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 شهرها از منظر لوفور یفضا و فضامند یمفهوم فلسف یواکاو

     

 1حجت حاتمی نژاد
 90/90/00تاریخ دریافت:  

 01/91/00: تاریخ پذیرش
 

  06031کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

برای تفکر فضا به عنوان یکی از واقعیت های جهان مادی، تا کنون اندیشه ورزی های پر دامنه ای را بر انگیخته است. 
درباره فضا راه های گوناگونی وجود دارد. به عنوان نمونه برای درک پدیده شهر و جامعه در مجموع، تدوین مفهوم مناسبی 
از فضا ضروری است؛ با این حال، ماهیت فضا در تحقیقات اجتماعی هنوز ناشناخته و مبهم باقی مانده است. پیچیدگی 

افیزیکی، باعث شده تا برخی از متفکران در برابر شکار مفهومی آن اظهار عجز نمایند. مفهوم فضا، همانند سایر مفاهیم مت
رغم این پیچیدگی، تالش برای دستیابی به مفهومی دقیقی از فضا، از زمانی که بشر فکرت آموخت و به به هر حال، به

های و تأثیر و تأثرات متقابل بین حوزه هاتأمل و تفکر پیرامون مفاهیم متافیزیکی و انتزاعی پرداخت، با فراز و نشیب
وقفه ادامه داشته مختلف فکری، از جمله تبادل بین فلسفه و علم؛ به ویژه علم فیزیک و سایر عوامل و تعینات بیرونی بی

. این مقاله با هدف واکاوی مفهوم فضا به تحلیل آیدها به حساب میی موجودیت جامعهفضا خود شیوهاست. از طرفی 
ندی شهرها و بررسی اقتصاد سیاسی فضا و نقش آن در نظام برنامه ریزی شهری پرداخته است. طبق نتایج بدست فضام

باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی به  )فضای جغرافیایی( بحث توجه به فضا و مکانآمده به این مهم می رسیم که 
 زمانی، بعدی با است، مکانی - اجتماعی ایپدیده شهر یبترت بدین. عنوان دست یابی به توسعه پایدار شهری مطرح باشد

 که را عمل و های اندیشه شیوه شهری، فضاهای نمادین نظم ترتیب این ت. بهاس زمان از محصولی شهرو  مرئی اما
 شهری کمک فرم در ها فضامندی مراتب سلسله مطالعه. کنند می ما تحمیل بر هستند اجتماعی زندگی موجود الگوهای

 آمیزند و شهری می در دولت اقدامات و خانوادگی و تعهدات همبودی طبقاتی، مناسبات فردباوری، چگونه بدانیم تا کند می
 کشد. می خود دنبال به را شده شهری و آگاهی کند می پیدا ضمنی معنای فضا، خلق در قدرتش واسطه به شدن سرمایه

 

 اقتصاد سیاسی فضا.، ت اجتماعیعدالشهری،  فضای، فضا، فلسفه یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (hojathatami@ut.ac.irاستادیار  مدعو گروه معماری و شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی خیام مشهد، ایران )دکتر،  - 1
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 چارچوب تئوریک -1
 تعریف فضا -1-1

بریم که گویی کنیم.  طوری آن را به کار میها از آن استفاده میای است که به سادگی و آسانی در انواع زمینهواژه« 0فضا»
ه معنی فضاست، باهم توافق داریم )مدنی پور، این واژه از قید هر نوع مسأله و تناقضی آزاد است و مثل این که همه ما، بر سر آنچ

(. فضا در حیطه دانش معماری و شهرسازی به مفهوم فضایی است که به اشکال گوناگون محدود شده و دارای کارکردهای 9:0610
، رفع های فردی و جمعی، خصوصی و عمومیهاست. فعالیتای است. این فضا بستر جریان پیدا کردن زندگی روزمره انسانویژه

های انسانی همه و همه در زمینه فضای شهری و معماری است که جایگاه خود را پیدا ها و ارتباطنیازهای هرروزه، رفتارها، کنش
-های گوناگون از قبیل فلسفه، جامعههای متعدد و رشتهای است که در زمینه(. فضا واژه29:0601کنند )زارع زاده شهرسبی، می

شود. لیکن تکثر کاربرد واژه فضا به معنی برداشت یکسان از این مفهوم در سازی به طور وسیع استفاده میشناسی، معماری و شهر
های مختلف قابل بررسی است. فضا یک تولید مادی، ایدئولوژی، فرهنگی، های موفق نیست، بلکه تعریف فضا از دیدگاهتمام زمینه

