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چکیده

شــهرهای دوره اســامی در ایران ،با تأکید بر نقش مســجد و تکوین عنصر میدان و هماهنگی این دو توانســتند
بالندهترین جلوه از انعکاس جهانبینی اسالمی را در قالبی کالبدی-اجتماعی به نمایش بگذارند .چنین نظامی ،امکان
حضور ا ّمت واحده را در شــهر و بستری مناسب برای تعامل و ُکنشگری همگانی بین آحاد مردم فراهم آورد .بعدها
با گرتهبرداریهایی ناصواب از نوگرایی غربی و تغییر در شــکل گســترش شهرها ،عناصری به ساختار شهر تحمیل شد
که وجود خود را در حضور اتومبیل جستجو میکرد .پیامد این چرخش ناگهانی ،گسستن همپیوندی قلمرو همگانی،
تقلیل ارزشهای فضایی -اجتماعی شــهر ایرانی-اسالمی و شــکلگیری شرایطی شبهشهری بود که به شهر معاصر یاد
میشــود .این درحالی اســت که همان جوامعی که در عصر مدرنیته چنین نحلة فکری را به جوامع شــهری تزریق
کردند سالها بعد به ناکارآمدی و آسیبهای اجتماعی ،هو ّیتی و معنایی آن در جوامع آگاهی یافتند و مسیر خود را
به سمت و ســویی دیگر پیش بردند .مقالة حاضر با روش توصیفی -تحلیلی و با هدف شناخت تفاوت ماهوی فضاهای
همگانی شــهرهای ایرانی -اسالمی با شــهرهای معاصر ایران و تبیین نقش فضاهای همگانی در آن تدوین شده است.
لذا با تحلیلی محتوایی به تشــريح مصاديق عيني هر دو نوع فضا در دو مقياس مح ّله و شهر پرداخته شده است .نتيجة
تحقیق حاکی از وقوع دگردیسی معناداری در شکل و محتوای فضاهای شهر در این دو دوره است و حفاظت ،ارتقای
کیفی و هماهنگســازی فضاهای همگانی سنّتی با نیازهای امروزی شــهرها و ایجاد فضاهای شهری غنی را به منظور
حفظ هو ّیت شهر اسالمی -ایرانی ضروری مینماید.
واژگانکليدي :شهر اسالمی -ایرانی ،شهر معاصر ایرانی ،فضای شهری ،زندگی جمعی ،تعامل اجتماعي.
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مقدمه
ّ
فضای شهری در ترکیب با تج ربة حضور و استم رار آمیختگی با
ساحتهای چندگانة فضایی-زمانی ،انگارهای است حاصل آمده از
موجودیّت کالبدی و محت وایی فضا و عامل انســانی حضور مردم،
توج ه
که محصول آن رســیدن به مفهوم تکامل یافته مکان استّ .
به مســائل اجتماعی و ه ویّتی زندگی در شــهرهای امروز ،در مورد
مصادیق کالبدی آن ،اهمی ّت بســیاری دارد .در ایــن مقاله ،تغییر
صورت و ماهی ّت فضاهای شهری طی ف رایندی معاصر که م یت وان
از آن بــه نوعی دگردیســی یا جهش تعبیر کــرد و تأثیری که این
دگردیســی بــر ارزشمندی مکانهــا و نقش فضاهای شــهری در
تدارک بســتری مناســب ب رای کنش گری اجتماعی و برخورداری
از مزیتهای حیات جمعی داشــته اســت ،صورت مســألة اصلی
توج ه به چنین مســألهای ،نشــأت گرفته از
را تشــکیل م یدهــدّ .
نوعی نگاه قیاســی به ش رایط شــهری و تن ّوع گ ونههای فضایی در
شــهرهای تاریخی ای ران در دورة اســامی است .بدین معنا ،تک وین
فضای شهری در ارتباط مســتقیم با ویژگ یهای اعتقادی ،آیینی و
کارکردی ج وامع شــهری ،ف رایندی بطیء و منطبــق با بنمای ههای
تاریخــی ،اجتماعی و اقلیمی بوده اســت .برهم خوردن این ف رایند
و مختل شــدن آن در دوران معاصر ،موجــب از میان رفتن اصالت
کالبــدی ،کارکــردی و معنایی فضاهــا و یا به تعبیــر صحیح تر،
مکانهای مألوف شده است .شرح و بررسی تطبیقی این دگردیسی
به منظور دســتیابی به چارچ وبی به منظور ارتقای کیفی ّت قلمرو
همگانی و فضاهای شهری ،هدف و رویکرد اصلی این مقاله است.
این تحقیــق چگ ونگی تفاوتهــای کالبدی-عملکردی فضاهای
همگانی در دو دورة تاریخی کشور را به کنکاش پرداخته و در پی
پاسخگ ویی به این سؤال است که چگ ونه نیازهای جمعی مردم در
تک وین و شکل گیری قلمرو همگانی تأثیرگذار بوده است؟
رفتارهاي فردي و اجتماعي مسلمانان هم واره متأثر از آموزههاي
ديني آنان اســت .اين رفتارها در مناسبات اجتماعي ساكنان شهرها
نيــز تظاهــر م ييابد .گرچه نوع ايــن تأثيرها و ميــزان آن در همة
شهرها يكسان نيست ،لکن رديابي آنها ب رای شناخت مشابهتها
و تع ريــف برخي الگوهاي رفتاري خاص ب راي ســاكنان شــهرهاي
اسالمي امكانپذير است .ش ریعت اسالم دربرگي رندة طیف بسیاری
از اصول نظام اجتماعي اســت .اين اصول در جهت انطباق زندگي
مسلمانان با اهداف و پيام دین مبین تدوين شدهاند.
پيروي از اين اصول ،همانند ج وامع اولية مسلمانان ،سبب ايجاد
محي طهايــی هماهنــگ از دو جنبة اجتماعــي و فيزيكي خ واهد
شــد و ناديده انگاشتن آنها ســبب تخلّف از سن ّت شده و ش رايط
فيزيكــي و اجتماعي زندگي مســلمانان را به شــدّت تحت تأثير
قــرار خ واهد داد .به هر روی ب راي تع ريف ،احيای و ايجاد فضاهاي
ِ
نظري
عمومي در شهرها ،بايد به موضوعاتي ه مچون تبيين مباني
برآمده از جهانبيني اسالمی و فرهنگ اصيل اي راني ،تعيين مي زان

كارآيي فضاهای عمومی در دوران معاصر و بازشناســي ارزشهاي
توج ه
اجتماعــی ،فرهنگي -مذهبی و كالبــدي نم ونههاي تاريخي ّ
طراحي عالمانه و حكيمانة آنها به عن وان
داشت و در نهايت ب راي ّ
جزء مهمي از شــهر ،ب رنامهريزي كرد .طبيعي اســت كه همة اين
م راحل بايد در فضاي فرهنگيِ اي راني و جهانبيني اســامی حاكم
بر آن انجام شــوند و اســتفاده از روشهــا و تكني كهاي وارداتي
نيــز پس از گذر از صافی اصول و ارزشهاي ای رانی -اســامی در
فضاهاي موصوف ،ممكن و صحيح خ واهد بود.
بر همين اســاس ،سعي بر آن اســت كه مقایس های اجمالی بین
ماهيــت عرصههاي تع ريفشــده بــراي فعالي ّتهــاي عمومي در
شــهرهای اي راني-اســامي و شــهر معاصر ای رانی انجام شود و در
جمعبنــدي نهایی در خصــوص ويژگ يهاي هر كــدام ،به لحاظ
ســاختارهای معنایی ،کالبدی و اجتماعی بررســی صورت گیرد و
پیشنهادهایی ارائه خ واهد شود.

