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 بسمه تعالي

 » تحليل فضاهاي شهري «
 خطيبي دكتر

ü تفاوت معماري و شهرسازي 

 ) تك بنا ( مقياس خرد : معماري

 فرآيند ميان رشته اي علوم اجتماعي، اقتصاد، محيط زيسـت، معمـاري، معمـاري ( مقياس كالن : شهرسازي
 كه در اين بين همـه ي رشـته هـا . منظر، عمران، گرافيك، مديريت شهري، زمين شناسي و روانشناسي است

 .) تصميم ساز و بخش مديريت شهري تصميم گير است

 . ت كمتر و ضابطه مند بودن بيشتر مي شود از معماري به سمت شهرسازي كه مي رويم خالقي

ü شهرگرايي ( شهرسازي Urbanism ( 

 طراحي نماهاي شهري و كف ها / بحث كيفي : Urban Design - طراحي شهري

 Urban - برنامه ريزي شهري Planing : مـثالً چقـدر فضـاي . با اعداد و ارقام سر كار داريم / بحث كمي 
. فرهنگي داشته باشيم
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ü دهنده شهر عناصر تشكيل 
 اسـتخوان . مساحت كشور را راه ها تشكيل مي دهنـد % ۳۰ تا % ۲۵ ): راه ها، معابر ( مسيرها . ۱

 بندي و بافت اصلي شهر
 ...) درماني و - آموزشي - مذهبي - حمل و نقل - تجاري - مسكوني ( ابنيه . ۲
 ) پارك هاي جنگلي - پارك ها ( فضاهاي سبز . ۳
 ساحل و كنـاره درياهـا و - جلوخان - فضاهاي همگاني جمعي مثل ميدان ( فضاهاي شهري . ۴

 ) رودها
ü ۳ خصلت مهم فضاي شهري 

 ) بدون سقف و آسمان سقف آن ( باز بودن . ۱
 عمومي بودن . ۲
 برقراري تعامالت اجتماعي . ۳

 . رند مساجد و حسينيه ها و حمام ها، فضاهاي عمومي هستند ولي فضاي شهري نيستند چون ويژگي باز بودن را ندا - *

ü فضاي شهري 

 مقوله فضاي شهري، تعريف و ويژگي هاي آن، از موضوعات اصلي اكثر مطالعاتي است كـه در زمينـه شـهر و
 . آموزش و طراحي به انجام مي رسد ساير مباحث مرتبط با شهر اعم از مديريت،

 عمومي، فضـاي بـاز در زمينه بررسي متون مرتبط با فضاهاي شهري، برخي تعابير مثل فضاي شهري، فضاي
 . شهري و از اين قبيل وجود دارد كه ممكن است برداشت هاي متفاوتي از آن مدنظر قرار گيرد

 Urban Open ( است كـه البتـه تعـابير ديگـري از آن مثـل Urban Space عمده ترين معادل التين آن

Space : ( و ) فضاهاي باز شهري Urban  SpacePublic : نيز گاهي بـه ) فضاهاي عمومي و جمعي شهري 
 . كار مي رود

 فضاي شهري به مفهوم صحنه اي است كه فعاليت هاي عمومي زندگي شهري در آنها به وقـوع مـي §
 : در اين تعريف كوتاه، نكات قابل تأملي وجود دارد . پيوندد

 بپردازند، ايـن اعمـال هـم ... اگر افراد در فضاهاي شهري به فعاليت هايي نظير خريد، ورزش، تفكر و ) ۱
بله ؟ زندگي عمومي شهري محسوب مي شود
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 - آمسـتردام - هلنـد - شهرسازي مشاركتي ( آيا اصوالً فضاي شهري بدون حضور انسان معنا و مفهوم پيدا مي كند؟ ) ۲

 ) حضور پررنگ مردم
 براي ] استريل - ون دكت - مازلو [ در نتيجه نيازهاي عام انساني . انسان را به عنوان موجودي منحصر به فرد و داراي قوه تفكر و تعقل مي پذيريم

 نيـاز بـه / نياز به حضور فعـال در فضـا / آسايش / نيازهاي انسان در محيط شهري مثل راحتي . مثل حضور در جامعه . بقاء و تكامل را مي يابيم
 . در نتيجه ارتباط انسان با محيط را الجرم مي دانيم . كشف / حضور غيرفعال در فضا

 هند و در طيف وسيعي از محوطه هـاي مجتمـع آيا فضاهايي كه فعاليت هاي انسان را تشكيل مي د ) ۳
 هاي مسكوني گرفته تا مسجد و حسينيه و سينما و ورزشگاه قابـل طبقـه بنـدي هسـتند، فضـاهاي

 شهري محسوب مي شوند؟

 به همراه اين نظريه در توصيف فضاهاي شهري ايراني . فاقد تعامالت اجتماعي، فضاي شهري نيستند فضاهاي
 » پتانسـيل هـايي « عمل مي كنند امـا داراي » مقطعي « و » ضعيف « ي ما هرچند آمده است كه فضاهاي شهر

 . هستند و با شناسايي نقاط قوت و ضعف آنها و تشويق و تقويت زندگي جمعي، قابل احياء مي باشند

 مكـان اصـلي وقـايع و « نظريه ديگري در تعريف فضـاهاي شـهري آورده اسـت كـه فضـاي شـهري §
 ارتبـاط بـين حـال حاضـر را بـا . ( پيوند امروز با فردا ايفا مي كند است كه نقشي خالق در » حوادثي

 ) آينده برقرار مي كند

 را در تعريـف » زمـان « و » انسـان « بوده و به صراحت و روشني، » جامع تر « اين تعريف نسبت به ساير تعاريف
 . فضاي شهري يا در شكل گيري آن موثر مي داند

 را به عنـوان ويژگـي هـاي » نماد شهر « و » مركزيت « يي چون اين نظريه همچنين بر فضاي شهري وِيژگي ها
 . يك فضاي شهري نماد و قلب تپنده ي هر شهر است . اصلي و اساسي برشمرده است

 تقريباً همگي پژوهشگراني كه در مورد فضاي شهري نظرياتي دارند، عموماً بر جنبه عمومي بودن فضا و سر و
 و در عـين » زنـدگي جمعـي « به عبارتي تعبير فضاي شـهري بـا . كار داشتن آن با فضاي عمومي تأكيد دارند

 . مترادف است » فراهم بودن دسترسي عمومي به فضا « حال با

 بـه همـين دليـل . فضاي شهري مكاني است كه رفتارهاي مدني و اجتماعي در آن جاري مي گـردد §
 بلكه مي بايسـت ورت مجزا فرهنگي موجود در بطن جامعه را نبايد به ص - روابط و مناسبات اجتماعي

) نبايد موضوع را ايزوله ديد ( . صري از ساخت فضاي شهر بر شمرد همچون عن
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 . مي گردد » تسهيل روابط اجتماعي « هري موجب فضاي ش §
 » امنيت و كنتـرل اجتمـاعي « گرديده و بر » گسترش حس اعتماد و اطمينان « فضاي شهري موجب §

 بي دفاع شهري كه امكان نظارت بـر آن هـا كـم تا حد امكان بهتر است از ايجاد فضاهاي . مي افزايد
 . است، جلوگيري به عمل آيد

 . را ارتقاء مي دهد شهروندان » مشاركت و مسئوليت « فضاي شهري §
Sence Of Place / حس مكان 

 نـه اينكـه انسـان در خـدمت تكنولـوژي . است » پلي بين تكنولوژي مدرن و انسانيت « فضاي شهري §
 ) روابط انساني = اينجا انسانيت در ( . باشد

 . است » عرصه نمايش زندگي « فضاي شهري §
 . جامعه و شهر است » تمدن « ، » فرهنگ « ، » هويت « فضاي شهري يكي از بارزترين عرصه هاي تجلي §
 اسـت، از نقطـه نظـر » ارتباط عملكردي بين انسـان و فضـا « فضاي شهري عالوه بر اينكه تجلي گاه §

 ماننـد خيابـان انقـالب تهـران كـه در ( . اي بااليي برخـوردار اسـت اقتصادي و اجتماعي نيز از ارزش ه - سياسي

. اعتراضات و مراسم مذهبي مثل تاسوعا هم مورد استفاده قرار مي گيرد
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 افـراد بـا هـم و » تعـامالت چهـره بـه چهـره « يكي از مهمترين ويژگي هاي يك فضاي شهري، 
 هيچگونه منعي، داراي پويـايي و بدون » هر ساعتي از شبانه روز « استفاده از فضاي مورد نياز در

 . سرزندگي است
ü موارد قابل بحث در مورد ويژگي هاي فضاي شهري 

 ) يكدستي و يا متنوع بودن آن ها - هم شكلي ( ارتباط ميان شكل بدنه ساختمان هاي محصور كننده فضا . ۱

 ) فضا محصوريت ( . ابعاد اين بدنه ها نسبت به پهنا و درازاي فضايي كه در ميان گرفته شده است . ۲

 در اقـيلم گـرم و . مثالً در اقليم گرم و خشك، كامالً محصـور سـايه انـدازي بيشـتري دارد . مطلوبيت اين موضوع بسته به اقليم دارد (
 .) مرطوب، محصوريت كمتر موجب كوران كمتر مي شود

 زاويه گذرهايي كه به فضاي شهري مي رسـد . ( زاويه گذر يا خيابان هايي كه به آن فضا مي رسد . ۳
 .) قوالنه پيش بيني گردد ايد مع ب

ü فضا عرصه هاي 

ــاي ومحـــــل موقعيـــــت . ۴  بناهـــ
 تاريخي،المانها،آبنماهاوفوارههـــايي

ــه ــوان كـــــ ــرآن ميتـــــ  بـــــ
 شـــرايط درصـــورتيكه .( تأكيـــدكرد

ــدبهينه يكســان ــه اســت آن باش  ك
 مركزثقــل چــون . درمركزقراربگيــرد

ــري ــت بصـــ ــابرفرض اســـ  امـــ
ــجدبودبايدبرروي  اگرمســـــــــــ

.) مسجدباشد ورودي محورعمودي
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 رفتار « و » فعاليت « به عبارت ديگر، . اع فضاهاي عمومي تا خصوصي است فضاها شامل طيف گسترده اي از انو
 رواني، بسته بـه خصوصـيات خـود، در - نيازها چه مادي و چه روحي . را داراست » قلمرو خاص خود « و » حريم

 فرهنگ ما داراي سلسله مراتـب اين فضاها در . فضاي خصوصي و خلوت يا عمومي و گروهي برآورده مي شود
 . خاص خود است

 : به سه دسته كلي تقسيم كرده اند نحوه استفاده از آنها فضاهاي شهري را به لحاظ

 آن بخش از فضاها كه به صورت خصوصي توسط اشخاص، تحت تصرف يـا : فضاهاي خصوصي ) الف
 ) هاي مسكوني، حياط ها و باغ هاي خصوصي فضاهايي چون خانه ( . تملك قرار گرفته و مورد استفاده قرار مي گيرند

 آن دسـته از فضـاي موجـود در شـهر كـه بـه علـت : نيمه خصوصي - فضاهاي نيمه عمومي ) الف
 فضاهايي نظير محوطه هاي ( . محدوديت در كاربري آن، توسط گروه هاي خاصي مورد استفاده قرار مي گيرد

 ) بين مجتمع هاي مسكوني

 ي كه عموم شهروندان بدون كنترل، حـق ورود و حضـور در آن دسته از فضاهاي : فضاهاي عمومي ) ج
 اين دسته از فضاها به واسطه ي طيف متنوع و گسترده مخاطبان آن، بيشترين سـهم را . آن را دارند

 از اينرو ارتقاي كيفي اين دسته از فضاها بيش از ساير انواع فضاها . در زندگي جمعي شهروندان دارند
 الزم بـذكر اسـت كـه شـهروندان در انجـام . ا و سـالم خواهـد شـد موجب ايجاد جامعه شهري شكوف