ها، نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام فضا و پراکندگی و افتراق فضایی پدیده گیریرو، در شکلباشد. از اینسیاسی و طبیعی می
گردد که در (. فضا بنا به شدت واقعه و تأثیر آن مملو از صور متفاوت جزئیاتی می03:0606ایدئولوژیکی، نقش اساسی دارد)شکویی، 
توانند اجزاء فضایی باشند که در آن و... همه و همه میاند. یک درخت، سکو، دیوار ساختهزمان واقعه به صورت مادی فضا را می

(. فضا بستری است که در آن تعامل انسان در وهله اول با 01:0610ها به هم پیوند خورده است )حبیبی، های جمعی نسلخاطره
اخت که دارای بعد عینی های انسان ستوان در قالب محیطگیرد. این قبیل فضاها را میمحیط پیرامون و سپس با انسان صورت می

گیری فضا در وهله اول، انسان دخالت قطعی داشته است بندی نمود. بنابراین در شکلباشد، طبقهو بصری و نیز بعد ذهنی می
 (.092: 0639)شبلینگ،  ی مناسبات اجتماعی استفضا، زاده (.26:0631فرهودی، تیموری و مهرآبادی، )

 

 ماهیت فضا -1-2
می شود که دارای موجودیتی مستقل از ماده است. در این حالت، فضا « شیء فی نفسه ای»در نظر بگیریم،  اگر فضا را مطلق

بندی و یا مجزا کرد. این که می گوییم فضا مفهوم نسبی ها را دستهاز ساختاری برخوردار است که می توان با استفاده از آن، پدیده
بین اشیاء درک کنیم، یعنی فضا وجود دارد به این علت که اشیاء وجود دارند و با است، بدان معناست که باید آن را چون رابطه 

می نامیم. فضا در این حالت  1یکدیگر در ارتباط هستند. فضا به یک معنای دیگر هم مفهومی نسبی است که آن را فضای ارتباطی
ده است، بدین معنا که فقط هنگامی می توان گفت شی به عنوان چیزی موجود در اشیاء در نظر گرفته ش 6بنا به اصطالح الیب نیتز

وجود دارد که حاوی مناسباتی با دیگر اشیاء باشد و آن را بروز دهد. هنگامی که دریافتیم فضا چیست و دریافتیم که راه های نشان 
می توانیم به تحلیل پدیده دادن آن چگونه است، آن گاه با تطبیق دادن ادراک خود از رفتار انسانی با مفهوم کلی چنین فضایی 

 (.13-19: 0609های شهری ورود پیدا کنیم )هاروی، 
 

 سیر تاریخی مفهوم فضا -1-3
های گوناگون تعریف شده است. های مختلف تاریخی براساس رویکردهای اجتماعی و فرهنگی رایج، به شیوهفضا در دوره

داشتند، اما در این اعتقاد اشتراک داشتند که هیچ مرز مشخصی بین که نظرات متفاوتی در مورد فضا ها با اینها و هندیمصری
فضای درونی تصور )واقعیت ذهنی( با فضای برونی )واقعیت عینی( وجود ندارد. در واقع فضای درونی و ذهنی رویاها، اساطیر و 

ها به جای فضا از لفظ ای فضا وجود نداشت. آنای برها با دنیای واقعی روزمره ترکیب شده بود. در زبان یونانیان باستان، واژهافسانه
هاست. او فضا را ای از مکانخواندند. از نظر ارسطو فضا مجموعهکردند، فیلسوفان یونان فضا را شیء بازتاب میمابین استفاده می

داند که بایستی پیرامون کند و آن را جایی خالی مینماید. ارسطو فضا را با ظرف قیاس میبه عنوان ظرف تمام اشیاء توصیف می
هایی در در قرن شانزدهم، نظریه 2آن بسته باشد تا بتواند وجود داشته باشد و در نتیجه برای آن نهایتی وجود دارد. جیوردانو برونو

مون یا شود و به فضای پیراها(، درک میمقابل نظریه ارسطو عنوان کرد. به عقیده او فضا از طریق آنچه در آن قرار دارد )جداره
بایست حتماً نمی -گونه که ارسطو بیان داشته است ای است از روابط میان اشیاء و  آنگردد. فضا مجموعهفضای مابین تبدیل می

که از همه سمت محصور و همواره نهایتی داشته باشد. با ظهور دوره رنسانس، فضای سه بعدی به عنوان تابعی از پرسپکتیو خطی 
-تقویت برخی از مفاهیم فضایی قرون وسطی و حذف برخی دیگر شد. در قرون هفدهم و هجدهم، تجربه معرفی گردید که باعث

