مصالحهمچنين پيوستگي را د، فيروزه اي رنگ به هم مرتبط هستند
. شايد بتوان پيوستگي را حالتي از وحدت در طراحي شهري به شمار آورد. اي هر فضا مي توان ديدهارتباط ميان عملكرد

 كمال هماهنگي و يكپارچگي اجزاي مسجد، مدرسه، تيمچه و قيصريه، ميدان حمام كاروانسرا را مانند مجموعه بازار كه در
اد گذرهاي داخلي محالت موجب پيوستگي ادامه حركت و ايج در هيئت يك كل به خوبي نمايان مي كند و سپس در

فضاها و  ساير نمونه ديگر از اين اصل را مي توان در پيوند ارگانيك ميدان ها با. فضاهاي مكث آنها به يكديگر مي شود
اين فرآيند كيفيت  ، خصوصيتي كه ميدان را تا تبديل شدن به يك مفصل ارتباطي پيش مي برد، درشهري دانست عناصر

اي ميدان ها با راه هاي انشعابي آن و وجود عناصر مفصلي يا فضاهاي سرپوشيده گذار بين آنها سبب ايجاد ارتباطي فض
گرفتن مساجد به عنوان عنصري اصلي از ساخت  همچنين قرار. وحدت و يكپارچگي در كل بافت مجموعه مي شود

قالب يك  راه دارند و حياط مسجد در بدين صورت كه گذرهاي اصلي و فرعي به آن ،گذر مجموعه مركز شهر در مسير
فضاي شهري عملكرد دارد مانند ورودي ها مختلف كه از گذرهاي اطراف به حياط وسيع مسجد جامع اصفهان راه پيدا مي 

. كنند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصویر 7. چگونگی ترکیب فضاهی پویا و ایستا در شبکه فضهای شهری در ساختار فضایی محله 
دردشت؛ ماخذ: نگارندگان.
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واضحی نسبت به کل فضا به دست آورد. همچنین فاصله 
میان هر فضای حرکت تا فضای مکث بعدی نیز متناسب 
با گام انسانی به عنوان مقیاس اندازه گیری و پایین بودن 

سرعت حرکت وی در نظرگرفته شده است.
یکمرتبگی

به مفهوم تازگی یک عملکرد، فرم و کیفیت های بصری 
این  متوالی  فضاهای  در  ویژگی  این  فضاست.  مفهوم  یا 
بافت مشهود است، بدین ترتیب که پس از عبور از کوچه 
تاریک بدون پیش  ارگانیک و بعضًا  با نظم  باریک  های 
بینی و امکان رویت قبلی یکمرتبه وارد فضاهای بزرگ و 
با نظم هندسی می شویم. استفاده از این اصل در ایجاد 
نیز  تاثیر می گذارد و گاه  بیننده  ادراکی  تغییرات  تنوع و 
تواند  می  نیز  پیاده  عابر  بر  فضا  غلبه  ایجاد حس  هدف 

باشد.

ایجاد تنوع فضایی 
در طراحی شبکه فضاهای شهری در بافت های تاریخی 
لحاظ  به  و  تر  متنوع  مسیر  که هرچه یک  اصل  این  به 
ترکیبات کالبدی پیچیده تر باشد جالب تر به نظر می رسد 

نیز توجه می شده است یعنی ترکیب عناصری با فرم و 
را  مختلفی  فضایی  انتظامات  تواند  می  متفاوت  تناسبات 
تنوع  و  تغییر  ایجاد  با  که  این صورت  به  آورد.  وجود  به 
و  اندازه  فرم،  مانند  میدان  و  راه  عنصر  دو  از  هریک  در 
درجه محصوریت و تناسبات فضایی آن و همچنین تغییر 
آنها و تنظیم فعالیت  جهت راه ها، تنگ و گشاد نمودن 
ها و کاربری های حول یک فضا و تعیین میزان شلوغی 
در  متنوع  پرسپکتیوهای  ایجاد  همچنین  و  آن  خلوتی  یا 
طول مسیر می توان سبب ایجاد تنوع در شبکه فضاهای 

شهری شد.