 . اعمالشان در فضاهاي عمومي، آزادي مطلق نداشته و تحت تأثير هنجارها و قوانين جامعه هستند

ü اجزاي تشكيل دهنده فضاي شهري 

 و معمـوالً افقـي » زيرين فضا عنصر محدود كننده ي « كاربردهايي نظير سطح زمين دارد، سطح كف : كف - ۱
 ارتباطي كه بين كف فضـاهاي مختلـف يـك مجموعـه وجـود دارد، . باشد پله پله يا يكدست مي تواند است و

. فضاها دارد » شخصيت كل مجموعه « تأثير بسزايي بر
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 » تغيير مصالح «

 ارتباطي تـك تـك اين عنصر مشترك در فضهاي مختلف، عامل . معموالً كف در يك تراز ساخته مي شود - *
 . فضاهاست

 در فضاهاي شهري، اختالف سطح زياد در كف باعث عدم توانايي و كاركرد قوي فضاي شهري مي شود چـون
 . شهروندان در طي حركت در فضاهاي شهري، مسيرها و سطوح سهل الوصول تري را ترجيح مي دهند

» استفاده از اختالف سطح «
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 » استفاده از رواق «

 اشـاره » عـاملي هشـدار دهنـده « ، » حدود مالكيت فضا « كاركردهاي كف مي توان به نشان دادن از جمله - *
 نمايانـدن « باشد يا در برخي مواقع به » معرف يك فضا « كرد و يا در برخي مواقع كف به تنهايي نيز مي تواند

 و تغييـر جـنس كـف، فرم، رنگ، شكل و بافت سطح كف، تغيير بافت . د اشاره كر » يك تغيير يا اتفاق و رويداد
 . تعيين كننده حدود يك فضا توسط آن سطح است

 مانند سـنگ، آسـفالت، سخت مانند ماسه، مصالح طبيعي، چمن و يا نرم پوشش كف مي تواند 
 موزاييك باشد كه هر كدام از حاالت فوق در نحوه ارتباط شهروندان با فضا و روابـط آنـان مـوثر

 . است
 فرش شده با در حالي كه كاركرد اصلي نواحي . مي كند حيط طبيعت را وارد م به نوعي ، كف نرم 

بار ترافيكي سواره و كف سخت، فراهم آوردن يك سطح سخت، خشك و غير لغزنده است كه
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 . پياده را بدون فرسوده شدن تحمل مي كند

 . هستند بدنه ها عناصر عمودي محصور كننده فضا : بدنه - ۲

 . بــا بازشــوها و سـاير عوامــل موجــود در آن ، بدنــه هــاي عمودكننـده فضــا را معــين خواهــد كــرد نحـوه تركيــب ســطوح عمــودي بدنـه هــا همــراه

 خـط و بدنـه بعـد بررسـي ۲ تنوع در . باشند يكنواخت يا متنوع ، شفاف يا كدر ، صلب يا نرم بدنه ها مي توانند
 . آسمان

 در بسياري از فضاهاي شهري، عناصر عمودي تعريف كننده ي فضا شامل درختان، رديف نرده ها و يا رديـف
 . ستون ها است

 بافت « ، » جنس « ، » موقعيت بدنه « ، » ابعاد بدنه « عوامل موثر در شكل و حالت و فرم بدنه ها، عبارت است از
 ... و » بيرون زدگي ها و تو رفتگي ها « ، » ها گشايش « ، » ) درهاي ورودي، پنجره ها ( بازشوها « ، » رنگ « ، » سطوح

 امروزه امكانات زيادي به لحـاظ تكنولـوژي در نـوع . دومين عنصر افقي محدود كننده ي فضاست : سقف - ۳
 . فرم پوشش سقف مي تواند تأثيري كامالً تعيين كننده در شخصيت كلي فضا داشته باشد . سقف وجود دارد

 در برخي موارد از آنچـه بـه . آسمان نقش سقف را براي فضاها ايفا مي كند فضاهاي شهري باز سقف ندارند و
 به عنوان مثال تداوم بصري كنسول ها، پيش آمـدگي . عنوان سقف ياد مي شود، بسيار نرم و تغيير پذير است

. در فضا و يا چتر درختان
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 آنهـا . ا اشـغال مـي كننـد اين عناصر در داخل فضا قرار داشته و بخشي از فضـا ر : اجزاي مستقر در فضا - ۴
 جزئي از بدنه، كف و يا سقف نيستند ولي به لحاظ موقعيت، ابعاد، تناسبات، رنگ، فرم، شكل و حالت در فضـا

 ... عناصري مانند درختان، نيمكت، آبنما و . تأثير مي گذارند

 : اين عناصر در دو دسته خالصه مي شوند

I . متغيرند كه همان مبلمان شهري بصورت ثابت و : اثاثه شهري . 
II . كه همان پوشش گياهي است : عناصر سبز . 

 آن دسته از عناصرند كه براي جوابگويي به نياز افراد استفاده كننده از فضا به آن اضافه شده : ه شهري ي اثاث
 نصب و يا افزايش ايمني و سطح آسايش اقع كليه ي عناصري كه در فضاهاي شهري در جهت در و . اند

 در فضاي دائمي يا فصلي و كاربردي يا تزئيني ، ثابت يا متحرك توانند به صورت آنها مي . ساخته مي شوند
 دني محيط شهري بوده و شناخت كامل فضا اثاثه شهري جزء جدا نش . شهري در اختيار شهروندان قرار گيرد

 تابلوهاي ( شهروندان از ديگر وظايف مبلمان شهري، تعيين جهت و ارائه اطالعات به . را امكان پذير مي سازد
 صندوق ( ، توزيع يا جمع آوري كاال و محصوالت ) تابلوهاي راهنمايي رانندگي ( ارائه مقررات ) اطالع رساني

 ، بازي ) نيمكت يا سايه بان ( ، استراحت يا پناهگاه ) نرده و حصار ( ، حفاظت ) پست، كيوسك روزنامه فروشي
 . است ... كودكان، روشنايي، مجسمه ها و

 نيمكت، سكو، ايستگاه اتوبوس، چراغ ها، آب نما، باجه تلفن، مجسمه، تابلوها، آبخوري و : عناصر اثاثه شهري
 . كليه مبلماني كه در فضاي شهري به كار مي بريم

 اين عناصر به لحاظ ويژگي طبيعي شان داراي فرم، حالت، رنگ، تناسـبات و : عناصر سبز يا پوشش گياهي
 و تغيير پذير بوده و به همين جهت در زمان هاي متفاوت تأثيرات ابعاد متغيري است، اين عناصر رشد يابنده

 مثالً در پاييز درختان رنگ متفاوتي به فضـا مـي . متنوعي روي فضا داشته و باعث ارتقاي كيفي فضا مي شود
 . بخشند و همچنين عناصر طبيعي، خأل طبيعت را در محيط هاي مصنوع پر مي كند

 و ) باغچـه هـا ( سطح سبز ، ) پوشش گياهي نواري ( مسير سبز اين عناصر در فضاهاي شهري مي تواند به صورت
 Flower اين عناصر درختان، درختچه ها، بوته ها، چمن، گـل هـا ، . ديده مي شود ) تك درختان ( نقاط سبز

Box ا، پرچين ها و شمشادهاي سبز هستند ه . 

ü انواع فضاهاي شهري :
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 : مسيرها يا راه ها - ۱
 آنها بصورت خطوطي ظاهر مي . هستند شهر مسيرها يكي از عناصر اصلي و زيربنايي در ساختار ذهني هر

 آن ها بيشترين سهم را نسبت به ساير . ر مي سازند مختلف شهر را ميس شوند كه ارتباط و اتصال نقاط
 اين . غال نموده اند فضاهاي شهري دارا بوده و نيز بيشترين سهم را پس از اراضي مسكوني در هر شهر اش

 فضاها جمعي و حاوي ارزش هاي فرهنگي و محيطي است كه در طي دوران مختلف جهت دسترسي و
 آنها همواره محل بروز رويدادهاي متنوع شهر از قبيل رفت و آمد، داد و . زندگي اجتماعي شكل گرفته اند

 به واسطه ي وسعت به كارگيري از طرف ديگر . ستد، تبادالت فرهنگي، انجام مذهبي و غيره بوده است
 از جمله فضاهايي هستند كه شهروندان هر روزه بدون استثناء همواره با مسيرها در شهر، محورهاي هر شهر

 در حال حاضر معابر و . آن در ارتباط بوده و شروع و خاتمه ي زندگي شهري از طريق همين فضاهاست
 يكنواخت است كه شهروندان را كسل و نسبت به محيط مسيرهاي ما به لحاظ كيفي يا آنقدر خسته كننده و

 . بي تفاوت خواهد كرد و يا آنقدر مغشوش است كه آستانه تحمل شهروندان را پايين مي آورد

 : انواع محورهاي شهري •
 بزرگراه . ۱
 ) طراح شهري بيشترين نقش را اينجا ايفا مي كند ( خيابان شهري . ۲

 خيابان محلي . ۳
 كوچه . ۴
 بن بست . ۵
 ) تردد - امنيت ( پياده راه . ۶

 : توقعات موردي از مسير
 حضور پذيري . ۱
 پويايي . ۲

 لـذا . مسيرها مي بايست پذيراي همه ي گروه ها و رده هاي اجتمـاعي شـهروندان در زمـان مختلـف باشـند
 پـس از آن، آن هـا بايـد بتواننـد . حضورپذيري يكي از توقعات مورد مهم در مورد اين فضاها به شمار مي رود

 لذا در هيچ كجا نمـي . همچون رگ هاي شهر عمل كرده و حيات و زندگي را در تمامي نقاط آن جاري سازند
. بايد راكد و متوقف باشند، به عبارتي پويايي از ديگر ويژگي هاي مهم اين فضاها است
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 : ابان شهري ي خ

 از ميان انواع مسيرهاي يك شهر، طراحي خيابان هاي شهري بيشترين حساسيت و ظرافـت را بـه خـود مـي
 طلبد زيرا خيابان ها مكان هايي هستند كه تعامالت اجتماعي و جنب و جـوش شـهري در آنهـا بـه حـداكثر

 رويـدادهاي خيابـان هـاي شـهري سرشـار از . خود رسيده و ذهن شهروندان را پر از خاطرات جمعي مي كند
 رفتن به مراكز . متعدد و متنوع اند و شهروندان به داليل گوناگون و در ساعات مختلف در آن حضور مي يابند

 ديـده شـدن و ديـدن ديگـران ، قدم زدن و گـردش ، تماشاي مغازه ها و خرده فروشي ها ، خريد ، مهم فعاليتي
 انـواع رويـدادهاي فـردي و جمعـي بـراي ، همه و همه خيابان شهري را تبديل بـه فضـايي پـر از توسط آنها

 . شهروندان نموده است

 : توقعات موردي از خيابان شهري
 سرزندگي - ۱
 انعطاف - ۲
 خاطره انگيزي - ۳
 ايمني - ۴

 هر خيابان شهري به عنوان ساختار اصلي جريان زندگي جمعي مي بايست همواره سـرزندگي خـود را حفـظ
 ي و در سـاعت و روزهـاي همـه تنـوع در وقـايع شـهر نمايد و در اين راستا دائماً تالش نمايد تا پذيراي ايـن

 اين فضا مي بايست از كليـه امكانـات . لذا انعطاف نيز از ويژگي هاي اساسي آن به شمار مي رود باشد مختلف
 زمينه اي خود استفاده نمايد تا با ايجاد فضاهايي خاطره انگيز براي شهروندان همواره انگيزه هـاي جـدي در

 جود آورند و نهايتاً از آنجايي كه حضور سواره و پياده، كودك و بزرگسال، پيـر و معلـول آنها جهت حضور به و
 . همواره در آن مجاز است، توجه به مسائل ايمني از مهمترين موضوعات است