تر بود. الیب نیتز از تر و سازماندهی آن مشکلگرایی باروک و رنسانس مفهوم پویاتری از فضا را به وجود آورد که بسیار پیچیده

                                                           
1. Space 
2. Relational Space  
3. Leibniz 
4. Giordano Bruno 
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اً نوعی سیستم است که از روابط میان چیزهای بدون حجم و ذهنی طرفداران نظریه فضای نسبی بود و اعتقاد داشت، فضا صرف
شود. بر خالف الیب نیتز، نیوتن به فضایی متشکل از نقاط و زمانی متشکل از لحظات باور داشت که وجود این فضا و تشکیل می

ای از درک انت فضا را به عنوان جنبهسال بعد از ارسطو، ک 0399گرفتند. ها قرار میزمان مستقل از اجسام و حوادثی بود که در آن
انسانی و متمایز و مستقل از ماده، موردتوجه قرار داد. در پایان بهتر است به دیدگاه سه تن از فالسفه معاصر درباره فضا اشاره گردد. 

است. در فلسفه هگل به حقیقت فضا معتقد نبود، در نظر او فضا صرفاً توهمی است که ناشی از عدم توانایی ما در دیدن کل 
خیزد که حقیقت است. یکی دیگر از فیلسوفان معاصر در تبیین واژه برگسون نیز فضا به عنوان مشخصه ماده از قطع جریانی برمی

گیری آماده باشد. فضا به چیزی که یک محدوده و افق رهاست، فضا بر این عقیده است که فضا به معنی جایی است که برای جای
تواند تا حدودی با مفهوم مادی فضا، فضایی و جایی که هنوز توسط اشیاء فضایی و مکانی صورت عریف از فضا میدهد. این تجا می

 (.00:0606تحقق نیافته است، منطبق باشد. )شکویی، 
 

 فلسفه فضا -1-4
(. و یا Keith & Pile, 1993:1« )به ندرت روشن است که فضا، واقعی، پنداری، نمادین، استعاری، یا چیز دیگری است»

(. از Sayer, 1992:147کند )آندروسایر، جامعه شناس شهری رئالیست به اسرارآمیز بودن فضا در کنار آشنا بودن آن اشاره می
میان آرای گوناگون فلسفی در مورد فضا، سه دیدگاه از اهمیت و شهرت بیشتری برخوردار است. این سه دیدگاه، ضمن آن که الهام 

های آنان و در بعضی جهات، ارائه ققان فضا و مسایل فضایی بوده، نقطه عزیمت مواجهات و نقادیبخش متفکران و مح
 های مفهومی جدید نیز واقع شده است. این سه دیدگاه عبارتند از:چهارچوب

 ( موضع مطلق یا جوهری )عمدتاً منسوب به دکارت و نیوتن(؛0

 س(؛( موضع ربطی یا نسبی )عمدتاً منسوب به الیب نیت1

 (.13:0612( موضع معرفت شناختی )عمدتاً منسوب به کانت و تا حدی ارسطو( )افروغ، 6
 

 مفهوم فلسفی دکارت از فضا -1-5
گیری علم فضا و یا جغرافیاگرایی و بعضی از مکاتب شهری تأثیر های فلسفی و معروف دکارت که در شکلیکی از میراث

معتقد بود که چون ما جوهر را از طریق دو خصلت نسبتاً متفاوت، یعنی فکر و مهمی داشته است، دوآلیسم جوهری اوست. وی 
بایست دو جوهر متفاوت نیز وجود داشته باشد؛ معنوی و جسمانی، ذهن و بدن. چون دکارت، جوهر را شناسیم، طبعاً میانبساط می

کرد. علم به نه را مستقل از یکدیگر لحاظ میکرد که به چیزی جز وجود خود نیاز ندارد، جوهرهای دوگاشیئی موجود تعریف می
گیرد. از تبعت این دو آلیسم، تفکیک الهیات و ذهن و بدن و یا جوهر معنوی و جوهر جسمانی بدون ارجاع به دیگری صورت می

ادی، قلمرو های دیگر مطالعه کند، چون جوهر متواند ماهیت فیزیکی اجسام را جدا از رشتهعلم در اندیشه دکارت است. علم می
کند، ای که جوهر مادی را از جوهر روحانی جدا میشود. خصلت ویژهعملکردی خود را داراست و از زاویه قوانین خود قابل فهم می