استفاده از تباین فضایی
های  کیفیت  و  کالبدی  های  ویژگی  در  گوناگونی  ایجاد 
بصری اجزا و عناصر شبکه فضاهای شهری در عین توجه 

ایجاد  سبب  مجموعه  بافت  و  فضاها  با  ارتباط  حفظ  به 
هویت و رهایی از یکنواختی شده که از آن با عنوان تباین 
از  جزیی  توان  می  را  تباین  اصل  کنیم.  می  یاد  فضایی 
دانست؛  متوالی  شهری  فضاهای  در  تنوع  ایجاد  فرآیند 
بنابراین تباین فضایی را از طریق ایجاد سایه و روشن در 

17 
 

 
 

 .نگارندگان :ماخذ ؛چگونگي تركيب فضاهي پويا و ايستا در شبكه فضهاي شهري در ساختار فضايي محله دردشت .7تصوير 
 

مقياس انساني 
تركيب شبكه راه ها و ميادين در اين بافت به گونه اي است كه ناظر با گذر از آنها احساس ارتباط مناسب با آنها پيدا ميكند 

نتيجه انسان مي تواند با مشاهده  ودرجه محصوريت فضاها متناسب با ميدان ديد انسان اندازه و تناسبات اوست كه در
همچنين فاصله ميان هر فضاي حركت تا . و بخشي از آسمان ادراك واضحي نسبت به كل فضا به دست آورد همزمان فضا

نظرگرفته  فضاي مكث بعدي نيز متناسب با گام انساني به عنوان مقياس اندازه گيري و پايين بودن سرعت حركت وي در
. شده است

يكمرتبگي 
فضاهاي متوالي اين بافت  اين ويژگي در. صري يا مفهوم فضاست، فرم و كيفيت هاي ببه مفهوم تازگي يك عملكرد

بدين ترتيب كه پس از عبور از كوچه هاي باريك با نظم ارگانيك و بعضاً تاريك بدون پيش بيني و امكان  ،مشهود است
غييرات ادراكي استفاده از اين اصل در ايجاد تنوع و ت. رويت قبلي يكمرتبه وارد فضاهاي بزرگ و با نظم هندسي مي شويم

 .باشدبيننده تاثير مي گذارد و گاه نيز هدف ايجاد حس غلبه فضا بر عابر پياده نيز مي تواند 
 

ايجاد تنوع فضايي  
طراحي شبكه فضاهاي شهري در بافت هاي تاريخي به اين اصل كه هرچه يك مسير متنوع تر و به لحاظ تركيبات  در

مي رسد نيز توجه مي شده است يعني تركيب عناصري با فرم و تناسبات متفاوت  كالبدي پيچيده تر باشد جالب تر به نظر
به اين صورت كه با ايجاد تغيير و تنوع در هريك از دو عنصر راه و  .مي تواند انتظامات فضايي مختلفي را به وجود آورد

، تنگ و گشاد نمودن آنها و راه ها ميدان مانند فرم، اندازه و درجه محصوريت و تناسبات فضايي آن و همچنين تغيير جهت
تنظيم فعاليت ها و كاربري هاي حول يك فضا و تعيين ميزان شلوغي يا خلوتي آن و همچنين ايجاد پرسپكتيوهاي متنوع 

 .در طول مسير مي توان سبب ايجاد تنوع در شبكه فضاهاي شهري شد

 

 

 

 

 

 

تصویر 8. حرکت در نظم ارگانیک راه ها و نظم هندسی گره، یکمرتبگی، وجود تباین و تنوع فضایی 
فضایی در بافت؛ مأخذ: نگارندگان.
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فضا به مفهوم بازی با نور و سایه یا سرپوشیده یا مسقف 
ایجاد  یا  از ساباط  استفاده  مانند  ها  برخی قسمت  کردن 
فضا  در  میدان  به  راه  اتصال  نحوه  در  مسقف  فضاهای 
برقرار نمود. همچنین در طراحی جداره های شهری نیز 
گاه جهت ایجاد تاکید بر یک فضا یا بخشی از جداره اصل 
تباین را در تغییر اندک سبک طراحی به کار می برند تا 
ضمن ایجاد تنوع و تاکید تضادی نیز با زمینه خود نداشته 

باشد.

حس  و  هویت  ایجاد  جهت  عملکردها  ترکیب 
مکان

ساختار  به  بر شکل دهی  فضاهای شهری عالوه  شبکه 

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

فعالیت های اجتماعی به عنوان عامل ایجاد هویت و حس 
مکان در ساکنان شناخته می شود نیز می تواند به عنوان 
عامل ایجاد خوانایی و شکل گیری تصویر ذهنی مثبت از 

بافت هم موثر باشد.
 مانند مجموعه درب امام که به عنوان یک فضای مذهبی 
شناخته شده در محله دردشت در قالب یک نشانه محله 
از  ها  کوچه  گذر  دلیل  به  آنکه  داشته ضمن  کاربرد  ای 
میان مجموعه حیاط آن نیز به شکل یک فضای شهری 
نیز عملکرد دارد و خود مجموعه نیز به عنوان یک مکان 
مکان  و  است  شده  شناخته  ساکنین  کلیه  برای  مذهبی 

برگزاری مراسم خاص مانند عاشورا در محله می باشد.