 ميدان - ۲

 محل تجمع پياده ها Square ميدان
 تفرق محل سواره ها Round About فلكه

 با نگاهي گذرا به نظام سنتي شهرهاي ما و سلسله مراتب خاص موجود در آن ها شايد بتوان ادعا كرد كه مـا
ميدان رسمي و تشريفاتي - ۲ ميدان محلي - ۱ . در فرهنگ سنتي خود با دو نوع ميدان مواجه بوده ايم



13 

ميدان اصلي شهر بيشـتر جنبـه عمومي ترين و مردمي فضاها، بازارها و ميادين محلي بود و ميادين ارگ و يا
 با فروپاشي تـدريجي نظـام . تشريفاتي داشته و در خدمت نهادهاي حكومتي و مسئوالن شهر قرار داشته است

 بيشترين شتاب اين تحوالت مربوط به دوره رضـاخان بـوده . سنتي، نظام فضايي شهرهاي ما نيز دگرگون شد
 ره با به صليب كشيدن شهرها در محل تقاطع محورهـا، به سبب ورود خودرو، خيابان كشي هاي اين دو . است

 . پديده اي جديد به نام فلكه را ايجاد كرد كه امروزه همه شهرهاي ما با نتايج آن دست و پنجه نرم مي كنند

 اي پوشـش فلكه ها عبارتند از گشودگي هاي تقاطع محورها و جزيره هايي در وسط اين گشودگي ها، دار
 سمه كه عملكرد غالب آنها توزيع حركت سواره است و تحوالت بعـدي شـهرهاي مج گياهي، آبنما و بعضاً

 ما، عمدتاً معطوف به حركت سواره و توزيع ترافيك وسايل نقليه شد تا جايي كه اكثر ميـادين شـهرهاي
 فلكـه هـا محـل . حال آنكه اين پديده درست عكس ميادين عمل مي كننـد . ما تبديل به فلكه شده است

 در فلكه وجه غالب استفاده كنندگان سواره ها هسـتند ولـي در ميـادين . ميادين محل تجمع توزيع اند و
 در طي سال هاي اخير فرم و عملكرد ميادين شهرهاي ما به شـدت تغييـر كـرده انـد و . پياده ها هستند

 . اين در حالي است كه معناي آنها در ذهن شهروندان كماكان پابرجاست

v براي شهروندان تبلور زندگي جمعي آنهاسـت و بايـد پاسـخگوي نيـاز ميدان شهري : ميدان شهري 
 . اجتماعي و جمعي افراد در مقياس باالتر از حد محالت باشد

 در اين نوع ميادين، شهروندان بدون آنكه يكديگر را بشناسند با يكديگر برخوردهاي اجتماعي چهره به چهـره
 . بسيار متنوع تر و راحت تر از ساير ميادين است به همين دليل نحوه حضور و رفتارهاي آنها . دارند

 تصوير ذهني شهروندان از اين نوع ميادين به گونه اي است كه توقع فضايي عام تر و متنوع تر و پر از رويـداد
 پس به همين دليل طراحـي . در اينجا شهروندان فقط مقيد به رعايت مقررات عمومي و عرف هستند . را دارد

 ميدان شهري فضايي است كه مخاطبـان آنهـا را . رافت و حساسيت باالتري برخودار است ميادين شهري از ظ
 اين فضا هم بايد پذيراي اين همـه تنـوع . طيف وسيعي از اقشار اجتماعي و گروه هاي سني تشكيل مي دهد

 دان را يعني به نوعي شـهروندان ميـ . باشد و هم بتواند تجمع و كنش هاي بين شهروندان را امكان پذير سازد
 . بسازند و ميدان شهروندان را

 } احساس تعلق خاطر نسبت به فضا ) ميدان ( پاسخ به نيازهاي انسان در فضاي شهري {

 نوع فعاليت هايي كه در صحن ميدان اتفاق مي افتد، نوع كاربري هاي بدنه ميدان، نقش عمومي ميدان و نوع
. ثر است ساماندهي كالبدي فضا در نحوه ي حضور شهروندان مو
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 رابطه ي شهروندان و ميادين شهري از نوع رابطه متعادل و دو طرفه است ودر تكامل هم بـراي بقـاي حيـات
 . زندگي اجتماعي مي كوشند

 : توقعات موردي از ميدان شهري
 ) حد و مرز قابل تشخيص داشته باشد . بي كران و خلوت جلوه نكند ( تعين فضايي - ۱

 سرزندگي - ۲
 انعطاف - ۳

 ميادين شهري به گونه اي هستند كه به شهروندان احساس حضور در يك فضا را مي دهند و بي كـران و
ــوه ــوت جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . د و لذا به نوعي حدود آنها قابل تشخيص است و داراي تعين فضايي هستند ن نمي كن

 مـي توانـد ميـدان شـهري بخش اعظم از جذابيت فضا هم به واسطه ي تنوع و نشاط است به نحوي كـه
 د، لـذا ندگي اجتماعي را در خـود جـاري سـاز شهروندان زيادي را در ساعات مختلف در خود جا داده و ز

 ميادين براي دوام و بقاي فرد بايد بتوانـد . بارز ميادين شهري است رزندگي نيز از ويژگي هاي اساسي و س
 در زمان هاي مختلف براي عملكردها و فعاليت هاي مختلف براي جمعيت و گروه هاي متفـاوت كـارايي

 پـس از اينجـا ا رويـدادهاي درون خـود هماهنـگ كنـد ميدان شهري بايد بتواند خود را بـ . داشته باشند
 . يادين شهري كه همان انعطاف است، استنباط مي شود سومين ويژگي اصلي م

v جلوخان : 

 در كنار ميادين شهري نوع ديگري از فضاهاي شهري وجود دارد كه حس فضايي و توقعاتي كـه از آن انتظـار
 . مي رود شبيه ميادين شهري است، اما با اندكي اختالف اين فضا جلوخان ناميده مي شود

 تند كه مانند ميدان محصورند ولي به مـوازات يـك جـداره ي آنهـا، خـودرو فضاهاي باز شهري هس جلوخانها
 اجازه عبور دارد، به عبارتي ديگر سه بدنه ي فضا را ساختمان هاي مجاور آنها تشكيل مي دهد و ضلع چهارم

 . يك خيابان عبوري است

 ابعاد اين . جامع را دارد اي عظيم يا مسجد را براي ساختمان ه و آستانه ورود معموالً جلوخان حكم پيش فضا
. جلوخان تابع ابعاد و تناسبات بناهاي مجاور آن است
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v ميدان محلي : 

 در گذشته عنصر اجتناب ناپذير هر محله، ميداني بود كه در قلـب آن شـكل مـي گرفـت و عمـومي تـرين و
 ميدان براي سـاكنين اين . مردمي ترين فضاي آن محسوب مي شد و عموماً نام آن محله را نيز بر خود داشت

 زيـرا فعاليـت هـا و فضـاهاي مـرتبط بـا راري روابط اجتماعي فراهم مي كرد محله بستري مناسب جهت برق
 مهم مانند آب انبار، مسجد، حمـام و تعـداي مغـازه ر معموالً چند عنص . آن مستقر بود زندگي روزمره شان در

 ذب ساكنان به ميـدان محلـي محسـوب مـي در اطراف ميدان گرد هم مي آمدند كه خود عامل موثري در ج
 شد، به اين ترتيب استمرار و تداوم حضور افراد باعث مي شد كه آنها ميدان محلي شان را حياط دومي فـرض

 اين اشتراك، حس تعلق به محله را نيز در آن هـا . مي كردند كه با هم محله اي هاي خود در آن سهيم بودند
 . قوت مي بخشيد

 : دان محلي توقعات موردي از مي
 آرامش . ۱
 خودماني بودن . ۲
 دنجي . ۳

 ميـدان ، در ذهـن هـا . وجه تمايز ميدان محلي از ميدان شهري يا تشريفاتي در درجـه اول آرامـش آن اسـت
 غير كالبدي چنـدان بـه چشـم نيامـده و اتفاقات نيست و چندان زياد ازدحام محلي جايي است كه سر و صدا و
 ) محله ها غريب گز بوده در قديم ( . نظارت ساكنان بر آن مشهود است

 در اين فضا گـروه هـاي مختلـف . ، خودماني بودن نيز با تصوير يك ميدان محلي عجين است ش عالوه بر آرام
دنجي نيز توقع ديگري اسـت كـه از ميـدان . اجتماعي محله، امكان حضور و فعاليت در كنار يكديگر را دارند



16 

 افراد خـارج از محلـه باشـد، بسـتر تعـامالت اجتمـاعي اين ميدان، پيش از آنكه جاذب . محلي انتظار مي رود
 . ساكنان خود محله است

v ميدان تشريفاتي : 

 ايـن . و اعـالم اخبـار مسـئوالن بـوده اسـت اين ميدان در گذشته محل حضور بزرگان و مسئوالن حكـومتي
 خـود چنـين ميادين بيشتر در ارتباط با سيستم هاي حكومتي شكل گرفته است و در گذشته هر شهر بـراي

 اين ميادين در حال حاضر در روزهاي خاص، جهـت انجـام . ) سبزه ميدان : قديم در ايران ( ميداني داشته است
 . فعال مي شود ... تشريفات ساالنه، مراسم ويژه ملي و

 : توقعات موردي از ميدان تشريفاتي
 اقتدار و شكوه . ۱
 انضباط . ۲

 به گونه اي كه بيشتر از هر . د و رفتارهاي او است در اين نوع ميادين، فضا و جو حاكم بر آن، مسلط بر شهرون
 ايـن شـكوه در كنـار خـود، . چيز ديگري، تصويري از شكوه و اقتدار دولت را در ذهن شهروند باقي مي گذارد

 . نظمي را در رفتارهاي اجتماعي مي طلبد

 . به جمعيت مي دهد ، انضباط ميدان نيز امكان بروز رفتارهاي مشخص و ويژه اي را كه متناسب با فضا است

 : شهر ورودي - ۳

 در گذشته ي نه چندان دور كه حد و مرز شهرها توسط دروازه ها مشخص مي شـد، مبـادي ورودي شـهر، از
 . كيفيت فضايي باالتري برخوردار بود و جزء عناصر شاخص و از ويژگي هاي بارز هر شهر به حساب مي آمد

 ي آنها به مسيرهاي سـريع السـير بـراي تـردد وسـايل نقليـه امروزه با گسترش و توسعه شهرها، مبادي ورود
 موتوري تبديل شده است و زمين هاي مجاور آنها نيز به كاربري هاي مزاحم و ناسازگار بـا محـيط اختصـاص

 . يافته است كه بي نظمي و اغتشاش بصري اين فضاها را دو چندان كرده است

 براي ساماندهي ترافيكي و مدرنيزه كردن بافـت هـاي سالهاست نوسازي، بهسازي و اجراي طرح هاي مختلف
 مسكوني در بسياري از محدوده هاي درون شـهري بـا مشـاركت و سـرمايه گـذاري بخـش هـاي عمـومي و

. خصوصي انجام مي گيرد
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 يفيـت احداث ميادين جديد، احياي محدوده هاي قديمي شهر و ايجاد مراكز خريد، همگي به منظور بهبود ك
 رهاي روزانه شـهروندان بـا اتومبيـل شخصـي، اتوبـوس، متـرو بـه خـارج از اما مسير سف زندگي شهري است

 محدوده شهر را اغلب فضاهاي زشت و مناظر نامطلوب تشكيل مي دهند و اصوالً توجهي به اين محـدوده هـا
ري تجمع كاربري هاي نامطلوب و ناسازگار مانند تعميرگاه، انبارهاي متروك كاال، سـطوح جمـع آو . نمي شود

 ماشين آالت و آهن قراضه، ساخت و سازهاي كارگاهي و بناهاي مسكوني پراكنده و فاقـد ارزش كـه در ايـن
 . مناطق احداث شده اند، ورودي شهر را بي ربط و بي معنا كرده است

 در مسير ورودي به شهر، جايي كه شهر بايد خود را به تازه واردين و بازديدكنندگانش معرفي كند، نشـاني از
 ماري و ساخت و سازهاي هنرمندانه و دلنشين به چشم نمي خورد بلكه ناظر خود را با جنگلي از تابلوهـاي مع