طرح مسأله
در شــهرهای کهن شــکلگرفته بر اســاس جهانبینی اسالمی
ســاکنان مسلمان ،عرصههای همگاني شهر و معماری خاص ابنیه
امــکان تج ّمع و تماس رودرروی اهل شــهر را بــه دلیل تأکیدات
ف راوان اسالم بر همبســتگی اجتماعی ف راهم م یکردند .معماري و
شهرســازي اســامي از اين نظر كه ارزشهاي معنوي و كالبدي را
در يك كل همگ را تركيب كرده اســت ،خود را نســبت به ســاير
فرهنگها متمايز ميكند.
بهرهگیری از اصول حاکم بر آنها (و نه تک رار کالبد مادیشان)
م یت واند کمک شــایانی بــه دگرگ ونی وضع موجود شــهرها كند
و ضمن تناســب با اصول ســن ّتي ،مقتضيات زندگــي مدرن را نيز
تأميــن نمايــد .چيزي كه در چهرة شــهرهاي ما ک مرنگ شــده،
روابط اجتماعي ســالم و حس همبستگي و ه ويت جمعي است.
تضعیف روابط اجتماعی در اثر کیفی ّت نامطلوب قلمرو همگاني
شهر ،از جمله مه مت رین مسائل و مشکالت شهرهاي معاص راست.
توج هی به جنب هها و
رشد نامتعادل و ناهماهنگ شــهرها که ب ی ّ
مســائل مختلف فــردی و اجتماعی را در پی داشــته ،موجب بروز
مشــکالت اجتماعی شده اســت؛ از جمله این مشکالت م یت وان
بــه کمبود ک ّم ی و کیفی م راکــز اجتماعی و عرصههای همگانی
حضور مردم در شــهر اشاره کرد .به طوری که این فضاها به لحاظ
تعــداد ،موقعی ّــت ،عملکرد و کیفی ّت ،پاســخ گوی نیازهای مردم
نبوده و در اکثر م وارد فاقد شــرایط الزم ب رای بروز رفتارهای مناسب
به عن وان ق رارگاه رفتاری است.
روش تحقیق
پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در ابتدا ضمن تش ریح
وضعی ّت قلمرو همگانی در شــهرهای ای رانــی در دورههای میانی

مباحث نظری
روابط اجتماعي در اسالم
آداب اســامی ،روشها و سننی كه ب رای انتظام اجتماع و جامعه
تع ریف شــده اســت .تأثير اين جهتگيري در مفهوم واژه «امت»
تفسير م يشود .اين مفهوم برگرفته از فرمان الهي و مأموريت تعيين
شــده از جانب خداوند اســت كه قرآن بر آن تأكيد شــده است.
انســان موجودی اســت که نیازمند روابط اجتماعی اســت و بدون
حضور در اجتماع هی چگاه از عهدة پاســخگ ویی به نیازهای متن ّوع
زندگی خ ویش ب رنم یآید .طبیعی اســت که پذیرفتن هر محیط و
مقررات ویژه آن
اجتماعی به معنای متع ّهد شدن نسبت به ش رایط و ّ
محیط است .زندگی اجتماعی بر محور اصول و آداب و ق وانین و
روابطی تنظیم شــده است .اسالم نیز به عن وان دینی که پاسخگوی
نیازهــای ضروری روحی و جســمی انســانها در تمــام عصرها و
مکانهاســت نه تنها روابط ســازندة اجتماعی را مــورد تأیید ق رار
داده اســت ،بلکه با پای هگذاری برخی از اصول در روابط اجتماعی
اهمی ّت آنها را به جامعة ایمانی گوشزد م یکند.
از آی ههای ک ریمة قرآن اســتفاده م یشــود کــه اجتماعی بودن
انســان در متن خلقت و آف رینش او پ یریزی شــده است .در سورة
مبارکة حجــرات آیة  13م یفرمایــد« :یا ایها الناس انــا خلقنا کم
مــن ذکر و انثی و جعلنا کم شــع وبا و قبائــل لتعارف وا ان اکرمکم
عنداهلل اتقیکم» .ای مردم! شما را از مردی و زنی آف ریدیم و شما را
ملتها و قبیلهها ق رار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را بازشناسید،

مفهوم فضاي عمومي
از مفهــوم فضاي عمومي تعاريف متعددي وجــود دارد .ابتدا به
تفكيك «عمومــي» از «خصوصي» در معناي لغوي و رســمي آن
اشاره داريم .در فرهنگ معين در مقابل «عمومي» همه ،همگاني و
آنچه متع لّق به همگان باشد ،آمده است .در فرهنگ آكسفورد اين
كلمه چنين تع ريف شــده است« :م ربوط يا متع لّق به مردم ب هعن وان
يك كليت (جامعه يا ملت)» و «در دسترس مردم يا اشت راكي ب راي
همه مردم و ارائه شده يا م رتبط با دولت مح ل ّي يا مركزي».
اما در ادبيات شهرســازي ،فضــاي عمومي را م يت وان با تكيه بر
مفاهيم لغوي باال و وجوه مشــترک نظ ری ّههای متن ّوع صاحب نظ ران
به اشکال زیر بسط داد:
 )1فضاي عمومي بهعن وان بســتر مشــترك بــراي فعالي ّتهاي
كاركردي مردم و م راســم پي ونددهندة اعضــاي جامعه چه معمول
روزمره و چه رويدادهاي تاريخي.
 )2صحنــهاي كه به روي آن نمايــش زندگي جمعي در معرض
ديد ق رار م يگيرد.
 )3فضاي سهيم با غ ريب هها ،فضاي سياست ،مذهب ،دادوستد و
ورزش ،فضاي همزيستي مسالم تآمي ز.
 )4فضاي زندگي جمعي ،فرهنگ شهري و بحثهاي روزمره.
 )5ق رارگاه رفتاري با بي شت رين مقدار كنش گري همگانی.
فضاهای عمومی شــهری ناشی از اندیشــه ای اجتماعی است و
بیش از آن که به وجود آمدن آن تحت تاثیر مســایل اقلیمی ،فنی
یا کالبدی باشد ،متأثر از تعامالت اجتماعی و مشارکت مدنی مردم
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اســامی ،عناصــر و مؤلفههای تشــکی لدهندة آن را بیان م یکند.
سپس با نگاهی تحلیلی به بررسی تغییر و تح ّوالت ایجاد شده در
سیر تاریخی مورد نظر پژوهش م یپردازد .گردآوری اطالعات مورد
نیاز از ط ریق کتب و اســناد و مطالعات کتابخانهای به دست آمده
اســت .از این رو ،بخش نخســت مقاله ،اصول و معیارهای تک وین
ســاختار مکانی و قلمرو همگانی بازخ وانی م یکند که برداشــتی
اســت از تحلیــل محتــوای منابع م رتبــط با موضــوع ارزشمندی
فضاهای شــهری و نقش م وثر آن در ارتقــای کیفی حیات مدنی
شــهرها .برونداد این بخش از پژوهش ،تدویــن چارچ وبی الگ ویی
متکی بر ســه بخش اصلی اســت که م یت واند معیارهای مقایسة
تطبیقی میان شــرایط و کیفی ّتهای فضایی-مکانی را در بازههای
زمانی پیش و پس از وقوع دگردیسی در شکل و محت وای فضاها و
با تأکید بر گ ونههای متن ّوع فضایی به دســت دهد .در بخش دوم،
پژوهش مبتنی بر روش قیاســی و تحلیلی به پیش برده شده است.
در پایان و متناســب با هدف اصلی پژوهش ،بر اساس مجموعهای
از فرصتها و پیشــنهادهای ممکن ب رای برق راری دوباره ســازوکار
تک ویــن فضاهای شــهری و قلمرو همگانی متکــی بر ارزشهای
برآمــده از زمینههای اعتقادی ،فرهنگی و آئینی جمعبندی شــده
است.