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. نتایج پژوهش 

18 
 

 :مأخذ ؛وجود تباين و تنوع فضايي فضايي در بافت، يكمرتبگي ،حركت در نظم ارگانيك راه ها و نظم هندسي گره .8تصوير 
 .نگارندگان

 

 استفاده از تباين فضايي

ايجاد گوناگوني در ويژگي هاي كالبدي و كيفيت هاي بصري اجزا و عناصر شبكه فضاهاي شهري در عين توجه به حفظ 
. بافت مجموعه سبب ايجاد هويت و رهايي از يكنواختي شده كه از آن با عنوان تباين فضايي ياد مي كنيمارتباط با فضاها و 

بنابراين تباين فضايي را از طريق ؛ نوع در فضاهاي شهري متوالي دانستاصل تباين را مي توان جزيي از فرآيند ايجاد ت
ا سرپوشيده يا مسقف كردن برخي قسمت ها مانند استفاده از ايجاد سايه و روشن در فضا به مفهوم بازي با نور و سايه ي

همچنين در طراحي جداره هاي شهري نيز . ساباط يا ايجاد فضاهاي مسقف در نحوه اتصال راه به ميدان در فضا برقرار نمود
برند تا ضمن  گاه جهت ايجاد تاكيد بر يك فضا يا بخشي از جداره اصل تباين را در تغيير اندك سبك طراحي به كار مي

. ايجاد تنوع و تاكيد تضادي نيز با زمينه خود نداشته باشد
 

تركيب عملكردها جهت ايجاد هويت و حس مكان 
شكل دهي به ساختار بافت در  شبكه فضاهاي شهري عالوه بر

مسير حركت خود مجموعه اي از عملكردهاي گوناگون را نيز 
ها در طول گردهم مي آورندكه تنظيم كاربري ها و فعاليت 

ويژه براي فضا و  دشبكه به مفهوم تعريف شخصيت و كاربر
همچنين . تعريف گروه استفاده كنندگان از آن مد نظر مي باشد

درتعريف فعاليت ها در طول شبكه توجه به چگونگي  تركيب 
فرم و عملكرد هر يك از فضاها به صورت توجه بر انطباق گره 

يك گره به نشانه اي  ها و عملكردشان مي توان سبب تبديل
خاص در سطح محله شد كه  ضمن آنكه سبب افزايش فعاليت 

هاي اجتماعي به عنوان عامل ايجاد هويت و حس مكان در 
ساكنان شناخته مي شود نيز مي تواند به عنوان عامل ايجاد 
خوانايي و شكل گيري تصوير ذهني مثبت از بافت هم موثر 

. باشد
 
 
 
 
 
 

تصویر 10. تنظیم فعالیتهای در طول شبکه فضاهای شهری در بافت 
محله دردشت؛ مأخذ: نگارندگان.
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حاضر، از دو جهت قابل جمع بندي است: 
ساختار  ساختارکالبدی،  اصلي  معیار  سه  شناسایي  اول، 
فعالیتی و ساختار هویتی به عنوان مفاهیم کلیدي در شکل 
و  تاریخی  بافت  یک  در  شهری  فضاهای  شبکه  گیري 
معرفي معیارهاي فرعي به عنوان اجزاء آنها که در جدول 

شماره چهار ارائه گردید؛ 
در  این شبکه  و حفظ  که حضور  اهمیتي  شناسایي  دوم: 
نحوه  بر  تاثیرشان  و  تاریخی  های  بافت  حیات  تداوم 
به  پاسخ  در  دارد.  بافت  ساکنین  نیازهای  به  پاسخگویی 
این پرسش که چه مؤلفه هایي مي تواند در شکل گیري 

بافت  یک  فضایی  ساختتر   در  شهری  فضاهای  شبکه 
تاریخی مؤثر باشد؟، باید گفت که بر طبق تصاویر، جداول 
و تحلیلهاي ارائه شده در نمونه موردی، وجود سه عامل 
کالبد، فعالیت و معنا و هویت از عوامل اساسي در شکل 
گیري شبکه فضاهای شهری و تبدیل آن به جزیي 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 
این شبکه نقش داشته و عناصر  با معیار دیگر، در خلق 

استخوانبندی را سازمان می دهد.
باید  که  اصولی  و  معیارها  معرفی  به  جدول شماره چهار 

در طراحی این شبکه در ساختار فضایی بافت کارگرفت، 
و  ریزی  برنامه  پژوهش  این  کاربردی  نتیجه  پردازد.  می 
زندگی  کیفیت  ارتقا  تاریخی  جهت  بافت های  مدیریت 
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.