 بنـابرين . تبليغاتي، زمين هاي باير و سطوح كسل كننده و خيابان هاي عـريض و بـي روح مواجـه مـي بينـد
 سازان محسوب گردد تـا طراحي مسير و محدوده ورودي شهر مي تواند وظيفه اي جديد براي معماران و شهر
 . ند ن به شهروندان، مسافران و گردشگران، فضايي خاطره انگيز و فراموش نشدني را ارائه ك

 پس از مدت ها گذر از ميان بيابان يا كوهستان، با رسيدن به مزارع و باغات اطراف شهر، كـم كـم در گذشته،
 عبور از بين آنهـا، مسـافر بـه دروازه اي با . احساس نزديك شدن به يك مجتمع زيستي به فرد دست مي داد

 . مي رسيد كه ورودي شهر محسوب مي شد و وجود اين دروازه بيشتر جنبه نمادين داشت

 . تمامي اين آداب ورود در شرايطي برگزار مي شد كه تنوع سرعت چنـداني در نظـام حركتـي وجـود نداشـت
 بنـابرين . چندان با سرعت پياده فرق نمـي كـرد حمل و نقل توسط چهارپايان انجام مي گرفت و سرعت آنها

 در اين سرعت حتي يك دروازه نيز مي توانست به مسافر تذكر دهـد . گرفت به شهر به آهستگي انجام مي ورود
 در شرايط فعلي كه سرعت حركت ميان شهرها به شدت افزايش يافته اسـت نيـاز بـه . كه در حال ورود است

 را به سرعت درون شهر تبديل نمايد و مسـافر را آمـاده مواجهـه بـا چنين فضاي واسطي كه سرعت جاده ها
 از اينجاست كه لزوم پرداختن به ورودي شـهر بـه عنـوان يـك فضـاي . شهر كند، به شدت احساس مي گردد

شهري مطرح مي شود و اهميت آن در اين است كه ورودي نخستين فضاي شهري اسـت كـه هـر كـس بـه
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 ه مي گردد اما در حال حاضر ورودي شـهرهاي كوچـك و بـزرگ مـا از چنـان هنگام ورود به شهر با آن مواج
 . وضعيت ناهنجاري برخوردارند كه هيچ احساسي از رسيدن يا شوق ورود در مسافر را برنمي انگيزد

 : ورودي شهر به لحاظ ادراكي طبقه بندي عرصه هاي §

 ) بودن ( فيزيكي - ) رسيدن ( رواني - ) ديدن ( بصري : عرصه هاي ورود

 . است ذهني - عيني مرزبندي

 ) سيلوئت ( جايي كه دورنماي كلي شهر ديده مي شود : عرصه بصري

 مستحدثات كنار جاده : عرصه رواني

 بافت فيزيكي شهر محور ورودي : عرصه كالبدي

 اولويت بندي عرصه هاي ورودي شهر به لحاظ ادراكي در كدام گزينه صحيح آورده شده است؟ : سوال ؟

a . بصري، كالبدي، رواني 
b . ،بصري، كالبدي رواني 
c . بصري، رواني، كالبدي 
d . رواني، كالبدي، بصري 
e . ۴ و ۱ مورد 
f . ۳ و ۲ مورد 

 . صحيح است f گزينه

 ماهيت دروني ناظر ورودي شهر به لحاظ طبقه بندي عرصه هاي §

 بودن - رسيدن - ديدن

) معادل عرصي كالبدي ( ، بودن ) معادله عرصي رواني ( ، رسيدن ) معادل عرصه بصري ( ديدن
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 ) : مبادي ورودي شهري ( هاي ورودي شهر به لحاظ نوع سيستم حركتي طبقه بندي عرصه §
 ) جاده - راه آهن ( زميني . ۱
 ) فرودگاه ( هوايي . ۲
 ) اسكله و بندر ( دريايي . ۳

اولويت بندي عرصه هاي ورودي شهر به لحاظ نوع سيستم حركتي بر اساس ميزان درك نـاظر از ورودي شـهر، كـدام : سوال ؟
 گزينه است؟

a . زميني - هوايي - دريايي 
b . هوايي - دريايي - زميني 
c . دريايي - هوايي - زميني 
d . زميني - دريايي - هوايي 
e . هوايي - زميني - دريايي 

 . صحيح است b گزينه

 لحاظ ريخت شناسي طبقه بندي عرصه هاي ورودي شهر به §
 ) دروازه هاي ورودي ( نقطه اي . ۱

 ) جاده تبديل به بلوار مي شود ( محوري يا خطي . ۲

) بافت پيرامون محور ورودي ( پهنه اي . ۳
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 سكانس هاي زيست محيطي لحاظ بندي عرصه هاي ورودي شهر به طبقه §
 فضاهاي متداخل . ۱
 فضاهاي سوم . ۲

 ورودي كداميك از شهرهاي زير از نوع فضاهاي متداخل است؟ : سوال ؟

a . قم - تهران 
b . شيراز - اصفهان 
c . چالوس - نوشهر 
d . كرمان - يزد 

 . صحيح است c گزينه

 شهر ابعاد مختلف مشكالت و نارسايي هاي در حوزه هاي ورودي §
 ناخوانايي و ناگويايي . ۱
 فعاليتي - نارسايي هاي عملكردي . ۲
 نارسايي هاي زيباشناختي . ۳
 نارسايي هاي ترافيكي . ۴

 در سطوح ورودي و خروجي ورود به يك شهر به صورت عام و خـاص نبايـد متصـور : ناخوايي و ناگويايي . ۱
 الگـوي واحـد پيـروي شد كه ورودي هاي شهرهاي مختلف از جمله شهرهاي شمالي، جنوبي، كويري از يك

 يعنـي همـان . كنند بلكه مي بايست تأثيرپذيري حوزه هاي ورودي از شاخصه هاي هويتي همان شـهر باشـد
. كاري كه در شيراز با بهره گيري از الگوهاي هويتي اين شهر، ورودي آن به صورت خاص طراحي شود
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 الگوي رفتاري بين مردم شكل گرفته كه مردم عصر جمعه براي تماشاي دور دور سال پيش در محور ورودي شهر سنندج از سمت همدان، يك ۲۵ از
 از بين گزينه هاي حفظ . اين امر موجب تصادفات فراوان در اين محور مي شود . كردن ماشين ها در آنجا مستقر شده و بساط استراحت پهن مي كردند

 . ين گزينه به كار گرفته شد الگوي رفتاري، حذف الگوري رفتاري و هدايت الگوي رفتاري، آخر

 كه از جمله اين موارد مي تـوان بـه جـايگيري و اسـتقرار پـاره اي از : فعاليتي - نارسايي هاي عملكردي . 2
 فعاليت ها و عملكردهاي نامناسب در حوزه ورودي ها و اختالط نامناسب فعاليت هـا و كـاربري هـا در كنـار

 ) قراضه ماشين هاي - انبارها - گاراژها ( . يكديگر اشاره كرد

 . ساخت و سازهاي حومه اي و فاقد ارزش بصري را در بر مي گيرد : نارسايي هاي زيباشناختي . ۳

 تداخل گسترده سواره و - ار عدم وجود مرز مشخص براي تبديل جاده به بلو : نارسايي هاي ترافيكي . ۴
 پاركينگ ها و ايستگاه ها - پياده

 : فضاهاي شهري بزرگ مقياس داليل مورد توجه قرار دادن ورودي ها به عنوان §
 هجوم ساكنين آبادي هاي اطراف براي اشتغال بخش خدمات رساني به مسافران و رانندگان . ۱

 بين شهري
 مشكالت مديريت شهري از جمله محدوديت هاي مالي و اداري . ۲
 عدم تمايل به عقد قرارداد و درگير شدن در اين گونه پروژه ها از سوي مشاوره . ۳

 : ورودي شهر توقعات موردي از
 پذيرندگي . ۱
 خوانايي . ۲
تشخص . ۳
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 مانند هر ورودي ديگري شخص انتظار دارد كه در زمان ورود پذيرفته شود و احساس ناخوشـامد بـودن بـه او
 بـه همـين دليـل فضـاهاي . بنابرين اولين توقعي كه از ورودي شهر مـي رود، پذيرنـدگي اسـت . دست ندهد

 . است طرفين ورودي از اهميت بسيار زيادي برخوردار

 حفظ و تقويت ديد به مناظر و نقاط شاخص طبيعي و يا مصنوعي به فرد، حـس ورود بـه آن محـل خـاص را
 مي دهد و شخص عالوه بر اينكه در بدو ورود مي خواهد نيازهاي خود را تأمين كند، نيازمند تشخيص سـريع

 . مسيرها و تصميم گيري است

 ايي و وضوح، توقع ديگري است كه از ورودي شهر انتظـار وضوح ورودي شهر اهميت زيادي دارد بنابرين خوان
 . مي رود

 . حذف موانع ديد بر اين خوانايي مي افزايد

 از سوي ديگر افراد انتظار دارند كه ورودي يك شهر، معرف خصوصيات و عناصر شاخص هويتي همـان شـهر
 نكته اي كه بايد بـه . متمايز مي كند از اينرو تشخص يا شاخص بودن هر ورودي را از ورودي ساير نقاط . باشد

 بنـابرين . آن توجه كرد، اين است كه با توسعه شهر، حوزه ورودي در داخل محدوده شهر قرار خواهـد گرفـت
 . هنگام طراحي ورودي بايست به اين نكته براي توسعه آينده توجه كرد

 : سواحل و كناره ها - ۴

 و به آن احترام مي گذاشتند، امروزه از اينكه از آن بـه مردمي كه زماني آب را جزء عناصر مقدس مي شمرده
 اين آلودگي دامن مي زنـد، موضوعي كه به . عنوان يك سطل زباله عظيم و طبيعي استفاده كنند، ابايي ندارند

 . آب را به عنوان يك فضاي شهري به مخاطره مي اندازد، تجاوز به حريم آب هاست لبه حيات

 بـه . است كه هميشه حالت يكساني نداشته و هـر لحظـه، جلـوه تـازه اي دارد از ويژگي هاي طبيعي آب اين
 . خاطر همين فرد مي تواند چه براي در جمع بودن و چه براي خلوت و تنهايي به آب پناه ببرد

 لبه نرم آب و دعوت كنندگي آن اين قابليت را دارد كه به صورت طبيعي با ساير عناصر تركيب شده و فضـاي
 . براي انواع فعاليت ها ايجاد نمايد متنوعي را

 : توقعات موردي از لبه آب
 ) ي فعاليت تفريح ( مفرح بودن . ۱

) پايداري اكولوژيكي ( با طراوت بودن . ۲
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 فراغت بال احساس . ۳

 تمامي اين معضالت باعث مي شود كه وضعيت محلي لبه آب ها اعم از سواحل و كناره ها، رودهـاي فصـلي و
 . فضاي شهري را برآورده نسازد دائمي، توقعات شهروندان از اين

 افراد انتظار دارند كه لب آب ها فضايي . ن توقعات، شناسايي آن ها است نخستين گام براي نزديك شدن به اي
 عـالوه بـر آن . مفرح باشند، فضايي كه ضمن برخورداري از آسايش اقليمي بتوان در آن ها به تفرج پرداخـت

 لذا با طراوت بـودن توقـع . ني اش از لبه آب با طراوت عجين نباشد كمتر كسي را مي توان يافت كه تصوير ذه
 . الزمه با طراوت بودن، پاكيزگي و حضور طبيعت اسـت . ديگري است كه از سواحل و كناره ها انتظار مي رود

 پايداري اكولوژيك يا بوم شناسـي اگر بخواهيم حضور طبيعت را استمرار بخشيم، نمي توان نسبت به اهميت
 . آنها بي تفاوت بود بستر

 . در نهايت طراوت و مفرح بودن، براي آن است كه فرد در مجاورت آب، احساس فراغت بال نمايد

