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  چكیده

گیری فرآیندهای اجتماعی در متن زندگی روزمره در شهر و رابطه اجتماع و فضا موضوعی است که نظریه نحو فضا از شکل

الهام گرفته  دیدگاهی فضایی به آن پرداخته است. این نظریه که زیربنای اجتماعی خود را از نظریات دورکیم با رویکرد کالن

شناسی دارد. از سویی دیگر نظریه مناسک تعامل نیز بر پایه همان سنت گاه حوزه جامعهاست، در مواردی هنوز ابهاماتی از دید

 ها بهکند ناتمام مانده است. هردو این نظریهشناسی خرد بنا شده، و در بعد فضایی که بدان اشاره میدورکیمی، اما در جامعه

اهمیت به کنند اما هر یک از رویکردی متفاوت میگیری فرآیندهای اجتماعی اشاره حضوری در شکلنقش اساسی مفهوم هم

د که رسلیبست می به نظریهاز طریق مروری بر ادبیات، ها رسند. بازنگری بر این دو نظریه و مفاهیم مشترک آنمی حضوریهم

تواند از ای مینظریه. چنین اندمانده جواببیها داند که در متن هر یک از آنمی یهایبه سوال پاسخرا نظریه ترکیب این دو 

شده در نظریه نحو فضا را تقویت کند و از دیگر سو بعد فضایی نظریات اجتماعی را در  مطرحمباحث اجتماعی سویی پشتوانه 

 سازد.تر شناسی روشنحوزه جامعه

 حضوری، نظریه مناسک تعامل، همنحو فضا نظریهكلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -1

شوند و فضا بستری برای اجتماع و فرآیندهای جا که هردو از ابعاد مهم آن تلقی میر حوزه شهرسازی از آنبررسی رابطه اجتماع و فضا د

 لبد. طای را میها بر یکدیگر مطالعاتی بین رشتههای رابطه این دو بعد و اثرگذاری آنشود همواره مهم بوده است. پیچیدگیاجتماعی محسوب می

های اخیر در خصوص تحلیل و بررسی رابطه اجتماع و فضا شکل گرفته و رشد و توسعه پیدا کرده ، نظریه دههیکی از نظریاتی که در این 

ها با یکدیگر پرداخته شده است که دو رابطه اساسی در این نظریه تلقی ها با محیط اطرافشان و انساننحو فضاست. در این نظریه به رابطه انسان

 ها با محیط اطرافشانگیرد مربوط به رابطه انسانه شناختی که این نظریه در تحلیل فرم فضایی به کار می. هندس(Marcus, 2015شوند )می

حضوری در این نظریه، به عنوان مفهومی شود، مفهوم همها با یکدیگر که منجر به تولید فرآیندهای اجتماعی میاست؛ در ارتباط با رابطه انسان

(. اما با وجود احاطه بر اهمیت سهم نظریه نحو فضا در خصوص ibidن فرآیندها دارد برجسته شده است )گیری ایکه نقشی اساسی در شکل

شناسی است های اجتماعی، کماکان مورد انتقاد از سوی جامعهشناسی آن با نظریهمطالعه رابطه اجتماع و فضا و تالش آن برای ارتباط روش

(Liebst, 2014اهمیت نقش هم .)3کالینز 2توان در نظریه مناسک تعاملشناسی یه ویژه، به طور واضح میهای جامعهر نظریهحضوری را د 

                                                           

فضایی ندی بمنطق اجتماعی و فضایی تغییرات بافت شهری: ارتباط بین پیکره»نامه کارشناسی ارشد آتاناز درانی عرب، با موضوع پایاناین مقاله برگرفته از  1 

نویی و دکتر بهادر زمانی و مشاوره مهندس امیرمحمد معززی مهرطهران در دانشگاه ، با راهنمایی دکتر محمود قلعه«حضوری؛ نمونه موردی: شهر نائینو هم

 هنر اصفهان است.
2 interaction ritual 
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حضوری است که زند. همین اهمیت همشناسی خرد، را به ساختارهای کالن اجتماعی پیوند میحضوری، این مفهومِ جامعهمشاهده کرد، که هم

ایی جماند. از آناین نظریه در خصوص بعد و دیدگاه فضایی مترتب بر آن خاموش می دهد اماشناسی شهری پیوند میشناسی را به ریختجامعه

حضوری است در نتیجه نظریه مناسک تعامل به طور های مربوط به فرم فضایی، نظریه نحو فضا نیز قائل به اهمیت نقش همکه در میان نظریه

ها از دیدگاهی (. البته الزم به ذکر است هر یک از این نظریهLiebest as cited in Legeby, 2013یابد )مشخص با نظریه نحو فضا ارتباط می

ها و واکاوی مفاهیم مشترک و نقطه از این رو، نوشتار حاضر به بررسی هر یک از این نظریه(. ibidیابند )حضوری دست میمتفاوت به اهمیت هم

ها بیفزاید، و آنهر دو نظری بر قدرت  ،های دو نظریه را تعدیل کندای کاستیرشتهتا از این منظر با رویکردی میان پردازد؛ ها میتالقی آن

 شناسی برای نظریه فضایی نحو فضا باشد.ای جامعهشناسی مناسک تعامل و پشتوانهتکاملی از جنبه فضایی برای نظریه جامعه

 

 حضوری: زمینه مشترک نحو فضا و نظریه مناسک تعاملهم -2

ها بر شناسی خرد مراجعه کرد که در آنهای جامعهتوان به نظریهگیری فرآیندهای اجتماعی در شهر میچگونگی شکل در راستای فهم

(. اندیشمندان بسیاری معتقدند Collins, 2004; Goffman, 1963)مانند  از اهمیت بسیاری برخوردار استشود و تاکید می حضوریمفهوم هم

 ,Collins, 2004; Giddens, 1984, Zukinگیرند )که ساختارهای کالن اجتماعی شکل میای خرد است که از همین تعامالت و فرآینده

و گاهی عنصری  (Collins, 2004; Frössler, 2008; Giddens, 1984; Goffman, 1963)که عنصری مهم حضوری (. از این رو هم1995

گیرد کالن صورت می-شود، واسطی است که از طریق آن تاثیرات خردمعرفی می، (.Collins, 2004)الزم، و نه کافی، برای فرآیندهای خرد 

(Campos-Castillo & Hitlin, 2013در نهایت می .)بر اجتماع و ساختارهای اجتماعی در مقیاس کالن اثرگذار و برای حضوری توان گفت هم

احساس "افتد که افراد زمانی اتفاق میو  ( استCraib, 1992گران )حضوری در معنایی ساده بودن با دی(. همCollins, 2004ها مهم است )آن

شان از دیگران، و به اندازه کافی نزدیک هستند دهند درک شوند، از جمله تجربهکنند به اندازه کافی نزدیک هستند تا در هر آن چه که انجام می

شوند که که نزدیکی و درک شدن را حضور میافراد زمانی هم (. در واقعGoffman, 1963: 17) "تا در این احساس درک شدن، درک شوند

 ;Collins, 2004; Giddens, 1984شود )حضوری فرآیندی بدنی محسوب میکه در این تعاریف مشخص است هم رطواحساس کنند. همان

Goffman, 1963 .)"کنیمهایمان درک و منتقل میبدنجه توسط هایمان دارد و به ویژه در آنبودن با دیگران ریشه در بودن در بدن" (Craib, 

1992, p. 66.) 

های چهره به چهره )در واقع در از آن رو که چگونگی تولید ساختارهای کالن از طریق تعامالت در موقعیت کالینز نظریه مناسک تعامل

حضوری را عنصری الزم، اما نه این نظریه هم( حائز اهمیت است. Legeby, 2013دهد )ها( در مقیاس خرد را شرح میای از موقعیتزنجیره

 .     (Collins, 2004)کند کافی، برای فرآیندهای خرد معرفی می

اجزا اصلی یا شرایط آغازین مناسک تعامل عبارتند از: هم حضوری فیزیکی؛ مانع در برابر افراد غریبه؛ تمرکز در مدل ارائه شده در این نظریه 

جا ]این نظریه[ تجربیاتی مجسم هستند: کالینز احساسات را مسری و هم حضوری مناسک در این ... "(. ibid) ؛کجانبه؛ روحیه مشترتوجه دو

همچنین در این مدل  (.Rossner & Meher, 2014, pp. 207) "داندفیزیکی را برای احساس شدن مزایای مثبت یک مناسک تعامل الزم می

آمیز بودن ترکیب اجزا تشکیل دهنده، مشارکت کنندگان تجربه شود که بسته به میزان موفقیتمی برای مناسک تعامل چهار پیامد اصلی عنوان

 ,Collins) اخالقی استانداردهای؛ عالمت هایی که مظهر گروه هستند؛ را خواهند داشت: همبستگی درگروه؛ انرژی عاطفی در فرد موارد زیر

2004.) 

 
 Collins , 2004دگان بر اساس مدل مناسک كالینز. منبع: نگارن – 1شكل 
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(: p. 44)"نقطه شروع تحلیلی موقعیت است و این که چگونه موقعیت افراد را شکل می دهد"کند که ( در این نظریه تاکید می2004کالینز )

 مناسک تعامل در تامین این انرژی برایشان جذاب یا غیر جذاب هستند. ها بسته به میزان موفقیتافراد به دنبال انرژی عاطفی هستند و موقعیت

و  شوندآورند و از موقعیتی به موقعیت دیگر فرستاده میگذرد، افراد در هر موقعیت انرژی عاطفی به دست میطور که زندگی روزمره میهمین

ای به هم وصل هستند و این ناظر بر مفهوم زنجیره مناسک تعامل زنجیرهها چون برند؛ گویی این موقعیتهایشان را به موقعیت بعدی میاندوخته

های کالن های خرد را به ساختارهای کالن و به تحلیل در مقیاسای مناسک تعامل است که مقیاس(.  مفهوم زنجیرهCollins, 2004است )

گیری و تولید ساختارها حضوری با شکلمفهوم هم، لحضوری به مناسک تعام(. با ارتباط همRossner & Meher, 2014کند )مرتبط می

حضوری شدت کم هم های روزمره بااین مدل برای موقعیتیابد. گیری اجتماع اهمیت میخورد و برای شکلاجتماعی در مقیاس کالن گره می

جا اصطالح (. در اینCollins, 2004الق است )های شلوغ( قابل اطتر )مانند خیابانهای با شدت بیش)مانند سالن انتظار فرودگاه( تا موقعیت

تجمع اجتماعی به زبانی ساده دور هم جمع کند. برای توضیح موقعیت الزم است تا ابتدا مفهوم تجمع شرح داده شود. جلب توجه می« موقعیت»

حالت افراد هم حضورند اما لزوما با هم تعاملی شدن افراد است و زمانی است که دو یا چند نفر خود را در حضور بالواسطه یکدیگر بیابند؛ در این 

تر که اعضایش شامل همه و تنها ای از دو نفر یا بیشهر مجموعه"(. به عبارتی دیگر اشاره دارد به Goffman, 1963; Smith, 2006ندارند )

(. مجموع افراد یک Goffman, 1963, p. 18; Goffman, 1967, p. 144) "کسانی است که در لحظه در حضور بالواسطه یکدیگر باشند

کنندگان تجمع، هرچند شرکت"(؛Goffman, 1964شوند )شان با یکدیگر به عنوان یک تجمع محسوب میموقعیت، بدون توجه به ذات رابطه

یکی که برای تجمع (. فضای فیزGoffman, 1964, p. 135) "رسندای حاضر به نظر میجداشده، یا ساکت و دور و با فاصله، یا فقط برای لحظه

تمام محیط فضایی ]است[ که هر جایی در داخل ]محدوده[ آن، فردی وارد "شود. گیرد به موقعیت اجتماعی تعبیر میمورد استفاده قرار می

زیکی توان محیط فیجا میدر این(. Goffman, 1963, p. 18) "شودمیشود( شود، عضوی از تجمع حاضر )یا تجمعی که پس از این حاضر می

 آید این است که اینجا پیش میرا در تعریف موقعیت لمس کرد و پدیدار شدن بعد فضایی را در مناسک تعامل مشاهده کرد. سوالی که در این

دهد؟ حضوری که اهمیت آن در ساختارها و فرآیندهای کالن اجتماعی مشخص است در کجا رخ میتر همبعد فضایی کجاست؟ یا به طور واضح

اسی شنکنند اما برای پیشبرد آن و پرداخت به این مولفه روششناسی از جمله کالینز و گافمن به این بعد اشاره میندان حوزه جامعهاندیشم

ک تعامل هایی از جمله مناسهایی بود که دیدگاه مشترک و پایه مشترکی با نظریهدهند. از این رو، باید به دنبال نظریهخاصی پیشنهاد و ارائه نمی

 حضوری در فرآیندهای اجتمای قائل باشد اما از دیدگاهی فضایی به رابطه اجتماع و فضا بپردازد.داشته باشد و بر اهمیت مفهوم هم

( است. این Hillier & Hanson, 1984است نظریه نحو فضا ) فضا تمرکز کرده –هایی که از دیدگاه فضایی بر رابطه اجتماع یکی از نظریه

چگونه الگوی فضایی در خودش اطالعات و محتوای "گیرد به دنبال این است که ( قرار میVibæk, 2014های سیستمی )نظریهنظریه که جزء 

یابد که همانند جایی در این بحث اهمیت می(. این نظریه از آنHillier & Hanson, 1984: xi) "کندتواند حمل کند و حمل میاجتماعی را می

حضوری کند و همحضوری تاکید می(، بر اهمیت نقش همGiddens 1984; Goffman 1963; Collins 2004شناسی خرد )های جامعهنظریه

اس هایی برای ایجاد تمکه مکانیزمشهرها بیش از آن"شناسی خرد و نحو فضاست. این نظریه معتقد است های جامعهنقطه مشترکی بین نظریه

یست، افتد تاثیر مستقیم شهر نچه که فراتر از این اتفاق میحضوری و مواجهه احتمالی هستند. آنالقوه برای همای بافراد با یکدیگر باشند زمینه

حضوری به عنوان یک واقعیت و . در نظریه نحو فضا هم(Hillier, Burdett., Peponis, & Penn, 1987: 248) "بلکه تاثیری از فرهنگ است

ی افرادی است که در فضایی که به صورت مشترک های اجتماعی است؛ مجموعهگیری شبکهسیلی برای شکلشود و پتانمنبع اجتماعی تلقی می

( 2000(. هانسون )Hillier, 1996/2007شوند و ممکن است یکدیگر را نشناسند و حتی به یکدیگر اعتنا نکنند )کنند ظاهر میاز آن استفاده می

 دارد:کند و  بیان میو اجتماع تاکید میحضوری در ارتیاط فضای شهری بر اهمیت هم

حضوری حضوری است. این ]موضوع[ اهمیت دارد زیرا همارتباط اساسی بین فضای شهری و اجتماع مواجهه نیست، بلکه هم

هاست بی آن که به هر جوامع است. پیش شرطی برای تعامل اجتماعی چهره به چهره انسان "1عام")یا نبود آن( یک ویژگی 

 (120افتد را تعیین کند. )چه که اتفاق میآن طریقی

                                                           

1 generic 
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خواند، که محصول طراحی فضایی و تاثیر آن بر می "1جامعه بالقوه"حضوری طبیعی افراد در فضای شهری را نظریه نحو فضا الگوی هم

(. با توجه به Hillier, 1996/2007; Hillier et al., 1987های استفاده از فضا است )حرکت )که فرم غالب استفاه از فضاست( و سایر جنبه

 ( در نظر گرقت:Legeby, 2013نامد )می "2موقعیت به طور کلی"( 1963چه که گافمن )توان آن را مشابه آنتعریف اصطالح جامعه بالقوه می

ب مناس  تواند در زمانحضور یک اجتماع نیستند بلکه، بخشی از مواد خام برای ]تشکیل[ اجتماع هستند، که میافراد هم

حضوری حتی بدون تبدیل به تعامل، منبعی روانشناختی هستند، دقیقا و در صورت ضرورت فعال شود. با این وجود، الگوهای هم

محصول شاخص طراحی فضایی  3آگاهیحضوری و همحضوری فرم اولیه آگاهی ما از دیگران است. الگوهای همبه این دلیل که هم

دهند. اجتماع بالقوه در یک ناحیه تعیین شده ه که اجتماع بالقوه خوانده خواهد شد را تشکیل میچهای اصلی آنهستند و مولفه

با  های مرتبطحضوری است که از طریق تاثیر طراحی فضایی بر حرکت و سایر جنبهتر از الگوی طبیعی همتر و نه کمنه بیش

 (.Hillier, 1996/2007: 141آید. )کاربری فضا به وجود می

 ,Legeby) "شودشان روشن میهای شهری مختلف تا حدودی از الگوی کاربری روزمره و الگوی حرکت روزمرهعملکرد اجتماعی طرح"

2013, p. 99 وری حضبندی فضایی و شکل دادن به الگوهای همرا به عنوان مفهومی اصلی و واسطی مهم بین پیکره "حرکت"(. نظریه نحو فضا

داده  ای از این نظریه توضیحجا خالصهبندی فضایی شهر در نظریه حرکت طبیعی شرح داده شده است. در اینرکت و پیکرهداند. رابطه بین حمی

 شود.می

نظریه چیدمان فضا بر این باور است که انتخاب این فضاهای واسط برای رسیدن ازمبدا به مقصد ارتباط مستقیمی با ساختار چیدمانی 

مشاهدات متعدد نشان داده است که عمده ترددها در سطح "(. Hillier, Penn, Hanson, Grajewski & Xu, 1993فضاهای شهری دارد )

ه بشهر )در هر فضا( نه به دلیل وجود مقصد یا مبدأ در همان فضا، بلکه به دلیل قرارگیری آن در بخشی از مسیر از مبدأ به مقصد است. الزم 

(. نظریه حرکت  07، ص. 1331زادگان، )عباس "ای عبور کنددأ به مقصد( بایستی از خطوط وابستهتوضیح است که حتی حرکت هدفدار )از مب

 این هدایت است عامل مهمترین فضایی بندی پیکره پردازد و باور دارد که می شهر سطح در بر هدایت حرکت فضایی بندی پیکره تاثیر به طبیعی

ارتباط بین ساختار شبکه " (.Hillier et al., 1993باشند )می برخوردار کمتری اهمیت از اراضی کاربری و فضایی های عواملی چون جاذب و

(. در این نظریه ایده Hillier, 1996/2007, p. 120) "نامیده شود« 4حرکت طبیعی»تواند مبنای های حرکت در طول خطوط میشهری و تراکم

(. همچنین توزیع کاربری اراضی نیز به Hillier, 1996/2007بندی فضایی دارد )کرهترین ارتباط رابا بحث پیو اصلی این است که حرکت اساسی

منطق  (.Hillier, 1996/2007؛ 1331بندی فضایی است )ریسمانچیان و بل، بندی بر دسترسی و نفوذپذیری متاثر از پیکردلیل تاثیر پیکره

، اما پذیردها تاثیر نمیگذارد در حالی که خود از آنای فضایی تاثیر میهبندی بر حرکت و جاذبحرکت طبیعی بر این اساس است که پیکره

کنند ر عبور میتهای آن بیشبندی فضایی و ویژگیگذارند. هنگامی که افراد از فضایی تحت تاثیر پیکرهها فضایی بر یکدیگر اثر میحرکت و جاذب

وع گیرند و این موضتناسب با چنین جمعیت و تراکم عبوری در این فضاها قرار میهایی متر است، کاربریو به عبارتی تراکم عبور در آن بیش

تأثیر تراکم تردد  "گویند و به عبارتی منظور آن می 5(. به این حالت اقتصاد حرکت1331زادگان، )عباس شودخود سبب افزایش تراکم عبور می

 (.  07، ص. 1331زادگان، )عباس" های مجاور استبر عملکرد کاربری

 

                                                           

1 virtual community 
2 situation at large 

3 co-awareness  

4 natural movement 
5 movement economy 
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 (Hillier et al., 1993). منبع: منطق نظریه حركت طبیعی – 2شكل 

 

 های مكملنحو فضا و مناسک تعامل: نظریه -3

هستند  1های نحو فضا و مناسک تعامل، آن است که هردو برگرفته و الهام گرفته از نظریات دورکیماولین نکته در خصوص مکمل بودن نظریه

(Liebst, 2014; Marcus, 2015Legeby, 2013; شکل .)گوید از اهداف بیان شده می 2شناسی اجتماعیچه که دورکیم درباره ریختگیری آن

 تر نیست:در خصوص تئوری نحو فضا کم

ترین مغهوم ممکن یا اساس اجتماع است، به این معنا که در وسیع« 3زیرالیه مادی»شناسی اجتماعی مطالعه درباره ریخت

دهد، فرم مرزهای فضایی که شامل اندازه قلمرو اجتماعی، ماهیت جغرافیایی فضا که اجتماع به خود اختصاص میچنان درک شود

ها، ساختار ها، معماری خانهها و میدان. قلمرویی، حجم جمعیت، تراکم و توزیع در فضای اجتماعی ]...[ طرز قرارگیری خیابان

 (Durkheim, 1960: 361شهر بزرگ تا کوچک و غیره متفاوت است. )چیزها که از روستا تا شهر کوچک و از 

. حضوری استیابد رویکرد متفاوت دو نظریه مناسک تعامل و نحو فضا به نظریات دورکیم و متعاقب آن همجا اهمیت میچه که در ایناما آن

مفهوم تراکم پویاست که توسط دورکیم بیان شده و جز اند برگرفته از حضوری که در نظریه نحو فضا عنوان شدهمفاهیمی چون حرکت و هم

توسط « 5همبستگی فرافضایی»و « 4همبستگی فضایی»(. بیان مفاهیمی چون Liebst, 2014شناسی دورکیم است )مفاهیم تئوریک کالن جامعه

« 0همبستگی مکانیکی»و « 6گانیکهمبستگی ار»( در بررسی مجدد، به ترتیب، مفاهیم  ;Hillier &Hanson 1984 ,1987هیلیر و هانسون )

ضایی، زیرا گویند نه غیر فهمبستگی فرا فضایی، اتحاد افراد مستقل از فضاست؛ به همین دلیل به آن فرافضایی می دورکیم صورت گرفته است.