گونه که در نقل قول خود از دکارت آوردیم، انبساط فضا، همان انبساط در سایر اشیای مادی است و در ذیل انبساط است و همان
اند. در نتیجه، این کند. اجسام زنده نیز به دلیل برخورداری از انبساط، جزو دنیای مادیمکانیکی یکسانی عمل میقوانین مادی و 

کنند که بر سایر اشیاء در نظم مادی عالم حاکم است. دکارت معتقد است اجسام بر پایه همان قوانین ریاضی و مکانیکی عمل می
های انسان نیز همانند وان با مالحظات ریاضی و مکانیکی تبیین کرد و بسیاری از فعالیتتکه تمام اعمال و رفتار حیوانات را می

گونه که اشاره شد (. همانStumpf,1989:236-247توان جسم انسان را به فیزیک تقلیل داد )حیوانات، مکانیکی است. لذا می
یری عمده گذاشته  است که در جای خود به آن خواهیم گیری رویکردهایی در زمینه مباحث فضایی، تأثاین میراث فلسفی بر شکل

باشد. فضا از صفات پرداخت. به هر حال، در موضع مطلق یا جوهری از فضا، فضا جوهری است مستقل که واجد صفاتی از خود می
ر مورد سایر صفات فضا، گرایان دخاصی برخوردار است، چون پیوسته، کمی، قابل نفوذ و ثابت است. البته ناگفته نماند که بین مطلق

هایی وجود دارد؛ از جمله آیا فضا سه بعدی یا چهار بعدی است؟ آیا قابل تقسیم به فواصل است یا طیف و پیوستاری از عدم توافق
(. در کل مفهوم مطلق انگارانه از فضا، فضا را مستقل از موضوعات دیگر، واجد Urry,1987:21-22نقاط بسیار خرد است؟ )

هاست داند. در این موضع، فضا قلمروی منفعل و محیط و مقری برای اشیاء و تعامل بین آنمستقل میموجودیتی 
(Massey,1993:151این فضا می .)( تواند خالی باشد و موضوعات دیگر درون آن قرار گیرندKeith & Pile, 1993:2 .) 

 

 دیدگاه فلسفی کانت از فضا -1-6
گونه که ارسطو بدان باور داشت، گرایان معتقدند وجودی جوهری دارند و نه آنگونه که مطلقآناز دید کانت، فضا و زمان، نه 

سازد. فضا و زمان ابزاری برای ای ذهنی است که شناخت را امکان پذیر میوجودی بالعرض. فضا، معرفتی پیشینی است، مقوله
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مقوله همراه با مقوالتی دیگر از قبیل علیت، ضرورت، وحدت،  هاست و کامالً از قلمرو تجربه جداست. این دوبندی پدیدهدسته
(. به سخن 02:0633دهند )حکیمی، ها مفاهیم و قضایا را شکل میکثرت و... اشکال ذهنی تفکرند که مدرکات در ترکیب با آن

تحمیل اشکال خاصی از دیگر؛ فعالیت ویژه ذهن ترکیب و وحدت بخشیدن به تجربه است. ذهن این ترکیب و سنتز را ابتدا با 
کنیم، پنداری که در فضا و ای درک میآورد. ما ناگزیر اشیاء را به گونههای مختلف به دست میشهود، یعنی فضا و زمان به تجربه

یی هاهایی هستند که از تجربه به دست آمده باشند. فضا و زمان حکم عدسیزمان وجود دارند. اما فضا و زمان، نه مفاهیم و نه ایده
 (.60کنیم )همان،را دارند که ما از طریق آن همواره موضوعات تجربی را مشاهده می

 
 (4سیر اندیشه های فلسفی فضا ) -1جدول

 تصویر وفات تولد تخصص و زمینه کاری نام التین نام اندیشمند

ایمانوئل 

 کانت
Immanuel 

Kant 
عصر فیلسوف آلمانی در 

 روشنگری
 آوریل 11

0112 
 فوریه 01

0392 

 

گئورگ 

ویلهلم 

فریدریش 

 هگل

ɡeɔɐ̯k 

ˈvɪlhɛlm 

ˈfʁi:dʁɪç 

ˈhe:ɡəl] 

و  آلمانیبزرگ  فیلسوف
یکی از پدیدآورندگان 

و  آلیسم آلمانیایده
 دیالکتیک

اوت  11
0119 

نوامبر  02
0360 

 

کارل 

هاینریش 

 مارکس

Karl 

Heinrich 

Marx 

، فیلسوف، انقالبیمتفکر 
، شاعر، شناسجامعه

 اقتصاددان، تاریخدان

 آلمانی

 0303 مه 9
 مارس 02

0336 

 