ب هراســتی که گ رام یت رین شــما نزد خداوند متق یت رین شماســت
(اخوت و همکاران.)1389 ،
اســام تعهد به تشکیل امّت را که الزمه آن استحکام واحدهای
اصلی اجتماعی اســت ،تق ویــت م یکند .این تعهــد باعث ایجاد
نوعی احســاس وفاداری ،همبســتگی و انســجام در جامعه مبتنی
بر شــریعت اســام اســت .قرآن مجید حاوی آیات بسیاری است
کــه اهمی ّت اتحــاد اجتماعی در بین مســلمانان را مطرح م یکند
(پیشین).
تعامــل مســتحکم اجتماعــی در ج وامــع مســلمانان از ط ریق
روابط نزدیک و ارتباطهای انســانی با رعایــت حقوق اف راد ،نمود
پیدا م یکند .این آموزههای دینی در شــهرهای ســرزمین اسالمی
همگی نمود کالبدی خود را نشان دادهاند؛ ب رای مثال شکل گیری
میدانچ هها در مح لّه با تق ویت تعامل بین ساکنان از ارزش اجتماعی
خاصی برخوردارند.
پيامبر اكرم (ص) م يفرمايند« :مؤمنان نســبت به يكديگر مانند
آجري از ساختمان هستند ،كه هر آجر پشتيبان ديگري است» .اين
حديث بيان م يدارد كه اجتماع مذهبي و اصول ارتباطي سعي در
ايجاد يك امّت همگــن را از ط ريق تعامل قوي اجتماعي در تمام
سطوح اجتماع دارند (بسيم سليم. )38 :1381 ،
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آن جامعه است که بر اثر نیروی این تعامالت فرهنگی -اجتماعی
شــکل می گیرد .فضای شــهری نتیجۀ عملکردهای رفتار انسانی
با ابعاد اجتماعی و عمومی اســت و الگــوی «عملکرد» فعالیتهای
اجتماعــی نتیجــه و حاصل نظام تعاملی میــان اجتماع و فرهنگ
جامعه اســت که نیروهای به وجود آمــده از تعامل میان اجتماع و
فرهنگ جامعه در صورتی که فضایی مدنی موجود باشد ،منجر به
ت ولید فضای شهری می شــوند (ستارزاده .)1386 ،این فضا بیش از
هر فضای دیگری در شــهر عرصۀ اعمال متقابل اجتماعی و غلبه
هنجارهــا و م وازین و ارزش های اجتماعی -فرهنگی بوده و نیازمند
منطق گ رایی در رفتار ،کنترل اجتماعی و مشــارکت مردمی اســت
و بیــش از همه چیز ،عرصه بیــان آزادی ،تکثر ،تنوع ،هماهنگی و
خ ویشتن داری اجتماعی می باشد.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هشتم

شماره سی ام زمستان 1396
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جدول شمارة  :1پردازش چارچوب مفهومي بر پایة ساحت دوگانة
فضای شهری در قالب ماه ّی ت ظرف و مظروف
فضا (ظرف)

محتوا (مظروف)

بستر مشترك

فعاليّتها و آيينهاي مردمي

صحنه نمايش

زندگي جمعي

فضاي همگان

سياست ،فرهنگ ،دادوستد،
مذهب

قرارگاه رفتاري

حداكثر كنشگري همگاني

كانون

تعاملهای اجتماعي

م يت وان فضاهاي عمومي را چنين تقسي مبندي كرد:
الف -از ديدگاه نقش در شه ر :فضاهاي عمومي و ف راغتي فرعي
(ناحي هاي مح لّهاي)،
ب -از ديدگاه پيشــينه :فضاهاي عمومي و ف راغتي داراي پيشينة
كهن سن ّتي،
ج -از ديدگاه عملكرد :فضاهاي عمومي اجتماعي فرهنگي،
د -از ديدگاه بنيانگذاري :فضاهاي عمومي ف راغتي خودب هخودي،
هـ -از ديدگاه ساختار كالبدي :فضاهاي عمومي تك وينيافته در
طي زمان.
ب ه طور كلي ،هر فضای شــهری در قالب برداشــتی ســهگانه از
ســاحت تک وین یافتة «مکان» ،دارای سه ساختار معنايي ،كالبدي-
فضایی و کارکردی-اجتماعي اســت که هر کــدام از آنها واجد
خصوصی ّتهای ویژه ب رای نیل تدریجی به فضای شــهری مطلوب
هســتند (نمودار شمارة  .)1در ساختار معنايي ،ع واملی مانند ایجاد
حــس همبســتگی و تع لّــق خاطر ،وجــود ارزشهــای فرهنگی-
مذهبی ،تناســب ه ویّتی ،ارتباطهای روانی ،تج رب ههای حســی در
ایجاد فضای شهری مطلوب مؤث رند.
در ســاختاركالبدي-عملكردي ،ع واملی ه مچــون برآوردن نیاز
عملکــردی ،کمک بــه خ وانش و هدایت شــهر ،امــکان تماس
چهرهب هچهره ،تناســب بــا عملکرد ،وجــود نشــانههای کالبدی،

دسترســی به فضا و منظر و چشــم انداز جــ ّذاب از اهمی ّت زیادی
برخوردارند.
در ساختار فعاليتي-اجتماعي ،تق ویت تعامل اجتماعی ،برگزاری
آیی نهــا و م راســم ،شــکل گیری مناســب تهای اجتماعــی ،تن ّوع
فعالی ّتی ،سرزندگی ،سه ولت حضور در فضا و پیادهمداری از م وارد
اصلی و کلیدی به شمار م یروند.

نمودار شمارة  :1ساختار تکوینی مکان بر اساس انگاره ّ
متک ی بر جریان
زمانوارگی ساخت کالبدی-کارکردی و تج ربه فضایی ،مأخذ :تدوین و
تنظیم نگارندگان با برداشت از  Punter, 1991و Montgomery, 2003

نقش قلمروی همگانی در شهر

فضاهاي جمعي از ســرپناههاي سادة انســاني در ج وامع اوليه و
يا آتش مقدســي كه بر گرد آن جمع م يشــدند ،آغاز گرديد و با
گسترش روابط اجتماعي ،اين فعالي ّتها در ان واع فضاها نظير خانه،
معبــد ،بازار ،كوچه ،ميدان و  ...گســترش پيدا كرد .م راکز شــهر،
نقاط كان وني و عمومي عرصة مح ل ّي و محل برخورد و تج ّمع اف راد
محسوب م يشود (تیس اونس.)1387 ،
شــهر نيازمند فضاهايي اســت كــه اف راد را به مكث و ســكون
واداشــته و گرد هم جمع آورد تا بت واننــد از ط ريق گفتگو و روابط
چهرهبه چهره به همبستگي اجتماعي دست يابند (برومند.)1374 ،
شهرها از فضاهای مختلفی تشکیل م یش وند که هر کدام از آنها
ب رای حمایت و تســهیل برخــی از فعالی ّتهای فردی و اجتماعی و
ایجاد معانی که شــهروندان به آنها نیاز دارند ،شــکل م یگی رند .با
توج ه به ایــن که هر فعالی ّت به فضایی با ویژگــی خاص یا ق رارگاه
ّ
رفتاری مناســب نیاز دارد ،در صورت نبود فضای مناســب ،کیفی ّت
بروز نوع فعالی ّتها دچار مشــکل شده و در نهایت موجودیّت شهر
از جنب ههــای مختلف اجتماعی ،فرهنگی و ه ویّتی با اختالل روب هرو
خ واهد شد .از این رو ،بررسی نیازهای انسانی ،تأمین و ارتقای کیفی
فضاهای مورد نیاز فعالی ّتهای مختلف شــهروندان مسألهای مهم و
طراحان و ب رنام هریزان شهری است.
قابل ّ
توج ه ب رای ّ
فضاهای عمومی شــهر نیز به عنــوان ق رارگاههای رفتاری ،نقش
مهمــی در تأمین نیاز اجتماعی ،تعامل اف راد با یکدیگر و توســعه
توج ه بــه این برخوردها و روابط
روابــط فردی و اجتماعی دارند .با ّ
اجتماعی ،نیاز به فضاهای عمومی شــهر و عرصههای کنشگری