های ها، گروهند انجمن( و نتیجه داشتن عالیق و یا دسته اجتماعی )مانHanson & Hillier, 1987آید )های فضایی فائق میکه بر جدایی

کند، و شود و ظهور می(.  همبستگی فضایی از سهیم شدن افراد در فضا نتیجه میLegeby, 2013سنخ، و نسبت خانوادگی( مشترک است )هم

ست که آید این اجا پیش میسوالی که در این (.Hillier & Hanson, 1984; Hanson & Hillier, 1987حضوری و نزدیکی است )نتیجه هم

اع شناسی اجتماعی و اجتمشناسی کالن ریختهیلیر و هانسون چگونه مفاهیم همبستگی فضایی و فرا فضایی که برگرفته از مفاهیم جامعه

حضوری، مواجهه، شناسی خرد مانند همهای جامعهدهند زیرا مفاهیم و دسته بندیحضوری ارتباط میشناسی همهای جامعههستند را به نظریه

د که کننهیلیر و هانسون با اشاره به دورکیم، بیان می"های اشاره شده از سوی دورکیم جایی ندارند؛ اما آگاهی در بحث مربوط به همبستگیو 

حضوری هدایت شده به وسیله فضا توضیح توان به طور مناسب توسط تغییرات خرد در الگوهای حرکت و همهایی را میظهور چنین همبستگی

 . (Liebst, 2014: 109) "داد

                                                           

1 Durkheim 

2 social morphology  

3 material substratum  
4 spatial solidarity 

5 transpatial solidarity 
6 organic solidarity 
7 mechanic solidarity  
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دهد، فضا را در هایی در سطحی ریز و طراحانه ارائه میحلشناسی خرد است و از این رو راهدر واقع نظریه نحو فضا دارای رویکردی با روش

نند. کی ایجاد میها بهره برده است شکافی تحلیلها در کنار ماهیت نظری کالن مفاهیم دورکیمی که از آنسنجد، و اینسطح الگوهای حرکت می

شناسی در مقیاس خرد همراه نشده است که بتواند دلیل اهمیت الگوهای خرد مقیاس حرکت جامعه شناسی خرد این نظریه با نظریهرویکرد روش

 (.Liebst, 2014)حضوری را در بازتولید همبستگی و اجتماع به طور شفاف بیان کند و هم

ای هکه چگونه همبستگی شناسی خرد است؛ اینقطه قوت سنت دورکیمی مربوط به سهم آن در جامعه( معتقد است ن2004در مقابل کالینز )

شناسی خرد نظریات دورکیم است که نظریه کالینز بر اساس شود. در واقع این بعد جامعههای کوچک تولید میمختلف از تعامالت درون گروه

 پردازد.های چهره به چهره میای اجتماعی در موقعیتهآن شکل گرفته و به توضیح چگونگی تولید همبستگی

حضوری را در ارتباط با رخ دادن حرکت و هم كجاشناسی خرد نظریه نحو فضا احتمال توان به این نتیجه رسید که روشجا می در این

اند؛ از مساختارهای کالن اجتماعی باز می حضوری دردهد، اما در توضیح و پاسخ به اهمیت همکند و شرح میبینی میبندی فضایی پیشپیکره

وری حضها و ساختارهای کالن را از الگوهای خرد مقیاس همگیری همبستگیاهمیت و شکل چراییسویی دیگر نظریه مناسک تعامل به خوبی 

ا دهد، امحضوری شرح میهم را به واسطه تغییرات کوچک در الگوی های چشمگیر در همبستگیدهد، و به طور واضح تولید تفاوتتوضیح می

توان این دو نظریه را مکمل دانست زیر (. از این رو میLiebst, 2014رود )شود پیش نمیپیرامون بعد فضایی که در بطن نظریه به آن اشاره می

 ل یکدیگر باشند.توانند مکمجواب مانده است و این دو نظریه میدهند که در نظریه دیگر مبهم و بیای پاسخ میهریک به مسئله

 

 های مبهم  تركیب نظریه مناسک تعامل و نحو فضا: پاسخی به نقطه -4

اند که در نظریه دیگر بر آن هایی را بدون پاسخ رها کردههای نحو فضا و مناسک تعامل هریک پرسشطور که توضیح داده شد نظریههمان

جواب هردو های بی( ترکیب این دو نظریه را پاسخی به پرسش2014بنابراین لیبست )توانند مکمل یکدیگر باشند. تاکید شده و از این رو می

داند. در راستای ترکیب این دو نظریه و ارائه مدلی جدید در ابتدا به دو نکته مهم که توسط نظریه نحو فضا و حرکت طبیعی نادیده نظریه می

و مشخص  کنندحضوری برای تولید همبستگی اجتماعی باشد اشاره میر حرکت و همتوانستند پاسخ چرایی اهمیت تغییرات داند و میگرفت شده

 شوند: شود که این دو به وضوح در نظریه مناسک تعامل دیده میمی

ر خرد بدنی یکدیگ هایکنندگان احساسات و ریتمنکته اول آن است که در مرکز هر مناسک تعامل فرآیندی وجود دارد که شرکت -

گونه (.  همین ماهیت رقصCollins, 2004د تا منطبق شوند و همین انطباق ریتم با همبستگی مرتبط است )کنندنبال می

، در نظریه نحو فضا نادیده گرفت استشناسی خرد پتانسیل تولید همبستگی را دارد و برای آن الزم مناسک که از دیدگاه جامعه

هرچه که "شود: شناسی کالن دورکیم مشتق میحضوری از ریختها از همشود زیرا مفهوم آنشود زیرا که  نادیده گرفه میمی

 (.Hillier & Hanson, 1984: 202) "هست، اجتماع یک رقص یا یک مناسک نیست

حضوری فیزیکی تنها عنصری الزم شود که در ارتباط با مناسک خرد، همنکته دوم آن است که در نظریه مناسک تعامل تاکید می -

-های خرد مقیاس، ساختارها و همبستگیکه بتوان توضیح داد که چگونه از این پدیده(. برای آنCollins, 2004ت )و نه کافی اس

هم حضوری فیزیکی؛ مانع در برابر افراد غریبه؛ تمرکز توجه ای از چهار عنصر )گیرند، مجموعههای کالن اجتماعی شکل می

که در نظریه نحو فضا بر الگوی حرکت و (. حال آنibidهاست )یکی از آنحضوری ( الزم است که همجانبه؛ روحیه مشترکدو

بندی فضایی تاکیدی بیش از حد صورت گرفته به طوری که آن را عنصری الزم برای توضیح حضوری شکل گرفته بر پایه پیکرههم

 کند. های اجتماعی معرفی میتولید همبستگی

ا هدو نظریه، و در تالشی برای ترکیب این دو، به عنوان نقطه شروع به جای خالی انگیزه انسانسپس بر پایه این بعد نظری و مکمل بودن 

(. Liebst, 2014ها شکل بگیرد )ها عمل کند و رابطه بین حرکت و جاذبکند که باید بتواند در مفهوم جاذبدر نظریه حرکت طبیعی اشاره می

(. Collins, 2004کند )وجو برای انرژی احساسی معرفی میترین انگیزه را جستبازگشت که مهمتوان به نظریه مناسک تعامل جا باز میدر این

ی ها و قائل شدن ماهیت شناختبینی رفتار حرکتی با توجه به آنهای نحو فضا و نظریه اقتصاد حرکت و پیشمولفه شناختی حاضر در تحلیل

شود تا ویژگی داد و های مناسکی که سبب میک سو و مولفه شناختی موجود در موقعیت( از یPenn, 2001برای انگیزه افراد در این نظریه )

ای همخرج مشترک همه جاذبه"کند و ستد گونه به آن ببخشد از سوی دیگر، نقطه اتصال و ارتباطی بین جاذبه و انرژی احساسی را فراهم می

کند و بر تغییرات هیاهو ی بندی که جاذبه تولید می(. پیکرهLiebst, 2014: 113) "شان در افزایش انرژی احساسی در فرد استانسانی توانایی
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توان گفت جاذبه )در نظریه حرکت طبیعی( با انرژی احساسی در فرد )در نظریه مناسک تعامل( همخوانی کند در واقع میشهری اثرگذار است می

حضوری همان کت )در نظریه حرکت طبیعی( همخوانی دارد زیرا که همحضوری فیزیکی )در نظربه مناسک تعامل( با حردارد. همچنین هم

گونه مناسک گونه که ذکر شد بر ماهیت رقص(. این تعریف همانibid) "ها در حال حرکت به سوی فضایی مشترک استجمع شدن بدن انسان"

ه این همخوانی بین مفاهیم در دو نظریه پیشنهاد ترکیب ( بر پای2014کند که توسط نظریه نحو فضا نادیده گرفته شده است. لیبست )تاکید می

 دهد:این دو مدل حرکت طبیعی و مناسک تعامل را می

 

 
 (Liebst, 2014). منبع: تركیب نظریه حركت طبیعی و مناسک تعامل – 3شكل 

 

شود و هم سمت و فضا محسوب میشناسی خرد برای نظریه نحو این چارچوب نظری هم یک اصالحیه جامعه  عتقد است( م2714لیبست )

 بخشد.شناسی به نظریه مناسک تعامل کالینز میریخت–سویی فضایی

 

 گیریبحث و نتیجه -5
در  و نقش آن ارتباط بین فرم فضایی و فرآیندهای اجتماعیطور که شرح داده شد ترکیب دو نظریه حرکت طبیعی و مناسک تعامل، همان

حضوری با ساختارها و فرآیندهای اجتماعی کند. ترکیب این دو نظریه از سویی از ارتباط همتر بیان میاحتمال وقوع این فرآیندها را مشخص

نظریه تفاده از سبا ا بخشد.کند و بعد فضایی ناتمام مدل کالینز را تجلی عینی میسازی میکالن را که در نظریه نحو فضا گنگ و مبهم بود شفاف

ری حضوکه همین هم درک کرد حضوری ناشی از آن راو هم توان نقش فرم فضایی را در توزیع حرکت در سطح شهرمی و حرکت طبیعی نحو فضا

ه دنبال ب رادافبرای  ، پیامدهاییعاملو در صورت موفق بودن مناسک ت، شودتعامل میایجاد شرایط برای  سازافراد زمینه حضور در کنار یکدیگرو 

با رفتن از موقعیتی به موقعیت  وجوی آنند. در نهایتها و تعامالت در جستاز جمله این پیامدها انرژی عاطفی است که افراد در موقعیت که دارد

رد فرآیندهای خعامل ای بودن مناسک تخورند و این مفهوم زنجیرهها به هم پیوند میای از این موقعیتدیگر و تعاملی به تعاملی دیگر زنجیره

ای هزند. موضوع و فرآیندی که در نظریه نحو فضا نادیده گرفته شده است و مستقیما همبستگیگره میساختارهای کالن اجتماعی را به مقیاس 

دهد و ارائه میتری گونه برای نظریه نحو فضا پشتوانه نظری محکمدهد. اینحضوری ارتباط میاجتماعی متمایز را به الگوهای متفاوت هم

و  شناسیبین حوزه جامعهای رشتهپلی بینبا روشن شدن این ارتباط، زند. شناسی خرد پیوند میهای جامعهشناسی خرد آن را به نظریهروش

 سازدمی ممکنتری با اطمینان بیشروابط بین افراد را در کنار رابطه افراد با محیط ناشی از  که بررسی فرآیندهای اجتماعیسازد میدانش شهری 

و متخصصین  به اندیشمندانبخشد. این موضوع تری میکند و بیانی روشنشناسی را به نظریه شبکه فضاییِ نحو فضا وصل میو بعد فضایی جامعه

ضوری حای همهگیری موقعیتدهد تا به بررسی تاثیر فرم ساخته شده و فضای شهری بر شکلشناسی و دانش شهری این امکان را میعلم جامعه

بپردازند. در  ناشی از زندگی روزمره افراد در شهر از جمله سرمایه اجتماعی و جدایی اجتماعی مقیاس کالن و احتمال وقوع فرآیندهای اجتماعی

رد که ک بینیپیش بتوان یمطالعات ینچن یهباشد؛ اگر بر پا شهریها برنامهها و طرح مطالعات زیر بنای تواندیپژوهش م ینانگاهی کاربردی 

که در کنار  ارائه کرد هاییطرح توانیمدهند، می پاسخیازهای افراد جامعه ن به کداماجتماعی دارند و  پیامدهاییی چه فضا-یکالبد یهاطرح

 گیرند.دهند و آن را در نظر میساخت شهر، به اجتماع نیز شکل می
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  چكیده

مدارس، هنرستان ها و مراکز آموزش عالی، به گیری از تکنولوژی های نوین آموزشی برای تدریس علوم مختلف در امروزه بهره

عنوان یک اصل مهم، در دستور کار ارگان های مربوطه در تمامی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. با توجه به رشد سریع 

ات طالعتکنولوژی های آموزشی در عصر حاضر، جامعه اطالعاتی آینده نیز نیازمند مکان هایی است که در آن جا بتوان فناوری ا

را به صورت خالقانه، در جهت رشد و توسعه روند آموزشی علوم مختلف به کار برد. در کشور ما نیز در سال های اخیر سعی 

شده است که با تجهیز مدارس به امکانات و تجهیزات مدرن آموزشی، گام هایی برای استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی 

مدارس هوشمند در کشور شناخته شده اند. اما سوالی که در این رابطه در ذهن انسان به  برداشته شود و این مدارس به نام

آیا امر هوشمند سازی مدارس، با تجهیز کردن مدارس بی روح و فرسوده دهه های گذشته محقق "وجود می آید این است که 

ورت هوشمند طراحی شده و هماهنگ با می شود؟ یا استفاده از این امکانات و تجهیزات مستلزم فضاهایی است که به ص

. با توجه به عدم وجود پژوهش هایی که منجر به نتیجه گیری کلی در رابطه با فرم "تکنولوژی های نوین آموزشی باشد؟

ساختمان، ارتباطات فضایی و چگونگی تاثیر تکنولوژی های جدید در اصول طراحی مدارس هوشمند، انجام چنین پژوهشی 

ی رسد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که یک مدرسه هوشمند، عالوه بر استفاده از تکنولوژی ها و ضروری به نظر م

فناوری های نوین، باید دارای ساختمانی باشد که کامال هوشمند طراحی شده است و عواملی چون استفاده از سیستم های 

زی، رنگ پردازی و به طور کلی ایجاد امنیت روانی در طراحی این الکتریکی و تاسیساتی هوشمند، هم چنین استفاده از نورپردا

 ساختمان ها بسیار موثر خواهد بود.

 مدارس هوشمند، کالبد معماری، فضاهای یادگیری، امنیت روانی. :های كلیدیواژه

 

 

 مقدمه  -1

همچنین در  .هنرجویان آموزند، معنی شده استواژه هنرستان در فرهنگ لغت به معنای مدرسه متوسطه ای که در آن انواع هنر را به 

. مدرسه هوشمند سازمانی آموزشی با [1]فرهنگ لغت، واژه هوشمند نیز با مفاهیمی همچون، صاحب هوش، باهوش، عاقل و بخرد همراه است

ه هوشمند، کنترل و مدیریت، موجودیت فیزیکی و حقیقی)و نه مجازی( است که در آن دانش آموزان به شکل نوینی آموزش می بینند. در مدرس

.  در [2]مبتنی بر فن آوری رایانه و شبکه انجام گرفته و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند می باشد

. ولی در عین حال کارکردهای مدارس هوشمند، رایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی تاثیر می گذارد و برنامه های درسی را تا حدودی تغییر می دهد

 اجتماعی مدارس همچنان وجود دارد، زیرا می تواند دانش آموزان را در روابط اجتماعی یاری کند. در مدارس هوشمند دانش آموزان می آموزند

به تنهایی قادر به ایجاد یک  اما فناوری. [3]که انبوهی از اطالعات را پردازش نمایند و از این اطالعات در جهت یادگیری بیشتر استفاده کنند

به دلیل تمایز یادگیری الکترونیکی و . [4]محیط یادگیری معنادار نیست، مگر اینکه آموزش با فناوری های گوناگون یکپارچه و همسو گردد 



   پژوهش در هنر و علوم انسانیدوماهنامه 

 

17 

 

 دیادگیری سنتی در برخی جوانب، ممکن است تبدیل موثر و موفقیت آمیز دروس سنتی به یادگیری الکترونیکی، تالشی پیچیده را بطلبد و نیازمن

جدول ) در حال حاضر و گذشته استبرنامه ریزی صحیح و کنترل شده باشد و این برنامه ریزی نیازمند بررسی برنامه های آموزش الکترونیکی 

 .(2و1شماره

 

.[5]: نمودار فرایند و مراحل روند آموزشی، یادگیری و خالقیت ذهنی 1جدول شماره   

 
 

: تكامل آموزش الكترونیكی2جدول شماره   

 آموزش الكترونیكی در حال حاضر آموزش الكترونیكی درگذشته
 

مکان هر گونه روش آموزشی که جایگزین همان زمان، 

 و محیط چهره به چهره در کالس های سنتی

 ایاست)آموزش مکاتباتی(: آموزش از راه دور چند رسانه

آخرین تکامل آموزش از راه دور که با استفاده از 

تکنولوژی های شبکه داخلی به ایجاد، پرورش، ارائه و 

 پردازد.تسهیل در یادگیری می

 

 تعاریف
 

درس محور که در آن تمرکز بر آموزش: مدل یادگیری 

 دانش آموزان غیر فعال هستند.

مجموعه ای از سخنرانی ها برای انتقال موثر دانش از 

 استاد به دانشجو

 تمرکز بر فراگیری: فراگیر محور

 پردازش اطالعات شناختی، سازنده در یادگیری

تفاوت های فردی در یادگیری: یادگیری به عنوان یک 

 فرایند اجتماعی

های نمونه

 وزشآم

 عدم تعامل مستقیم میان استاد و دانشجو

 تعامل غیر هم زمان

 تعامل میان استاد و دانشجو و میان دانشجویان

تعامالت هم زمان، غیر هم زمان و در زمانی )مثال: 

 جلسات گفتگو، پیام های فوری، کنفرانس ویدئویی(

 تعامل

موادهای چاپ شده یا نوشته شده، رسانه های جمعی، 

ویدئویی  CAI/CBTبا کامپیوترهای مستقل نوارهای 

 و صوتی، تلفن،

همه رسانه های الکترونیکی به ویژه تکنولوژی های شبکه 

 ای مانند اینترنت، شبکه های داخلی و خارجی
 فناوری

 

 بیان مسئله -2

امروزه بهره گیری از تکنولوژی های نوین آموزشی برای تدریس علوم مختلف در مدارس، هنرستان ها و مراکز آموزش عالی، به عنوان یک 

در کشور ما این امر فقط با تجهیز کردن مدارس اصل مهم، در دستور کار ارگان های مربوطه در تمامی کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. 

با توجه به رشد سریع تکنولوژی های آموزشی در عصر حاضر، ابتدایی ترین امکانات آموزشی هوشمند میسر گردیده است ولی سنتی قبلی با 

 یجامعه اطالعاتی آینده نیازمند مکان هایی است که در آن جا بتوان فناوری اطالعات را به صورت خالقانه، در جهت رشد و توسعه روند آموزش

آیا امر هوشمند سازی مدارس، با تجهیز کردن مدارس بی "که پژوهش حاضر در سدد یافتن پاسخ به این سوال است  .علوم مختلف به کار برد

روح و فرسوده دهه های گذشته محقق می شود؟ یا استفاده از این امکانات و تجهیزات مستلزم فضاهایی است که به صورت هوشمند طراحی 

 ."وزشی باشد؟شده و هماهنگ با تکنولوژی های نوین آم
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 و ضرورت موضوع تیاهم-3

العات و دانش به سهولت و سرعت امروزه به علت رشد فناوری های رایانه ای، سرعت نقل و انتقاالت اطالعاتی و مسئله انفجار دانش، اط

د دانش، مهارت و ارزش ها را در تواند در اختیار همگان قرار گیرد و دیگر مانند گذشته، هنرستان تنها چهار چوبی نیست که هنرآموز بخواهمی

آن به هنرجویان منتقل کند، بلکه چهار چوب های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و وسائل ارتباط جمعی در شکل پذیری پنداره های هنرجویان 

ایی د و فقدان پژوهش هنقش تعیین کننده دارند. همچنین با توجه به اهمیت به سزایی که آموزش های نوین در تعلیم و تربیت نسل آینده دار

 که منجر به نتیجه گیری مسمر ثمر در این زمینه باشد، انجام چنین پژوهشی مهم و ضرور به نظر می رسد.

 

 اهداف پژوهش -4
 اهداف علمی: -

 هدف از این تحقیق بررسی مدارس هوشمند در نقاط مختلف جهان و مطالعات بنیادین جهت دستیابی به طرح کاربردی و متناسب با

 می باشد.برای محیط های آموزشی هوشمند در ایران  تکنولوژی های موجود

 اهدف كاربردی: -

های  محیطباید نسبت به سایر  هوشمند نیز، محیط های آموزش شیوه هانسبت به سایر  هوشمندبا توجه به متفاوت بودن شیوه آموزش 

ی آموزشی ه همان هوشمند سازی می باشد، باید هم ظاهر و هم کالبد بنامتفاوت باشد، همچنین با توجه به رویکرد موضوع پژوهش ک آموزشی

 نشانگر یک بنای تکنولوژیکی و هوشمند باشد. هوشمند،

 اهدف اجتماعی: -

وجود یک محیط آموزشی کامال هوشمند و متناسب با تکنولوژی های آموزشی جدید در یک جامعه، عالوه بر اینکه افراد جامعه را با 

 های روز دنیا آشنا می کند به روند آموزش و ارزشیابی علوم مختلف سرعت می بخشد.تکنولوژی 

 

 های پژوهشپرسش -5

 می تواند داشته باشد؟هوشمند چه تاثیری در طراحی معماری مدارس  امنیت روانی ایجاد -

 یک محیط آموزشی هوشمند چه تاثیری در روند یادگیری هنر جویان می تواند داشته باشد؟ -

 از نظر خصوصیات معماری چه وجه تمایزی میان یک بنای آموزشی هوشمند و یک بنای آموزشی سنتی وجود دارد؟ -

 

 روش پژوهش-6

قات به در مرحله اول، تحقی. به دلیل کاربردی بودن این موضوع تحقیقاتی از چندین روش تحقیق به صورت ترکیبی استفاده گردیده است

که ابتدا تمامی منابع، مدارک و اطالعات مربوط به موضوع پژوهش شناسایی و گرد آوری شده و سپس به تفسیری می باشد  -روش تاریخی

در مرحله دوم، تحقیق به روش مستند سازی می باشد. در این روش تحقیق معموال با انجام مصاحبه، . بررسی و تفسیر اطالعات پرداخته می شود

کل نقشه، عکس، اسالید و فیلم همراه بوده که در هنگام تجزیه و تحلیل و تلفیق اطالعات و داده مشاهده و بررسی اسناد یا مدارک جدید به ش

 .گیرندهای تحقیق مورد استفاده قرار می
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 پیشینه تحقیق-7

: برخی مطالعات انجام شده توسط نویسندگان ایرانی در رابطه با فضاهای آموزشی در توالی زمانی مختلف3جدول شماره   

 سال نویسنده گان عنوان منبع نتیجه گیری

به          یادگیری  ند  عات در فرای ناوری اطال بهره گیری از ف

صووورت یک رسووانه، باید شووالوده و سوواختار یادگیری را  

تغییر دهد و این امر فقط در ارتباط مسوووتقیم با تغییر     

نقش های معلم و دانش آموز، و تحوالت سووواختاری در   

 است.محتوای آموزشی امکان پذیر 

فصلنامه نو آوری 

های آموزشی، 

، سال 20شماره

 62هفتم، ص 

های بررسی چالش

توسعه مدارس هوشمند 

 در کشور

 -محمودی، جعفر

 -ناچیلگر، سروش

 -ابراهیمی، بابک

صادقی مقدم، 

 محمدرضا

1330 

 نتیجه این پژوهش حاکی از اینست که:

شمندی معماری نوین     زمانی می توان به ماندگاری و ارز

ایران دل بسووت که روال آموزش همگرایی در رشووته  در 

معماری امروز به صوووورتی جا افتاده و کارآمد به اجرا در 

آید و طراحی هر عضو بنا مطابق ضرورت اختصاص کلیه     

 ویژگی های فوق به شکل یکپارچه صورت گیرد.

مجله فناوری و 

آموزش، سال دوم، 

 200، ص 2جلد 

همگرایی در آموزش 

دروس فنی رشته 

 معماری

 -باقری، سید حسین

طاهر طلوع دل، 

 محمد صادق

1330 
 

بررسوووی شووورایط حیاط باز مدارس در سوووطح جهانی      

باالخص  کشورهای در حال توسعه حاکی از بی توجهی    

به منظر سوووازی این فضووواها و نقش موثر آنها در ارتقاء  

 فعالیت های آموزشی و یادگیری در بچه ها می باشد.

، 2آرمانشهر، شماره 

بهار و تابستان 

 51، ص 1333

مروری بر نظریات و 

گرایشات معماری منظر 

 حیاط باز مدارس

 -فیضی، محسن

 رزاقی اصل، سینا
1333 

نتایج این تحقیق نشووان می دهد که اگر گسووسووت های  

میووان آموزش هووای نظری و عملی معموواری بر طرف  

گردد، آنگاه می توان در راسووتای تعمیق و ارتقاء آموزش  

 راهکارهایی را مورد توجه قرار داد.معماری 

نشریه علمی 

پژوهشی فناوری 

آموزش، سال سوم، 

، ص 4، شماره 3جلد 

323 

تجربه آموزش طراحی 

 در مدارس معماری

 -علی الحسابی، مهران

 نوروزیان، سعید
1333 

در این پژوهش، بی برنامگی، عدم انسوووجام رویکردها و     

عدم دستیابی   فراموشی ارزش ها به عنوان مهمترین علل

به معماری مناسوووب در آینده در مدارس معماری ایران        

 قلمداد گردیده است.

نشریه علمی 

پژوهشی فناوری 

آموزش، سال چهارم، 

، ص 3، شماره 4جلد 

223 

آموزش معماری امروز و 

 چالش های آینده

گرجی مهلبانی، 

 یوسف
1333 

شد و به قولی       شتر با صری بی هر چه میزان آگاهی های ب

ست از مرحله قیاس      شیم، بهتر خواهیم توان بهتر دیده با

ئه         به ارا ند طراحی، عبور کنیم و  های بصوووری در فرای

 طرحی خالق در مرحله الهام نائل آییم.