 تقسيم بندي سواحل و كناره ها §
 اين رودها كه در طول سال به صورت دائمي جـاري هسـتند، اغلـب از ميـان شـهر : كنار رود دائمي ) ۱

 برخـي از آنهـا ماننـد رود . ختار شهر ايفا مـي كنـد عبور كرده و نقش عمده اي را در شكل گيري سا
 كارون عميق بوده و آب در آنها با سرعت كمتري حركت مي كند، لذا با سـطح وسـيعي از آب روبـرو
 هستيم كه به صورت طبيعي، امكانات متنوعي از قبيل ماهي گيري، قايق رانـي و سـاير ورزش هـاي

 ا مانند زاينده رود، نوار عريضي را به خود اختصـاص برخي ديگر از اين روده . آبي را به دست مي دهد
 اين نوع رودها را فقط بـا . داده است كه هر چند عمق آب زياد نيست ولي سرعت جريان آب باالست

 . تمهيداتي مانند احداث سد مي توان براي براي فعاليت هاي فوق آماده سازي كرد
 طبيعت دره هـا و رودهـاي فصـلي اسـت، بزرگترين ستم در شهرهاي ما نسبت به : كنار رود فصلي ) ۲

 اين رودها كه از كوه ها بـه سـمت . زيرا با تنزل نامگذاري آنها به عنوان مسيل، آنها را نابود كرده ايم
 دشت جاري اند، دره هايي سرسبز را به وجود آورده اند كه به صورت رگه هايي سبز و طبيعـي درون

 اما امـروزه نـه تنهـا دره . دل شهر زنده نگه مي دارد شهر مي روند و حيات و سرزندگي طبيعت را در
 هاي شهرهايمان را به زير ساخت و ساز برده ايم، بلكه رود ميان آن را تنها محل عبـور سـيالب مـي

. پنداريم
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: پله - ۵

 به فردترين آنهايند و اين تفاوت از چند جنبه قابل بررسـي ر اع فضاهاي شهري، پله ها جزو منحص از ميان انو
ــت  . اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اول اينكه پله ها بر خالف ساير انواع فضاهاي شهري، فضاهايي گسترده شده در ارتفاع است نه در سطح

 . دوم اينكه آنها تحت شرايطي، صرفاً قابل استفاده براي پياده ها است و نه سواره ها

 شـخص سوم و شايد جذاب ترين آنها اين است كه حضور در پله ها، حضور در ميان يـك فضـا نيسـت، بلكـه
 . خود را درون چند فضا احساس مي كند

 دي نيسـت، بلكـه مقصـود پلـه بـه و در اينجا منظور از پله صرفاً يك اتفاق كالبدي ساده جهت دسترسي عمـ
 . عنوان يك فضاي شهري است

 : فضاي شهري بودن پله نيازمند دارا بودن چند ويژگي است

 كامالً محصور و صرفاً قابل استفاده در ساعات خاص اول اينكه پله به عنوان يك فضاي شهري، فضايي بسته و
 . نيست

 دوم اينكه اين فضا مانند هر نوع فضاي شهري ديگري قابل استفاده براي همه گروه هاي مختلف اجتماعي و
 . سني شهروندان است

تماعي و نهايتاً پله به عنوان يك فضاي شهري، فضاي چند عملكردي است كه منجر به بروز انواع تعامالت اج
 در مقياس هاي مختلف در آن مي شود و در واقع چند عملكردي بودن پله نقش آن را از يك عنصر صرفاً

 باالبر به يك فضاي شهري ارتقاء
 . مي دهد

 : توقعات موردي از پله
 خوش منظره بودن . ۱
 راحتي . ۲

 پلـه هـاي ري و چـه در سـطح پله هايي كه نقش فضاهاي شهري را ايفا مي كنند، چه در سطح پله هاي شه
. ي ويژگي هاي يكسان را مي بايست دارا باشند ر محلي يكس
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 آنها به واسطه نوع ساختارشان همواره مورد توجه بوده و از طرف ديگر امكان رويت مناظر پيرامون را نيـز بـه
 از اينرو هم از ديد اطراف و هم از فراز خود مـي بايسـت منظـره زيبـا ارائـه . شهروندان از فراز خود مي دهند

 . يكي از توقعات بسيار مهم از پله ها است ) خوش منظره بودن ( لذا . دهند

 از آنجايي كه حركت در پله ها نيازمند صرف انرژي بيشتري نسبت به سطوح هموار است، مي بايست به گونه
 . اي طرح شوند كه همه راحت باشد

 : انواع پله

 دو سطح وسـيع را بـه هـم پله هاي شهري و تشريفاتي پله هايي هستند كه يا : پله شهري - ۱
 ي ورودي بـراي يـك بنـا محسـوب مـي متصل مي كند يا بصورت جلوخان و يا پيش فضـا

 اغلب اين پله ها، پيش فضاهاي ورودي بناهاي عظيم و بااهميت مانند ساختمان هـاي . د شو
 ن به بنا مي ا دولتي و يا مجتمع هاي تجاري است كه فرد را از سطح پياده رو، ميدان يا خياب

 . رساند
 نوع ديگر پله ها، پله هاي محلي هستند كه اغلب در شهرهايي كه داراي پسـتي : پله محلي - ۲

 ديد و منظري كه اين پله ها چه از پله به اطـراف و . و بلندي زيادي هستند، ديده مي شوند
 بسياري از خصوصـيات . چه از اطراف به پله ايجاد مي كنند، استثنايي و منحصر به فرد است

 چرا كه امكان رسـيدن از سـطحي بـه . مشابه به خصوصيات پله هاي شهري است پله محلي
 امـا بـه دليـل اينكـه . سطح ديگر را مهيا كرده و امكان ديدهاي متنوعي را به فرد مي دهـد

 مقياس اين پله، كامالً از مقياس عمل پله هاي شهري متفـاوت اسـت، نـوع افـراد اسـتفاده
 پله هاي محلي اكثراً در مقيـاس محلـه كـار مـي . وت دارد كننده از اين پله با پله شهري تفا

 ابعاد آن نيز به مراتب كمتر از پله شـهري . كمتري هستند تر و كنند و جاذب افراد خودماني
 در محلي، نقش عبوري بسيار پررنگ تر است و در بسياري موارد مقصد حركتي افـراد . است
وارد مي شود و به همين دليل حضـور در برخي موارد ورودي بناهاي مسكوني به آنها . است

 . افراد غير محلي در اين پله ها به هيچ وجه مطلوب نيست

ü فازهاي تهيه طرح ساماندهي و بهسازي يك فضاي شهري
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 ن اهداف كالن چارچوب نظري مطالعات و تدوي : فاز اول - ۱

 - تجربيـات و مصـاديق - مباني نظري طرح، مفاهيم و واژگان، سير انديشه هـا - ۱ - ۱
 هاي داخلي و خارجي نمونه

 كانپست - تدوين چشم انداز اوليه - ۱ - ۲

 تدوين اهداف كالن - ۱ - ۳

 بررسي طرح هاي فرادست و شناخت و جايگاه فضاي شهري در آن طرح ها - ۱ - ۴

 معرفي حوزه فراگير و حوزه مداخله - ۱ - ۵

 . اصلي ترين حوزه اي كه طراح شهري با آن سر و كار دارد : حوزه مداخله 
 . بر حوزه مداخله تأثير مي گذارند يا تأثير مي پذيرند يا غير مستقيم كه به طور مستقيم و عناصر پيرامون حوزه مداخله بافت : حوزه فراگير 
 ميداني پايدار و سرزنده و : چشم انداز : مثال ( . ست قابل حصول ا مقاصد الزاماً قابل حصول نيست اما هدف يا همان مقاصد آرماني چشم انداز 

 ارتقاي سرزندگي به - ساماماندهي كالبدي بدنه هاي احاطه كننده ميدان - ساماندهي ترافيكي خيابان هاي منتهي به ميدان : هدف / ايمن
 ) ارتقاي مولفه هاي هويت بخش ميدان - منظور حضور كمي و كيفي مردم

 . ود برداشت هاي ما همه در حوزه مداخله انجام مي ش 
 . عموماً فضاي تا شعاع اولين خيابان اصلي بزرگتر از حوزه مداخله را حوزه فراگير مي گيريم مگر اينكه فاصله خيابان اصلي خيلي باشد 
 فراگير - بالفصل - مداخله . مطالعات ترافيكي و مورفولوژي در اين سطح انجام مي شود 

 ) شناخت ( مطالعات پايه : فاز دوم - 2

هويتي محدوده مطالعات تاريخي و - ۲ - ۱
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 ) جدول سازگاري كاربري ها ( بررسي كاربري زمين و خصوصيات آن - ۲ - ۲
 بر اساس معيار بو، سر و صدا، آسايش و امنيت . ناسازگار بودن كاربري هاي مختلف با هم - نيمه سازگار - سازگار (
 ...) و

 ) عناصر ( ادراكي بررسي سازمان - ۲ - ۳

 . عناصر و كيفيات بصري را مشخص مي كند سازمان بصري، ارتباط و انتظام حاكم بر مجموعه •

 محله - نشانه - گره - لبه - راه : عناصر سازمان بصري

 . راه عاملي است كه به وسيله آن حركت بالقوه يا بالفعل ميسر مي گردد : راه §
 رود : لبه طبيعـي / بدنه كنار خيابان : لبه مصنوع . ( يك عاملي پيوند دهنده ي و يا جداكننده است : لبه §

 ) ها يا درختان يا ارتفاعات كوه
 و تقاطع محل تالقي و انشعاب : گره §

 فضـاهايي كـه باعـث جـذب ( عملكردي يا فعاليتي - ۲ ) تمامي سه راه ها و انشعابات ( گره ترافيكي - ۱ : انواع گره
 ) پارك و مسجد جمعيت شود مثل

 عاملي شاخص، غالب و مسلط نسبت به زمينه خود : نشانه §

 نشانه - ۲ ) وجود خارجي داشته باشد ( نشانه كالبدي - ۱ : به لحاظ كالبدي و فعاليتي نشانه دسته بندي
 ) مثل جايي كه شطرنج بازي مي كنند ( فعاليتي

 نشانه بر اساس مقياس دسته بندي

 نشانه بر اساس طبيعي يا مصنوعي بودن دسته بندي

 ) نماد ذهني . نشانه عيني است : فرق نماد و نشانه (

 محدوده هاي مشخصي از شهر كه داراي مرز مشخص عيني يا ذهني هستند : محله §

 . لبه و راه خطي و محله پهنه اي است . نشانه و گره نقطه اي اند

 ) كيفيات ( سازمان بصري بررسي - ۲ - ۴

خط آسمان - نقطه استراتژيك ديد - ديد توالي - كريدور ديد
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 مـثالً المـاني در ( مسير ديدي مستقيم منتهي به منظره طبيعي يـا مصـنوعي : كريدور ديد . ۱
 . ساختمان ها كريدور ديد را مغشوش مي كنند ) كوهي در انتهاي مسير / انتهاي مسير

 سلسله ديدهاي متوالي از يك مبدأ مشخص تا يك مقصد مشخص : توالي ديد . ۲

 در مسير تغيير جهت و نقطه هاي عطف است كه ارتباط مستقيم بـا تـوالي : نقطه استراتژيك ديد . ۳
 . ديد دارد

 انـواع خـط ( . تالقي انتهاي بام مجموعه اي كنار هم با آسـمان را خـط آسـمان گوينـد : خط آسمان . ۴
) . كه در اين بين متنوع بهينه است . متنوع / مغشوش / يكنواخت : آسمان
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 كانونهـاي - پهنـه هـاي عملكـردي - سلسـله مراتـب راه هـا ( بررسي سازمان فضايي - ۲ - ۵
 ) درجه بندي معابر - فعاليتي

 بررسي مورفولوژي يا ريخت شناسي بافت محدوده مورد نظر - ۲ - ۶

 ) شطرنجي منظم، شطرنجي نامنظم، ارگانيك ( معابر شبكه الگوي

الگوي بافت
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 ) متوسط / ريز / درشت ( يا اندازه قطعات دانه بندي