نمودار شمارة  :2دستهبندی عرصههای عمومی در شهر به لحاظ
مقیاس و مورفولوژی آن؛ ماخذ :نگارندگان

مبانی شکل گیری و اصول سازمانیابي عرص ههاي
عمومي در شهرهای ايراني -اسالمی
در مقياس شهر

مراكز شــهري (ميدانهاي شهري) :در گذشــته ،ميدانها
معمــوالً به صورت گشــادگي محل تقاطع دو یــا چند گذر ظاهر
م يشــدند كه بســته به اهمي ّت گذرهــا ،مح لّهایی بــرای ب رپايي
آيي نها و فعالي تها بودند .ميدان در مقياس شهري به عن وان قلمرو
اجتماعي به علّــت ايجاد فرصت مجاورت مكاني گروهي از مردم
و مركزيّت كاركردي خدمات جمعي و ف راهم كردن قلمرويي ب راي
جامع هاي همگــن ،نقش پررنگي در تق ويــت تعامل اجتماعي در
سطح شهرها و حس تع لّق به مكان داشت.
زمينة اصلي پيدايش و شكلگيري مفهوم ميدان در شهر اي رانی-
اســامي مفهومي اجتماعي است .ميدان ،فضاي كالبدي مناسبي را
ب راي کنشگری همگانی ف راهم م يآورده است .م راكز عمومي اي ران
بر اثر همبستگي و يكپارچگي اجتماعي قوي بين شهروندان ايجاد

بررسی دگردیسی ماه ّیت قلمرو ُکنشگری ،همگانی از شهر ایرانی -اسالمی تا شهر معاصر ايراني

همگانــی افزایــش م ییابند .از طرفی محیط کالبــدی باید بت واند
زمینه را ب رای توســعة تعامالت اجتماعــی در اوقات ف راغت ف راهم
آورد .از ایــن رو ،فضاهای شــهری بــا داشــتن ویژگ یهای خاص
کالبدی م یت وانند قابلی ّت تأمین نیازهای اجتماعی اف راد را داشــته
باشــند ،به طوری که با ف راهم آوردن این شــرایط  ،بــروز رفتارهای
مناسب اجتماعی را تسهیل کنند.
بــرای مطالعــه در خصــوص ماهی ّت عرصههای عمومی شــهر
اســامی-ای رانی و شهرهای معاصر ،فضاهای شــهری را در هر دو
دورة زمانی دســتهبندی کنیم .ابتدا عرصههای عمومی را به لحاظ
مقیاس عملکرد در دو دسته مقیاس شهر و مقیاس مح لّه ق رار داده
و ســپس به لحاظ شــکل و مورف ولوژی به دو بخش فضای شهری
مرکزی و فضای شهری محوری تفکیک کرده و آنها را بر اساس
ساختارهای معنايي ،كالبدي-عملكردي و فعالي ّتي-اجتماعي مورد
بررسی و مقایسه ق رار دادهایم.

و از اين ط ريق باعث تق ويت روحية همكاري و تعاون در بين اف راد )كه
در دین اســام نيز تأکید بسیاری بر آن شده است( م يشد .بناب راين،
شهر سك ونتگاه مناسبي را ب راي گروههاي اجتماعي مختلف مردم
با خاستگاههاي متفاوت ف راهم ميكرده است.
از جملــه دیگــر فضاهاي شــهري در مقياس شــهر م یت وان به
فضاهای جل وخان مسجد ،صحن زيارتگاهها ،حیاط مساجد جامع
که گذرهای شهری از درون آن عبور م یکردند ،حسینی هها و تکایا
و چارسوق بازار اشاره کرد.
در بسياري از شهرها ،حسینی هها و تکی هها نمودی قوی از قلمرو
همگانی يا فضاهاي باز شــهري شناخته م یشدند و عالوه بر م واقع
ب رپايي آيي نهاي عزاداري حضرت اباعبداهلل الحســين)ع( ،در ساير
زمانهــا نيز ،تداعيكننــدة آن ايام و م راســم بودهاند .ه مچنین ،به
دليل همين موضوع ،نوعي قداســت مكانی-فضایی را نيز به ناظر
القــا م يکردهانــد .این در حالی اســت که وجود نشــانهها و ل وازم
ب رپايي م راســم (مثل م راسم نخل) در ميدان يا مجاور آن ،تأثير اين
عملكرد را در طول سال پايدار م يکرده است.
فرم و شکل میدان و سازماندهی فضایی آن ،الگ ویی از حیاط ای رانی
در مقیاس شهری است .این فضا دارای ویژگ یهای درونگ رایی است.
با مطالعة بافتهای شــهرهای ای رانی ،درونگ رایی نهتنها در فضاهای
مسک ونی و مساجد ،که در فضاهای شهری نیز مشهود است .با چنین
دیدگاهی فضای درون میدان ،فضای اصلی درون شهر است؛ جایگاهی
امن و در بردارندة حضور مردم (پارسی.)1381 ،
مهم ت رین خصوصی ّت میدان ،ت وان تمرکز بخشــی آن است .هر
نــوع تمرکــزی ،عاملی وحدت بخش اســت که عناصــر و ع وامل
توج ه م یدهد .اجتمــاع در میادین،
اطــراف خود را به یک نقطــه ّ
که منجر به حدوث رویدادی خاص م یشــود ،حاوی معنا و بیانگر
ارزشهای جمعی مردم شــهر اســت .این حضور بیانی از ساختار
معنایی -اجتماعی عرصههای همگانی است.
فضای همگانی ه مچنین عرصة مناســبی بــرای گذران اوقات
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تصویر شمارة  :1سبزه ميدان تهران ،از نمونههای اولیه عک سبرداری از
یک فضای شهری به مثابه بستر کنشگری و تعامالت اجتماعي و آیینی؛
مأخذ :سلطان زاده1389 ،
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ف راغت و اســتقبال از تعامل اجتماعی تصادفی پی شبینی نشده و
نیز عرصهای ب رای بروز آیی نها و م راســم است که به غنای تج ربة
شــهری م یافزاید .لــذا حذف قلمــرو همگانی از بافت شــهری،
ه ممعنا با حذف بسیاری از تعامالت ارزشمند اجتماعی است که
امکان بروز آنها در دیگر گ ونههای فضای شــهری بسیار کم یا با
افت کیفی ّت رخداد هم راه اســت .در واقع نبود قلمرو همگانی به
معنای حذف بخشی از زندگی جمعی است.
بازار :در گذشــته ،زندگی روزمرة مردم بــا بازار گره م یخورد و
آنهــا نه تنهــا مایحتاج روزانه خود را از آن تهیــه م یکردند ،بلکه
بــازار بــرای آنها مح ل ّــی ب رای گــردش و م واجهه بــا رویدادهای
زندگی شــهری بود .احمد اشرف معتقد است« :بازار ب هعن وان بستر
فرهنگ شهری ســنتی در ای ران عمل کرده است» (اشرف.)1383 ،
بــازار و فضــای پی رام ونی آن ،بســتر مجموعــهای از فعالی ّتهای
فرهنگی -هنری ،مذهبی و تف ریحی شامل شاهنامهخ وانی ،تعزیه یا
شبی هخ وانی ،اج رای موسیقی ،نمایشهای تختحوضی ،بندبازی،
معرکهگیری شــعبدهبازي ،حضور دراویش ،دلقکها ،آتشبازی و
مانند آن بود (نق يزاده.)1389 ،
هر يك از اين عملكردها كه ب راي بازار مدنظر باشــد با شــدّت
و ضع فهاي متفاوت جلوه يا م رتب هاي از عملكرد اجتماعي آنها
بوده اســت .حت ّي عملكرد ارتباطي نيز به جهــت حركت پياده و
امكان تماس رودرروي انسانها م يت واند ناظر به م رتب هاي از عملكرد
اجتماعي باشــد .از ميــان اين عملكردها بارزت ريــن عملكردي كه
تبعات و اث رات فرهنگي و اجتماعي داشــته ،عملكرد مذهبي بازار