همانطور که در جدول نیز قابل مشاهده است توجه ساختار 

نوع  در  موثر  عوامل  به  شهری  فضاهای  شبکه  کالبدی 
ایستا و پویای در طول  و چگونگی پیوند میان فضاهای 
یک  گیری  شکل  مسبب  که  عواملی  پردازد،  می  شبکه 
می  متوالی  پیوسته  فضاهای  عنوان  به  مناسب  ترکیب 
شود که از رعایت اصولی چون اصل پیوستگی در ترکیب 
مقیاس  فضایی،  مراتب  سلسله  رعایت  فضاهای شهری، 
از  استفاده  یکمرتبگی،  ترکیب،  در  وحدت  اصل  انسانی، 
تباین و ایجاد تنوع فضایی پیروی می کند که نتیجه آن 

خوانایی بافت و امکان درک آسان است.
باید در نظر گرفت  نکته دیگر که در طراحی این شبکه 
توجه به نیازهای اجتماعی - خدماتی ساکنین بافت است 

معیارهای شکل 
دهنده شبکه 
فضاهای شهری

معیار سنجشعوامل مورد بررسی

اصل سلسله مراتب فضایینحوه ترکیب فضاساختار کالبدی
اصل پیوستگی درترکیب فضاهای شهری

اصل وحدت در ترکیب
مقیاس انسانی

یکمرتبگی
ایجاد تنوع فضایی

استفاده از تباین فضایی

خوانایی، ادراک فضا

ارایه خدمات ساختار فعالیتی
تضمین زندگی 

اجتماعی

شبکه ترکیب عملکردها مقیاس فعالیت ها
اجتماعی،سرزندگی،عامل 

مشوق حضور 
درفضا،گوناگونی

معنادارشدن فضاساختار هویتی
تبدیل فضابه 

مکان

تصویر ذهنی
حس مکان

انطباق فضاها و عملکردشان
انطباق فضاها با نشانه ها

نوع رویداد در مکانها

جدول 4. معیارهای شکل دهنده شبکه فضاهای شهری؛ مأخذ: نگارندگان.
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با تنظیم فعالیت ها در طول شبکه در کنار توجه به  که 
مقیاس عملکرد هر فضا و نوع خدماتی که باید ارایه دهد، 
تنظیم  از  هدف  گیرد.  می  شکل  شبکه  فعالیتی  ساختار 
به  تشویق  و  ایجاد سرزندگی  در طول شبکه  ها  فعالیت 
حضور در فضا می باشد. آخرین بخش از معیارهای شکل 
دهنده به ساختار شبکه های فضاهای شهری به ساختار 
هویتی آن باز می گردد که در واقع باید برآیندی از هر دو 
ساختارکالبدی و فعالیتی شبکه باشد. هدف اصلی از این 
بخش ایجاد هویت  برای فضاها، کمک به شکل گیری 
مناسب  ذهنی  تصویر  خلق  و  ساکنین   در  مکان   حس 
برای آنها در کنار معنا بخشیدن به هرجز این شبکه می 
باشد که نتیجه تبدیل شدن محله به مکانی برای زندگی 
و انجام تعامالت اجتماعی است. پژوهش حاضر می تواند 
مبنایی برای شناخت ساختار فضایی و کارکرد آن در بافت 
های تاریخی ایران باشد. شناخت این ساختار و کمک به 
حفظ تداوم حضور عناصر ان در بافت می تواند در ارتقای 
ساکنین  نیازهای  به  پاسخگوی  و  بافت  سیمای  کیفیت 
و  مفاهیم  این  از  استفاده  کمک  با  همچنین  باشد.  موثر 
شناخت معیارهای موثر در شکل گیری آن می توان در امر 
مدیریت شهری و دخالت در بافت های فرسوده تاریخی 
تحت عناوین مرمت، احیا و یا تغییر ساختار عملکردی و 

فیزیکی آن از مسیر درست وارد عمل شد.  
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پی نوشت

1. Urban place
2. Public space network

3.جهت تحلیل نمونه موردي توجه به ساختار فضایي شهر 
اصفهان به دلیل اینکه بخش اصلي ان در زمان صفویه 

و تحت
تاثیرمکتب شهرسازي اصفهان شکل گرفته و تاثیري که 
در بخش هاي داخلي نیز مي گذارد مفید به نظر مي آمده 

است.
تاریخي  مطالعات  از  استفاده  با  بخش  این  اطالعات   .4
به دست  باوند در سال 1385  و گزارش مهندین مشاور 

آمده است.
5.Sequence spaces
6. Identity
7. Sense of place
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