 ) جرم گذاري ( توده و فضا بررسي الگوهاي

 همگن و ناهمگن

 ) پهنه ارگانيك - پهنه منظم ( ناحيه هاي مورفولوژيكي

 گستردگي و فشردگي

 زيسـت - توپـوگرافي - شيب - عوارض زمين - اقليم ( بررسي ساختار طبيعي محدوده - ۲ - ۷
 ) محيطي

 ... طبقات و تراكم، تعداد قدمت، مصالح، سازه، بررسي كيفيت، - ۲ - ۸

 ) واجد ارزش تاريخي / قابل نگهداري / مخروبه / تخريبي / مرمتي / نوساز / در حال ساخت ( كيفيت

 ) خصوصي / دولتي / وقفي ( مالكيت

 ...) بتني و / فلزي ( اسكلت

 ...) سنگي و / آجري ( مصالح

 مسيرهاي حمل و نقـل - پاركينگ ها - بررسي تردد سواره و پياده ( مطالعات ترافيكي - ۲ - ۹
...) عمومي و
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 سـبك - نمـا - مصـالح و رنـگ - تناسـبات - شـامل بررسـي ريـتم ( شناسي نمـا گونه - ۲ - ۱۰
 - تزئينـــــــــــــــــــــــــــــــــــات - معمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاري

 ) بيرون زدگي ها و تو رفتگي ها

 ) نقشه وضعيت موجود مبلمان شهري ( و كفسازي ها مبلمان شهري بررسي - ۲ - ۱۱

 بررسي فضاهاي سبز و پوشش گياهي - ۲ - ۱۲

 كارشناس امور اجتماعي انجام مي دهـد، ( و ذهني و فرهنگي اجتماعي جمعيتي، مطالعات - ۲ - ۱۳

 ) طراح شهري نظارت مي كند

 بررسي خصوصيات قرارگاه هاي رفتاري و الگوهاي رفتاري - ۲ - ۱۴

 ) نقاط مكث / مسيرها ( سواره

 ) نقاط مكث / مسيرهاي حركتي ( پياده

Activity Map : ثبت حركت ها و الگوهاي رفتاري سواره يا پياده را نقشه فعاليت گويند .
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 و توجيه پذيري مطالعات اقتصادي - ۲ - ۱۵

 SWOT تحليل، ارزيابي و سنجش مطالعات با استفاده از تكنيك - ۳

 چارچوب طرح و ساماندهي - ۴

 خـاطره - سـرزنده - پويـا : مثالً بـراي يـك خيابـان شـهري ( تدوين چشم انداز نهايي - ۴ - ۱
 ) ايمن - انگيز

 ) عملياتي ( تدوين اهداف خرد - ۴ - ۲

 هاي طرح تدوين راهبردها و سياست - ۴ - ۳

 UDF:Urban ( تـــدوين نقشـــه چـــارچوب اســـتراتژيك - ۴ - ۴ Design 

Framework ( 

 ضوابط و معيارهاي طرح - ۵

 ضوابط همجواري كاربري ها و فضاهاي شهري - ۵ - ۱

ضوابط جرم گذاري و تعيين بر و كف - ۵ - ۲
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 ... ضوابط طراحي جداره از نظر ارتفاع، پيش آمدگي، فرو رفتگي و - ۵ - ۳

 سبز ضوابط طراحي فضاي - ۵ - ۴

 ضوابط استقرار مبلمان شهري - ۵ - ۵

 ) ترافيكي ( ضوابط مرتبط با دسترسي - ۵ - ۶

 ارائه طرح و برنامه - ۶

 بري هـا و سـطح و ر نقشه كاربري پيشنهادي بر اساس جـدول سـازگاري كـا - ۶ - ۱
 سرانه

 نقشه تراكم پيشنهادي - ۶ - ۲

 نقشه - ساماندهي ترافيكي محدوده - ۶ - ۳

 نقشه مبلمان و كفسازي پيشنهادي - ۶ - ۴

 د و موضـعي و دسـتورالعمل بـراي هـر يـك نقشه جانمايي پروژه هاي خـر - ۶ - ۵
) UDB : 

Urban Design brief ( 

 نقشه نقاط ثابت

 ساماندهي كوتاه مدت بدنه ها و جداره هاي شهري : فوتو مونتاژ

 ) وضعيت قبل و بعد از طرح ( شناسنامه معماري - ۷

ات اقتصادي و تحقق پذيري طرح مطالع - ۸
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ü تكنيك SWOT ) تكنيك سنجش، ارزيابي و تحليل يكپارچه مطالعات ( 
 T تهديد
O فرصت

 W نقاط ضعف
 S نقاط قوت

 را دارد، تكنيـك يـا از تكنيك هايي كه توان كابرد در بخش قابـل تـوجهي از فرآينـد طراحـي يكي
 شفافسازي و تمركز بخشي هدفمنـد ، اين تكنيك با ايجاد نظم، ساختاردهي . است SWOT ماتريس

 . نقش موثري را در ارتقاء كيفيت تصميم سازي هاي محيطي ايفا نمايد قادر است به مباحث
 يك چارچوب مفهومي براي شناسايي و تحليل تهديـدها و فرصـت هـا در ) SWOT ( ماتريس سوآت

 . محيط خارجي و ارزيابي ضعف ها و قوت هاي دروني يك سيستم است
 . مي نامند TOWS يا SWOT اين تكنيك را

 ويژگي . ي ويژگي هاي برجسته شهرها دانست را مي توان سيستمي براي شناساي تكنيك سوآت
 . هاي كه مديران شهري را در تدوين راهبرد رقابتي شهر ياري مي رساند

 راستا شاهد هستيم كه بسياري از شهرداري ها در كشورهاي توسـعه يافتـه از ايـن شـيوه در همين
 وضعيت به عنوان بخشي از فرآيند برنامه ريزي و طراحي و تعيين اولويـت سـرمايه گـذاري سنجش

 . استفاده كردند
 اگر چه در سال هاي اخير كاربرد تكنيك سوآت در تهيه پروژه هاي حرفه اي شهرسازي با اسـتقبال

 موشكافي و شفافيت نظريه الزم مورد مطالعـه قـرار نگرفتـه ده با اين وجود هنوز اين بحث با روبرو بو
 بر اساس منابع موجود مي توان چنين اظهار داشت كـه تلقـي از ايـن تكنيـك در طـرح هـا و . است

 اي و تنها در حد يك وسيله و ابزار و نه به عنـوان برنامه هاي شهري تا امروز عمدتاً به صورت حاشيه
. وضوع پژوهشي علمي قرار گيرد، بوده است هدف مستقلي كه مي تواند خود م

 جـود در محـيط و تكنيك يا ماتريس سوآت ابزاري براي شناخت تهديدها يا فرصت هاي م
 سـنجش ف ها و قـوت هـاي داخلـي آن بـه منظـور خارجي يك سيستم و بازشناسي ضع

 . وضعيت و تدوين راهبرد براي هدايت و كنترل سيستم است
 وي . هـانيز ميالدي توسـط ۱۹۸۲ اين تكنيك به صورت تفضيلي در قالب مقاله اي كالسيك در سال

 . تحت عنوان ماتريس سوآت ابزاري براي سنجش وضعيت معرفي گرديده است ريچ

: ملي گزارش شده است كه عبارتند از در مسير شكل گيري تكنيك سوآت، سه مرحله تكا
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 . تم پرداختند س نقاط قوت و ضعف دروني سي تدوين تكنيك هايي كه به سنجش - ۱
 تدوين تكنيك هايي كه به تحليل تهديدها و فرصت هـاي محـيط خـارجي سيسـتم توجـه - ۲

 . داشته باشند
 ارجي خـ ازي اين دو دسته متغيير داخلي و تدوين تكنيك سوآت كه به تعامل و هماهنگ س - ۳

 . مي پردازد

 است و همچون ديگر تكنيك هـاي مشـابه تكنيك سوآت يكي از تكنيك هاي برنامه ريزي راهبردي
 بايد  شبيه آن را در رشته ي مديريت بازرگاني و برنامه ريزي شركت هاي خصوصي و بعضاً در علـوم

 . استراتژيك و نظامي جستجو نمود

 كيفيت هاي منفي كيفيت هاي مثبت ماهيت / ليت فع
 ضعف قوت كيفيت هاي بالفعل
 تهديد فرصت كيفيت هاي بالقوه

 در طراحي محيط هاي شهري SWOT مفاهيم چهارگانه

 : بر مبناي چنين چارچوبي مي توان هر يك از مقوالت چهارگانه را به شرح زير تعريف نمود

 آن دسته از كيفيات ماهوي و رويـه اي سيسـتم شـهري هسـتند كـه از مـاهيتي : قوت ها - ۱
 . مطلوب و بالفعل برخوردارند

 آن دسته از كيفيات ماهوي و رويه اي سيسـتم شـهري هسـتند كـه از مـاهيتي : ضعف ها - ۲
 . نامطلوب و بالفعل برخوردارند

 ي امكانات بالقوه اي هستند كه جهـت ارتقـاي مولفـه هـاي گونـاگون سـازنده : فرصت ها - ۳
 اين امكانات به صورت بالقوه در محل وجـود دارنـد و . موجود است ، كيفيت محيط در محل

 يت در نيامده اند و به فعليـت رسـاندن امكانـات مـذبور نيازمنـد برنامـه ريـزي، هنوز به فعل
 . طراحي و مداخالت كالبدي و غير كالبدي هدفمند است

 محدوديت ها و روندهاي بالقوه تهديدآميزي هسـتند كـه مولفـه هـاي گونـاگون : تهديدها - ۴
 صـورت بـالقوه اين مخاطرات بـه . كيفيت محيط را در معرض خطر قرار مي دهند ي سازنده

 در اثـر تـداوم ، در محل وجود دارند و در صورت عدم چاره جـويي و اتخـاذ تصـميمات الزم
 روندهاي كنوني در آينده به فعليت در آمده و موجب تنزل كيفيت طراحـي شـهري محـيط

. خواهد شد



36 

 SWOT مفاهيم پايه تكنيك

 تهديد و فرصت را مـي تـوان مفاهيمي همچون راهبرد، محيط داخلي، محيط خارجي، قوت، ضعف، -
 . مفاهيم پايه اين تكنيك برشمرد

 بررسي محيط خارجي با فهرست نمودن تهديدات خارجي و فرصـت هـا آغـاز مـي : بررسي محيط خارجي - ۱
 – اجتمـاعي - هـا، شـامل عوامـل اقتصـادي شود، معموالً در حوزه مديريت، سر فصل هاي تهديدات و فرصـت

 بايد توجه داشت كه در تحليـل . خدمات، تكنولوژي، بازار و رقابت مي شود ، جمعيت شناختي، توليد و سياسي
 اين عوامل نبايد صرفاً به بررسي محيط كنوني بسنده كرد، بلكه مهمتر از آن، آينده نگـري و تحليـل محـيط

 . آينده است

 . دروني سيستم ) W ( و نقاط ضعف ) S ( ارزيابي نقاط قوت : بررسي محيط داخلي - ۲

 محيط داخلي
 ضعف قوت

 ] كنشگر [ راهبرد تهاجمي
 ) حداكثر - حداكثر (

 راهبرد انطباقي
 محيط فرصت ) حداكثر - حداقل (

 راهبرد انطباقي خارجي
 ) حداقل - حداكثر (

 ] بقاء - واكنشي [ راهبرد دفاعي
 تهديد ) حداقل - حداقل (

SWOT راهبردهاي چهارگانه بر اساس تحليل
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 كليف ماتين •

 سـطح مولفـه هـاي مصـنوع، طبيعـي و ۳ هـاي مـورد بررسـي را در مولفـه SWOT به منظور انجام تحليل
 اجتماعي، اقتصادي، طبقه بندي كرده است و سپس هر يك از مولفه ها را نيز بـه طـور تفضـيلي بـه عوامـل
 . فرعـــــــــــــي تـــــــــــــر تقســـــــــــــيم بنـــــــــــــدي كـــــــــــــرده اســـــــــــــت