بوده است كه صبغة مذهبي آن را نشان م يدهد.
بازار با راســتههاي اصلي و تيمچ ههــاي آن فضايي ب راي ب رپايي
آيي نهاي عزاداري حضرت اباعبداهلل الحســين) ع( بوده و اهل بازار
در ایــران همــواره در دورههای زمانی مختلــف و متمادی یکی از
بانیان و برگزارکنندگان همیشگی م راسم و آیی نهای محرم بودهاند.
مسجد :به دليل نقش مهمي كه این عنصر در زندگي اجتماعی
دارد ،از مه مت رين بناهاي ديني شــهرهاي اســامي به شمار م يرفته
اســت .مســجد جامع به عن وان كانون همگ رايــي اجتماع ،عالوه بر
ايــن كه از عهدة وظايــف ديني برم يآمد ،كان ونــي ب راي بحث در
مســائل سياسي ،مذهبي ،اخالقي ،ت ربيتي و اجتماعي بود .عملكرد
كلي مسجد با هدف ايجاد هماهنگي صورت م يگيرد؛ هماهنگي
مســلمانان با خدا و ت وازن ميان كل جامعه .از دیدگاه ش ريعت اسالم،
مسجد دارای دو مقصود جامع است« :مذهب» و «اجتماع» .در هدف
اجتماعي ،اتحاد مســلمانان در جامعه و تق ويــت ارتباط اجتماعي
توج ه اســت .عالوه بــر صحن مســاجد ،جلوخانهاي
آنهــا مورد ّ
ط راحي شده در مقابل مسجد نيز محل شكلگيري تعامل اجتماعي
م يشد كه م يت وان آن را در زمرة فضاهاي عمومي مد نظر ق رار داد.

تصویر شمارة  :3شكلگيري رويدادهاي انساني در مساجد و فضاي
مقابل آنها؛ مأخذ :هيلن ب رند 1377
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تصوير شمارة  :2تغییر و تطبیق فضای شهری با نظام اعتقادی آیینی،
بازار وكيل شیراز در ايام دهه محرم و در هنگام برگزاري مراسم
سوگواری اباعبداهلل الحسین (ع)؛ مأخذ :نگارندگان

مقياس مح ّله
شهرهاي اسالمي مجموعهاي از مح لّههای همگن و هم ن واخت
بودند كه ساكنان آنها توسط زبان ،مذهب ،شغل ،خان واده يا سابقه
زندگي مشــترك مرز خود را مشخّ ص ميكردند .ساختار مح لّهاي
شهر اسالمي را م یت وان به شرح زير تص وير کرد:
هر مح لّه در شــهر كوچك دارای تمام خدمات مثل مســجد،
حمــام ،نان وايي ،بازارچه و بــازار بوده و عناصر و ســازمانيافتگي
مشابه كل شهر داشته است (حبیبی.)1390 ،
مركز مح ّله (ميدان محلي يا ميدانچه) :مح لّه در ســاختار
شهر دورة اسالمي ب هرغم تفاوتهاي ناشي از ويژگ يهاي سرزميني
داراي دو كاركرد مشــخّ ص بوده اســت :از س ويي به عن وان واحدي
عملكردي ،امكان عرضة خدمــات در محدودههاي كوچكتر از
شــهر را ف راهم ميكرد و از سوي ديگر به عن وان واحدي اجتماعي

تصوير شمارة  :5گذر تاریخی سنگ سياه ،شيراز؛
مأخذ :بازنگری طرح تفصیلی منطقه  8شي راز ،مهندسین مشاور پرداراز1389 ،

بازارچه :بازارچ هها در مح لّههای قديم عملكردهاي چندگانهای
داشــتند .عالوه بر ايفاي نقش تجاري ،به عن وان مكانی ب رای ایجاد
تماس چهرهب هچهره بین ســاکنان مح لّه ،تق ویت تعامل اجتماعی،
سرزندگی و سه ولت حضور در فضا و پیادهمداری نيز مورد استفاده
قــرار م يگرفتند .بازارها عالوه بر آن كــه بنيادي اقتصادي ،مي راثي
فرهنگــي و نهادي اجتماع ياند ،صحنة بروز مجموعهاي از زندگي
روزمره ،تعامــل اجتماعي ،برگــزاري آيي نها و م راســم عمومي و
بخش مهمي از ه ويت مح لّهها به حساب م يآمدند.

تصویر شمارة  :4فضای عمومی شکل گرفته در مسیر گذرها و بین
خانهها ،افزایش همبستگی بین همسایگان را ب هدنبال دارد؛
مأخذ :نق يزاده 1385

مســیرها و گذرها :یکی از مهم ت رین عرصههاي کنش گری

بررسی دگردیسی ماه ّیت قلمرو ُکنشگری ،همگانی از شهر ایرانی -اسالمی تا شهر معاصر ايراني

امــكان ه مپي ونــدي و بروز ويژگ يهــا و مشــخّ صههای فرهنگي،
اجتماعي ،نژادي ،قومي و مذهبي را در محدودههاي تع ريف شــده
خود ف راهم م یآورد.
در هر یک از مح لّههای بزرگ و متوسط شهرهای تاریخی ،یک
مرکز مح لّه وجود داشــت .این م راکز از نظر کالبدی و شکل به دو
صورت بودند .نخســت به صورت یک راســته یــا گذر که کمی
از گذرهای دیگر در محل اســتق رار فضاهــای تجاری و اجتماعی
ع ری ضتــر و دوم مقياسهــاي كوچك تري از ميدانهاي شــهري
به نام ميدانچه يا ميدانهاي مح ل ّي وجود داشــتند .اين ميدانچ هها
گشادگي يا فضاي بازي بودند كه اغلب در محل تقاطع چند راه یا
در کنار راه اصلی مح لّه ق رار داشــتند و اط راف آنها را كاربريهاي
خاص تجــاري و خدماتي مثل بازارچه ،حمام ،آب انبار ،مســجد،
تكيه يا حســينيه ،ســقاخانه و ســاير كاربريهاي مورد نياز اهالي
مح لّه اشغال کرده بودند.
مركز مح لّه مه م  ت رين فضاي اجتماعي و قلب هر مح لّه محسوب
م يشود .مركز مح لّههاي شهر مظهر بي شت رين تماسها و تجمعهای
اف راد هر مح لّه اســت .عالوه بر آن ،مكان استق رار فضاهاي خدماتي
مورد نياز ساکنان مح لّه بوده است (برومند.)1374 ،
ايــن فضاهــا ،مجموعهاي متناســب را بــه وجــود م يآورند كه
پاســخگوي بسياری از نيازهاي مح لّهها از جمله تعامل همگانی و
فرهنگي و محل برگزاري آيي نها و م راسم و ب هطور كلي پاتوقهاي
مح لّه بودند .اين فضاها ،كه در تع ريف ســازمان فضايي شهر ايفاي
نقــش ميكردند ،امروزه با ظهور دگرگ ون يهاي متن ّوع نقش خود را
از دســت دادهاند .درگذشته فضاهاي شهري داراي مقياسي انساني
از نظــر نوع حركت و فعاليت بودند ،حركت در آنها با طمأنينه و
آرامي انجام م يشد و امكان توقف و تماس با ديگ ران بدون ايجاد
مزاحمت ب راي ساير مردم ف راهم بود (مطلبی.)1385 ،