نشریه علمی 

پژوهشی فناوری 

آموزش، سال سوم، 

، ص 2، شماره 3جلد 

153 

قیاس بصری و جایگاه 

آن در آموزش خالق 

 طراحی معماری

 -دیخاک زند، مه

 -مظفر، فرهنگ

 -فیضی، محسن

 عظیمی، مریم

1333 

 
 گذری كوتاه بر تاریخچه مدارس جهان -7-1

یعنی زمان رفرماسیون اولین قانون تعلیم و تربیت تصویب  16گیری مدارس با شروع تعلیم و تربیت دولتی به وجود آمد. در قرن شکل

گردید. مدارس این دوره اغلب دو طبقه بود و از طریق راهرو وارد کالس می شدند. نمای خارجی این ساختمان ها بسیار ساده ساخته می شد. 

مدارس همانند قصه ها طراحی می  11د سایر بناها تابع سبک معماری هر دوره ساخته می شد. به طوری که در قرن ساختمان مدارس مانن

حتی در اواخر آن، اکثریت مردم جهان از آموزش و پرورش رسمی محروم بودند. هدف اصلی آموزش به ویژه آموزش ابتدایی،  11گردید. در قرن 

ه خواندن، نوشتن و حساب کردن و به لحاظ اخالقی، افرادی با شخصیت، درست کار، سخت کوش و میهن تربیت شاگردانی مسلط بر اصول اولی
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پرست بود. روش آموزشی حاکم بر این دوران به گونه ای بود که بر اساس آن هر مدرسه به چند کالس تقسیم شده و در هر کالس گروهی 

ود ساکت و منظم که صدای معلم بر آن مستولی بود. در واقع مدارس بی شباهت به شاگرد آموزش می دیدند. کالس درس، در این زمان جایی ب

سرباز خانه نبود. ساختمانی در یک محوطه بی روح و غیر منعطف که اثری از زندگی کودک در آن مشاهده نمی گردید. نمای این ساختمان ها 

 .[6]صلی شهر به فرم یادمانی ساخته می شدبا مقیاسی غیر انسانی اغلب خود نمایی می کرد و معموال در نقاط ا

 

 گذری كوتاه بر تاریخ تحوالت آموزش و پرورش در ایران -7-2
 تاریخ آموزش و پرورش در ایران به طور کلی شاهد دو نوع تحول بوده است:

 تکامل تدریجی.-1

 تکامل بنیادی.-2

محتوای آموزشی، روش تدریس و سازمان تعلیم( بوده است، به  تکامل تدریجی در واقع دال بر بهبود نظام آموزشی و عناصر آن )شامل

طوری که کلیت نظام حفظ و کمابیش مشابه دوره پیشین ادامه یابد. برعکس دگرگونی بنیادی مصداق مواردی است که در نظام آموزشی رایج 

محیط کالبدی آموزش نیز به همین ترتیب دو وجهی به کلی متحول گردیده و شالوده ای جدید بر جای آن می نشیند. تاثیر این گونه تحول بر 

اعد تکامل آموزشی همیشه بستگی به شرایط سیاسی مس  «.فضای تعلیم و تربیت دگرگون شده»و « فضای تعلیم و تربیت توسعه یافته»است: 

بارتی تحول نگرش و باورهای فرهنگی داشته است، در حالی که دگرگونی نظام آموزشی همواره ناشی از تغییر در فرهنگ جامعه بوده است. به ع

مردم که اتفاقا همیشه در پی بحران های سیاسی تحقق پذیرفته است به اضمحالل شالوده آموزش و پرورش رایج و ظهور مفهوم و معنی جدیدی 

 از آن منتهی شده است.

 

 تاثیر اهداف آموزش و پرورش بر عملكرد فضاهای آموزشی -8

صی برای محیط های آموزشی و پرورشی خود پیش بینی می کند. به عنوان مثال توصیه می شود: مدرسه هر جامعه اصول و اهداف مشخ

ه عباید بتواند انسان هایی سالم، آگاه، متفکر، خالق و صالح بپروراند تا این افراد سنگ بنای جامعه ای مطلوب را تشکیل دهند و زمینه توس

را مالک رشد و پیشرفت قرار دهد، الزم است که شرایط تمرین « خالقیت»ر سیستم آموزشی کشور اقتصادی و رشد اجتماعی را فراهم آورند. اگ

استفاده از فضای باز از نظر معماری و شیوه تربیتی حمایت کننده و مالیم به عنوان روش « خالقیت»خالقیت از زمان کودکی مهیا گردد. الزمه 

... کودکان را به طوری که متخصصین علوم رفتاری توصیف می نمایند به سوی تابعیت سوق تربیتی است.  فضاهای سنتی با نیمکت های ثابت و

فکر، ن تمی دهد نه خالقیت و اعمال تنبیه، ترس از اشتباه را در کودکان افزایش داده مانع از جسارت که الزمه نو آوری است می شود؛ بنابراین ای

ف، اصرار ورزیده و تالش می کند تمامی امکانات کالبدی محیط را برای تحریف ذهنی بر میل ذاتی کودک نسبت به کنجکاوی، جستجو و کش

کودک به کار گیرد. بدین ترتیب تفاوت مدرسه جدید و مدرسه کالسیک در نوع امکاناتی است که برای ایجاد تحرک و پویایی در کودک و یا بی 

امکانات باید باشد یا در نوع امکانات و عوامل دیگر؟ منظور از امکانات چه خواهد  تحرک نمودن او به خدمت می گیرد. آیا این تفاوت تنها در نوع

   بود؟

دیدگاه جدید نسبت به آموزش، به جای تزریق و انتقال مطالب به کودک او را به تصویری جدید نسبت به آموزش و روند یادگیری: 

محل سخنرانی های یک سویه معلمین باشد، کانون تحرک اجتماعی  جستجو و کشف وامی دارد. بر این اساس مدارس مدرن بیش از آن که

 دانش آموزان و محیط ترغیب کننده نیروی خودباوری و خود ادراکی آن ها است.

دریافت های نوین، کالبد مدرسه کالسیک را که امکان توجهی خاص نسبت به پرورش خصوصیات روحی و شخصیتی دانش آموز: 

ان با یکدیگر و در حضور معلم  را از آن ها سلب نموده، محیطی تک بعدی و فاقد کفایت الزم برای رشد استعدادهای مراوده اجتماعی دانش آموز

ذهنی و روحی کودک می شناسد. تجربیات مدرسه مدرن نشان می دهد که فضای مدرسه باید با روحیات کودک مانوس باشد؛ یعنی باید فضایی 

 ی چنین محیط آموزشی عبارتند از:از جنس خودشان حاصل شود. ویژگی ها

 .ایجاد فضایی که در مقیاس کودک باشد 

 .)متنوع کردن عوامل و روش های آموزشی )مشاهده عینی و تجربه ملموس 
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 .آموزش به مدد تشریک مساعی صورت می گیرد 

  شود.روند تحقیق به اندازه نتیجه نهایی ارزش دارد و باعث پرورش روح تحقیق و تفحص در کودکان می 

  توجه به جنبه پرورش کودک به اندازه بعد آموزش او که باعث رشد ذهن و تکامل شخصیت فردی و اجتماعی او می شود. در

 نتیجه آن محیط برای کودک تک بعدی نیست.

 نکاتی که در طراحی محیط آموزشی باید بدان توجه شود عبارتند از:

وزشی، در نتیجه باید فضا جوابگوی تغییرات الگوهای آموزشی، مبلمان و ایجاد بستر مناسب جهت انجام فعالیت های متنوع آم .1

 تجهیزات آموزشی باشد.

 دخالت دادن کودکان در طراحی محیط خودشان. .2

 در نظر گرفتن ذهنیت و پیش زمینه فرهنگی و آموزش معلمان و دانش آموزان. .3

ان های عامل فعالیت؛ بنابراین مهم ترین نکته در کالبد آموزش، بافت محیط آموزشی مجموعه ای است از کالبد، فعالیت ها و ذهنیت انس

 .[6]انعطاف پذیری آن است که متناسب با تغییر فعالیت تغییر می کند

 

 مدرسه هوشمند -9

مدرسه هوشمند سازمانی آموزشی با موجودیت فیزیکی و حقیقی )و نه مجازی( است که در آن دانش آموزان به شکل نوینی آموزش می 

ند. در مدرسه هوشمند، کنترل و مدیریت، مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه انجام گرفته، و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم بین

. برای ایجاد این نوع مدارس، ابتدا باید برنامه ای دراز مدت را در نظر داشت. برای مثال مدرسه [2]ارزشیابی و نظارت آن هوشمند می باشد

سال( طول بکشد تا ابزار خود را که شامل زیر ساخت ارتباطی،  17که امروز ایجاد می شود، ممکن است مدت زیادی )حتی بیش تر از هوشمندی 

محتوای مناسب، آموزش معلمان، تغییر روش های آموزشی و فرهنگ سازی والدین است، کامل کند. شکل این نوع مدارس، هم از نظر فیزیکی 

و کالس ها و هم از نظر معماری و شکل ساختمان متفاوت است و باید فضا به گونه ای ایجاد شود که دانش آموز به  یعنی چیدمان صندلی ها

ز راحتی بتواند آزمایشگاهی را در کنار میز درسی خود داشته باشد. این نحوه آموزش باعث می شود که هر دانش آموز مطالب مورد نظر را هم ا

ی درک نماید و بداند اگر در آینده به مشکلی برخورد کرد، منابع او در راستای دسترسی به اطالعات برای رفع لحاظ تئوری و هم از نظر عمل

 [0]مشکل کجا است

 

 نقش محیط كالبدی در پویایی آموزش و پرورش نوین -11

 آموزشی مناسب در کیفیت تدریساگرچه معلم خوب در شرایط نامناسب نیز می تواند موثر واقع شود، اما شکی نیست که فضا و تجهیزات 

او بسیار موثر است. کثرت شاگردان، نداشتن میز و نیمکت، کیفیت نامطلوب تخته گچی، عدم نور کافی، کالس هاس یرد و تاریک با پنجره های 

 ن او می تواند به مدد روشمشرف به خیابان و مانند اینها می تواند به معلم در فرایند آموزشی و اتخاذ روش مناسب تدریس کمک کند. بنابرای

ا های سالم، بازده کار دانش آموزان را افزایش دهد. حتی رشد معنوی آنان را تسریع کند. معلم باید به دانش آموز فرصت دهد تا دانش خود ر

م محتاجند. یادگیری مستقی بسازد و به تولید علم دست یابد. دانش آموزان بیشتر از آن که به روش آموزش مستقیم نیازمند باشند، به فرصت های

عیت موقبنابراین بهتر است که معلمان تا حد امکان از آموزش و انتقال مفاهیم بکاهند و به فراهم آوردن و ترتیب دادن مواد آموزشی برای ایجاد 

 [.1مطلوب یادگیری اقدام کنند ]

ب به رابطه تنگاتنگ فضای کالبدی مدرسه و یادگیری استاد احمد صافی، از صاحب نظران حوزه ی تعلیم و تربیت، ضمن بیان این مطل

باید  ادانش آموز اشاره می کند و می گوید: معماران ما باید با زبان روان شناسی، علوم تربیتی و چگونگی یادگیری در حد امکان آشنا باشند. لذ

ه ریزان آموزشی و معماران، برای ساخت مدرسه در کنار هم ترکیبی از روان شناسان و کارشناسان علوم تربیتی، مشاوران، تکنولوژیست ها و برنام

 قرار گیرند. نگاه این چنین به ساخت و ساز و معماری مدارس تحولی نو را در مدارس آینده و همین طور نظام آموزش و پرورش امکان پذیر می

گوناگون آسیب دیده اند و با محیط نشاط انگیز برای . در ایران متاسفانه مقدار قابل توجهی از ساختمان های مدارس به دالیل [17]سازد. 

آموختن علم و دانش تناسب اندکی دارند. در چنین مدارسی که فضای کالبدی مدرسه و محیط حاکم بر روح و روان دانش آموزان باعث خستگی، 
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 همچنین»ی با مشکل جدی روبه رو است. بی نظمی و بی تمرکزی دانش آموزان می شود، تحقق یافتن اهداف در برنامه های تربیتی و آموزش

انتقال پیام های تربیتی و رشد دهنده با سختی و به کندی صورت خواهد گرفت و شوق و رغبت یادگیری در دانش آموزان را به حداقل خواهد 

روحیه و کنکاش بوده و به شکل  آموزش و پرورش در اکثر کشورها و به ویژه در کشور ما از همان سال های نخست بر علیه تقویت [.11« ]رساند.

مقتدرانه ای دشمن روح کنجکاو و کاوش گر کودک بوده است. مجموعه نظام آموزش و پروش نه در راستای تربیت نمودن کودک، بلکه بیشتر 

لبدی به محیط کا در جهت مطلع کردن او از ماحصل تحقیقات دیگران تالش کرده است. این کیفیت بیش از آن که از برنامه آموزشی ناشی شود

آموزش در مدارس فعلی باز می گردد. محیط تعلیم و تربیت در مدارس فعلی در ماهیت بر اساس اصول کالسیک، تزریق اطالعات و معلومات به 

 ذهن کودک، آفریده شده است و به هیچ وجه برای جستجو و کشف مطلب جدید طراحی نگردیده است و لذا از همان سنین کودکی ذهن را به

گونه ای بی عالقه به تحقیق عادت می دهد. این تنبلی ذهن در سنین باالتر خود به خود به صورت عدم رغبت برای تحقیق و پژوهش بروز می 

بنا شده است. در این محیط مبنای کار، « فهمیدن صرفا مستلزم شنیدن و آموختن محصول حفظ کردن است»نماید. مدارس ما بر دو فرض 

 . [6ا پرورش کم تر بدان راه می یابد. در جریان این آموزش سخن معلم توسط کتب درسی منظم شده است]آموزش بوده و لذ

برای نیل به چنین شرایطی معلم در عمل محور تصمیم قرار گرفته و شاگردان در کالس و با آرایشی یک سویه به سوی معلم نشانده می 

و شنیدن به هم می پیوندد و بنابراین جستجو و کشف به مفهوم مشاهده و تجربه خارج از شوند. در فرایند آموزش به طور عمده دو فصل گفتن 

د دستور بوده و ابزار و امکانات الزم آن نیز در کالس یافت نمی شود. عالوه بر این ها سایر فضاهای مدرسه به غیر از کالس های درس همانن

و متناسب با روحیات کودک نیست. در دهه اخیر بحث محیط تعلیم و تربیت نوین، سیستم راهروها، حیاط و ...، به هیچ عنوان فضاهایی باطراوت 

 آموزش ابتدایی در برخی کشورهای پیشرفته را دگرگون ساخته و دو هدف عمده را تعقیب می نماید.

  رشد یابد.نخست آن که کودک باید فراتر از یک مخزن اطالعات و محفوظات و تا حد یک مکانیزم پوینده و کاوش گر 

  دوم آن که به جنبه پرورش کودک باید به اندازه بعد آموزش او اهمیت داده شود و از این طریق عالوه بر رشد ذهن، تکامل

شخصیت فردی و اجتماعی وی نیز مورد مالحظه قرار گیرد. این بحث زائیده نوعی تفکر تعلیم و تربیتی نوین است که کودک 

یادگیری می داند. آن چه که این اشتیاق را تقویت نموده و بدان جهت می دهد و یا برعکس آن  را ذاتا مایل و بلکه مشتاق به

 را سرکوب می کند و حتی عناد به آموختن را تحریک می نماید، همانا محیط آموزشی است.

 مل خارجی هم چون تنبیه ومطابق نظرات پیشرفته روان شناسی، ذهن کودک به طور طبیعی جستجوگر بوده و حتی بدون استفاده از عوا

 تشویق مایل به کنکاش و کشف است. روح کودک بر اساس این یافته ها، توده ای انباشته از پرسش ها و ابهامات است که او را به صورت خستگی

در صدد است  اشته وناپذیری به تحقیق و یادگیری سوق می دهد. بر این مبنا فضای تعلیم و تربیت نوین با روح طبیعت کودک کامال سنخیت د

تا نیروی جستجوگر و روح محقق او را به سوی دانستنی های مورد نظر و اساسی هدایت نماید. بدین ترتیب در محیط آموزشی مترقی، کودک 

ادگیری، یش، یخود مسئولیت آموزش خود را بر عهده گرفته و تالش می کند تا با هم یاری سایر کودکان و با هدایت معلم به تحقیق، تجربه و آزما

مشهور شده است و در آن کودک توسط « شاگرد محور»خلق و نوآوری بپردازد. این همان پدیده ای است که امروزه به عنوان محیط آموزشی 

 .کل محیط و با همه گونه امکانات آن و نه فقط توسط شخص معلم تربیت می گردد

یمی است که امکانی بسیار وسیع برای به خدمت گرفتن ابزارها و فن آوری اولین ویژگی این محیط، متنوع کردن عوامل و روش های تعل

های آموزشی فراهم می سازد. بسیاری از دانستنی ها در خالل مشاهده عینی و تجربه ملموس، بهتر و ماندنی تر از توصیف و شنیدن درک می 

 شود.

و به کمک تشریک مساعی صورت می گیرد. در این صورت دومین ویژگی این محیط آن است که آموزش در آن امری جمعی تلقی شده 

 در حین فراگیری، شخصیت اجتماعی کودک نیز رشد یافته و او را برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی آماده تر می سازد.

ه یک مساله ب سومین خصلت این محیط آن است که تحقیق در آن به اندازه نتیجه نهایی اهمیت داشته و نحوه کنکاش و روش تحلیل

 اندازه خود پاسخ در رشد ذهنی کودک موثر شناخته می شود.

به لحاظ فیزیکی مهم ترین مساله در چنین فضاهای آموزشی، شکستن خط نگاه معلم و شاگردان و ایجاد فضا برای ارتباط افراد با یکدیگر 

فته و مسلما ردیف های خطی مغایر با روحیات کودک شناخته است. بدین منظور روش ردیف های منظم دانش آموزان در برابر معلم از بین ر

می شود. تحقیق و تجربه الاقل در سنین کودکی یک تالش جمعی است و بنابراین فضای کالس و مدرسه برای فعل و انفعاالت گروهی دانش 
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م آموزش و واکنش کودکان بوده و بعضا الزم آموزان و ایجاد فرصت ارتباطات سازنده بین آن ها آرایش می گردد. آموزش در این محیط مستلز

ت یاست که معلم از نزدیک و در کنار کودک وی را راهنمایی و هدایت نماید. تحقیق، تجربه، کشف و ابتکار در این محیط هدف اصلی تعلیم و ترب

شاط کودک و احساس او از فضا سنخیت است. به لحاظ روانی یک محیط پویا و خالق آموزشی دارای جذابیت هایی است که با روح سرشار از ن

دارد. یادگیری برای کودک نه برای پیوستن به محیط بزرگساالن بلکه به مثابه یک تفریح ذهنی و روحی است. محیطی که فاقد نیروی فعال 

 .[6]کننده هیجانات و ادراک کودک است نمی تواند رشد نیروی کاوش گر و خالقه وی را در پی داشته باشد

 

 با استقامت باال هوشمند ب شناسی مدرسهعص -11

تحقیقاتی که توسط متخصصان اعصاب در سرتا سر جهان صورت گرفته است، آغازی بر ایجاد درک و آگاهی در مورد تاثیر کیفیت مدارس 

ضا و مکان، منجر به بر روی تجربه یادگیری دانش آموزان است. مدارسی که با درک نحوه واکنش مغز و ذهن کودکان در مقابل مشخصه های ف

، کباال بردن سطح یادگیری آنها می شود. چنین تحقیقاتی درک و آگاهی را به دانش معماری ما در مورد نحوه تاثیر گذاری نور پردازی، اکوستی

ی است ه علممطالعه و بررسی مغز و ذهن، یک رشت -عصب شناسی کیفیت هوا و مناظر طبیعی بر روی فرایند شناختی کودکان اضافه می کند.

 2776نفر در سال  30777نفر در یک دهه قبل به بیش از  0777که امروزه در حال رشد سریع می باشد. عضویت در انجمن عصب شناسی از 

رسیده است. تقریبا همه دانشگاه ها دارای ساختمان یا مرکز عصب شناسی هستند که اغلب آنها واقع در دانشگاه هایی می باشند که ساختمان 

دانشکده معماری نیز وجود دارد. در دهه آینده، تالش های بیشتری برای پل زدن به شکاف ذهنی و فکری میان عصب شناسی و معماری  یا

 برای کمک به هر دو رشته و پل زدن میان آنها، تاسیس شد. 2773صورت خواهد گرفت. آکادمی عصب شناسی خاص معماری آکادم در سال 

می عصب شناسی خاص معماری کارگاهی را در سان دیه گو برای معماران، آموزگاران و عصب شناسان مدرسه ، آکاد2775در فوریه سال 

تاسیس کرد تا مفاهیمی را که میان آنها مشترک می باشد را جستجو کرده و درک نمایند. منطق اصلی این کارگاه این بود که رشد مغز مابین 

و هر سال متفاوت از سال قبل می باشد. نحوه تغییر ظرفیت های شناختی به نسبت سن برای روان  سالگی قابل توجه و مهم بوده 12سالگی و  5

شناسان و عصب شناسان شناختی پیچیده و مبهم می باشد. آنها می دانند که در ابتدا مناطقی از کارکرد های اصلی در مغز رشد می کنند و 

کرده و در نهایت نقاطی از مغز که قدرت یکی کردن اطالعات دریافتی از چندین عصب  پیش از آن نقاط مربوط به انجام کارهای پیچیده رشد

گی ژحسی را دارند، رشد می کنند. در کارگاه مذکور به جستجو و بررسی نحوه این تغییرات در مغز کودکان و نیاز آنها به کالس های درسی با وی

 بررسی ها عبارتند از:های متفاوت به اقتضای سنشان پرداخته شده و نتایج این 

صحبت کردن وشنیدن از اشکال ارتباطی اصلی در اغلب مراکز آموزشی هستند. بنابراین سطح صدا و اكوستیک صدا و پژواک خوب: 

ای هزمان پژواک این فضاهای یادگیری می بایستی طوری باشد که حرف معلمان، دانش آموزان و دیگران قابل فهم باشد. متاسفانه، بسیاری از فضا

 آموزشی دارای صدا)صدای ناخواسته در داخل یا خارج از کالس درس( و پژواک اضافی هستند.

کارکرد بصری خوب در فاصله نزدیک و به ویژه گفتار خوب رابطه مستقیمی با عملکرد  گفتار خوب با آسایش بصری و درک عمیق:

د، قابلیت محدود کردن توجه و تمرکز خود بر محیط و فضایی محدود را آموزشی دارد. نتایج نشان می دهد کودکانی که در تمرکز مشکل دارن

آن  زندارند طوری که بتوانند فقط اطالعات مربوطه را به شکل انتخابی دریافت کنند و اطالعات منحرف کننده را به شکل موثر نادیده گرفته و ا

 صرف نظر کنند.

تحقیقات نشان می دهد روشنایی در تمام بخش های کالس  و توجه:مشكالت مربوط به نور و روشنایی، تنظیم سطح هوشیاری 

درس مدرن و جدید متفاوت از هم می باشد. عدم یکپارچگی و نظم در محیط مدارس منجر به عملکرد ضعیف تر دانش آموزان در کارها و 

را نشان می دهد اما در عین حال تغییرات  موضوعات درسی خاص می شود. مغز، اطالعات مربوط به نور و روشنایی را پردازش کرده و محیط

موجود در سطح نور محصور در محیط را نیز کشف می کند. این اطالعات موجب القای واکنش های غیر بصری می شود و اثرات قوی را روی 

 فیزیولوژی از جمله هم زمانی حرکت ساعت و سرکوبی مالتونین مغز بر جای می گذارد.

بر ویژگی های هیجانی، عواملی که روی درک رنگ تاثیر دارند شامل سن، حال و حوصله و سالمتی ذهنی  عالوه درک و مشاهده رنگ:

فرد مشاهده کننده می باشد. کودکانی که ویژگی های شخصی متمایز را به اشتراک می گذارند، اغلب درک و اولویت هایشان در مورد رنگ نیز 
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سالی که تشخیص رنگ ها را می آموزند معموال نسبت به رنگ قرمز یا نارنجی تمایل دارند. مشترک می باشد. برای مثال، کودکان بسیارخرد

 .[3]بررسی ها نشان می دهد که رنگ های خاص، اثرات درمانی روی ناتوانی ها و معلولیت های جسمی و روحی دارند

 

 های آموزشی هوشمندمنیت روانی در محیطا -12

برای امر آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت ارتباط بسیار حساسی با روحیات و بحث روانی افراد  مراکز و فضاهای آموزشی طراحی شده

دارد و این امر دقت نظر در عوامل غیر مادی و در ظاهر غیر مهم را حساس و برجسته میکند. پس در بحث طراحی فضاهای آموزشی و تعلیمی 

ط و نیازهای روحی افرادی که فضای معماری برای آنها طراحی می شود در دست باشد. بایستی قبل از هر چیز شناختی صحیح و عمیق از شرای

 به عنوان مثال شرایط سنی و نوع مفاهیم و علومی که در فضای طراحی شده تعلیم داده خواهد شد نوع طراحی را تحت تاثیر عمیقی قرار میدهد

و تربیت تاثیر مستقیم دارد. توجه به عوامل غیر معماری از جمله منطقه قرار گیری  یا نوع رنگهایی که در فضاها به کار می رود در کیفیت تعلیم

مدرسه، سطح طبقاتی دانش آموزان، جنسیت دانش آموزان و بسیاری از عوامل متعدد دیگر در طراحی فضاهای آموزشی تاثیر ویژه ای دارد که 

 بایستی عنایت الزم به آنها صورت گیرد.