 مولفه هاي
 تهديد فرصت ضعف قوت عوامل اصلي

 كالبدي مصنوع
 زيباشناختي

 طبيعي

آب
 هوا

 پوشش گياهي
 پوشش جانوري

 - اجتماعي
 اقتصادي

 اجتماعي
 اقتصادي
 سياسي
 اداري

 پيشنهاد كليف ماتين SWOT چارچوب سنجش وضعيت به روش

 متيو كرمونا •

 پيشنهاد شـده اسـت، بايـد از چـارچوب SWOT از ديگر چارچوب هاي سنجش وضعيت كه بر اساس روش
 در غالـب . وي كيفيت هاي محيطي را كه الزم است مورد سنجش قرار گيرند . پيشنهادي متيو كرمونا نام برد

 . دسته طبقه بندي و در يك ماتريس ساماندهي مي كند ۸

 ي، كرمونا سنجش وضعيت طراحي شهري را در گرو شناخت و تحليل كيفيـت هـاي فضـايي، ريخـت شناسـ
. زمينه اي، بصري، ادراكي، اجتماعي، عملكردي و پايداري مي داند
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 عوامل تهديد فرصت ضعف قوت ويژگي ها
 معيارهاي پايداري محيط پايداري

 كيفيت هاي
 ) كانونها - پهنه ها - راه ها ( سازمان فضايي فضايي

 فشردگي و گستردگي / الگوهاي توده و فضا ريخت شناسي
 توجه به زمينه و بستر زمينه اي
 كريدور ديد - خط آسمان - توالي ديد بصري
 عناصر لينچ ادراكي

 قرارگاه و الگوي رفتاري اجتماعي
 توجه به عملكرد و كاركرد عملكردي

 پيشنهاد متيو كرمونا SWOT چارچوب سنجش وضعيت به روش

 مارتين چيس •

 . مـي توانـد بـه شـهر شـما كمـك كنـد SWOT در مقاله اي تحت عنوان چگونه سنجش وضعيت به روش
 . براي باز زنده سازي مراكز شهرها پيشنهاد مي كند SWOT مارتين چيس، يك الگوي تحليل

 سطر است كه به بررسي ۴ ماتريس پيشنهادي وي داراي

 ) و نقل همگاني شامل راههاي دسترسي، پاركينگ و حمل ( قابليت درسترسي . ۱
 شامل كيفيت محـيط مصـنوع، طبيعـي، تسـهيالت الزم بـراي خريدكننـدكان و ( مطلوبيت محيطي . ۲

 ) امنيت محل
 ...) شامل مراكز خريد، مراكز هنري، فرهنگي، تفريحي و ( مراكز جاذب . ۳
 . است ) شامل كيفيت اداره محل و تخصيص منابع ( مديريت . ۴

 عوامل تهديد فرصت ضعف قوت ويژگي ها
 حمل و نقل همگاني - پاركينگ ها - راه هاي دسترسي دسترسي قابليت

 مطلوبيت
 محيطي

 - امنيت افراد - كيفيت محيط طبيعي و مصنوع
 تسهيالت الزم

 مراكز خريد، هنري، ورزشي مراكز جاذب
 كيفيت اداره محل، تخصيص منابع، تحقق پذيري مديريت

پيشنهاد مارتين چيس SWOT چارچوب سنجش وضعيت به روش
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 SWOT نكاتي درباره تكنيك

 سوآت به تفكيك ابعاد مطالعاتي 
 . قوت و ضعف بالفعل، فرصت و تهديد بالقوه است 
 . قوت و ضعف موجود، فرصت و تهديد آينده است 
 همراه كنيد حتماً با جدول، عكس و كروكي را سوآت 
 . بعد ديگر باشد قوت و ضعف هاي يك بعد مي تواند فرصت و تهديد براي يك 
 جمالت به صورت مصدر باشد 
 » ... پتانسـيلي جهـت « ، » ... فرصـتي بـرايِ « ، » ... امكاني جهت « براي فرصت نويسي از واژه هايي مانند 

 . استفاده كنيد
 » ... تهديدي برايِ « ، » ... خطري جهت « براي تهديد از واژه هايي مانند 

ü نظريات ارتباط محيط و رفتار 

 گويي محيط نوعي اجبـار مبنـي . ، محيط كالبدي هيچ ارتباطي با نوع رفتار ندارد نظريه در اين : جبرگرايي - ۱
 . بر به كار بردن نوعي رفتار خاص ايجاد مي كند و مسئله رفتار و فرهنگ در اين نظريه جايي ندارد

 در اين نظريه، محيط امكان و يا محدوديت فراهم مي سازد و رفتـار بـر اسـاس مسـائل : امكان دهندگي - ۲
 . در اينجا بحث انعطاف پذيري مطرح مي شود . فرهنگي شكل مي گيرد

 در اين نظريه، محيط به داليل شرايط كالبدي خاص، احتمال بروز برخي از رفتارها را : احتمال دهندگي - ۳
 به عبارت ديگر، محيط شرايطي را ايجاد مي كند كه احتمال بروز برخي رفتارها نسـبت بـه . افزايش مي دهد

. در اينجا بحث گوناگوني و حق انتخاب پيش مي آيد . ر را افزايش مي دهد برخي ديگ
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ü عكس العمل هاي رفتاري انسان در انطباق با محيط 

 . نوع واكنش را ممكن است نشان دهد ۷ انسان در فرآيند انطباق با محيط،

 كه به اشكال تظاهرات عمومي و انعكاس در مطبوعات و صدا و سيما ديده مـي : عكس العمل عمومي - ۱
 شود

 . كه منظور تغييرات در محيط، جهت مطلوب كردن آن است تنظيم و تعديل محيط و دفاع از خود - ۲
 به عنـوان ( . در اين نوع انطباق محيطي، فرد خود را با وضع موجود سازگار مي كند : انطباق در درك فضا - ۳

 ) . زندگي خود را با اين وضع وفق داده اند . افرادي كه در كنار اتوابان ها و استاديوم ها زندگي مي كنند مثال

 در اين نوع، وقتي فرد مي بيند كه نمي توان در محيط در جهت مطلوب كـردن آن : انطباق در رفتار - ۴
 عات خواب، بردن اتـاق خـواب بـه فرد با تغيير در سا ( . دخل و تصرف نمايد، در رفتار خود تغييراتي صورت مي دهد

) جايي دور از خيابان و تغيير در ساير رفتارهايش با محيط سازگاري مي كند
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 در اين نوع انطباق، فرد نيازها و توقعاتش را بـا تغييـرات صـورت گرفتـه در : انطباق نيازها و توقعات - ۵
 . محيط وفق مي دهد

 س العمل هاي ذكر شـده در انطبـاق بـا در صورت موثر واقع نشدن عك : انطباق از طريق ترك محيط - ۶
 . محيط، فرد ناچار به ترك محيط مي شود

 بدترين شكل عكس العمل انسان در مقابله با محيط است كه مي تواند منجر بـه نـاراحتي : درماندگي - ۷
 . روحي و رواني گردد

 . انجام مي شود استاي برآوردن يكي از نيازهاي او به تمامي افعال انساني كه در ر : فعاليت
 . گروه طبقه بندي كرد ۳ فعاليت هاي مردم در فضاهاي عمومي را مي توان در Gelf مطابق با نظريه

 فعاليت هاي ضروري يا اجباري . ۱
 ) ديدار با دوستان ( فعاليت هاي اجتماعي . ۲

) رفتن به مراكز تفريحي ( فعاليت هاي اختياري . ۳
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 . نحوه انجام فعاليت را رفتار مي گويند : رفتار

 . وجود دارد، لزوماً قابل مشاهده نيست : واقعيت

 . آنچه كه مشخص است و ديده مي شود : عينيت

 . تصور ذهني نسبت به همديگر : ذهنيت

 ) ذات وجودي قابل درك : واقعيت / ذات وجودي : حقيقت (

 . در كانسپت، ذهن تحليل دارد . در طوفان ذهني، انسان تحليل ندارد
. شهرسازي فرآيند مهم است در . در معماري محصول مهم است
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ü نيازهاي انسان در فضاي شهري 
 ) مانند آالچيق . مالحظات اقليمي ( نياز انسان در فضاي شهري ترين ابتدايي : راحتي . ۱

 ) مانند پارك ها ( . به حداقل برسد فشارهاي دروني انسان جايي كه : آسودگي . ۲

 مثـل سـر . درگيري منفعـل ( فرد با محيط درگير مي شوند، بدون آنكه فعال باشد : حضور غير فعال در فضا . ۳

 ) پاتوق ايستادن و مردم را نظاره كردن

 ) فضاي جامعه گريز / فضاثي جامعه پذير ( تعامالت اجتماعي : حضور فعال در فضا . ۴

 ه فضاهاي جديد ب نياز به تحريك احساسات و لذت بردن از تجر : كشف نياز به . ۵

 در كداميك از انواع فضاهاي شهري، نياز به كشف به عنوان يكي از نيازهاي انساني در فضاهاي شهري مصداق بيشتري دارد؟ : ؟پرسش
a . ورودي 
b . ميدان 
c . پله 
d . خيابان 

 . صحيح است c گزينه

ü انديشمندان در ارتباط با فضاي شهري بررسي نظريات 

v تشكيل مي دهد، وي معتقد است فضاي انسان محور اصلي نظريات مامفورد را : لوييس مامفورد 
 وم فضاي غار را اولين مفه وي . شهري بايد هم از نظر طراحي و هم عملكرد، نمود اهداف انسان باشد

 مي محيط زيست جديدي او مسئله ي عصر حاضر را در ايجاد . داند براي انسان اوليه مي معماري
 مي ونان و رم اينگونه ستايش ي از شهرهاي وي . داند كه مردم را قادر سازد تا در شهرها زندگي كند

 فرد در همه ي زمينه هاي اجتماعي مشاركت داشته و در نتيجه روان افراد ابعاد وسيعي پيدا « : كند
 در فضاي شهري، روح همكاري جمعي را عادت به مشورت و ارتباط چهره به چهره . مي كرده است
 » . تقويت مي كند

v مردم جستجو مي كنـد و فرهنگ او اساس شكل گيري محيط هاي زيستي را در : آموس راپاپورت 
 . تفاوت محيط كالبدي را ناشي از تفاوت فرهنگ ها مي داند

 عناصـري كـه بـه . تعريف يك فضا در فرهنگ هاي مختلف، بستگي به وجود يا عدم وجود عناصر خـاص دارد
ــازمان ــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مي دهند، سه دسته اند
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 مانند راه ها، ديوار، ساختمان . است يا به تدريج تغيير مي كند ثابت ا عناصري كه شكل آنه . ۱
 مانند عالئم، گياهان و مبلمان شهري نيمه ثابت عناصر . ۲
 . كه شامل مردم، فعاليت ها و روابط آن هاست متحرك عناصر . ۳

 است، مطرح مـي محيط اجتماعي كه در بردارنده مجموعه اي از ارتباطات راپاپورت فضاي شهري را به عنوان
 . آن امكان پذير مي داند اهميت اجتماعي و فرم بصري سازد و شناخت فضاي شهري را از طريق شناخت

v ي فضـاي شـهري را جزئـي از و . از شهرسازان قرن معاصـر اسـت . » هنري شهرسازي « : كاميلو سيته 
 و شناسـي يبـايي كيفيـت ز ، توانايي و خصوصـيات هندسـي بوده و محصور ساخت شهر مي داند كه

آن موجب شده كه فضاهاي خارجي در شهر به عنوان فضاي شهري خوانده شـود عملكرد الگوي خاص 
 . است ميدان و خيابان و دو عنصر اصلي فضاي شهري،

v شـهر ساختار و استخوان بندي اصلي بر اساس طراحي وي از پيشگامان طراحي شهري : كنزو تانگه 
 است كه هيچ ايـده اي در موجود زنده از نظر وي، شهر و فضاي شهري رشد يافته، همانند يك . است