همگانی در ســاخت کالبدی مح لّهها ،مســیرها و گذرهای اصلی
و فرعی هســتند .مســیرها و گذرهــا یکــی از اصل یت رین عناصر
ساختاری مح لّهها را تشــکیل م یدهند و م یت وانند نقش ویژهای را
در تص ویر ذهنی از شهر ایفا کنند.
در بافتهای تاریخی و قدیمی ،گذرهای اصلی که غالب اً از دروازة
تا دروازه دیگر امتداد م ییافتند ،اغلب خدمات شهری ،م راکز مح لّهها،
مســاجد بزرگ ،بازارچ هها و کاروانس راها را در حاشیه خود داشتند.
گذر به واســطة شــلوغی و تن ّوع فعالی ّتها و قابل دسترس بودن ،از
اصل یت رین عناصر کالبدی و ه ویّتی مح لّه به شــمار م یآید .اغلب
گذرهای موجود در بافتهای قدیمی به صورت ارگانیک (اندامین)
و انداموار احداث شدهاند .شبکة ارتباطی کوچ هها و گذرهای بافت
قدیم در عین ظاهری انداموار ،از نوع نظام نشــانهای سلســله م راتبی
يزاده.)1385 ،
تبعیت م یکند (نق 
معمــوالً در تقاطــع گذرهــای اصلی کــه چهار ســوق نامیده
م یشــوند ،نیازهای مردم مح لّه تأمین م یشد ،هر مح لّه در مقیاس
کوچک خود شهری است که امکانات مورد نیاز مردم را در چهار
ســوق و میدان خود گرد م یآورد و دورت رین مــردم به این مرکز با
چند دقیقه پیادهروی به مســجد ،حسینه ،مدرسه ،حمام ،آب انبار،
میوهفروشی ،بقالی ،پینهدوزی و غیره دسترسی م ییافتند.
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فضاهای عمومی در شهر معاصر
در مقياس شهر

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هشتم

شماره سی ام زمستان 1396

عرصههای عمومی مرکزی :در شهرهای امروزی ،فلکهها که
نام میدان را بر خود نهادهاند ،فرزند ناخلفی ب رای نم ونههای پیشین
شدهاند؛ چ را که نه عرصهای ب رای ارتباط و اختالط عناصر پی رامون
هســتند و نه ب رای آن چه در بدنهها و جدارهها احداث شده ،ب رنامة
ویژهای وجود داشــته است .این فضا ،اصوالً با ماهی ّت میدان ای رانی
کــه مرکز را خالی از عنصر و مکانی ب رای اختالط عناصر پی رامون
م یخ واســت متعارض است .مدرنیته و ولع ماشینیسم وجود گره را
در شــهر منحصر بــه فلکههایی کرد که نام میــدان بر آنها نهاده
شده است (آسیابی.)1389 ،
امروزه یکی از دالیل ب یاقبالی فضاهای میدانگاهی و خالی ماندن
آنها از رویدادها و خالی شدن ظرف میدان از مردم ،نبود ابنی های در
اط راف و بدنة آنهاست که به وحدتبخشی فضا بیانجامد .انتخاب
ســاختمانها و یادمانها و مکانگزینی درست آنها به اح راز صفت
وحدت فضایی و بروز نقش ارتباطدهندگی عناصر منجر م یشــود.
در حالی که میدان امروز ،عرصة ارتباطدهنده و مفصلگ ونه اســت.
اکنون م راکز خ رید منفرد یا خیابانهایی که تعدادی از م راکز خ رید
بــزرگ را در خود جــایم یدهند ،موجب خلــق فضاهای عمومی
جدیدی شدهاند .این فضاهای شهری به عن وان مکان تعامل اجتماعی
به ویژه ب رای ج وانان و نوج وانان عمل م یکنند.
امــروزه پاســاژها و م راکــز خ ریــد بــه بخــش جدای یناپذیر از
ه ویّــت شــهری بدل شــدهاند .چنیــن فضاهایــی صرفــاً تجاری
نیســتند و فضاهای فرهنگی و اجتماعی نیز محســوب م یشــوند
(برومنــد .)1374 ،فضاهایی نظیر رســتوران،كافي شــاپ و هتلها،
فرهنگســراها ،بوستانهای شــهري ،مجتمعهاي تجاري ،سينما و
کلوپهای ورزشی عرصههای عمومی شهرهای معاصر ما هستند.

این فضاهای عمومی جدید در حالی ب رای بسیاری از شهروندان به
عنــوان جایگزین فضاهای عمومی دورههــای پیش ،از جمله مرکز
قدیمی شــهر مطرح م یشــوند ،که فاقد بســیاری از عملکردهای
نمادین و فرهنگی آن هستند.
گرچه درج های از تعامل اجتماعی در این فضاها رخ م یدهد ،اما
این بخش تجاری اســت که الگوی شکل گیری فضای عمومی را
تنها ب رای مصرف کاالها و به حداکثر رساندن سود ،تعیین م یکند.
فضاهای عمومی جدید ،از مظاهر مدرنیســم یــا به عبارت دیگر
گ رتهبرداری ناص وابی از مدرنیســمی محســوب م یشــوند که در
خیابانهای ن وین شــهر در ج ریان اســت .امروزه مصرف فرهنگی،
پرسهزنی ،تماشا و خ رید در خیابانهای جدید و ایستادن در مقابل
مغازههــای ویت رینی ،فعالی تهای مکمل هــم و رفتارهای م رتبط با
زندگی شهری یا فرهنگ شهری ن وین به حساب م یآیند.
میدان شــهری ظرفی اســت کــه مظروفش شــهروندان و وقایع
شــهری اســت .بار معنایی که کلمة میدان در شــهر ای رانی واجد
آن اســت ،این فضا را عرصهای ب رای وقــوع رویداد م یداند و رابطة
ظرف و مظــروف ،فضا و مردم را توأمان و با هم معنا م یبخشــد.
با عنایت به جایگاه میدان در بافتهای تاریخی شــهرهای ای رانی،
واجد م راتب بودن و مرکزیّت داشــتن میدان اصلی در بافت شهری
خصوصاً در دوران اسالمی کام ً
ال مشخص است .از این رو ،آن چه
قابل اشاره اســت میدان در فارسی اصوالً به مفهومی که امروزه در
قالبــی عامیانه به کار م یرود (چرخــهای ب رای چرخیدن اتومبیل و
متفرق شدن آن) جایگاه نداشــته است .میدان گ ونهای از فضاهای
شهری و مکانی ب رای حادث شــدن تمرکزهای عملکرد و معنایی
و بروز تعامــل اجتماعی و نیز ترکیب آنهاســت .در این گ ونه از
فضای شــهری ،بر خالف تقاطعهای ت رافیک ی ،عرصه بر مســیر و
درنگ بر حرکت غلبه دارد (برومند.)1374 ،
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نام امروز ،مرکز ،مکانی برای آمیختگی فعالیتهای موجود در بدنهها نیست ،بلکه جزیرهای در میانه است؛
تصویر شمارة  :6در فلکههای میدان ِ
تصاویری از فلکههای موجود در شهر شیراز؛ مأخذ :مهندسین مشاور شهر و خانه1388 ،