 

 گیرینتیجه
ای حرکت تدریجی از مدارس سنتی به مدارس هوشمند، تغییرات ساختاری و تکنولوژیکی ضروری است؛ این امر شامل تغییر در در راست

بتوانند  اساختار مدرسه، نیازهای آموزشی و بسترهای قانونی می باشد. عالوه بر این باید شرایط تفکر و میزان دانش را در دانش آموزان باال برد ت

لی و استفاده بهینه از محیط پویای جدید را پیدا کنند. یکی از موارد تاثیر گذار در ارتقاء کیفیت بصری محیط های آموزشی راه حل های عم

هوشمند، توجه به طراحی اصولی و مناسب فضاها و هماهنگ بودن نوع این فضاها با کاربری آن ها است، زیرا در غیر این صورت به مهم ترین 

بصری تبدیل خواهد شد. همان گونه که در چارچوب پژوهش نیز اشاره شد، رنگ به عنوان عامل تاثیر گذار در فرآیند عوامل ایجاد اغتشاش 

یجاد ا یادگیری دانش آموزان موثر است. چگونگی استفاده از رنگ می تواند در کنار سایر عوامل آموزشی و تربیتی، اثرات قابل توجهی بر فراگیران

ر هوشمندانه و هماهنگ با محیط های آموزشی هوشمند مورد استفاده قرار گیرد. رنگ مناسب عالوه بر زیبایی و جذابیت، نماید به شرطی که بسیا

 در رشد شخصیت فرد و بهداشت روانی فراگیر تاثیر دارد. عالوه بر مطالب فوق باید خاطر نشان شود که بر خالف تصورات عمومی؛ منظور از یک

تمانی نیست که فقط در آن از جدیدترین تکنولوژی های آموزشی استفاده شود بلکه باید با قرار دادن عوامل محیط آموزشی هوشمند، ساخ

متعددی چون رنگ پردازی، نور پردازی، صوت و تهویه مناسب در کنار تکنولوژی های آموزشی، یک محیط هوشمند با امنیت روانی و آسایشی 

 باال ایجاد کرد.
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 3، حسین خسروی2قلعه نویی، محمود 1مرضیه دارابی

 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان -1

 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان -2
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  چكیده

شهرسازی و معماری بومی  های باارزش کالبدی است که گنجینهبخش وسیعی از هویت شهرهای تاریخی ما در گرو حفظ بافت

ازهای وسشناختی بومی برای ساختگیری از الگوهای ریختهای مختلف در راستای بهرهدهند. شناسایی بافتما را تشکیل می

خورند. شهر تاریخی کاشان بافت باارزشی دارد منسجم شده که به زمینه موجود پیوند میهایی هماهنگ و آتی باعث ایجاد بافت

های یکی از روش برنامه و نامتجانس در معرض خطر ازهمگسیختگی و ناهماهنگی قرار دارد.وسازهای بیکه به علت ساخت

مؤلفه تراکم ساختمانی،  4با استفاده از باشد. این ماتریس که های بافت شهری ماتریس سپیسمیت میتبیین و بررسی گونه

ند. کشناختی را تبیین میهای ریختسطح اشغال، نسبت فضای باز و تعداد طبقات ایجاد شده است، روابط بین این شاخص

ا ههای مختلفی در ماتریس اسپیسمیت دارند که با مقایسه آنهای چیدمان مختلف جایگاههای مختلف شهری با نحوهبافت

ای ههای شهری دست یافت. این پژوهش به معرفی نحوه محاسبه ماتریس اسپیسمیت و مؤلفهان به دسته بندی انواع بافتتومی

 .پردازدآن در بافت تاریخی کاشان می

 ماتریس اسپیسمیت، بافت شهری، کاشان كلیدی: گانواژ

 

 

 مقدمه -1

های فضایی است که به تنهایی قادر نخواهد بود  ویژگی 3تراکم ساختمانیترین شاخص ، رایج2گیری تراکم محیط ساخته شدهبرای اندازه

گیرد، برای بررسی تراکم محیط ساخته شده مناسب جا که تراکم ساختمانی بعد ارتفاع را نیز در نظر میرا به صورت کارآمد محاسبه کند. از آن

 . های فضایی مختلف در شهر کافی نیستاست، اگرچه برای تمایز چیدمان

های ساختمانی یکسانی های شهری متنوعی وجود دارند که تراکمکنیم، پالنکه چیدمان فضایی را در شهرهای مختلف بررسی میزمانی

های مختلف فضایی به متغیرهای دیگری نیز نیاز دارند، اما پراکندگی توده و فضای متنوعی دارند. در نتیجه برای تبیین نحوه تمایز چیدمان

                                                           
 تبیین و تحلیل"به راهنمایی دکتر محمود قلعه نویی و مشاوره دکتر حسین خسروی با عنوان . این مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد مرضیه دارابی  1

در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر  1314باشد که در تابستان می "شهری زبان دستور رویکرد از استفاده با کاشان شهر شناختی ریخت الگوهای

 اصفهان ارائه شده است.

2. Built Environment Density 

3. Floor Space Index (FSI) 
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برای تبیین تراکم محیط ساخته شده مفید خواهند بود. سطح  3و طبقات 2، نسبت فضای باز1متغیر دیگر که عبارتند از سطح اشغال داریم. سه

کند. آنوین دهد. نسبت فضای باز، شدت استفاده از زمین ساخته نشده را توصیف میکف را نشان میاشغال اندازه محیط ساخته شده در هم

های موجود در زمانی مشخص بیرون بیایند، چقدر فضا برای اگر جمعیت همه ساختمان»کند: گونه توصیف میرا بدینشاخص نسبت فضای باز 

 Berghauser)کند شاخص سوم نیز متوسط طبقات موجود را تبیین می« ها و سایر اراضی ساخته نشده وجود خواهد داشت؟ها در خیابانآن

Pont and Haupt, 2007). 
د، آینهای یکسانی )مساحت خالص طبقات، مساحت محیط ساخته شده و مساحت کل طرح( بدست میمتغیر، با استفاده از دادهاین چهار 

 بنابراین از نظر ریاضیاتی به یکدیگر وابسته هستند.

 
 (Berghauser Pont & Haupt, 2007)های مختلف شهری، منبع: : دیاگرام سپیسمیت برای بافت1 شكل

 
های سطح اشغال (، بلکه ترکیبی از آن با شاخصFSIکنند که تراکم نه تنها بر اساس تراکم ساختمانی )پیشنهاد می برگهازر پانت و هاپت

های مختلف ( و طبقات محاسبه گردد تا بین شکلOSRنشده )(، نسبت فضای باز یا فشار بر فضای ساختهGSIکف )یا فشردگی در طبقه هم

نام  4زمان ایجاد کردند که سپیسمیتها دیاگرامی را برای ارزیابی هر چهار متغیر به صورت همهری به صورت کارآمدی تمایز ایجاد شود. آنش

دارد. این دیاگرام از دو محور عمودی و افقی تشکیل شده است که محور عمودی آن را تراکم ساختمانی را به عنوان شدت ساخت و ساز و محور 

دهد. نسبت فضای باز و طبقات بعد از بدست آوردن دو شاخص افقی آن را سطح اشغال به عنوان میزان فشردگی محیط ساخته شده نمایش می

دهد که موقعیت مشخصی را در نمودار شوند.ترکیب این چهار شاخص یک نوع اثر انگشت فضایی به هر پروژه میر نمودار پدیدار میقبلی د

 دهد. سپیسمیت به خود اختصاص می

 های مختلف شهری را در دیاگرام سپیسمیت دید.توان جایگاه چند نوع از بافتمی 1در شکل شماره 

 

 

 

                                                           
1  . Ground Space Index (GSI) 

2. Open Space Ratio (OSR) 

3. Layers 

4. Spacemate 
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 مبانی نظری -2

در ادامه به معرفی این چهار زمینه پرداخت. -توان در بعد سوم به تحلیل شکلمی، نمودار تفاده از استفاده همزمان از چهار شاخصبا اس

 شود.گیرند پرداخته میشاخص که تراکم را در یک محیط اندازه می

 

 بلوک 1سطح اشغال -2-1

این نسبت  .(Moudon, 1989)ساختمانی پوشیده شده است  سطح اشغال ساختمانی در بلوک نسبتی از زمین است که با قطعات

 Urhahn)شود نامیده می "2حوزه ساخته شده"گردد که گاهی بیشترین کاربرد را در مورد مطالعه موارد مرتبط با قطعات ساختمانی شامل می

and Bobic, 1994) . شودنامیده مینیز  "3شاخص زمینه فضا"روابط بین فضای ساخته شده و ساخته نشده(Berghauser Pont and 

Haupt, 2005). دهد.را نمایش می 4این شاخص همچنین میزان فشردگی ساخت و ساز 

ده دهنشود. سطح اشغال شاخصی است که نمایشکف باشد، جزء سطح اشغال حساب نمیسطحی از ساختمان که باال یا پایین طبقه هم

 اشد.بکی با سطح اشغال پایین بلوکی با عملکردی ضعیف و یا بلوکی با پتانسیل توسعه میباشد؛ بلوکف میتراکم بلوک در طبقه هم

  (1 فرمول) 

 GSIf=B/Af 

B  فضای ساخته شده در سطح زمین وfA باشدمساحت سایت می. 

 باشد.واحد این شاخص مترمربع بر مترمربع می

 

 
 (Berghauser Pont and Haupt, 2010)، منبع: GSI: شاخص سطح اشغال یا 2 شكل

 

 تراكم ساختمانی بلوک -2-2
آیین نامه ساختمان برلین شاخصی ایجاد کرد که رابطه بین میزان مساحت طبقات ساخته شده با مساحت طرح را بررسی  1125در سال 

شد تا همه طبقات ساخته شده را توصیف کند و تراکم را ه میهایی در اروپا بود که از شاخصی مستقل استفادکرد. این یکی از اولین نمونهمی

، وزارت بهداشت بریتانیا مساحت طبقات را در رابطه با کل مساحت موجود در نظر گرفته و شاخصی به 1144مورد محاسبه قرار دهد. در سال 

 . (Berghauser Pont and Haupt, 2010).را ارائه داد FSIنام تراکم یا 

این شاخص در کنفرانسی در زوریخ به عنوان  1143گرفت. در سال های تجاری مورد استفاده قرار میدازه برای ساختمانابتدا این ان

ای نزدیک به آن استفاده شد که نسبت توده ساختمانی در رابطه با اندازه قطعه استاندارد شناخته شد. در طرح زونینگ شهری نیویورک نیز واژه

 باشدمحل استقرار بنا می 5ساختمانی مورد مطالعه قرار گرفت. این شاخص نسبت سطح زیربنا به مساحت قطعه زمین در شاخصی به نام تراکم

 باشد.(. واحد این شاخص مترمربع بر مترمربع می1330)شعله، 

                                                           

1 . Building Coverage 

2 . Built Area 

3 . Ground Space Index (GSI) 

4. Building Compactness 

5 . Floor Area Ratio (FAR) 
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(2 )فرمول  

FSIx=Fx/Ax  

Fx = مساحت خالص طبقات (m2) 

Ax = هاX مساحت تجمع   (m2) 

x = 3جمع قطعات1، بافت2 و یا بخش  

 

 
 (Berghauser Pont and Haupt, 2010)، منبع: FSI: شاخص تراكم ساختمانی یا : 3 شكل

 

 4نسبت فضای باز -2-3
). Vanباشدنسبت فضای باز میزان فضای ساخته نشده در سطح زمین به ازای هر مترمربع  از مساحت خالص ساخته شده در کل طبقات می

 Mashhoodi, 2012)Pont, & Nes, Berghauser  
ساحت باشد. اگر مباشد که در دیاگرام ارائه شده نیز به خوبی قابل مشاهده میدهنده فشار وارد بر فضای ساخته نشده میاین شاخص نمایش

ابد. واحد این یکنند افزایش میطبقات بیشتر باشد، نسبت فضای باز کاهش یافته و تعداد افرادی که از این فضای باز ساخته نشده استفاده می

 باشد.شاخص مترمربع بر مترمربع می

(3 )فرمول  
 

OSRf= (1–GSIf)/FSIf 
هونیگ نسبت   مند رابطه بین تراکم و فضای باز را در محیط شهری مورد مطالعه قرار داد.اولین فردی بود که به صورت نظام 5هونیگ

فضای باز را به عنوان رابطه بین فضای باز و کل طبقات موجود در سایت به عنوان شاخص کیفیت طرح شهری ارائه داد. این شاخص با نسبت 

ک ی ای به کار گرفته شد تاارائه شد برابر بود. نسبت فضای باز، به عنوان وسیله 1117فضای باز که در طرح زونینگ شهری نیویورک در سال 

توسعه میزان مشخصی از فضای باز را در هر بخش زونینگ به خود اختصاص دهد. این شاخص به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل بین تمایل به 

هونیگ در مقیاس بلوک ساختمانی  شود.ساخت بیشترین تراکم و تقاضای بخش عمومی و خصوصی برای فضای باز کافی مورد استفاده واقع می

دهد. طبق نظر وی در این صورت است که مکان مترمربع فضای باز را به ازای هر متر مربع مساحت طبقات ساخته شده پیشنهاد می حداقل یک

 (Berghauser Pont and Haupt, 2010).است  6ساخته شده جادار

 

                                                           
1 . Lots 

2 . Fabric 

3   . District 

4 . Spaciousness 

5 . Hoenig 

6 . Spacious 



 1931 هامهمنب -1 شماره -اولسال   

 

 

 

23 

 

 
 (Berghauser Pont and Haupt, 2010) ، منبع:OSR: نسبت فضای باز یا 3 شكل

 1طبقات ساختمانی -2-4
 باشد. اگر طبقات بیشتری بدون تغییری درمتوسط تعداد طبقات با استفاده از نسبت تراکم ساختمانی و سطح اشغال قابل محاسبه می

که این شاخص ثابت بماند، سطح اشغال و تراکم ساختمانی باید افزایش یابد. برای آنقطعات زمین در سایت ایجاد شود، این شاخص افزایش می

 یابد.

(4 )فرمول  
L=FSIx/GSIx 

 

 

 (Berghauser Pont and Haupt, 2010): طبقات ساختمانی، منبع: 4 شكل

 

استفاده عمومی در اختیار خواهد بود. بعدها، الکساندر ها بر این باور بودند که با افزایش طبقات ساختمانی، فضای بیشتری جهت مدرنیست

هایی را به همراه دارد. بر اساس شواهد ژورنال پزشکی بریتانیا و های بلندمرتبه با خود محدودیتکند که توسعهبرخالف این نظریه عنوان می

های بلندمرتبه باعث آشفتگی روانی مردم که ساختمان سازدتجارب نیومن در اول دهه هفتاد پیرامون فضاهای قابل دفاع، الکساندر مطرح می

کند طبقه پیشنهاد می 4های شهر را تا ها، الکساندر، محدودیت طبقات اکثریت ساختمانگردد. برای حفاظت مردم از این بیماریمی

(Alexander, 1977). 

 
 (Alexander, 1977)اور و تراكم ساختمانی، منبع: : رابطه بین حداكثر تعداد طبقات ساختمان مج5 شكل

 

                                                           

1 . Building Height or Layers 
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 نمونه موردی: بافت تاریخی كاشان -3

های گذشته همچنان خصلت تک مرکزی خود را حفظ کرده رغم گسترش فیزیکی وسیع و کال پراکندگی در طی سالشهر کاشان علی

عملکردهای تجاری و اداری است. محدوده بافت تاریخی به شش محله ویژه در است. در الگوی فعلی، مرکز تاریخی شهر همچنان مرکز اصلی به 

امیراحمد و درب اصفهان، محتشم و پشت مشهد پایین قابل قدیمی شهر کاشان شامل محالت پشت مشهد باال، بازار، طاهر و منصور، سلطان

را  1377اجار و بخش عمده توسعه شهر تا سال هکتار است و تمامی شهر دوران ق 43285تقسیم است. محدوده محالت قدیمی دارای مساحت 

توان به شبکه ارگانیک، مصالح بومی های محالت قدیمی شهر که تقریبا در تمامی آنها مشترک است میاست. از مهمترین ویژگیدر بر گرفته

سنتی محالت، اشاره نمود. اهمیت بافت های معماری و میراث فرهنگی و ساختار )عمدتا خشت و گل(، ارتفاع کم ابنیه، تعدد ابنیه واجد ارزش

بندی فضایی شهر، غیر قابل انکار است. تمرکز محورها و مراکز مهم کار و فعالیت شهر در این محدوده، عناصر هویتمند تاریخی کاشان در استخوان

هم قرار گرفتن محالت مختلف ایجاد را به عنوان هسته مرکزی استخوان بندی شهر معرفی کرده است. بافت تاریخی شهر از کنار  تاریخی آن

 شده است. 

 
: موقعیت بافت تاریخی كاشان، منبع: نگارنده6 شكل  

 

 بحث و تحلیل -4

ار بدین منظور ابتدا چه گردد.میبررسی در ماتریس اسپیسمیت زمان های مختلف تاثیرگذار بر تراکم بلوک به صورت همتاثیر شاخص

گردد و سپس های دیگر مانند اندازه بلوک مشخص میها روی برخی شاخصهای شهری تبیین شده و تاثیر آننظر برای بلوکشاخص مورد 

 گردد.های شهری ترسیم شده و جایگاه بافت تاریخی در این نمودار مشخص مینمودار سپیسمیت برای بلوک

 

 سطح اشغال -4-1

وساز های کوچک بدون ساختدهنده زیر ساخت نرفتن بلوکدرصد دارند. این امر نشان 27اشغالی زیر های شهری سطحدرصد از بلوک 6

با  باشد.کوچکترین بلوکهای بزرگ مانند محدوده قلعه جاللی است که نسبت فضای ساخته شده در آن به کل مساحت بلوک کم میو یا بلوک

 باشد.ترمربع میم 31241مترمربع و بزرگترین آن  116این دامنه از سطح اشغال 

باشد. مترمربع می 0131ها برابر با درصد دارند که میانگین اندازه این بلوک 47تا  27های شهری سطح اشغالی بین در دسته بعدی بلوک

 باشد.مترمربع می 20131مترمربع و بزرگترین آن  213کوچکترین بلوک در این دسته برابر با 

مترمربع  456مترمربع و کوچکترین آن  33005درصد دارند، که بزرگترین آن  67تا  47الی بین های شهری سطح اشغدرصد از بلوک 30 

 باشد.مترمربع دارا می 14637ها را با باشد. این دسته بزرگترین میانگین مساحت بلوکمی



 1931 هامهمنب -1 شماره -اولسال   

 

 

 

25 

 

شود. این امر ها را شامل میدرصد بلوک 43بلوک و  151درصد دارند که تعداد  37تا  67اشغالی برابر با  ها سطحاما بیشترین تعداد بلوک 

باشد که مترمربع می 01مترمربع و بزرگترین آن  67دهد. کوچکترین بلوک با این سطح اشغال، کف آن نشان میها را در هممتراکم بودن بلوک

 باشد.مترمربع می 37تا  67هایی با سطح اشغال بین دهنده همگن بودن اندازه بلوکاین امر نشان

 3635مترمربع است و بزرگترین آن  53درصد دارند. کوچکترین بلوک در این دسته  37ها سطح اشغالی بیشتر از درصد از بلوک 6به عالوه 

 مترمربع دارند. 322دسته اخیر با اندازه  5ها، کوچکترین میانگین مساحت را بین باشد. این بلوکمترمربع می

 

 ، منبع: نگارندههای شهریهم سطح اشغال بلوک: س1جدول 

 های شهریدرصد بلوک های شهریتعداد بلوک سطح اشغال

 68311 23 درصد 27-7

 68311 23 درصد 47-27

 30871 135 درصد 67-47

 43863 151 درصد 37-67

 68513 24 درصد 177-37

 177 364 مجموع

 

 تراكم ساختمانی -4-2

درصد دارند که تراکم ساختمانی  32تا  40های شهری تراکم ساختمانی بین درصد بلوک 67شود، دیده می 2شماره همانطور که در جدول 

باشد. باالترین تراکم درصد می 65درصد و میانه تراکم ساختمانی برابر با  64های شهری گردد. میانگین تراکم ساختمانی بلوکپایینی منظور می

هایی تراکم ساختمانی باالتری دارند گردد. به عالوه، بلوکباشد که این درصد پایینی محسوب میدرصد می 134شهری، های ساختمانی در بلوک

 تر هستند و سطح اشغال بیشتری دارند.که کوچک

 

 ، منبع: نگارندههای شهری: تراكم ساختمانی بلوک2 جدول

 هادرصد بلوک هاتعداد بلوک تراکم ساختمانی )درصد(

408163-7 03 278754 

678736-408163 03 278754 

638615-678736 03 278754 

328213-638615 03 278754 

1348521-328213 02 118037 

 

 تعداد طبقات -4-3

باشد. این امر طبقه می 2های شهری طبقه هستند. به عالوه بیشینه متوسط طبقات بلوک 1825تا  7813های شهری بین درصد بلوک 67

های دهد. این امر به علت تاریخی بودن بافت و وجود طرحهای شهری را نشان میارتفاع بودن و همگن بودن متوسط تعداد طبقات بلوککم

 .باشدباالدست برای باال نرفتن طبقات شهری در این بافت می
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نگارندهمنبع:  ،های شهری: متوسط طبقات ساختمانی بلوک2جدول   

 هادرصد بلوک هاتعداد بلوک متوسط طبقات

781364-7877 03 2787541451 

187263-781365 03 2787541451 

181153-187264 03 2787541451 

182577-181154 04 2783216073 

287777-182571 01 1185754145 

 177 364 مجموع

 

 نسبت فضای باز -4-4
باشد. اگر تعداد طبقات بیشتر باشد، نسبت فضای باز کاهش یافته و تعداد بر فضای ساخته نشده می دهنده فشار وارداین شاخص نمایش

یابد. در نتیجه با افزایش طبقات ساختمانی و در نتیجه افزایش تراکم کنند افزایش میافرادی که از این فضای باز ساخته نشده استفاده می

ین گردد. بنابراین میزان فضای باز مورد نیاز تنها با سطح اشغال قابل تبیبیشتری از افراد تقسیم می ساختمانی بلوک، میزان فضای باز بین تعداد

ا نسبت شود تراکم بباشد، بلکه شاخصی نیاز است تا این میزان را در سطح کل طبقات محاسبه کند. در بافت تاریخی همانطور که دیده مینمی

باشد، اما به علت پایین نبودن سطح اشغال، نسبت فضای باز میزان متوسطی نکه تراکم ساختمانی کم میفضای باز نسبت عکس دارد و با وجود ای

م ساختمانی هایی که تراکدهد، نسبت فضای باز برای بلوکدارد. با توجه به این امر که تراکم ساختمانی مخرج کسر نسبت فضای باز را تشکیل می

باشد می 786های شهری فضای باز بلوک با عنوان سایر مشخص شده است.  میانه نسبت 3-4ماره باشد که در جدول شصفر دارند تهی می

باشد و این امر به علت کم بودن متوسط طبقات موجود در دهد که فشار محیط ساخته شده بر فضای باز زیاد نمیباشد. این امر نشان میمی

دهنده فضادار بودن بافت تاریخی باشد که نمایشمی 780تا  783های شهری بین بلوک درصد از 57بافت تاریخی است.  نسبت فضای باز حدود 

 است.