 چارچوب شهرهاي ثابت و غيرقابل انعطاف به عنوان طرح نمي تواند آن را در جـاي خـود بـاقي نگـه
 . دارد
v ند را معرفي مي ك سنت ۳ كرمونا در خصوص روش هاي پژوهش در طراحي شهري : متيو كرمونا 

 . كه در طراحي فضاهاي باز شهري موثر هستند

 و كمتر بـه ابعـاد طراحـي شـهري پرداختـه ي اين سنت بيشتر به ابعاد معمار : هنري - سنت بصري . ۱
 اين سنت طراحي شهري محصول گراست و بيشتر بر كيفيات بصري و تجربه زيبـايي شناسـي . است

 جتماعي، اقتصادي و سياسـي توجـه بصري فضاي شهري توجه دارد و كمتر به جنبه هاي فرهنگي، ا
 . مي كند

 ايـن نـوع نگـرش بـه در . اين سنت بر نحوه استفاده مردم از فضا اشاره دارد : سنت كاربرد اجتماعي . ۲
 سوتان مطرح اين سـنت محسـوب لينچ از پيشك . احساس محيط توجه شده است مفاهيمي چون در و

 لنگ افـرادي هسـتند كـه بـه ابعـاد افرادي چون جين جيكوبز، كريستوفر الكساندر و جان . مي شود
 . اجتماعي روان شناختي توجه ويژه اي دارند

 هنـري و سـنت كـاربرد - سـنت بصـري ۲ اين سنت را مي تـوان حاصـل تلفيـق : سنت خلق مكان . ۳
 : بعد طراحي فضاهاي شهري مي پردازد ۲ در اين سنت طراحان شهري به . اجتماعي به شما آورد

ايجاد يك قرارگاه رفتاري ) يت زيباشناسانهب خلق فضاي شهري به عنوان يك ماه ) الف
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ü تاريخ فضاهاي شهري 
 باستان يونان فضاهاي شهري در §

 ) ميدان اصلي ( آگورا - ۱

 . داشت جاي شهر درقلب شهر ومركزي اصلي فضاي عنوان به

 . بود روزجامعه وسياسي اقتصادي – اجتماعي حيات صحنه فضاي تجمع مردم و اعياد و مراسم و آگورا

 . شكل آن هندسي و معموالً چهارگوش بوده . است بوده آگورا متوجه تنها فضايي دهي فرم به وجه ت

 و پاناتينان ) جنوبي - محور شمالي ( Promus تابع دو محور عمود بر هم به نام هاي پروموس
Panathenian ) بوده ) غربي - محور شرقي . 

 يونان باستان : آگوراي پرينه

آگوراي شهر يونان
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 نقشهبازسازيشدهآگورا

 . بود قرارداشته برآن آگورا كه سكويي باريكي علت به آن غربي انتهاي بودن عريض و آگورا اي ذوزنقه فرم

 ) Stoa ( استوا - ۲

 است كه معموالً داراي پلكان جهت نشستن بوده و كاربري ) رواق مانند ( فضاي نيمه سرپوشيده و ستون دار
 شكل ساخته شده U شكل و L معموالً در كنار آگورا ساخته شده و به فرم هاي خطي . آموزشي داشته است

 صدر مسيحيت تكامل پيدا در دوره . مي شود Basilika در دوره روم تكامل پيدا مي كند و تبديل به . است
 . مي كند و تبديل به كليسا مي شود

 تئاتر - ۳

 تئاترهاي يوناني به شكل نيم دايره با صحنه مركزي ساخته شده اند كه در پشت صحنه فضايي جهت آماده
. است » اپيداروس « مشهورترين اين تئاترها . قرار گرفته است ) فضاي پشت صحنه ( شدن هنرمندان
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 معابد - ۴

 . در يونان باستان دو نوع معبد ديده مي شود

 مانند آكروپوليس كه بيرون از آتن و . مذهبي ساخته شده اند - معابدي كه در بيرون شهر به صورت شهر ) الف
 . روي تپه ساخته شده

 : ر دوره هاي مختلف ساخته شده ++ كه د سايت آكروپوليس خود شامل چند معبد است

 به سبك دوريك » پارتنون « عبد معروف قسمت سر در ورودي و هم چنين م

 به سبك يونيك » آرتميس « و معبد » نيكه آتنا « معبد

 به سبك التقاطي » ن آرختئو « معبد

 ...) تزئينات كورنتين، نيلوفر آبي و : سبك التقاطي / با ظرافت زنانه : سبك يونيك / ستون هاي زمخت بر اساس اندام مرد : سبك دوريك (

 . ساخته شده، در مركز آكروپوليس واقع شده است » فيدياس « توسط كه » آتنا « مجسمه اي نيز از الهه

 اين نوع معابد را مي توان در شهر . معابدي كه در كنار ميدان آگورا قرار گرفته و داخل شهر هستند ) ب
 . طراحي شده، مشاهده كرد » هيپوداموس « كه توسط » پرينه «

 مجلس سنا و نمايندگان - ۵

 ۵۰۰ به دليل وجود دولت دموكراتيك در يونان دو فضا در كنار آگورا ساخته شده كه يكي مجلس هيأت
 نفري سنا تحت عنوان تولوس ۵۰ و ديگري مجلس هيأت Boleterion نفري نمايندگان تحت عنوان

Tolus است . 

 . طبق نظر هيپوداموس، شهر بايد از سه بخش عمده تشكيل شود

I . بخش مسكوني 
II . مي و اجتماعي و معابد بخش عمو 
III . بندرگاه 

) تقاطع عمود - محور عمود ( . معتقد بود كه بايد از شيب زمين تبعيت كرد
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 فضاهاي شهري در روم باستان §

 شكلفضايشهري،هندسيومنظمو اكثراً مربع و مستطيل
 . درنزديكيفورمومركزشهر،معبداصلي،تئاتروحمامعموميقرارداشت . است

 فروم - ۱

 Cardo كاردو تابع دو محور عمود بر هم به نام هاي فروم هاي روم تكامل يافته آگوراي يوناني است و
 . بوده ) غربي - شرقي ( Decomanus دكامانوس و ) جنوبي - شمالي (

 . دارد قرار اصلي دوخيابان است و درتقاطع سياسي – اجتماعي روابط تبلور ومكان رم،تمركزشهر فوروم

 . داشتند در صورتي كه در يونان، ميادين يگانه يا آگورا وجود داشته است رومي ها ميادين چندگانه

فوروم هاي امپراطوري رم
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 نقشه جزئيات فوروم هاي امپراطوري رم و ارتباط اين ميادين با فوروم رومانوم در شكل نشان داده شده است

 در دوردست معابد بر دو بلندي تپه كاپيتولين قرار دارند و به يك ميدان مسلط اند - فوروم رومانوم

 ) Basilika ( باسيليكا - ۲

 اين ساختمان ها در تمدن روم قابل مشاهده بوده و ساختمان اداري و . تكامل يافته استواي يوناني
 آنها از كنار هم قرار دادن دو استواي يوناني . چندمنظوره هستند كه در آن ادارات دولتي جاي مي گيرند

 مي شوند و كاربري آنها به پديد آمده كه بعدها پس از دوران مسيحيت در روم به الگوي اوليه كليساها مبدل
 ) كليساي جامع Cathedral / كليسا Church ( . كليسا تغيير مي يابد

 تئاتر آمفي - ۳

 ۲ آمفي تئاترهاي رومي از تئاترهاي يوناني الهام گرفته شده با اين تفاوت كه رومي ها از كنار هم قرار دادن
 يكي از . گنجايش تماشاگران آن افزايش يابد تئاتر يوناني نيم دايره، تئاتر رو باز بيضي شكل ساختند كه

. مشهورترين اين آمفي تئاترها، آمفي تئاتر مارسلوس در شهر رم كنوني است
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 معابد - ۴

 شهرهاي رومي مانند شهرهاي طراحي شده ي يونان، معابد در داخل شهر و در كنار فوروم شكل گرفته در
 رومي ها توانايي ساختن گنبد و قوس را يافته و ) ها پوزوالن ( به دليل الهام گرفتن از ماده بتني شكل . است

 كه اين مشخصه معابد روم بوده و از . از گنبد استفاده مي نمايند » پانتئون « در معابد اوليه خود از جمله
 . معابد مسقف يونان جدا مي شود

 ) كلسئوم ( كالزئوم - ۵

 جديدي در روم تحت عنوان فرهنگ نبرد گالدياتورها كه همان اسراي جنگي بودند، باعث شد تا فضاي
كولزئوم ساخته شود كه محل نبرد گالدياتورها بوده و فضاي بيضي شكل تئاتر مانند بوده و جمعيتي حدود

 هزار نفر را در خود جاي داده است و داراي ميدان اصلي مستطيل شكل نبرد و سكوهاي دور تا دور ۵۰
 . بيضي شكل تماشاچيان بوده است

 حمام هاي رومي - ۶

 از فضاهايي كه شهرهاي رومي داراي آن بوده و از شهرهاي يوناني متمايز مي شود، حمام هاي رومي يكي
 حمام هاي رومي پالن پيچيده اي داشته و متشكل از فضاهاي تو در تو و گنبدهاي بزرگ با تزئينات . است

 ادي با اين مسئله كالسيك و كفسازي هاي مجلل بوده و در يك نگاه و خصوصاً براي كساني كه آشنايي زي
 در واقع به دليل لزوم حمام رفتن امپراطور، قبل از تاجگذاري كه با تمامي خدمه و . ندارند، مانند كاخ است

 مانند حمام كاراكاال . ( كارگزاران وي صورت مي گرفت، برخي از اين حمام ها بسيار مجلل ساخته مي شدند
) در شهر رم
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 ) آبروهاي رومي ( آكوا داكت - ۷

 هاي آب به شكل پل هستند كه براي تأمين آب شهرهاي بزرگ به كار رفته اند كه به صورت چند كانال
 . اين المان نيز باعث تمايز شهرهاي رومي از يوناني گشته است . طبقه و با قوس هاي متعدد ساخته شده اند

 . ه است جالب توجه است كه شهرهاي روم داراي سيستم لوله كشي آب به منازل و حتي فاضالب بود

 آپارتمان ها - ۸

 به دليل كثرت جمعيت كه گفته مي شود در آن زمان شهر روم داراي يك ميليون نفر جمعيت بوده،
 طبقه نيز ۴ و تا . ساختمان هاي بلند مرتبه اي در اين شهر وجود داشته كه شبيه آپارتمان هاي امروزي است

 . مشاهده شده اند

 طاق نصرت - ۹

 يكي ديگر از عناصر شهري كه رومي ها در شهرهاي خود ساخته اند، سر در هايي است كه به شكل طاق در
 ورودي شهرها و ميادين عمده ساخته اند و عملكرد عمده آنها يادبود جنگ هايي است كه روم در آنها پيروز

 برخي . شتند، ساخته مي شدند گشته است و اين سر در ها در سر راه لشگر روم كه از جبهه پيروزي باز مي گ
 طاق « معروفترين اين طاق ها عبارتند از . طاق بودند ۵ تا ۳ از اين سر در ها يك طاقي و برخي داراي

 . » طاق باسيليك « ، » طاق ترايانوس « ، » كنستانتين

 ستون هاي يادبود - ۱۰

 ي آنها در ميادين ستونهاي يادبودي در گراميداشت خاطره امپراطوران و يا پيروزي ها مانند طاق هاي نصرت
 البته ستون هايي به نام . در روم است » ترايانوس « بزرگ ساخته مي شده كه از جمله آنها ستون يادبود

 نيز در روم وجود دارد كه در واقع ميراث كشور مصر بوده و رومي ها فرم آن را از Oblisque ك يس ابل
. كه مصريان آن را پرستش مي كردند » آمون « يا » خداي آفتاب « در واقع نماد . مصريان آموخته بودند