تصویر شمارة  .8یک نمونه خوب از فضای عمومی شهر طراحی برای
حضور مردم در فضا ،دروازه قرآن شیراز؛
مأخذ :مهندسین مشاور شهر و خانه1388 ،

در مقياس مح ّله
کم اهمی ّت شــدن میدانهای حضور پیاده و تســخیر مح لّه با
مســیرها ،رونق گرفتن ک ریدورهای حرکتی و ف ّع ال شــدن بدنههای
آنها و انتقال فعالی ّتهایی که در م راکز مح لّهها یا میادین شــهری
متمرکز بودند به خیابانها ،سبب م یشود که تعادل میان حرکت و
مکث در مح لّه با استیالی ماهی ّت حرکتی ،بر هم خورده و فضای
عمومــی مح لّه به عن وان «فضای همبودی و مکانی ب رای ارائة نقش
و آزمون واقعی ّت و کنکاشــی در تفاوتها و ه ویّت و پهنهای ب رای
پذیرفت ه شدن توسط دیگ ران» رنگ بازد (پارسی.)1381 ،

آسیبشناسی عرصههاي كنش گري همگاني
توج ه بــه تغییرهای اساســی کــه در گ ونهشناســی بافت و
بــا ّ
ریخت شناسی شهری ن وین به وجود آمد ،گرهها و تقاطعهای شهر
معاصــر تفاوت بنیادینی را با گرههــای بافت تاریخی دارند .عمدة
گرههای شهر معاصر یا ن واحی مدرن ،در محل برخورد خیابانهای
مختلف بــا یکدیگر ب هوجــود م یآیند؛ از این گرههای شــاخص
شهری چهارراهها و تقاطعهای ت رافیکی را م يت وان نام برد كه فاقد
هرگ ونه تعامل و تع لّق اجتماعی هستند.
ورود اتومبیــل به زندگی موجب کاهش پیــادهروی و در نتیجه
تغییر عملکرد خیابان از مکان مالقات و برخورد به مســیری س ریع
ب رای عبور ماشــین گردید .در حالی که در گذشــته ،کالبد شــهر
ت وازن و تعادل و مقیاســی انســانی داشــت و معن ویتی را به انسان
القا م یکرد .محیط شــهری امروز القاکنندة ب ینظمی ،فشار روانی،
ناهماهنگی ،ب یتناسبی ،زشتی و از همه بدتر سیطرة مادیگری و
ک ّم یگری بر زندگی انســان اســت .کالبد شهر ،در گذشته دارای
کالبدی نجیب و آرام و متین و مت وازن و هماهنگ بود که در سایه
و در ج وار عمارتهای معنوی مسجد و زیارتگاه و حسینیه شکل
گرفته بود (نق يزاده.)1385 ،
در شــهر امــروز ب یتناســبی ،ب یه ویّتــی ،خودنمایــی ،تقلید،
فردگ رایی ،مصرف زدگی ،سعی در تشابه به بیگانه ،اهتمام در تمایز
از همگنان ،فشــار روانی ،آلودگی ،زشتی ،فقدان دوستی و آشنایی
و بســیاری کمبودها که الزمة زندگی انســانی هستند ،عرصه را بر
انســان تنگ کرده است .در واقع همة این مشکالت ناشی از عدم
تناسب ب رنام هریزی شهر با نیازهای کن ونی آن است.
مشکلها و نابسامان یهای کیفی فضاهای باز شهری را در ای ران
م یت وان در محورهای زیر دستهبندی کرد:
الف -عملکرد نامناسب فضاهای باز شهری موجود،
ب -عــدم ت وانایی فضاهــای باز در ایجاد ارتباط و ســازگاری با
توج هی به ویژگ یها و نیازهای جســمی ،روانی
کارب ران به علّت ب ی ّ
و اجتماعی گروههای استفادهکننده و زمان استفاده از این فضاها،
توج ه به ش رایط جغ رافیایی ،اجتماعی و اقتصادی شهر،
ج -عدم ّ
توج ــه بیش از حد به اتومبیل در شــهرها به نحوی که حت ّی
دّ -
فضاهای شهری با ارزش کهن نیز امروزه در سیطرة اتومبی لها ق رار
گرفته و از تعامل اجتماعی تهی شدهاند،
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فضاهای باز شــهری طراح یشــده :فضاهای باز شــهری
اغلب در بخشهای جدید شــهرها به صورت فضای سبز ،ورزشی،
تف ریحی ،اســت راحت ،به منظور استفاده شهروندان در اوقات ف راغت
ط راحی شــدهاند و تا حدی مطابق با اصول و معیارهای شهرسازی
و عالئق اف راد و فرهنگ غالب هســتند و قابلیــت تأمین نیازهای
جســمی و روانی مردم را دارند .این نوع فضاهای شهری که شامل
بخشهــای مختلف از قبیل فضاهای عمومــی و نیمه خصوصی
ب رای مالقات و تعامل اجتماعی اف راد ،فضاهای تف ریحی ،ورزشی و
بر اساس نیازهای ردههای مختلف سن ّی ط راحی شدهاند ،ت وانستهاند
به عن وان ق رارگاه رفتاری با عملکرد و طرح خاص و مناســب خود و
توســعة امور اجتماعی ،فرهنگی و با ف راهم آوردن ش رایط آسایش
جســمی و روانی اف راد ،هماهنگی و هم ساختی مناسبی بین فرد و
توج ه به
محیــط ایجاد کنند ،به طوری که ایــن ارتباط و ه مچنین ّ
زمان اســتفاده از فضاهای باز شــهری در ط راحی موجب احساس
رضایتمنــدی از فضا به ویژه از ســوی ج وانان و جذب آنان به این
مجموعهها م یشود.

زندگی ماشــینی همه جا را به تســخیر خود درآورده است .این
نوع حضور در فضای شهری که به خیابان رونق داده ،میدانچ ههای
محلی را ق ربانی کرده است ،انسان را از حضور در جامعه و تعامل
رودررو معــاف نمــوده و او را به موجودی گوشهنشــین در خانه و
اتومبیل خــود بدل کرده اســت .لذا جای خالــی فضاهایی چون
پیادهراهها و میادین در مح لّههای شهر،که نقش اجتماعی و ه ویّتی
دارند ،به شدّت احساس م یشود.
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هـ -ناســازگاری برخی از فضاهای باز شــهری با ش رایط اقلیمی
توج هی به مسائل فرهنگی
مانند ســرما ،باد و آفتاب ،ه مچنین ب ی ّ
و اجتماعــی که موجب ب یه ویّتی فضا و عدم دلبســتگی مردم به
آن فضاها م یشود .در ساختار فعلی ب رنامهریزی شهری ،سهم مورد
نظر زمین ب رای مســیرها ،بخش مســک ونی ،تجــاری ،خدمات و...
در نظر گرفته م یشــود ،اما ســهمی از زمین که قابل تخصیص به
عرصههای زندگی جمعی است که دارای ماهی ّت سکون و درنگ
و مکث هســتند ،مغفول مانده اســت .این گ ونه فضاها الجرم باید
در زیر مجموعهای از مسیرها س رانهای را به خود اختصاص دهند.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هشتم