، منبع: نگارنده: سهم نسبت فضای باز3جدول   

 هادرصد بلوک هاتعداد بلوک نسبت فضای باز )مترمربع بر مترمربع(

78322037-7 61 1680532413 

78413331-78322031 03 2787541451 

78651330-78413332 03 2787541451 

78142050-78651333 02 1180372113 

278572351-78142053 02 1180372113 

 3850142350 13 سایر

 177 364 مجموع

 

 دیاگرام سپیسمیت  -4-5
ز مستقیم دارند و با افزایش یکی دیگری نیشود، سطح اشغال و تراکم ساختمانی با یکدیگر نسبت همانطور که در دیاگرام زیر مشاهده می

دهند. در بافت تاریخی کاشان، با وجود فشرده بودن بافت، یابد. سطح اشغال و نسبت فضای باز میزان فشرده بودن بافت را نمایش میافزایش می

 باشد.تراکم ساختمانی به علت کم بودن متوسط تعداد طبقات زیاد نمی
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، منبع نگارنده: دیاگرام سپیسمیت بافت تاریخی كاشان7شكل   

 

 های دیاگرام سپیسمیت: میانه و میانگین شاخص4جدول 

 هامیانه بلوک هامیانگین بلوک های دیاگرام سپیسمیتشاخص

 78504 78671 (GSI)سطح اشغال 

 78640 78654 (FSI)تراکم ساختمانی 

 18701 18762 (L) طبقاتتعداد 

 78300 78501 (OSR)نسبت فضای باز 

 

کند. جایگاه بافت تاریخی شهر کاشان در های توده و فضا و ارتفاعات آن جایگاه خاصی را در دیاگرام پیدا میهر بافت با توجه به ویژگی

یگر شهری های دجایگاه این بافت در نمودار داشت. به نسبت بافتباشد تا بتوان درک بهتری از های شهری میدیاگرام قابل مقایسه با سایر بافت

که در دیاگرام نمایش داده شده است و مربوط به مورفولوژی خاصی است که توسط برگهازر و پانت تبیین شده است، تراکم ساختمانی، متوسط 

را با ارتفاع گهای برونهایی با ساختمانا ارتفاع کم و بلوکطبقات و سطح اشغال کمتری دارد. اگرچه تیپولوژی بلوکهایی با توسعه خطی فشرده ب

 متوسط، تراکمی همسان دارد.
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 های شهریتاریخی كاشان در دیاگرام سپیسمیت با سایر بافت : مقایسه جایگاه بافت8شكل 

 

 نتیجه گیری

عدم برنامه ریزی و با روند توسعه و رشد شهرهای ایران حاکی از این است که رشد نامتعادل و ناهماهنگ شهر طور که اشاره شد همان

و ساز بین توده و فضای شهری امری  رعایت تعادل در ساختطراحی مناسب شهری منجر به ایجاد ساختاری ناهمگون در شهرها شده است. 

وجود و بافت شهری دارد. شهر کاشان نیز که بافتی تاریخی و باارزش دارد، با خطر از دست رفتن ضروری است که نیاز به تحلیل مناسب زمینه م

از و سها با ساختهای منحصر به فرد در این بافتهای شهری باارزش امکان حقظ ویژگیباشد. با تحلیل این بافتنظیر مواجه میفضاهای بی

 گردد.متجانس فراهم می

توان از نمودار اسپیسمیت استفاده کرد تا های شهری مختلف میبافت شناساییبرای توان نتیجه گرفت که د میهمانطور که شرح داده ش

سبت فضای باز به طور همزمان دید. رابطه بین نحوه اختصاص توده و فضا را در بافت با توجه به سطح اشغال، تراکم ساختمانی، تعداد طبقات و ن

خت پردا شود تا مشکلهای کنونی به شدت احساس میهری و نسبت فضای باز امری است که لزوم آن در طرحهای شتراکم ساختمانی در بافت

 بعدی به نحوه پر و خالی ساخت و سازها و عدم فضای کافی برای حضور شهروندان در فضاهای عمومی و نیمه عمومی فراهم آید.تک

هایی متناسب و هماهنگ با ها بهره برد و طرحهای آتی از آنبندی کرد تا برای طرحهای شهری را نیز دستهتوان انواع بافتبدین نحو می

های طراحی شهری گامی رو به جلو خواهد بود تا بتوان زمینه موجود شهری ارائه داد. این پژوهش در راستای کمی کردن نحوه ارزیابی کیفیت

های مختلف شهری توان به بررسی بافتهای آتی میی و محاسبه نمود. در پژوهشگیرهای کمی اندازههای کیفی را با استفاده از شاخصشاخص

های بومی معاصر و تاریخی در شهرهای مختلف بدست آورد تا بتوان ای از بافتبا استفاده از ماتریس اسپیسمیت در بعد سوم پرداخت و گنجینه

 های آتی از آن بهره برد.در طراحی
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   چكیده

شدن با آن ، مبنی بر وحدت و یک ن خود داشتدیدگاهی که انسان در دوران پیش از مدرن درباره محیط طبیعی پیرامو

 طراحیدرآن بود.  موجودهای ، بی توجهی به طبیعت و انرژیبود، ولی آنچه که در دوران رشد صنعت و تکنولوژی رخ داد

 .اقلیمی روشی است برای کاهش همه جانبه هزینه انرژی یک ساختمان

عزیزمان ایران، توجه به طراحی  نیز کشور لی ونیمکره شما خشک در و دراین راستا با توجه به گستردگی اقلیم سرد

 تواندروند، میمی های فسیلی به شمارکنندگان عمده انرژیمصرف خشک که از و شهرهای اقلیم سرد بناها و کالبد

به ویژه  خشک و و این مقاله بررسی شرایط اقلیمی منطقه سرد تقلیل دهد. هدف از ها رامصرف آن ای ازبخش عمده

توجه به مصرف صحیح منابع انرژی  به تبع آن بررسی راهکارهای طراحی بناها با شهرکرد واقع در این اقلیم وشهرستان 

ررسی میدانی برای ب ای واین مقاله شیوه کتابخانه باشد. درمتناسب با اقلیم پایدار می احترام گذاشتن به طبیعت و و

خشک، کاهش مصرف  و معماری اقلیمی پایدار منطقه سرد مفهوم است نتایج مطلوبی در مطالب انتخاب شده و امید

به همراه  اصلی مورد مطالعه را که به عنوان بستر کاهش آلودگی به ویژه درشهرستان شهرکرد های فسیلی وانرژی

 خواهد داشت.

 شهرکرد ،و خشک معماری اقلیمی پایدار، طراحی اقلیمی، اقلیم سرد: واژگان كلیدی

 

 

 مقدمه
 ودوراندیشیی فراوانی است و دردرون خود منابع بالقوه زیادی از انرژی را جای داده است که بشر با اندکی تأمل هاقابلیتطبیعت،دارای 

این  پی بردن به خطر اتمام عالوه بر کند و طبیعت را پیدا پاک نهفته در و های فناناپذیربه خدمت گیردوراه استفاده درست از انرژیتواندآن رامی

ای هانرژی ها،مقابل این انرژی بداند که در های باال برای مصرف کننده نیز توجه کند وآلودگی محیط زیست به هزینه منابع)نفت وگازو....(،

ا بهره باالتری بنیز میزان تولید آنها  کنند، پایان ناپذیرند وای تولید نمیگاز گلخانه اند که درعین حال که هیچ نوع آلودگی وگرفته تجدیدپذیر قرار

 باشد. های فسیلی مینسبت به انرژی

 گیری است که نمای ساختمان، همانندفناوری هوشمند به تدریج این امکان درحال شکل و برخی مصالح  استفاده از  با دنیای معاصر در

ص شده واکنش نشان می دهند، به همین سبب شرایط مشخ برابر نور، متناسب با ای هوشمند طراحی یا اجرا گردد تا بتواند درپوسته پوست یا

 فرایند تبادل هوا میان درون بتوان در دمای هوای بیرون بازتاب نشان دهند، تا برابر شود که دربه تدریج امکان استفاده ازبازشوهایی فراهم می

 (.177-127: 1317کرد)ثروت جو، وبیرون ساختمان تعادل ایجاد

الذکر، به بررسی بهره گیری مصالح هوشمند ونماهای دوجداره باتوجه به رویکرد اقلیمی پایدار درشهرهای  مسائل فوقاین مقاله براساس  در 

 ویژه هب پایدار اقلیمی رویکرد به باتوجه سردوخشک منطقه اقلیمی شرایطسردوخشک وعوامل موثر درطراحی بناها دراین اقلیم پرداخته شده و 
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 مصالح این از استفاده آن خشک و سرد منطقه به توجه با ختیاری وب چهارمحال استان در شهرکرد شهرستان در واقع کردشهر ستانشهر در

 .باشد می درساختمان دوپوسته ونماهای هوشمند

 

 تحقیق روش

 موجود عاتاطال و منابع از استفاده و ای کتابخانه شیوه به آن اطالعات و بوده توصیفی و تحلیلی روش بیشتر حاضر، مقاله در تحقیق روش

 آوری جمع شهرکرد شهرستان وشهرسازی راه اداره و هواشناسی اداره جمله از ذیربط، هایدرسازمان موجود اطالعات نیز و مقاالت و کتب در

 سرد دراقلیم پایدار اهداف با راستا هم اکثرآنها که بسیار کارکردهای1 دارای دوپوسته نماهای و هوشمند مصالح تحلیل راستا این در .است شده

 .است گرفته قرار بحث مورد مبسوط، بطور و شده توصیف شهرکرد ستانشهر همچون خشک و

 

 سردوخشک دراقلیم دوجداره ونماهای هوشمند تأثیرمصالح-1

 سردوخشک اقلیم-1-1
 ازشهرس و طراح کار. شودمی شهر در آسایش شرایط ایجاد باعث و گذاشته شهر بافت و شهرسازی بر مستقیمی تأثیر اقلیمی، شرایط

 انتخاب ها،شریان درست گیری جهت طریق از آن از استفاده و اقلیم مهارکردن شهری، عناصر دهی سامان طریق از اقلیمی عناصر از استفاده

 الحمص از استفاده گیاهی، مناسب های گونه از استفاده و خیابانها درست عرض تعیین آنها، بودن دوجداره و ها ساختمان هایجداره مناسب ارتفاع

 از و قرارگرفته مطالعه مورد سرد اقلیم در دوجداره نماهای و هوشمند مصالح گیریبهره مقاله دراین (.01: 1113 مفیدی،)است... و هوشمند

 .آمد خواهد دست به خصوص این در نتایجی مطالعات این مجموع

 

 یانرژ ومدیریتی پایدار هوشمند،ی نماها-2

 رویه واقعی درآمده است. نما بعنوان بیرونی ترین جلوه و بصورت یک پرده و ساختار باربر آن جداشده و درساختمان از« نما»امروزه 

 های روزافزونفناوری علم و برعهده داشته است، با دیرباز کارکرد اصلی زیبایی شناسانه ساختمان را اینکه از خودنمایی ساختمان عالوه بر

. کشدرا نیز یدک می« هوشمند»اخیرا واژه  حرارتی، عایق صوتی، تهویه مطبوع، تولید انرژی و... به آن اضافه شده وکارکردهایی همچون عایق 

ی ساختمان، همانند پوست یا گیری است که نمامند به تدریج این امکان درال شکلبرخی مصالح فناوری هوش دنیای معاصر با استفاده از در

 ه ازبه این ترتیب امکان استفاد های متفاوتی بروز دهد وعوامل بیرونی کنش بعضی از برابر را گردد تا بتواند درای هوشمند طراحی یا اجپوسته

 (.177-127-: 1317های محیط طبیعی فراهم آید)ثروت جو،برخی پدیده

 است که نمای ساختمان، همانند حال شکل گیری فناوری هوشمند به تدریج این امکان در برخی مصالح و با استفاده از دنیای معاصر در

پوسته ای هوشمند طراحی یا اجرا گردد تا بتواند دربرابر نور، متناسب باشرایط مشخص شده واکنش نشان می دهند، به همین سبب  پوست یا

 فرایند تبادل هوا میان درون دربتوان  دمای هوای بیرون بازتاب نشان دهند، تا برابر شود که دربازشوهایی فراهم می به تدریج امکان استفاده از

 توان به دسته های زیر تقسیم کرد:نحوه کارکردی می مصالح به کار و و از نظر ساختار، مواد بیرون ساختمان تعادل ایجادکرد. نمای هوشمند را و

 نمای دوپوسته -1

 نمای با موادومصالح هوشمند -2

 نماباسیستم های هوشمند -3

 نمای هوشمند ترکیبی -4
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 1دوپوستهنمای  -2-1
( این نماها را اینگونه تعریف می کند: نمای دوپوسته نمایی است که یک 2772کتاب مرجع موسسه تحقیقات ساختمان ساختمان بلژیک )

دهد. دراین الیه هامی تواند نسبت به هوا عایق باشند یانباشند. دراین نوع یاچندطبقه ازساختمان را باپوسته های چندگانه شفاف پوشش می

ا فضای خالی بین پوسته هامی تواند طبیعی و یا مکانیکی تهویه شود. ترکیب کلی این بناها معموال دوشیشه است که بایک راهروی هوا ازهم نماه

جداشده اند. شیشه اصلی معموال عایق شده است. فضای بین دوالیه به عنوان عایق حرارت، صدا وباد عمل می کند. تجهیزات سایبان معموال 

 .گیرندبین دوالیه قرار میرفاصله د

 

 تقسیم بندی براساس نوع هندسه فضای حائل: -2-2
درهمه این سیستم ها فضای حائل به عنوان عنصراصلی تعیین کننده ویژگی های دیگرسیستم است و وجودالیه عایق هم درتعدیل دما 

 موثرخواهدبود.

 : نمای دوپوسته -الف 

الیه هاوجود ندارد. فضای حائل درسراسرنما به شکل عمودی، پیوسته و ممتد طراحی های عمودی یاافقی بین دراین روش ستون

شود. بدین ترتیب براساس اصل باالرفتن هوای گرم می توان، ازمزایای دودکشی استفاده کرد. در روزهای گرم، هوای گرم درباالجمع 

 وازطریق بازشوها به خارج منتقل می شود.

 

                                                                                                                                    :نمای دوپوسته داالنی -ب 

فضای حائل درهرطبقه به صورت جداگانه ومستقل ازطبقه دیگر تفکیک می گردد، که این عامل گرمای بیش از حدطبقات 

نتقال صدا و دود و آتش می شود وبه دلیل سهولت اجراهزینه های ساخت وساز راکاهش می دهد. عالوه آخرراکاهش می دهد. مانع ا

براین برای حداکثر تهویه طبیعی، امکان ورود وخروج هوا درهرطبقه به شکل مجزا فراهم می شود. بهترآن است که بازشوی ورود 

 (.177-127-: 1317وخروج هوا نزدیک کف وسقف باشند)ثروت جو،

  
 (1391جو، نمای دوپوسته یكپارچه)ثروت  -(2شكل) (1391بررسی عناصرنمای دوپوسته)ثروت جو، -( 1شكل)

 

 

 
 
 

                                                           
1 Double  Skin  facade 
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 نمای دوپوسته با محفظه های عمودی: -ج 

گردد. این سیستم هرچند تهویه طبیعی را به دلیل بهبود تقسیمات عمودی به فاصله یک یا دو دهانه تفکیک می فضای حایل با

اعث تداخل هوای آلوده می شود.  صدا مناسب نیست وب برابر آتش سوزی و نظر حفاظت در دهد، اما ازدودکشی بهتر انجام میاثر 

گرما، تفکیک طبقه به طبقه است که امکان ایجاد فضای پیوسته رانیز فراهم  انتقال صدا و نظر حریق و مناسب ترین انتخاب از

 کند.می

خاصیت باالرفتن هوا  دارند، زیرا امکان استفاده از یاز به بازشوهای کمتری درپوست خارجی خودن« نماهایی بامحفظه عمودی»

 .امل مثبتی برای کنترل سروصدا استها وجود دارد که این عتوسط مکش درآن

 

 ایهای جعبهپنجره –د 

بازشو به سمت داخل هستند. پوسته های ای شاید قدیمی ترین نوع دوالیه باشند. این پنجره ها دارای یک فرم های جعبهپنجره

خارجی بازشوهایی دارد، که اجازه دخول وخروج هوای تازه وخروج هوای مصرف شده را می دهد. درفضای میانی بین الیه ها می 

 توان کرکره نصب کرد.

  
 دوپوسته درزمستان یعملكردنما -(4شكل) یدوپوسته داالن ینما -(3شكل)

 (1391،یمیوتابستان)ابراه

            

 كاركردهای نماهای دوپوسته درراستای معماری با اقلیمی پایدار -3

 نمای دوپوسته دارای کارکردهای بسیاری است که اکثرآنها همراستا بااهداف معماری پایدار می باشند که مهمترین آنها عبارتند از:

 :یکی ازنقاط ضعف سیستم های دوپوسته اتالف حرارتی درساعات بدون تابش خورشید  عایق متحرک درنماهای دوپوسته

 است. تعبیه یک عایق متحرک به برطرف کردن این ضعف کمک می کند.

  :میزان عایق بودن این نماها شدیدا بستگی به میزان وموقعیت بازشوها در الیه دوم دارد، به نماهای دوپوسته وعایق صوتی

 ه زیادی هم وابسته به صداگیری سطوح نما درالیه میانی است.عالوه به انداز

  :کاستن ازفشارباد یکی ازمهمترین موارد است که درآسمان خراش نماهای دوپوسته، فشارباد ونیروهای جانبی ساختمان

 ها، ازنماهای دوپوسته خواسته می شود، که البته این نیمی از وظیفه آنهاست.

  میانی، این امکان را بوجود می آورد تا نوسانات فشار مثال درهنگام وزش باد رادرزمان محدود به دریک نمای دوپوسته، محفظه

 (.16-13: 1303حداقل برساند)وکیلی نژاد،

  :درساختار نمای دوپوسته هوای بین دوالیه پوسته گرم می شود. علت آن بیشتربه خاطر نماهای دوپوسته وتهویه طبیعی

اف، آفتاب شکنها وکرکره های بسته ای است که درمعرض آفتاب قراردارند. این که هوای جذب گرما توسط سطوح غیرشف
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خارجی به چه سرعتی وارد فضای داخلی شود وبه چه اندازه گرما درمسیر داخل شدن جذب شود، کامال بستگی به اندازه بازشوها 

 پوشش داخلی دارد.

 :دی اصطالح نمای خورشیدی درتحقیقات و کارهای اجرایی وارد میال 17ازاوایل دهه  عملكرد خورشیدی نماهای دوپوسته

شد. دراین روش، دیوارهای ساختمان نه تنها وظیفه محافظت وپوشش رابه عهده داشتند، بلکه به عنوان منبع حرارتی نیز 

ورشید محسوب می شوند. همچنین دیوارهای بیرونی ساختمان که نقش دوگانه پوشش پیرامونی ومحافظت درمقابل نورخ

رادارند، می توانند به همراه نقش های معمول و محافظتی ساختمان ازمزایای فناوری ساخت وتأثیرات متقابل اقتصادی نیزبهره 

 (.4:1337گیرند)صابری،

 

 مصالح هوشمند -4

ختن ی محیط دارد. توانایی ساتوجه زیادی به مصالح ساختمانی که با روش های نوآورانه تولید می شوند برای افزایش کارایی، ایمنی وپایدار

به هم زدن ساختار، دوام و بدون افزایش هزینه اهمیت زیادی دارد.تکنولوژیهای  مصالح دوستدار محیط ، انتخاب های پایدار بدون آسیب به کارایی و

نوآورانه برای ازبین بردن  های خالقانه ومصالحی که کارایی باالیی دارند ودر حال توسعه هستند برای برآورده کردن نیازها وارائه راه حل جدید و

 (.1512-1521: 2713مشکالتی که مدت های زیادی وجود داشته اند موثر می باشند)شریف محمد،

 

 مصالح هوشمند به سه گروه تقسیم می شوند: -4-1
عنوان حسگر عمل  مصالح هوشمند غیرفعال که از طریق دریافت وشناخت محرک های محیطی به خوبی محرک های درونی خود به -1

 می کنند تقریبا همه اشکال این گروه به راحتی به تغییر دمای اطراف خود با تغییر شکل بدون آنالیز عالیم پاسخ می دهند.

مصالح هوشمند فعال که دارای خواصی مانند گروه غیرفعال هستند وعالوه بر واکنش به محرک به عنوان فعال کننده نیز عمل  -2

ند که اح یا مواد فیزوالکتریک ساخته شدهمثال یکی از مصالح هوشمند فعال کاهش دهنده نوسان است که از مصالکنند، به طور می

هم پاسخ مناسب را از طریق یک  سازد که هم تغییر را تشخیص دهند وگیرند که آنها را قادر میاز یک حلقه بازخوردی بهره می

 جریان فعال کننده داشته باشند.

 این هم فراتر رفته و رفتار خود را با شرایط اطرافشان سازش دهند. توانند ازی که میمصالح هوشمند -3

 

 دسته بندی دیگری برای سیستم ها ومصالح هوشمند وجود دارد كه به دودسته تقسیم می شوند: -4-2
ه به انیکی یا گرمایی کموادی که تغییر در یک یاچند خصوصیت خود نشان می دهند مانند شیمیایی، الکتریکی، مغناطیسی، مک -1

طورمستقیم به تغییر در محرک های خارجی در محیط اطراف خود پاسخ می دهند برای مثال یک ماده فتوکرومیک در مقابل تغییرات 

 میزان تابش اشعه فرا بنفش با تغییر رنگ پاسخ می دهد.

، لحی را با خواصی مانند فتوالکتریک، ترموالکتریکمصالح هوشمندی که شکل های مختلف انرژی را به تبدیل می کنند. این گروه مصا -2

 (.531-551:  1،2005فیزیو الکتریک، فتولومینوسنت هستند) ادینگتن

گیری و اجرا های کنترل خودکار که قادر به جمع آوری اطالعات، تصمیممصالح هوشمند در ساختمان معموال با شکل هایی از سیستم

 (.440-461 :1110،  2هستند همراه هستند)الودی

 (.013-022: 2770، 3افزایش کارایی کاربران با یک مبلغ کم می باشد)ریوزمورنو های هوشمند ساکنین ومشکالت اصلی ساختمان یکی از 

 مصالح هوشمند زیر مجموعه ای از سیستم های هوشمندی هستند که ساختار فیزیکی غیر زیستی دارند که دارای خواص زیر هستند:

 هدف معین  -1

                                                           
1 Addington 

2 Loveday 

3 Ríos-Moreno 
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 و ضرورت دستیابی به هدف روش -2

 عملکرد زیستی الگوی -3

به شدت اتکا به توسعه مصالح جدید که قادر به پاسخگویی به تغییرات محیطی ونشان دادن عملکرد خود  21دانش وتکنولوژی در قرن 

 (.237-245: 1113، 1براساس شرایط بهینه است )وانگ

 

 ساختمانمصالح هوشمند درپوسته های خارجی  گیری ازبهره – 5

ای است که این محصوالت درمقیاس نانو طراحی می شوند ومصالحی ازآن به وجود می آید که خواص طراحی مصالح هوشمند به گونه

یک کمیت استفاده می شود برابراست با  17تا 1سحرآمیزی را درمقابله با محیط و واکنش های خارجی دارد. نانو که برای تعیین یک میلیاردم

باشد. مواد نانو بعنوان موادی که حداقل یکی از ابعاد آن)طول، می DNAمترکه این اندازه تقریبا معادل نصف ضخامت یک مولکول  یک میلیاردم

 (.364:1336، 2میلی متر باشد تعریف شده اند)ویلسون 177عرض، ضخامت( زیر

های تشکیل دهنده وترکیب شیمیایی سراسر بدنه  منظور ازنانو مواد یک ساختار جامدی است که درآن انتظام اتمی اندازه کریستال

درمقیاس چند نانومتری گسترده شده باشد، هرچند پژوهشگران هم اکنون قادر به ساخت ساختارهای تک مولکولی درآزمایشگاه هستند اما هنوز 

ا است نانو تیوبهای کربنی ومتعاقب آن نانوکامپوزیتهنتوانسته اند شیوه ای ارزان برای تولید انبوه آنها بیابند. از مواد هوشمند ساخته شده، تولید 

انها این مصالح برای اسکلت ساختم می توان از سبکتر از آلومینیوم است و فوالد و قرار داد که رساناتر ازمس، مقاوم تر از که ماده ای دراختیار بشر

اند، دارای این خاصیت هستند که درهنگام تابش شدید  بهره برد. شیشه های هوشمند که در راستای بهینه سازی مصرف انرژی ساخته شده

نورآفتاب، تیره ومات می شوند و هنگام تابش ضعیف تر، شیشه هاروشن ترمی شود این تولید، می تواند به گونه ای طراحی را چیدمان فضاها 

 (. 354: 3،1335براساس جهت گیری خورشید آزاد بگذارد وشرایط آسایش بهتری را برای ساکنان ایجاد کند)بوکر

یکی ازجالب ترین دسته های مواد هوشمند، مواد با قابلیت تغییر رنگ)کرمیک( نام دارد، این مواد را می توان به دسته های زیر تقسیم 

 کرد:

 (635: 1388تقسیم بندی مواد هوشمند براساس خواص آنها)بیگی، -(1جدول)

 عامل تغییررنگ نام ماده

 تغییرنور فوتوکرومیک

 تغییردما ترموکرومیک

 فشاریا تغییر شکل کمانوکرومیک

 شرایط شیمیایی خاص کموکرومیک

 تغییر ولتاژ الکتروکرومیک

 
نکته ای که باید دراین زمینه دقت کرد این است که درواقع تغییر رنگی که گفته می شود وتغییر خصوصیات نوری این مواد مانند ضریب 

است. ازدیگر خواصی که درطراحی شیشه ها در مقیاس نانو انجام گرفته خاصیت خود تمیزکنندگی شیشه هاست جذب، قابلیت بازتاب یا شکست 

،شکسته هکه با استفاده ازفرایند فتوولتاییک، روکش ها تحت تأثیر اشعه ماوراء بنفش که درنور طبیعی روز وجود دارد، از خود عکس العمل نشان داد

کند، قسمت دوم این فرایند زمانی رخ می دهدکه قطره های باران یا آب به شیشه برخورد به دلیل هیدروفیلیک می شوند وگردوغباررا تجزیه می 

بودن آن، به جای شکل گیری قطره، آب به طور گسترده روی سطح پخش می شود وهنگام دورشدن ازسطح وغبار رانیز باخود می شوید ومی 

 (.354: 1335خشک شده وهیچ لکه ای به جا نمی گذارد)بوکر،  برد ودرمقایسه باشیشه های رایج، آب به سرعت

                                                           
1 Wang 
2 Wilson 
3 Bouker 
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نانوعایق، عایق حرارتی است که محافظ وعایق حرارتی مناسب درمقابل هرسه نوع انتقال گرما شامل تشعشع، جابجایی وهمرفت می باشد 

ا دید ژل آئروژها ر -نتز شده ازطریق تکنیک رسلبا این خصوصیات می توان ازآن به راحتی درساختمان ها استفاده کرد، مواد نانو کریستالی س

 می آورند.

ازآن جایی که آئروژلها متخلخل هستند وهوا درسوراخ های ریزشان به دام افتاده است، درحال حاضر برای عایق بندی درساختمان ها به 

 (.364: 1336اشت)ویلسون،کار رفته شده با استفاده ازاین نانو عایق ها می توان درمصرف انرژی صرفه جویی مناسبی د

 

 های هوشمنداستفاده ازشیشه -6

امروزه نوع جدیدی از پنجره ها با شیشه های هوشمند ساخته می شوند که در تابستان  .شیشه های هوشمند مانع گرما دراتاق می شوند

گرمای آفتاب را در ساختمان کاهش می دهند و در مقابل در زمستان اشعه گرمادهنده را بیشتر جذب می نماید. بدین ترتیب صرفه جویی زیادی 

می شوند. نخستین نمونه های ساختمان های هوشمند به دهه هشتاد قرن  در مصرف برق برای سرمایش و گرایش در فصول مختلف سال باعث

طراحی کردند. شکل آیرودینامیک و تخم  در لندن را )فیوچر سیستم( و)اووه آروپ و شرکا( گذشته میالدی بر می گردد. پروژه )ساختمان سبز(

نما با شیشه های دوجداره می شود. دراین پروژه، ایده اصلی مرغی ساختمان باعث کمک به جریان هوا در ساختمان و درفضای بین دو پوسته 

عبارت است از استفاده از جریان دمای هوای طبیعی درآتریوم مرکزی و فضای بسته بین دوپوست نما. بدین ترتیب در تمام طبقات و دفاتر 

 ساختمان هوای تازه جریان پیدامی کند.  

 

 اپتیک -های هالوگرافیکشیشه -6-1

نامیده می شود.در  HOE اپتیک است که اختصارا-های هالوگرافیکرشید استفاده از شیشههای کنترل نور تابشی خواز روش یکی دیگر

 HOE شود. مثل عملکرد آیینه ها، عدسی ها، منشورها و اشیاء اپتیکی دیگراین روش، بصورت فیزیکی تابش و مسیر تابش و زاویه آن کنترل می

هایی با درجه حساسیت باالی فوتویی تولید می شوند و در شیشه ی بر روی فیلملمان هایی هستند که به روش لیزرها واحقیقت شکل ها، در

سانتیمتر  17در  17های مورد نظر پدید می آیند. این ها در ابعاد نور و متناسب با زاویه تابش، شکلهای چندالیه به کار برده می شوند. با تابش 

 بش خورشید بر روی پرده نمایش به ابعاد یک در یک متر ظاهر می گردند.تولید می شوند و با تا

 

 های باقابلیت تنظیم و روشن وخاموش شدنشیشه -6-2

 می توان نیاز ساختمان به انرژی در طول روز را، به صورتی کامال محسوس، کاهش داد.  با استفاده از شیشه های )ترموتراپ( 

های پنجره ها، برخالف روش های سنتی استفاده از سایبان و کرکره، می توان انرژی حاصل از تابش و  با این قابلیت ها در جداره شیشه

شیشه های با قابلیت تنظیم و روشن وخاموش شدن را می توان در ساختمان های اداری  .جریان نور را مستقیما و بصورت دینامیکی تنظیم نمود

 مروزه نقش بسیار مهمی در پوشش بازشوهای این ساختمان ها دارند.و عمومی استفاده نمود. این نوع شیشه ها، ا

 

 استان چهارمحال و بختیاری: طبیعی جغرافیای -7

 41 نیز و شمالی عرض دقیقه 43 و درجه 32 تا دقیقه 1 و درجه 31 بین مربع کیلومتر 16532 مساحت با بختیاری و چهارمحال استان

 استان و داخل کوههای پیش بین زاگرس کوههای مرکزی دربخش استان این. دارد قرار شرقی طول دقیقه 25 و درجه 51 تا دقیقه 23 و درجه

 به غرب شمال از و احمد بویر و کهکیلویه به جنوب از خوزستان، استان به ازغرب اصفهان، استان به شرق و شمال از. است شده واقع اصفهان

 و بخش 15 و شهر 24 شهرستان 6 دارای وبختیاری محال چهار استان کشور، سیاسی تقسیمات آخرین اساس بر. است محدود لرستان استان

 . باشدمی دهستان 34

 ده کم مساحت وجود با که. است شده واقع زاگرس جبال سلسله بستر در که باشدمی ایران وسعت کل از درصد یک دارای منطقه این

 و هداشت قرار ایمدیترانه سیستمهای مرطوب بادهای درمسیر که مرتفع، کوهستانی ماهیت علت به. دارد اختیار در را کشور آب منابع از درصد

 برف تصور به بارش نوع مرتفع مناطق در غالبا. باشد می مناسب نسبتاً بارش دارای استان این گردد،می هاسامانه این بار تخلیه و صعود موجب
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 بالیا دوجو منطقه دراین زایی، کوه دوره بودن جوان علت به. است استان این اقلیمی ویژگیهای از یکی برف از پوشیده ارتفاعات وجود و باشدمی

 زا برق و رعد و خشکسالی سرمازدگی، همچنین. شودمی مشاهده آن نقاط اکثر در زمین رانش زلزله، و سیل چون بسیاری طبیعی مخاطرات و

 . باشدمی آن طبیعی بالیای دیگر

 
 ir).( www. Chbmet یاستان چهارمحال وبختیار -(1نقشه)

 
 های هواشناسی استان چ وب)منبع: اداره هواشناسی چ وب(( خالصه آمار روزانه ایستگاه1نمودار )

 
 چ وب( یاستان چ وب)منبع: اداره هواشناس یهواشناس یها( خالصه آمارماهیانه ایستگاه2نمودار)
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 شهركردطراحی ابنیه شهری دراقلیم سرد وخشک -7-1
 کالبدی فشرده ومتراکم است. ستان شهرکردکالبد شهرهای سرد وخشک ، همچون شهر-1

دراین مناطق ، جهت کاهش تأثیر بادهای سرد برساختمان ها، می توان ازکاشت گیاهان سوزنی برگ و همیشه سبز درمقابل این بادها -2

 باد برساختمان باید جلوگیری شود.بهره جست وعموما از وزش 

 ، حجم ساختمان ها جهت کاهش پرت حرارتی ، باید نزدیک مکعب باشد. شهرکرددراقلیم سرد وخشک -3

 کاربرد رنگ تیره و سطوح غیر صیقلی دربدنه ها و شریان های شهری ، جهت جذب بیشتر نورخورشید توجیه می گردد.-4

در نیمکره شمالی باید بر روی شیب های رو به جنوب ساختمانه شود تا حداکثر تابش آفتاب را  شهرها و روستاهای اقلیم سرد و خشک-5

 در زمستان دریافت نمایند.

ابر رمصالح به کار رفته در این اقلیم باید به نحوی باشد تا ظرفیت حرارتی باالیی داشته و بتواند انرژی را در خور ذخیره نماید و نیز در ب-6

 (.113-111: 1330باشد)شقاقی،یخبندان مقاوم 

 

 نتایج -8

هایی برای تولیدات دارای کیفیت بیشتر، بادوام تر و ساز است ایده های نوآورانه ، مصالح و تکنیک ای که در انتظار صنعت ساخت وآینده

 ین مصالح به طور وسیعتری مورد استفادهمقاوم تر می باشند. از آنجائیکه پیشرفت مصالح ساختمانی به طور مداوم ادامه می یابد و استفاده از ا

قرار می گیرند تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی این مصالح افزایش می یابد. مصالح ساختمانی هوشمند راهی به سوی افزایش سرمایه و 

ش می یابد. امروزه سیستم های زود بازده افزایی به عنوان تجارت دارای پتانسیل سودآوری است که ارزش مصالح وتکنولوژی و محصوالت نهای

ساختمانی هوشمند در مقایسه با ساختمان هایی که با روش سنتی ساخته می شوند، ارزشمندتر هستند ودر درازمدت موجب صرفه جویی در 

 سرمایه می شوند به دلیل اینکه طول عمر ساختمان ها افزایش می یابد. 

بیل فلزی، شیشه ای، پلیمر و کامپوزیت دیده ویافت می شود. مصالح شیشه ای و خواص مصالح هوشمند در همه انواع این مصالح از ق

ه کپلیمریک هردو قابلیت انطباق دارند اما پلیمرها قابلیت انعطاف و تطابق بیشتری نسبت به شیشه دارند. به هر حال موانعی نیز وجود دارد 

 و چرخه بازاریابی و عدم اعتماد سازی دربعضی محصوالت می باشد. پذیرش نوآوری درمصالح با آن روبرو است که دامنه آن از هزینه

عالوه بر این نداشتن پیوستگی و دوام میزان موفقیت به خصوص تأیید و پذیرش تکنولوژی های جدید نیز جزء موانع می باشد. ارزش دانش 

ت ساخت و ساز می باشد. و هماهنگی بین طراحی و و نوآوری که در حال پیشرفت و توسعه می باشد، بعنوان یک مزیت برای دارندگان صنع

کید أصنعت ساخت و ساز از راههایی برای غلبه بر موانع می باشد. بزرگترین جنبه ای که در استفاده از مصالح هوشمند در نظر گرفته می شود ، ت

 مثال مصالحی که با تغییر رنگ به نور، گرما و بر خواص قابل تغییر مصالح دارد که بعنوان بزرگترین پتانسیل مصالح هوشمنددرمعماری است،

 فشار مکانیکی و ولتاژ برق پاسخ می دهند. 

پیشرفت مصالح هوشمند در آینده به سمت تولید مصالح دارای ابعاد کاربری باالتر حرکت می کند و منجر به ایجاد تکنولوژی جدید به 

 سوی سیستم های هوشمندتر می شود. 
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climate attitude 

(Intance sample:Farokhshahr Chaharmahal bakhtyari) 
 

Arjmandnia Atefe *,1,  

M.A. University student  OF Architecture, Iran,  Ardestan Azad university*1 

Atefeharjmandnia91@yahoo.com 

 
 
 

Abstract  
In pre modern era human belived that he was united with nature around , but when technology 

and industry development, he become inattentive about nature and energy resources. In  recent 

several  

Decades some materials were utilized as smart materials, one of them is nanotechnology, smart 

materials are designing  in their nano size. 

Double-thickness facede have many fanctions coordinated with sustainable goals, this project 

carried out according to sustainable climate attitude in cold and dry situation in farokhshahr in 

chaharmahal because of its climate is susceptible for using smart materials and double-thickness 

facede. In this project was selected library and in field method for study. If  this method were 

efficacious, it would decrease using fossil fuel and consequencely would decrease pollution. 

 

Kye words: sustainable climate, smart materials,  double-thickness facede, cold and dry 

situation. 
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 1بررسی نقش فرهنگ در احیا محالت تاریخی )با تاکید بر رویکرد محله فرهنگی(
 

 

 *3عاطفه شاكرمی، 2امیرمحمد معززی مهر طهران، 1نوییمحمود قلعه

 .استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان -5

 ، دانشگاه هنر اصفهان. شهریپژوهشگر دکتری مرمت مدرس دانشگاه و  -6

 .دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان -0

Atishakarami90@yahoo.com 
 

 

 چكیده

های اخیر در بسیاری را خصوصا در دهه ها و محالت تاریخی، چالشحل جهت احیا بافتتالش برای یافتن بهترین رویکرد و راه

تفاوت م میان تمامی کسانی که به نوعی با شهر و شهرسازی درگیر هستند، برانگیخته است؛ در نتیجه در این راستا، رویکردهای

با دستاویزهای مختلف، به شکل موفق یا ناموفق مطرح شد. پژوهش حاضر در راستای  این جریان، به بررسی نقش فرهنگ به 

های تاریخی، های مختلف شهری و از جمله مرمت و بازآفرینی بافتهای اخیر در حوزههای مهم که در سالعنوان یکی از مولفه

گیری هرهتحلیلی و با ب -ر گرفته ، پرداخته است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش توصیفیبسیار مورد توجه و استفاده قرا

ای، به بررسی ادبیات و مفهوم فرهنگ و فرهنگ شهری پرداخته و سپس سیرتحول به کارگیری آن  در از مطالعات کتابخانه

وان متاخرترین رویکرد در این زمینه، به طور خاص مورد فرآیند بازآفرینی بیان شد. پس از آن رویکرد محله فرهنگی به عن

مطالعه قرار گرفت. با مطالعه ادبیات مشخص شد که این رویکرد معیارها و اصولی را در سه بعد فرم )کالبد(، عملکرد و معنا با 

از دل تاریخ، میراث و  بر فرهنگ و هنر خصوصا در بعد کارکرد و معنا مشخص کرده و بر محتوای فرهنگی توجه و تاکید ویژه

ای هها را با  بسیاری از کیفیتتوان آنو مطالعه دقیق این معیارها در واقع می با بررسیکند. های خود مکان تاکید میپتانسیل

-توان انتظار داشت که با بهسازی معادل دانست.. بنابراین میهای محیطی( و نیازمند مکانمختلف طراحی شهری )کیفیت

شود که چنین رویکردهایی، زیرساخت و محتوایی کارآمد مبتنی بر فرهنگ و هنر، تاریخ و میراث مکان ایجاد میکارگیری 

پویایی و حیات اقتصادی نیز به واسطه  کند. ضمن آنکهسازی هویت و معنا ایفا میندهها نقش مهمی را در  باززحضور این مولفه

 لحاظ کالبدی نیز پاسخگوی نیازها و عملکردها خواهد بود. به های مختلف بازگشته وها و فعالیتکاربری

 فرهنگ، فرهنگ شهری، محله فرهنگی، احیا، محله تاریخیكلیدی:  گانواژ

 

 

 مقدمه -1
تر از آن ها و مهمارزش آثار و  بیشتر هرچه از بین رفتنو خصوصا در بعد عملکردی و ناکارآمدی  محالت تاریخی  همه جانبه فرسودگی

در مقیاس جهانی و در اصل همگام نشدن سرعت تغییرات همه ابعاد  شتابزده گوناگون و تحوالتحوادث و وقوع  ها که معلولمعنای آن هویت و

با طرح رویکردها و تالش برای حل این معضل،  از این رو و از جمله در کشور ماست.در دنیا  های اخیرمساله و چالش مهم شهری دههاست، 

در  کهبه دنبال چرخش فرهنگی  1117از دهه اند. بوده است که هریک شیوه، عوامل و عناصری را برای احیا برگزیدههمراه اقدامات متعددی 

گیری از آن در رویکردهای حفاظت و توسعه و خصوصا بازآفرینی شهری اتفاق افتاد، توجه به فرهنگ و بهرههای شهری گفتمانها و همه زمینه

                                                           
راهنمای طراحی فضای شهری محله دردشت مبتنی بر محله فرهنگی به عنوان  "این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد عاطفه شاکرمی با موضوع  1

 .اصفهان استنویی و مشاوره مهندس امیر محمد معززی مهر طهران در دانشگاه هنر با راهنمایی دکتر محمود قلعه "رویکردی برای بازآفرینی شهری
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رهنگی های آن نظیر محله فمدار و یا مصداقیکرد بسیار مورد توجه واقع شد. بنابراین رویکردهایی نظیر بازآفرینی فرهنگبه عنوان متاخرترین رو

 هایانجام اقدامات و برنامه جهت شهرسازی و شهر در عامل فرهنگ درست جایگاه شناسایی به نیاز امامورد استقبال و استفاده قرار گرفت. 

مطالعه و بررسی رویکرد محله فرهنگی به عنوان متاخرترین رویکرد در این زمینه، خصوصا در کشور ما و به دلیل ناشناخته و  احیا و ساماندهی

 . بودن آن داریم

 البدیک مسائل اقدامات انجام گرفته در رابطه با احیا محالت تاریخی خصوصا در کشور ما،  با تکیه بر  و هاها، طرحز دیگر سو اغلب پژوهشا

و شرایط مختلف آن جامعه و مخاطبین عدم احراز زمینه،  و فرهنگی هایارزش و )فعالیت و معنا(، فرهنگ محتوا گرفتن نظر در بدون ظاهری و

 و امعن تاریخی، نابودی و ملی ها، ثروت و هویت فرهنگی،ارزش بیشتر هرچه رفتن دست از سبب امر این. اغلب با اهداف سودجویانه بوده است

 و حیات چرخ ایستادن حرکت و در نتیجه از جامعه فرودست طبقه با ها آن وجایگزینی قدیمی سکنه از بسیار ی مکان، مهاجرت و تاریخ حس

 . است شده محالت اقتصادی پویایی در تمامی وجوه و خصوصا وجه

فرهنگی به عنوان مصداقی از آن، پس از نقش فرهنگ در احیا محالت تاریخی و با تاکید بر رویکرد محله پژوهش حاضر با هدف بررسی 

سیرتحول نقش و کارکرد آن در فرآیند بازآفرینی )به عنوان متاخرترین رویکرد احیا( را مورد  مفاهیم فرهنگ و فرهنگ شهری،ادبیات و  مرور

مدار به طور خاص مطالعه رینی فرهنگدهد. پس از آن ادبیات رویکرد محله فرهنگی به عنوان رویکردی متاخر و مصداقی از بازآفبررسی قرار می

 شود.گیری میتحلیل و نتیجهها نیز با توجه به مطالعات انجام شده، یافتهدر پایان شوند. های آن بررسی میو اصول و ویژگی شده

 

 پیشینه پژوهش -2

فرهنگی به عنوان مصداقی از آن،  در رابطه با نقش و به کارگیری فرهنگ در رویکردهای حفاظت و  توسعه شهری و نیز رویکرد محله

( در 2776به عنوان نمونه سایمون رودهاوس )اند. های مختلف آن پرداختهها و یا کاربرد و نمونهاندیشمندان مختلفی به بررسی مفاهیم، ویژگی

 هایشیوه و توضیح عملی اصول برای اولین بار در یک مجموعه جامع به تعریف و بیان مفهوم و  "هاهای فرهنگی :اصول و روشمحله"کتاب 

دهد. یکی از مطالعات اتریش ارائه می و ایرلند شمالی و جنوبی انگلستان، شمال از هایی های فرهنگی پرداخته و  نمونه ایجاد محله و توسعه

)   "برای بازآفرینی شهریهای فرهنگی به مثابه ساز و کاری محله "بخشی از جان مونتگومری تحت عنوان  2ای خوب در این زمینه، مطالعه

 فرهنگی محله موفقیت را برای یک عوامل و الزم فرهنگی، در نهایت شرایطهای محله(  است که با بررسی مفهوم و مشخصه2774و  2773

ایجاد "ی در مقاله عالوه بر اینکند. استرالیا را بررسی می و ایرلند ،(UK) هایی از کاربرد آن در انگلستاندهد. در بخش دو نمونهارائه می آلایده

، )گالسکو شهر انگلستان چهار در فرهنگی هایخوشه کاربرد بررسی ( به2775جان مکارتی) "های فرهنگیفضاهایی برای خالقیت: تعیین محله

( نیز ایجاد و 2770باربر ) آستین و پورتر لیبی برند.متفاوتی را به کار می بسیار رویکردهای پردازد کهولورهمپتون( می و داندیمنچستر، 

 دهند. ایستساید بیرمنگام در ناحیه صنعتی درونی شهر را هدف قرار می ریزی یک محله فرهنگی دربرنامه

 "( تحت عنوان 1317نامه معصومی )توان به پایانهای اندکی نیز به صورت پراکنده در ایران انجام گرفته است که از جمله آن میپژوهش

اشاره نمود. وی در این پژوهش سعی بر آن داشته که با رجوع به محالت  "های فرسوده شهری با رویکرد ایجاد محله فرهنگیر بافتاحیا محالت د

های فرسوده شهری و  به طور ها با مفهوم اصلی محله شهری با رویکرد ایجاد هویت فرهنگی، به بهسازی و نوسازی بافتشهری و تطبیق آن

 ر میانه آذربایجان شرقی به عنوان نمونه مورد مطالعه بپردازد.خاص بافت فرسوده شه

 

 مفاهیم و تعاریف -3

 فرهنگ -3-1
(  را یکی از دشوارترین کلمات cultureریزی شهری، فرهنگ )های شهری و برنامهدر پرداختن به استفاده از فرهنگ در سیاست مونتگومری

 حالت کی نیز و تولید از حالت زندگی، یک روش یک محصول، یک و نیز فرایند یک ،پیچیده موجودیتی عنوان در انگلیسی دانسته و آن را به

 و ... یک شیوه خاصی از زندگی که معانی"جوید: دارد. وی در راستای پرداخت به موضوع خود،  از تعریف ویلیامز بهره میمصرف بیان می

به عقیده وی  (Montgommery, 1990:19) "دارد.بیان می  نهادی و عادی رفتار در بلکه یادگیری، و هنر در تنها نه های مشخصی راارزش

 کنند، با دیگران مالقاتخورند، صحبت میای است که مردم غذا میشامل شیوه "گیرد که در واقع ای را در بر میتعریف ویلیامز طیف گسترده
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ها به عنوان جزئی ویلیام به ارزش)همان(  "کنند.ریزی میتعطیالت خود را برنامهگذرانند و روند، اوقات فراغت خود را میکنند، سرکار میمی

اند، هنرها و میراث یک جزء ها مرتبط و متصل شدهکند. هنر، مذهب و فرهنگ به شکلی ناگشودنی در طول قرنناپذیر از فرهنگ اشاره میجدائی

 دهند. مهم این تعریف فرهنگی را شکل می

مفهومی جامع است که تنوعی "کند: شناسانه آن چنین تعریف می، رسانه و ورزش نیز فرهنگ را در معنای گسترده انساندپارتمان فرهنگ

 DCMS) "گیردها و اعتقاداتی را که در حسی از هویت و رفاه برای هر فرد در جوامع ما سهم دارند، در بر میها، ارزشها، مکانگسترده از فعالیت

تواند تعریف کند که ما که هستیم و ما را به عنوان یک ملت تعریف تنها فرهنگ است که می "(  به عقیده آنان Vickery, 2007:57به نقل از 