شماره سی ام زمستان 1396
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تصویر شمارة  :9فضای شهری مقابل مسجد وکیل شیراز در زمان
اشغال فضای با ارزش شهری توسط اتومبیل به جای حضور گرم
مردم در فضا؛ مأخذ :نگارندگان

یافتهها و نتایج
بررسی تطبیقی فضاهای شهری ب رابر اصول و معیارهای تک وین
ساختار مکانی و قلمرو همگانی در بازههای زمانی پیش و پس از
وقوع دگردیسی در شکل و محت وای فضاها و با تأکید بر گ ونههای
متن ّوع فضایی ،نشاندهندة کاهش عمیقی در روابط اجتماعي سالم
و حس همبســتگي و ضعف در ه ويت جمعي در شــهر معاصر
ای رانی اســت .تضعیف روابط اجتماعی در اثــر کیفی ّت نامطلوب
قلمــرو همگاني شــهر ،از جمله مهم ت رین مســائل و مشــکالت
شهرهاي معاص راست.
ب رابر مطالع ههای انجام شده یکی از مهمت رین ابعاد ساختار تک وینی
مکان ،ســاختار فعالیتی  -اجتماعــی و ویژگی فضاهای عمومی در
ایجاد فرصتهای الزم ب رای تعامل اجتماعی است .هنگام یکه مردم
با ســایر اف راد جامعه تعامل دارند ،رابطــة قویتری با مکان و جامعه
خود احســاس م یکنند .این عامل با تعیین می زان حضور گروههای
مختلف اجتماعی ،شکلگیری شــبکههای اجتماعی و زندگی در
ساعات مختلف شبانه روز قابل اندازهگیری و ارزیابی است.
رویدادهــای اجتماعی ،نوع فعالی ّتها و کابریهای موجود درون
فضــا و ت وان آنها در جذب افــراد و گروههای مختلف ،مهم ت رین
عامــل در پ ویایی فضاهای عمومی و ف ّع ال بودن آن در ســاعات و
فصول مختلف اســت و شــاخص ارزیابی این ب ُعد ،می زان م راجعه
اف راد به فضا و مشارکت در فعالیت مختلف است.

ب ه طــور کلی خلق هر فضای عمومی موفــق که بت واند پذی رای
اف راد و گروههای مختلف باشد ،مستلزم تأمین ع وامل زیر است:
 .1تأمین قلمرو ،امنی ّت ،ســاختار منســجم ،تداوم و خ وانایی و
قابل پیش بینی بودن فضا،
 .2وجــود تســهیالت مناســب در فضا ،پاســخگ ویی ،راحتی و
آسایش محیطی،
 .3تعامل اجتماعی.

عوامل تأثیرگذار در ارتقاء جنبههای عملکردی و
معنایی فضاهای عمومی
از مقایسة تطبیقی کیفی ّتهای فضایی-مکانی بر اساس ساختار
تک وینــی مکان م یتــوان به اهمی ّــت و نقش عمیق ســاختارهای
عملکردی و معنایی در غن یســازی فضاهای شهری پ یبرد .ع وامل
زیر در تأمین و پ ربارســازی این بخش از ســاختار مــکان اثرگذار
خ واهد بود:
عناصری چون :یادمانها ،پلهها ،آبنماها و ســایر ع وامل مؤثردر تش ویق انسانها به حضور و تعامل در فضا.
فرصتهای کالبدی مناسب ب رای نشستن ،مکث و تأمل بیشتردر فضا.
 فضاهای کان ونی ب رای تجمع اف راد ،مثل :زمین بازی ،ایســتگاهات وبوس ،مکان غذا خوردن و . ...
 ورودیهای دعوت کننده و دسترســی به فضا به لحاظ بصریو کالبدی.
 کنترل دسترسی وسایل نقلیه و امنیت پیاده. پیش بینی فعالی ّتهای جاذب. مشخّ صههای کارکردی فضاهای عمومی م یت واند بر کیفی ّتو کمی ّت جذب مردم ب رای توقف و تعامل در این فضاها تأثیرگذار
باشــد .وجود فضاهای کافی ب رای وقــوع رویدادهای خاص در فضا
از قبیل نمایشهــای خیابانی ،هنرهای عمومــی و رخدادهایی از
این دســت که مردم را با یکدیگر پی وند م یدهند ،به جذابی ّت این
فضاهای م یافزایند.
 پذی را بودن فضا ب رای اف راد و گروههای اجتماعی مختلف. تأمین آسایش روانی و فیزیکی. لذت بردن اف راد و گروههای اجتماعی از حضور در فضا. حضور اجتماعی ف ّع ال و مداوم در فضا.نتیجهگیری و بحث
زوال تدریجــی مفهوم و مصداق فضاهای شــهری در شــهرهای
توج هی به جنب هها و مســائل مختلف فردی
معاصــر ای ران در اثر ب ی ّ
و اجتماعی ،موجب بروز مشــکالت اجتماعی شده است ،از جمله
این مشــکالت م یت وان به کمبود ک ّم ی و کیفی م راکز اجتماعی و
عرصههای حضور همگان در شــهر به مثابه مکانهای پایای حیات
شهری و اجتماعی اشــاره کرد .بررسی تطبیقی دگردیسی فضاهای
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شهری نشان م یدهد که با وقوع دگردیسی در فرم و محت وا ،گ ونههای
متنــ ّوع فضایی ،به لحــاظ تعــداد ،موقعی ّت ،عملکــرد و کیفی ّت،
پاســخگوی نیازهای مردم نبوده و در بی شتر م وارد فاقد ش رایط الزم
ب رای بروز رفتارهای مناسب به عن وان ق رارگاه رفتاری است.
از بررســی حاضر م یت وان چنین نتیجه گرفت که مجموعهای از
فرصتها و پیشنهادهای ممکن ب رای برق راری دوبارة سازوکار تک وین
فضاهای شــهری و قلمــرو همگانی متکی بر ارزشهــای برآمده از
پی شزمینههای اعتقادی ،فرهنگی و آیینی قابل ارائه است.
توج ه به نتایج حاصل
در پاســخ به پرسشهای مطرح شــده و با ّ
از پژوهــش حاضر م یتــوان به این نتیجه دســت یافت که ارتباط
دوســویه ای بین همبستگی در تعامالت اجتماعی مردم ،پ ویایی و
حضور گروههای مختلف مردم در جامعه و تک وین و شکل گیری
کالبــدی و تق ویت نقش عرصههای همگانی در ســاختار شــهری
وجود داشته و اثر تق ویتی و تضعیفی بر هم دارند.
حفظ و بهبود وضعی ّت فضاهای باز سن ّتی به منظور حفظ ه ویّت
شــهری و هماهنگســازی آنها با نیازهای امروزی از ضرورتهای
شــهرهای ای رانی اســت .ط راحی ،ایجاد و ارتقای کیفی فضاهای باز
شــهری بر اســاس ض وابط ط راحی و نیازهای جسمی و روانی همة
توج ه به ایجاد فضاهای باز شهری مناسب و با ه ویّت
اقشار جامعه و ّ
از لحاظ درجة محصوریّت ،فرم مناســب ،بافت و مصالح ،المانها و
مبلمان مناسب باید در دستور کار ب رنام هریزان شهری ق رار گیرد.
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