 (.Vickery, 2007:59به نقل از  DCMS)"کند

های مشترک سمبل م وخوانده که در قالب اعتقادات، هنر، اخالق، قانون، آداب و رسو« فرهنگ»ها و هنجارها را راپاپورت  مجموعه ارزش

 (Rappaport, 1977:15گردد. )ظاهر می

دهد. های خاص به صورتی نمادین نشان میرا در مکان« تعلقات افراد»به عقیده زوکین  فرهنگ به عنوان منبع خاطرات و تصورات، 

حفاظت تاریخی یا میراث محلی بازی  های نوسازی شهری مبتنی برای در استراتژیکننده]فرهنگ[ به عنوان یک موضوع معماری، نقش تعیین

 (Zukin, 1995: introductionکند. )می

 در سطح جامعه، ما هایفعالیت معنادار کردن برای چارچوبی جامع، مکانیسمی )ساز و کاری( عنوان به رودهاوس معتقد است فرهنگ

ها و ... و یک بعد ارزشی شامل روابط، مختلف، معماری، کتابخانهیک بعد مادی شامل هنرهای را شامل  فرهنگدهد و  می ما ملی به و ای، منطقه

 (Roodhouse, 2010: 20) کند.می تعریفهویت و خاطرات مشترک 

 

 ارتباط فرهنگ و شهر )فرهنگ شهری( -3-2
که پیچیدگی  شهر مکانی است» نشان داد  (1133)ای نیست. لوییس مامفورد در کتاب فرهنگ شهرها پیوند فرهنگ و شهر ایده تازه

: 1336)مامفورد، « کندها را دریافت، ذخیره و منتقل میشود. شهر ظرف یا مخزن یا امکان به خصوصی است که پیامفرهنگ در آن نمایان می

سازی رهنگفیافتگی اجتماعی در فضا است که باید آن را تولید کننده دائم فرهنگ و بهترین بستر برای شهرنوعی سازمان "توان گفت که ( می155

نقش بسزایی را  جمعى و معانى فردى انتقال و فرهنگى تجارب ایجاد در فرهنگى متنى (  و همانند236، ص. 1333)فکوهی،  "به حساب آورد

 (5: 1311نیا، کند )حبیب و حسینیایفا می

( در کتاب شهرها و 1333استیونسون )به عنوان مثال شهرى، نظریات اندیشمندان مختلفی قابل توجه هستند.   فرهنگ مفهوم بررسى در

 هایىعرصه صورت به و فضاى شهر در ترکیبى اىگونه به یا و فرهنگى یادمانى اثر یک از شکلى مجزا به فرهنگى متنى های شهری، برفرهنگ

تجربه زندگی روزمره در فضای اقتصادی، تجربه فردی و نیز  -وی با اشاره به تعامالت فرهنگی دارد. عمومى اشاره فضاهاى و محالت از عمومى

ی( فرهنگ -های فرهنگی مشترک )خواندن متن کالبدیشهری، بر عنصر عملکرد در فرهنگ شهری اشاره دارد که منجر به کشف فرهنگ و ارزش

 گیری معنا و هویت جمعی فضا خواهد شد.و شکل

هوم مف"دهد، های شهری را تشکیل میطالعه شهر و فرهنگهای بسیاری از رویکردهای به اصطالح پسامدرن مبنیامین که مطالعاتش پایه

و  بر  "های غالب مورد توجه قرار دادهشهری را به عنوان حد مشترک بین خاطرات و تجارب شخصی و ساخت تاریخی مفاهیم و ارزشفرهنگ 

، نتیجه ویژگی فضا یا مکان "کند. به اعتقاد وی میای از فضاهای فرهنگی معنادار در شهر تاکید فرهنگی به مثابه الیه -فضاهای کالبدی تاریخی

در حقیقت وی  "ها است.های اجتماعی حاکم در آن مکانها یا روشها، فعالیتها، فرهنگای است که بین یک ساختمان یا شهر و تاریخرابطه

دهد. )استیونسون، مورد توجه قرار می فرهنگى البغ هاىارزش و مفاهیم شناخت فضا را برای کشف و فردى تجربه نیز به شکلی مشابه، ارتباط و

1333: 177-110) 

 -( با نگاه به فرهنگ به عنوان موضوعی معماری، برکالبد معمارانه به عنوان ابزاری جهت حفظ فرهنگ  و لذا میراث فرهنگی1115زوکین )

 با ارتباط در و فضا در فردى وى تجربه در اقتصادی فرد -گیبه تعامالت فرهن"نماید. وی نیز همانند بسیاری اندیشمندان دیگرمحلی تاکید می

 فضا جمعى از هویت هاییبینش و شهر( فرهنگى )متن مشترک عامه فرهنگ کشف فرد به نهایتاً نمایدکهشهر اشاره می روزمره زندگى تجربه

 (.0: 1311نیا، ، به نقل از حبیب و حسینی1333)استیونسون،  "گرددمی نائل
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 هاىمؤلفه از مفهومی نسبتا پیچیده و فراگیر متأثر شهرى فرهنگتوان بیان نمود: میمختلف این حوزه  اندیشمندان نظریات بندیجمعبا 

 اىه)فعالیت تاریخی( ، عملکرد -های تاریخی و کالبد معمارانه فرهنگیبناها و یادمان) شهرى، دارای سه بعد و مولفه کالبد فضاى دهندهتشکیل

)فرهنگی، تاریخی، هنری، مذهبی و ...(،  هاها، ارزش)خاطرات، تصورات، آیین تعامالت و تجربه فردی و ارتباطات( و معنا فرهنگی، و نمادین

به واسطه  تبلور و معنا یافته و عمومى و عرصه  با نشستن بر بستراست. در حقیقت فرهنگ شهری ، معناها، آداب و رسوم(  مفاهیم فرهنگی نهفته

ترین عنصر و مخاطب فرهنگی فضا، با حضور در عرصه شود؛ ارتباطاتی که در آن فرد به عنوان مهمو تعامالت تعریف می ارتباطات از اىمجموعه

 میراث و هایادمان های کالبدی، بناها،و نشانه ها، ارزشبا نمادهافرهنگی پرداخته و   -ت اجتماعیها و تعامالفرهنگی به انجام فعالیت -عمومی

ارب، جکالبدی شهر است که ت -همین ارتباط با متن فرهنگیکند. شهر ارتباط برقرار میکالبدی  -فرهنگى و نیز قرائت متن فرهنگی -اریخیت

د از کنشان به فضا )مکان( را مشخص میها را شکل داده و میزان تعلق و دلبستگیتصویر ذهنی افراد و حس مکان آنتصورات، معناهای فردی، 

های جدیدی )فرهنگی، اجتماعی، ...( برای افراد شکل گرفته و در واقع فرهنگ )شهری( و الگوهای رفتاری معنا و ارزشهویت، ق است که این طری

شهری  فضای در فرهنگ جزء ترینایپایه عمومی عرصهتوان گفت در نهایت می گیرد.آنان تحت تاثیر قرار گرفته و شکل جدیدی به خود می

 .شوندآن تبلور یافته و تجربه می ها در ارتباطی پیوسته و نمادین، دردربرگرفته و این مولفه را دیگر مؤلفه سه هر بوده که

 

 چرخش فرهنگی در گفتمان شهری -4

از  ناپذیرجدایی جزئی ، ریشه در تاریخ داشته و از زمان پیدایش شهر نیز هموارهفرد هر جامعه انسانیویژگی منحصر به فرهنگ به عنوان  

هایی از دوران معاصر، به هایی از تاریخ و نیز در سالاین عامل در برههتوجه به ( 1317؛ لطفی، 1336شود. )مامفورد، محسوب می شهر مناسبات

عه و توسریزی، اقدامات های اخیر توجه به فرهنگ به عنوان عاملی مهم در برنامهدالیل مختلف، کمرنگ و یا نادیده گرفته شده است. اما در سال

 شهر، مجددا در دستور کار قرار گرفته و سمت و سوی جریان و نیز عامل حفاظت و توسعه جهت بهبود شرایط را تغییر داد.

میالدی و نیز نیمه اول قرن  11و  13های قرنحوادث و اتفاقات های ناشی از ویرانی میالدی، متوجه بازسازی 07و  67، 57های دهه

هایی که تنها بر کالبد و معماری بناها توجه داشته و ها و نیز نوسازیبازسازی های جهانی شد.انسه، انقالب صنعتی، جنگنظیر انقالب فر بیستم

 شود.متمرکزبود. در همین زمان بود که مسائل محتوایی نظیر فرهنگ و مسائل اجتماعی نادیده گرفته می

کالبدی است که  غلبه گفتمان معماری و محوریت یافتن فضاید، وارد می شو نیز 1نقدهای مهمی که بر گفتمان مطالعات شهری یکی از

 شود.میر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سبب نادیده گرفته شدن ابعاد و مسائل دیگر نظی

دایم فرهنگی را تایید ای در جهان امروزبا نام پاراگیری پارادایم تازهپردازان اجتماعی شکلشناسان و نظریهبه این سو، جامعه 1117از دهه 

میالدی در علوم و  1107های میانی قرن بیستم شروع شده بود. در حقیقت از اوایل دهه گیری آن از سالهای ظهور و شکلکردند که زمینه

ها به این حوزه های مختلف انسانی، اجتماعی و ...، فرهنگ در مرکز و کانون توجه قرار گرفته و عنصری مهم در مباحث و مطالعات مربوطحوزه

یابد. این گرایش به فرهنگ یا فرهنگی های مختلف، فرهنگی شده و سمت و سوی فرهنگی میشد. به عبارت دیگر مباحث و مطالعات زمینه

 د. نامنمی« چرخش فرهنگی»ها کشیده شد، را که دامنه آن به تدریج به تمامی حوزه« ظهور پارادایم فرهنگی»پردازان شدن، یا به بیان نظریه

، چرخش فرهنگی با اندکی تاخیر نسبت به علوم اجتماعی به شکلی جدی های شهریریزیو برنامهدر زمینه سیاست، تصمیمات، توسعه 

، عامل اقتصاد در کانون سیاست شهری قرار داشته و عنصر محوری و غالب امر حفاظت )بازآفرینی اقتصاد 1137اتفاق افتاد. در واقع در دهه 

ای که در زمینه فناوری و ارتباطات، اقتصاد و فرآیندهای اقتصادی و نیز شد. در این زمان تحوالت گستردهتوسعه شهری محسوب می محور( و

نی فراهم آورد. با جایگزی« فرهنگ»، اتفاق افتاد، به تدریج موجبات تغییر جریان و عامل توسعه را به سمت عنصر «جهانی شدن»ای به نام پدیده

گرا و به طور کلی تحوالت گرا، جامعه فرهنگدر حال تبدیل شدن به توسعه فرهنگتوسعه و تحول اقتصادگرا،  نگ به جای اقتصاد، عامل فره

های اجتماعی و ابعاد دیگر نظیر اقتصاد، سیاست و جامعه، در یکدیگریا در فرهنگ ادغام شده و گراست. در این فرآیند، حوزهاجتماعی فرهنگ

 (.51: 1312یابند)فاضلی ،میهویتی فرهنگی 

                                                           

نامیم . در واقع گفتمان می« های بازنمایی شهررژیم»های شهر یا ها را گفتمانشود که آنهایی خاص بازنمایی و فهم میشهر در هر دوره تاریخی به شیوه1 

 (60و  66ص. ، ص.1312دادن شهر و شیوه سخن گفتن ما درباره شهر است. )فاضلی، های گوناگون فهمیدن، دیدن و نشانشهر، روش



 1931 هامهمنب -1 شماره -اولسال   
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گرایی، المللی، خیزش مجدد بومیهای بینکند که امروزه شهرها و به ویژه کالن شهرها، بر اثر مهاجرت( استدالل می2773گرگ یانگ )

های مایهسرگیری شهر فراغتی، گسترش نقش و جایگاه هنر و های اجتماعی، شکلگرایی، گسترش جنبششدن و افزایش سیطره مصرفمصرفی

وره توانندمانند دهای ارتباطی و بسیاری عوامل دیگر نمیها و فناوریفرهنگی در جامعه شهری، گسترش صنایع فرهنگی، اهمیت یافتن رسانه

وی ریزی شهری برآمده است. در واقع هدف ریزی و شناخته شوند. از این رو وی درصدد ارائه الگوی فرهنگی برنامهگذشته مدیریت، برنامه

دادن چگونگی نهادینه شدن فرهنگ در هر مکان و همچنین چگونگی کاربرد پژوهش و تحقیق درباره اشکال و ابعاد فرهنگ با هدف نشان

 ، مقدمه(.31 :2773گرگ یانگ، ریزی پابرجا )قوی( در همه سطوح است )برنامه

از  شهری و ابعاد مختلف ریزی شهری،گفتمان و مطالعاتامهها و نیز سیاست و برنبنابراین طی چرخش فرهنگی حادث شده در همه زمینه

یر، به ویژه بعد از جنگ جهانی انداز،که از دل تحوالت شهری در نیم قرن اخشوند. این چشماندازی فرهنگی توضیح و نشان داده میمنظر و چشم

های شهری را از تمامی کند پدیدهمدرن است که تالش میانداز منسجم نظری و گفتمانی پسانوگرا یا پسا به وجود آمده است، نوعی چشم دوم

های متنوع فرهنگ تاکید شده و چیز را در پرتو فرهنگ توصیف و تحلیل کند. در واقع در این عصر حاکمیت فرهنگ، بر جنبهزوایا دیده و همه

و هنری(، سیاست، توسعه )فرهنگ به عنوان نقطه  های فرهنگیشدن در همه ابعاد و محورهای اقتصاد )سودآوری و درآمدزایی فعالیتفرهنگی

 کانونی و مفهوم اصلی و مرکزی در تفکر توسعه(، مدنیت )فرهنگ به عنوان بنیاد زندگی اجتماعی و مدنی، انتساب فرهنگ به هرچیزی در زندگی

 .دهدنهایت کل شهر رخ می اجتماعی و آگاهی بشر امروزه به اهمیت فرهنگ و نقش آن در شکل دادن به رفتارها(، رسانه و در

 

 فرهنگ و بازآفرینی -5

و 1167سازی )تجدید حیات شهری( در دهه و تاکید و توجه صرف به کالبد، به باززنده 1157با گذار از بازسازی  در دهه فرآیند مداخله 

به توسعه مجدد یا بازآفرینی  1137دهه ، در  1107گرایش به استفاده مجدد رسیده  و پس از آن با اتخاذ  نوسازی و توسعه مجدد در دهه 

؛ 1331)پوراحمد، حبیبی و کشاورز،  این سیر تکامل را کامل نمود. 1117اقتصاد مدار  ختم شده و نهایتا  نگاه جامع بازآفرینی شهری در دهه 

و به دنبال میالدی  1137دهه از در واقع  (1317؛ لطفی، 1336؛ حبیبی، پوراحمد و مشکینی، 1336؛ حبیبی و مقصودی، 1335پور، حاجی

تالش برای رفع مسائل و معضالت شهری و بهبود شرایط در همه رکود اقتصادی شدید و پیامدهای ناگوار آن نظیر افزایش فقر و بزهکاری، 

اجتماعی و  های خاص فرهنگی، عملکردی، فیزیکی،ای را میان شهرها بر سر نمایش ویژگیها خصوصا بعد اقتصادی، رقابت گستردهزمینه

ها جهت توسعه و تجدید حیات اقتصادی، اجتماعی،  انسانی، فیزیکی و جذب سرمایه وگردشگر برانگیخت.  این اتفاقات،  منجر گیری از آنبهره

 به هدایت شهرها به سمت دورانی جدید شده و انگیزه ظهور و در حقیقت بستر بروز فرآیند و جریان تازه بازآفرینی شهری را فراهم آورد. 

و به  و نیز فرصت و عامل توسعه و حفاظت برگزیده هدف و محور عنوان به دستاویزهای متنوعی را و محرکه نیروهای ،این جریان از آغاز

های یلبیشتر بر ابعاد و پتانستوجه و تمرکز حاکی از این رویکردها به طور کلی مروری بر سیر تکوین ؛ گوناگون مطرح شده است رویکردهای شکل

یکپارچه  از آن ره توسعه و اقتصادی رونق به دستیابی امکان که به جای تاکیدصرف بر کالبد است ،شده فراموش ارهایسازوک بازتعریف و محتوایی

های تری از رهیافتخورد و بخش گستردهآورند. در این میان توجه به میراث تاریخی و فرهنگی بیش از سایر عوامل، به چشم میرافراهم می

 ( 43: 1317دهد. )لطفی، ا تشکیل میمرتبط با جریان بازآفرینی ر

گیری و در واقع آغاز جریان بازآفرینی شهری، فرهنگ و بعد فرهنگی نیز به عنوان بعد غالب و میالدی و همزمان با شکل 1117در دهه 

رفع مسائل و معضالت و  ای یافته بود. در همین زمان، تالش برای کانون اصلی توجه در مطالعات و ابعاد مختلف گفتمان شهری اهمیت ویژه

 بهبود شرایط و بحران مالی ناشی از دوره قبل و رونق اقتصادی، فرهنگ را به عنوان عامل اصلی توسعه و ابزاری برای کسب و کار شهرها، به

ان اصلی به عنوان جریدر فرآیند بازآفرینی شهری نیز ، کارگیری فرهنگ خصوصا به عنوان عاملی اقتصادیرو بهکند. از اینشکلی جدی مطرح می

 نقش و اهمیت شود.و حاکم حفاظت و توسعه شهری، کاربردی عمومی و گسترده یافته و در واقع هدایتگر اصلی توسعه، احیا و رونق شهرها می

 نکته این به د،دهنمی قرار اقتصادی توسعه مستقیم را بازآفرینی محوریت که قبلی رویکردهای به پاسخی رود که درتا آنجایی پیش می فرهنگ

( در 41 :1317به نقل از لطفی،  Hughesنخواهد داشت. ) موفقیتی نجوید، بهره فرهنگ عامل از که ایشهری که بازآفرینی شودمی اشاره اصلی
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 سازگاری فرهنگی اهداف با تواندنمی و فرهنگی وجود نداشته و تاریخی مسائل به پایبندی الزاماً رویکردهای قبلی که صرفا اقتصادی بودند، ،

 ( 1317باشد. )لطفی،  داشته

ای هشود؛ چرا که فرهنگ و جذابیتدر رقابت امروز میان شهرها که بر سر جذب سرمایه بیشتر به شهر است، این اهمیت بیشتر نمایان می 

ب جذب سرمایه انسانی و خصوصی ( که  سبZukin, 1995:2) "های توریستیعاملی منحصر به فرد و اساس جاذبه"تواند به عنوان فرهنگی می

 در نتیجه این جریان، فرهنگ ها ایجاد شود.شود عمل کند و در واقع اقتصادی پربازده مبتنی بر فرهنگ، هنر و سمبلو نیزگردشگر به شهر می

 ,Sacco & Blessiاجتماعی )های کالبدی، طبیعی، انسانی و های شهری )سرمایه فرهنگی یا نمادین( در کنار سرمایهبه عنوان یکی از سرمایه

شده )سپهرنیا، دالوری و امیری  رسمیت شناخته به خالق صنایع تولید و فراغت اوقات فعالیتهای هنری، هایفعالیت تولید ( در راستای2007

 کند.( و جایگاه و نقش محوری خود را در بازآفرینی شهری پیدا می140 :1311صالحی، 

 پایدار توسعه در مؤثر ایعنوان شاخص و نیرو محرکه به و اجتماعی بعد در بلکه فردی جنبۀ از نه فرهنگی سرمایه امروز، جهانی شبکه در

 و اقتصادی سیاسی، های اجتماعی،حوزه تمامی در خالق جوامع به رسیدن فرهنگی و و حیات سبک زندگی، تجدید ارتقای و فرهنگی، حفظ

 یابد. )همان( اهمیت می فرهنگی

 

 ل رویكرد فرهنگی در بازآفرینی شهریسیرتحو -5-1
های اخیر، مفهوم فرهنگ و نقش و جایگاه آن در جریان توسعه و حفاظت شهری و رابطه و ترکیب آن با دهههمگام با تغییرات شهری 

جهانی که نگرش های پس از جنگ یعنی سال 1167 -1147های و اقتصاد نیز دگرگون شده است. در دهه فرهنگ ترکیب از گانهاقتصاد سه

بازسازی حاکم بر جریان مرمت و توسعه شهری است، فرهنگ عاملی جدا از اقتصاد و تولید و حتی متنافر با آن تلقی شده و نقشی در توسعه و 

چنانچه  ( در حقیقت در این دوره،Bianchini, 1993:.37خوانند. )می« الکترونیک از پیش هنرهای»رونق اقتصادی ندارد. این دوره را دوره 

 یاشاعه طریق از اقتصادی درآمد کسب امکان دادننشان برای «فرهنگ صنعت» ترکیبی واژه کند، از( نیز به شکلی مفصل بحث می1111آدورنو )

 شد.می استفاده« انبوه فرهنگ» یا «تک فرهنگی» نوعی

جریان بوده و تحوالت ساختاری اقتصادی بسیاری  میالدی، که مرمت شهری با نگاه نوسازی و توسعه مجدد در 1137 -1107های در دهه

رخ داده است، فرهنگ به عنوان ابزاری در خدمت اهداف سیاسی و اجتماعی ارجح بر اهداف اقتصادی در مسائل شهری وارد شده است. این همان 

شود اما هنوز به عنوان مطرح می« رهنگیصنایع ف»های فرهنگی و در واقع آمیزش فرهنگ و اقتصاد در قالب ای است که فرهنگ و فعالیتدوره

 گر اصلی عرصه و جریان اقتصادی نقش ندارد.هدایت

 یزبان یک"از طریق  عمومی اجتماعی زندگی حیات تجدید و اجتماعی و و مشارکت شخصی توسعه بر میالدی تاکید 1137از اواسط دهه 

از این زمان  .شد جایگزین (Bianchini, 1993:13) "کندشهری تاکید می فیزیکی و اقتصادی بازآفرینی را در فرهنگی سیاست بالقوه سهم که

هد. دبه بعد است که فرهنگ به شکلی مثبت با توسعه اقتصادی پیوند خورده و هرچه بیشتر جایگاه خود را درجریان بازآفرینی شهری ارتقا می

ترین شیوه کاربست فرهنگ در بازآفرینی ترین و نوآورانهبه عنوان کامل« قصنایع خال»مفهوم  1117رود که در دهه این سیر تا آنجایی پیش می

  دهد، مطرح شد.قرار می این جریانشهری که آن را در محوریت 

 که رسیممی آفرینش مکان و شهری بازآفرینی یکپارچه جریان به فرهنگی، عناصر محدود کارگیری به و انتخاب از گذار، این طی"در واقع 

 (.1317به نقل از لطفی،  Evans) "شودپرداخته می رقابتی محیطی در های جامعهخواسته و تقاضاها تجارت، تفرّج، به آن در

 خالقیت، از که بتوانند گیرند( را در بر میLandry & Bianchini, 1995:4)" اقتصادی هایفعالیت از وسیعی گستره "خالق صنایع

 اطالعات و دانش از برداریبهره و تولید با ( کهHowkin, 2009:88استعداد بالقوه استفاده نموده ) و مزیت یک عنوان به فردی استعداد و مهارت

 ,Landry & Bianchiniپردازند )شغل و ارتقای اقتصاد می و ثروت محصول، کاال و خدمات نوآورانه و فرهنگی و از این ره ایجاد تولید به

1995:4 .) 

های اقتصادی و نیز های معنوی و فرهنگی است که خالقیت بر آن تاثیر گذارده و آن را تبدیل به سرمایهمایههای این فرآیند، سرورودی

 مبتکرانه و نوآورانه هایفرهنگی و تخصص صنایع متخصص در و خالق آموزش افراد و کند. صنایع خالق با جذباجتماعی به عنوان خروجی می

 ملی برند فرهنگی و تولید جدید، به شکلی هدفمند و منطبق با نیازهای فرهنگی جامعه به تولیدکاالهای تکنولوژی و دانش از گیریو نیز بهره
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شده و در  خارجی و داخلی جدید مخاطبین تولید خود، منتخب مصرف مخاطبین و جذب ها پرداخته و به صورتی کامل و کارآمد سببآن برای

 ( Cheng, 2006؛ 1311یابد. )سپهرنیا، دالور و صالحی امیری، ی ارتقا میفرهنگ هایسرمایه تولید و فرهنگی مصرف نتیجه

این سیر تکوین و تکامل جایگاه فرهنگ در فرآیند بازآفرینی که همگام با تالش برای تبدیل شهرهای صنعتی دیروز به شهرهای امروزی با 

 هایانگیزه و رویدادها با جریان توسعه نمودن پذیرتطبیق فرآیند و بطئی حرکت نوعی "دهنده های فرهنگی و خدماتی بود، نشانمحوریت فعالیت

)لطفی،  "« مبنا فرهنگ بازآفرینی»شرایط  به گام گام به رسیدن برای ایی شیوهکننده تعریف خود، جایگاه تواند درفرهنگ است که می بر مبتنی

سه نوع الگو برای اثرگذاری و شرکت دادن عامل فرهنگ در بازآفرینی  ،ا این سیر تحولتوان معادل ب( باشد. در این میان می51، ص. 1317

 ( مشخص نمود:Evans  & Shaw, 2004شهری )

 فرهنگ و بازآفرینی:  الف:

 هایی نهحرکت عنوان به فرهنگی مقیاس وکوچک پراکنده یا رویدادهای امکانات از دهنده استفادهنشان «بازآفرینی و فرهنگ»مفهوم 

های فرهنگی در توسعه ( در حقیقت در این مدل فعالیت51، ص. 1317است؛ )لطفی،  شهری بازآفرینی جانمایه و اصلی بدنۀ با مرتبط چندان

ریزی جامع به شکلی کامل ادغام نشده و مداخله اغلب در مقیاس کوچک است: مانند یک برنامه هنر عمومی برای یک استراتژیک یا سطح برنامه

 کند کهمی قلمداد« کاربری» نوعی صرفا را آبادگری، فرهنگ اصلی رویکرد با بازآفرینی نگاه این در (Evans  & Shaw, 2004:5پارک تجاری؛ )

 فرهنگ ها بهکاربری از پیشنهادی،سهمی هایطرح به این ترتیب در دهد. اختصاص خود به را سطوحی تواندمی ریزی شهری،چارچوب برنامه در

 ( 1317:51 یابد. )لطفی،می  اختصاص

  بازآفرینی فرهنگی: ب:

های فرهنگی ( و  فعالیت51، ص.1317شناسانده )لطفی،  ایراهبردهای توسعه از جزئی عنوان به را خود فرهنگی این الگوکارکردهای در

(. Evans  & Shaw, 2004:5محیطی ادغام شده است )ها در حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیستکامال با استراتژی یک ناحیه در کنار دیگر فعالیت

 ارتقاء یا ساختن، جهت درگیر در نیرویی تواندمی فرهنگ توسعه، به «اقتصادی و محیطی، اجتماعی زیست» گانهسه نگاه حقیقت در چارچوب در

یار به رویکرد محیطی گردد. این مدل بسزیست کیفیت برقراری و اجتماعی سرزندگی رونق اقتصادی، موجب و باشد، عوامل این از هرکدام

 فرهنگی هایپروژه ( چراکهEvans  & Shaw, 2004:5پیوسته است؛ )« بازآفرینی شهر»و « سیاست فرهنگی»و « ریزی فرهنگیبرنامه»

 هایهزینه صرف نیازمند و یابندمی نیل رویکرد فرهنگی مجدد با توسعه سوی به مواقع بسیاری در که تعریف دارند قابلیت ای در آنگسترده

 نام شهری هایبرنامه در فرهنگی گذاریسیاست نوعی توان ازترتیب، می این هستند. به خود اهداف به رسیدن برای زمان طوالنی مدت و کالن

 (1317:51)لطفی،  .کندپیدا می بسیاری قرابت «ریزی فرهنگیبرنامه»برد که با 

 مدار )مبنا(: بازآفرینی فرهنگج: 
 ها احتماال دارایشود. فعالیتگر( و موتور بازآفرینی دیده میرویدادهای[ فرهنگی به عنوان کاتالیزور)تسهیل های ]ودر این مدل فعالیت

ها ممکن است طراحی یا ساخت یا استفاده شوند. این فعالیتیک مشخصه عمومی باال و منظم هستند و به عنوان عالمت بازآفرینی ارجاع داده می

رای ها که بهایی برای کاربری تجاری یا عمومی باشند؛ یا احیای فضای باز و یا معرفی یک برنامه از فعالیتتمانمجدد از یک ساختمان یا ساخ

 (. Evans  & Shaw, 2004:5رود)برندسازی مجدد مکان به کار می

دی یکپارچه است، که رویکرترین رویکرد بازآفرینی شهری مدار، به عنوان متاخرترین و اصلیدر حقیقت بازآفرینی شهری فرهنگ

های فرهنگی دهند. در واقع در این الگو، فرهنگ و فعالیتها و رویدادهای فرهنگی محوریت آن را تشکیل میو در واقع فعالیت« رویدادمداری»

د، روساخت و روبنای رونهای نوآورانه اقتصادی به کار میو حوزه« صنایع خالق»ریزی و در قالب که در جایگاهی راهبردی در توسعه و برنامه

لی این ها هدف اصدهند. بنابراین زیربنا و زیرساخت این رویکرد، سازوکارهای اقتصادی و پربازده هستندکه دستیابی به آنجریان را تشکیل می

 (Evans & Shaw, 2004؛ Bianchini, 1993؛ 1317کنند. )لطفی، می شهرها ترسیم را برای گرافرهنگ ایجریان است و در نهایت چهره

این الگو با توجه و احترام به ساختارهای اجتماعی، کالبدی، فرهنگی و معنایی گذشته و حفاظت و صیانت از میراث شهری و 

ها با ساختارهای فرهنگی،کارکردهای تاریخی و هویت و معنای نهفته در بافت، سعی در ایجاد و توسعه ساختارهای تازه و تطابق آن
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کالبدی جدید، در عین حال همخوان با گذشته، ایجاد خواهد شد که دارای محتوا و  -که ساختاری فضاییآننتیجه  پیشین دارد.

یابد و در عین حال پاسخگوی نیازهای کارکردی اجتماعی و فرهنگی بوده و معنا و تصویر مکان و هویت گذشته آن بهبود و ارتقا می

 گردشگری مدار را در ابعاد اقتصادی نظیر توسعه و ترویجفرینی شهری فرهنگتوان اهداف بازآای نیز هست. بنابراین میتوسعه

ها و رویدادهای اجتماعی زایی؛ عملکردی شامل ایجاد و یا احیای فعالیتها، اشتغالگذاریفرهنگی و از آن ره جذب سرمایه و سرمایه

کالبدی و  فرسودگی کاهش و رفع ها،د و بهینه از آنشهری گذشته و استفاده مجد کالبدی مانند احیا فضاهای -و فرهنگی؛ فضایی

 هویت، معنا و وجهه ]تصویر[ بافت، تقسیم نمود. ارتقاء در نهایت معنایی یعنی

 بازآفرینی بر بودن، عالوه بر پرهزینه و زمان«مدار فرهنگ بازآفرینی»به  «فرهنگی بازآفرینی»از در واقع دلیل و انگیزه اصلی گذار

 میراث از حفاظت و احیاء با همزمان فرهنگی هایترویج فعالیت و رویدادمداری مدار برفرهنگ بازآفرینی تأکید فرهنگی، به علت

 ,Landry, Greene, Matarasso & Bianchiniتر از همه وجه بسیار پررنگ و پراهمیت اقتصادی آن است. )شهری و مهم

 ,Bianchiniاست ) اقتصاد و جریان فرهنگ دو نمودن بازآفرینی، همگرا اصلی هدف در این مقطع ( در حقیقت،9-10 :1996

1993: 37). 

های مکان در طراحی شهری،شامل فرم )کالبد(، دارای سه بعد یا مولفه، مشابه با مولفهنیز مبنا را توان بازآفرینی فرهنگمی

سازی و دستیابی به مصداق مکان است که از طریق ل مکانمبنا به دنبافعالیت )کارکرد( و معنا دانست. در حقیقت بازآفرینی فرهنگ

ها و رویدادهای فرهنگی و یابد؛ بدین معنا که با نوسازی و بهسازی کالبدی و ایجاد و تجدید حیات فعالیتها تحقق میاین مولفه

 (Montgomery, 1998؛ 1317گردد. ) لطفی، گیری تصویر، معنا و در نهایت ایجاد هویت و حس مکان میهنری، سبب شکل

 

 محله فرهنگی -6

 پیشینه محله فرهنگی -6-1
های اقتصادی، یعنی زمانی که بازآفرینی شهری و در واقع دوره نزول شتابان و تغییر و تحوالت ساختاری در بخش 1137و  1107از دهه 

 مدرنیسم جریان داشت،زدایی و اقتصاد پستو خصوصا بعد فرهنگی آن رویکرد غالب احیای شهرها و مناطق پساصنعتی بوده و حرکت صنعت

های هنری و فرهنگی اهمیت بسیاری یافت. در این دوره کارآفرینان محالت و نواحی خاصی از شهر، خصوصا مناطق مرکزی، به عنوان مرکز فعالیت

ه هایی کنمایند؛ فعالیتهنری و خالق میهای ها، جذب چنین مناطقی شده و اقدام به فعالیتجوان، به دالیل مختلفی نظیر نرخ پایین اجاره

ها دهند. این محدودهموجبات مشارکت هرچه بیشتر مردم را نیز فراهم نموده  و در واقع نیرو محرکه و عامل اصلی بازآفرینی منطقه را تشکیل می

 ;Bianchini, 1993; Kong, 2000; Roodhouse, 2006شوند. )نامیده می« های فرهنگیها یا محلهمحدوده»در برداشتی عام 

Wansborough & Mageean, 2000  ) 

 بازآفرینی، اما ندارد وجود فرهنگ محوریت با شهری هایطرح محدوده عمل و مقیاس تعیین برای بندی مشخصیگرچه در اصل تقسیم

-51 :1317)لطفی،  نماید.تعیین میکالبدی  -های خود مقیاس فضاییهای فرهنگی، برای اقدامات و طرحمبنا با تعریف محلهفرهنگ شهری

( این مفهوم همگام با سیر تحول حضور و کاربست فرهنگ در شهر و بازآفرینی شهری، دچار تحول در مقیاس گردیده است. در واقع همزمان 52

ن را داریم، ای« صنعت فرهنگ»با حضور پراکنده و نه یکپارچه و ادغام شده از فرهنگ در فرآیند بازآفرینی )فرهنگ و بازآفرینی( که در واقع 

های فرهنگی در ترکیب بیشتر و هستند. پس از آن فرهنگ  و فعالیت« های فرهنگیهسته»ها در مقیاس کوچک و پراکنده به شکل محدوده

به عنوان « یبندی فرهنگاستخوان»یابد. در این زمان نمود می« بازآفرینی فرهنگی»و « صنایع فرهنگی»بهتری با فرآیند بازآفرینی قرار گرفته و 

ر تیابد. از این زمان، فرهنگ هرچه بیشتر شروع به ادغام در فرآیند بازآفرینی نموده و صنایع فرهنگی کاملعرصه حضور فرهنگ در شهر معنا می

های مرمت و در طرح مبنا رویکرد غالب مداخلهشود. در حقیقت این زمانی است که بازآفرینی فرهنگظاهر می« صنایع خالق»شده و به شکل 

« محله فرهنگی»یا « محدوده»متر( است که آن را  477بهسازی شهری است و مقیاس و عرصه حضور فرهنگ در شهر در حد یک محله )شعاع 

 شود.تبدیل می« عرصه فرهنگی همگانی»به « بندی همگانیاستخوان»نامند. در واقع می
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 منچستر شمالی محله و 1137دهه  به اواخر مربوط 1شفیلد فرهنگی صنایع شامل محله توانمیرا  انگلستان در مفهوم این های آغازیننمونه

 است که3 دوبلین در 2بار تِمپِل شود، می داده ارجاع آن به شکلی مداوم به که مثالی معروفترین دانست. گردید، گذاریپایه 1113که در سال 

 -1117های سال به مبنا شهری فرهنگ بازآفرینی کاربست از اینمونه عنوان به آن و ایجاد گردد بازمی 1137دهه  اواخر به آن گیریشکل ایده

 (Montgomery, 2003:294) .شودمی مربوط 11

 کالبدی میراث تاریخی، و پیشینه ها ویژگی هستند؛ شهرها درونی و مرکزی هایبافت از معموالً جزئی شده، تعریف فرهنگی هایمحدوده

 هایمحدوده تعریف برای تریمناسب تا شرایط شودمی موجب شهرها، از بخش این در فرهنگی نیاز کارکردهای با متناسب ساختمانی ذخیره و

 (Montgomery, 2003) .باشد مهیا فرهنگی

 

 تعریف محله فرهنگی -6-2
 به اقتصادی و فرهنگی توسعه آن در وسیعتر کهراهبرد  یک از بخشی به عنوان فرهنگی معموالً هایمحله"( 2773)4به عقیده مونتگومری

 شهرها درونی بافت از مشخص ایمحدوده بازآفرینی یا توسعه مجدد با معموالً مفهوم اند. اینبوده مدنظر گیرد،می قرار توجه یکپارچه مورد شکلی

 پیکربندی را همگانی عرصه و داد مورد تشویق قرار را مختلط هایکاربری بر مبتنی شهری توسعه بایستی آن گیرد که درمی قرار نزدیک در ارتباط

 خلق و فرهنگی تولید به همراه فرهنگ و هنرها بیشتر مصرف برای راهبردهایی به ترکیب  فرهنگی هایمحله دیگر معنای نمود. به دوباره

 ( Montgomery,2003: 293) "پردازد.می شهری هایمکان

 در حداقل یا تصادفی طور به که رسدمی به نظر و بوده طوالنی ایپیشینه و تاریخ دارای هاییمکان کند که چنینوی همچنین بیان می

 رسدمی نظر تازه به اخیر، دوران در فرهنگی هایمحله شکوفایی مورد که در اینکته اند.شکل گرفته زمان طول در شهر یک توسعه کلی خالل

 .شودمی استفاده همچنان و شده شهرها استفاده درونی افول به رو هایمحدوده بازآفرینی منظور آگاهانه به الگویی به عنوان آن از که است این

های فرهنگی را از اند. وی محلهشده گرفته کار به شهری راستای بازآفرینی در سیاسی سازوکاری عنوان به فرهنگی هایدیگر محله معنای به

داند. ریزی و توسعه هم برای حفظ و هم تشویق تولید و مصرف فرهنگی میهای برنامهریزی شهری به کارگیری قدرتدیدگاه برنامه

(Roodhouse, 2010: 24) 

 حاوی که  مشخص و محدود فضایی منطقه یک عنوان به است فرهنگی ممکن محله کنند که یک ( توصیه می2777) 6و مگین 5وانزبرو

 مناطق انندم هاییاستفاده شامل است ممکن چنین مناطقی اگرچه دیگراست، تعریف شود، مناطق با مقایسه در فرهنگی امکانات از باالیی تمرکز

 رسمی شود.  تفریح و باز فضاهای ، هاکتابخانه کودکان، بازی

یک " :است شده ارائه زیر شرح به 17جین و ،1بل ،3اوکانر ،0پارکین مونتگمری، توسط فرهنگی سودمند برای محله تعریفی چارچوب یک

 هایفعالیت برای تمرکزی عنوان به که است شهرستان یا و بزرگ شهر یک از جغرافیایی ناحیه محله فرهنگی یک

                                                           

1 Sheffield 

2 Temple Bar 

3 Dublin 

4 Montgomery 

5 Wansborough 

6 Mageean 

7 Parkin 

8 O'Connor  

9 Bell 

10 Jayne 
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 عمل شده، داده اختصاص هاییفعالیت چنین از وسیعی اسکان طیف به  که هاییساختمان از گروهی حضور طریق از هنری، و فرهنگی

 قتشوی و تسهیل منظور به را محیطی و دهند،می قرار هدف مورد هویت حس یک ایجاد برای را شده اقتباس یا و شده طراحی فضاهای و کند،می

مچنین رودهاوس یک محله فرهنگی را ه    (Roodhouse, 2010: 22-23) "کنندمی ارائه و آماده هنری و فرهنگی هایفعالیت و خدمات ارائه

 محله فرهنگی یک شناسایی"تعریف وی گیرند. در واقع بنا به داند که در یک مکان خاص قرار میها میشبکه -هایک خوشه مختلط از فعالیت

زینی گهای فرهنگی است که به شکلی فیزیکی تعریف و متمرکز شده و تشویق به مکاناز یک ناحیه جغرافیایی و نقطه تمرکزی برای فعالیت

و فرهنگ را به عنوان  به عقیده وی یک محله فرهنگی انسجام و همگرایی هنرها و میراث را در فرهنگ (Roodhouse, 2010: 24. )"شوندمی

 گذارد. )همان(مظهری از جامعه به نمایش می

در نهایت بر اساس تعاریف باال و نظریات مختلف اندیشمندان : یک محله فرهنگی یک منطقه و محدوده  در درون شهر با 

و حیات چرخه اقتصادی به  های آن، فرهنگی، هنری و سرگرمی بوده و پویاییای تاریخی، فرهنگی است که غالب فعالیتپیشینه

های فرهنگی وجود دارد: شود. نکات و ویژگی کلیدی در تعریف محلهها و در حقیقت رویدادمداری محقق میواسطه این فعالیت

 های مثبت یکشناخته شده و بنابراین بسیاری از ویژگی متمایز محله یک عنوان به هانخست آنکه در عین حال که این محدوده

های جمعیتی و یا پایداری و انسجام اجتماعی را دارا خواهد بود، اما لزوما دارای حد و مرزهای دقیق یک محله و ویژگی محله نظیر

فرهنگی هستند  ها و رویدادهایفعالیت ها . مناطقی مشخص و محدود ازها محدودهمساحت و امکانات نخواهد بود. در حقیقت این 

نظیر خالقیت و نوآوری، تحرک، پویایی و سرزندگی و در نتیجه معنا، هویت و تصویر خاص  های منحصر به فردیکه واجد ویژگی

 باشند.می

  های محله فرهنگیویژگی -6-3

های فرهنگی در تعریف و تبیین محله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ها که در حقیقت ای از شرایط و ویژگیمجموعه

 به عنوان خصوصیات یک محله فرهنگی موفق به

-شوند، ضروری میشمرده می« مکان»عنوان یک 

یک مکان یک محله فرهنگی، در حقیقت نمایند. 

ن های آشهری موفق است که عوامل، عناصر و ویژگی

عنی ی)بر اساس مدل کانتر( در سه بعد یا مولفه مکان 

-شوند. در واقع همانفرم، عملکرد و معنا مطرح می

احی شهری، ترین عامل و هدف در طرگونه که مهم

های موفق است، در محله و ایجاد مکان 1سازیمکان

فرهنگی نیز ساخت مکان در درجه اول اهمیت دارد. 

ها مهم اند؛ مکان"کند چنانچه مونتگومری  بیان می

 (Montgomery,2003: 302) "مهم است مکان

 

 

 

 

 

                                                           
1 Place making 

له فرهنگیمح  

 معنا )بعد معنایی( فرم )بعدکالبدی(

ریخت شناسی یا مورفولوژی 

 شهری ریز دانه )تراکم فرم(

پذیری ذخائر تنوع و تطبیق

 ساختمانی

 نفوذپذیری منظر خیابانی 

 خوانایی

تعداد و کیفیت فضاهای 

 شهری

های اصلی و تنوع کاربری

 فرعی، مکمل روزانه و شبانه

وسعت و تنوع رویدادها، 

فرهنگی ها و مکانجشنواره  

 حضور اقتصاد شبانگاهی

های اقتصادی قوت بنگاه

 کوچک و کسب و کار خالق

برخورداری از حس تاریخ 

)آینده()گذشته( و پیشرفت   

 هویت

 تصویرسازی

فضاهای مهم برای 

 گردهمایی و دیدار

 

 جداره فعال

پذیریشناخت  

ها و طراحی وجود سبک

 قابل تحسین

 عملکرد )بعدکارکردی(

 Montgomery,2003  منبع:  های محله فرهنگی: ویژگی1شكل 
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های مختلف ها، معادل با کیفیتتوان دریافت که در حقیقت این ویژگیدر خصوصیات و معیارهای یک محله فرهنگی موفق میبا دقت 

احی های طرمحیطی برای ساخت یک مکان شهری موفق هستند. در حقیقت اگر این معیارها در سه بعد یا مولفه فرم، عملکرد و معنا با کیفیت

ها یتکنند. این کیفپوشانی میهای کلیدی الزمه ساخت یک مکان شهری موفق را همداده شوند، بسیاری از کیفیتشهری در این ابعاد مطابقت 

پذیری، نفوذپذیری، خوانایی، امنیت، سرزندگی، سازی انجام شده در همه ابعاد عبارتند از: تنوع )گوناگونی در همه ابعاد آن(، انعطافطبق معادل

مکان، دلبستگی به مکان و تعلق مکانی. در حقیقت با ایجاد و یا احیای تنوعی های معنایی شامل هویت، حسی و مولفهانگیزمداری، نقشپیاده

ها و رویدادها خصوصا با تاکید بر بعد فرهنگی، تاریخی و میراث که الزمه آن احیا و ایجاد کالبد و فضای مناسب است، ها، فعالیتاز کاربری

 تر از آن سبب احیا و تقویت هویت، معنا و حس مکان ت را در همه ابعاد به وجود آورده و مهمسرزندگی، پویایی و حیا

 

 گیریبحث و نتیجه -7

ها، آداب و رسوم و اعتقادات مشترک مردم سروکار دارد، در طول تاریخ همواره پیوند تنگاتنگی فرهنگ به عنوان عاملی که با باورها، ارزش

آن داشته است. در حقیقت شهر بستری برای تولید و مصرف دائم فرهنگ است که تمامی مسائل آن به نوعی تحت  با شهر و مسائل مربوط به

ایی، سازی عملکردها، پویگذارد. از این رو در فرآیند مداخله و احیا نیز به عنوان جریانی برای باززندهتاثیر این عامل قرار داشته و بر آن تاثیر می

تواند نقش مهمی را ایفا نماید. چنانچه پژوهش حاضر نیز هدف اصلی خود را بررسی نقش هویت و معنا، عامل فرهنگ می تر از آنحیات و مهم

ینی رفرهنگ در احیا محالت تاریخی قرار داده است و در این راستا پس از مطالعه مفاهیم و ادبیات، سیر تحول و نقش فرهنگ را در فرآیند بازآف

ر ترین مصداق به کارگیری فرهنگ دنماید. با بررسی محله فرهنگی به عنوان متاخرترین و کاملویکرد مداخله بررسی میبه عنوان متاخرترین ر

کند. در حقیقت معیارهایی که سازی ایفا میفرآیند مداخله و به طور خاص بازآفرینی مشخص شد که این رویکرد نقش بسیار مهمی را در مکان

های محیطی مختلف الزمه ساخت یک مکان موفق است؛ گرچه که دهد، معادل با کیفیت، عملکرد و معنا ارائه میاین رویکرد در سه بعد فرم

ای بر خضور و استفاده از فرهنگ، هنر، تاریخ و میراث وجود دارد. بدین معنا که با ایجاد و احیای تنوعی از فضا و کالبد مناسب به تاکید ویژه

ها و رویدادهای مختلف اصلی، فرعی و مکمل و به ویژه فرهنگی، هنری، تاریخی و مذهبی، معنا و هویت ا، کاربریهعنوان بستری برای فعالیت

مکان و در نتیجه تصویر ذهنی و حس مکان آن احیا خواهد شد. این دقیقا همان چیزی است که الزمه بازآفرینی و احیای یک مکان و ساخت 

جا مورد تواند به عنوان الگو و دستورالعمل کلی برای فرآیند مداخله و احیا در همهاین رویکرد مییک مکان موفق است. اصول و معیارهای 

هایی که در آینده انجام استفاده قرار گیرد؛ به شرط آنکه  با بستر، زمینه، مخاطبین، فرهنگ و تاریخ خاص مکان مطابقت داده شود. پژوهش

ای هه بعد تدقیق کرده و گسترش دهند و بتوانند به الگو و دستورالعمل نسبتا کامل و قابل تطبیق در مکانتوانداین معیارها را در هر سگیرد میمی

تر در امر فرهنگ و فرهنگ شهری و چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن در مختلف دست یافت.این امر در گرو تحقیق هرچه بیشتر و دقیق

 پذیر است.ها با یکدیگر امکانهای آنداخله، احیا و بازآفرینی و تطبیق و ارتباط  اصول و ویژگیفرآیندها و جریانات شهری و خصوصا امر م
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