 Georg گئورگ زیمل

Simmel 
آلمانی و  شناسجامعه

 نوکانتیفیلسوف 
مارس  0

0393 
سپتامبر  13

0003 

 

 Henri آنری لوفِوْر

Lefebvre 

 فکرروشن، شناسجامعه

 فیلسوفو  مارکسیست

که بر روی  فرانسوی
 دیالکتیک کار کرده است

ژوئن  03
0090 

ژوئن  10
0000 

 

پُل میشِل 

 فوکو

Paul 

Michel 

Foucault 

و  اریخدانت، فیلسوف
 فرانسوی معاصر متفکر

اکتبر  09
0013 

ژوئن  12
0032 

 

 David دیوید هاروی

Harvey 

ترین مهمیکی از 
پردازان در عرصه نظریه

 جهان مسائل اجتماعی

اکتبر  60
0069 

- 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2_%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://en.wikipedia.org/wiki/WP:IPA_for_German
https://en.wikipedia.org/wiki/WP:IPA_for_German
https://en.wikipedia.org/wiki/WP:IPA_for_German
https://en.wikipedia.org/wiki/WP:IPA_for_German
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D9%81%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C


 

5 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
11

ن 
ستا

تاب
 ،)

19
11

لد
 ج

،
 

 دو

 فضای جغرافیایی -1-7
بایست بن مایه و مبنای هستی شناسانه خاص خود را داشته باشند. این بن اصوالً در فلسفه علم، هر یک از مجموعه علوم می

ز حوزه معرفت شناسانه یک علم از مجموعه علوم مجاور است و حریم معرفتی ویژه یک علم را تولید مایه، زمینه ساز و مبنای تمای
سازد که در علوم دیگر یافت مند علمی فراهم می(. به طوری که کار ویژه خاصی را برای یک رشته نظام01:0619کند )سروش، می

یابی این رابطه در قالب مفهوم فضا، بن مایه هستی شناسانه یط و عینیتشود. در جغرافیا نیز مطالعه رابطه متقابل انسان و محنمی
های ها و پدیدهها و شناسایی روابط فضایی بین مکاندهد؛ بنابراین جغرافیا شامل مطالعه پراکندگیاین علم را به خود اختصاص می

های جغرافیای ی یافتهاز نظری قطعی دربارهپیش از ابردیدنی طبیعی و انسانی بر روی زمین به منزله جایگاه انسان است. 
راستی ه بای داشته باشیم. های بنیادی این جغرافیا اشارهدیدیم، ولو به اجمال، به وجوه اساسی و به منطق کورماتیکی، مناسب تر آن

بی هیچ ابهامی « است؟فضای جغرافیایی چگونه فضایی »؟ او به این پرسش که ای استوار استبینش جغرافیایی برونه بر چه پایه
ها به حساب ی موجودیت جامعهفضا خود شیوهی برونه، به عقیده «.فضای جغرافیایی حاصل عمل انسان است»گوید: پاسخ می

فضا بعد »افزاید: می ارجی نمی یابد. برونهبدون فضایی که خود به آن سازمان بخشیده، وجود خ ای؛ تا آن جا که هیچ جامعهآیدمی
بخشد. اما گی میاندازها، زیرساختها، بوم( امکان سازمان یافتچشمل مادی و مربی فضا )و هر جامعه به اشکاال «عه استذاتی جام

یابد که هایی تسری میهای نیرو و به جریاناین فضا به هیچ روی به پدیدارهای مریی و مادی محدود نمی ماند، بلکه به میدان
توان یک فضای از این رو فضای جغرافیایی را نمیها پی برد. توان به ماهیت آنجغرافیایی می تنها با دست یازیدن به نوعی تحلیل

که به  0له، از مالمت کسانی چون ویدال دوالبالش و فرنان برودلأبرونه ضمن به دست دادن تحلیلی از مس ورد.طبیعی به حساب آ
جغرافیدان، بازرس »نویسد: ایستد. او میباز نمی« دارندرا بر پای میپیش از پرداختن به امور جدی، دکور طبیعی خود »ی او عقیده

فضای جغرافیایی به خالف تلقی . «ی دست انسان است]....[دکورها نیست؛ فضای ما فضایی پرومته وار و ساخته و پرداخته
یکسره آغشته به محیط زدگی » شودنیست. مفهوم اخیر که اغلب با محیط زیست مشتبه می« محیط»جغرافیای جبرگرا، کارمایه 

ی کنش عواملی فعال فضا زاده«. وجود نداردطی در جغرافیا، جایی برای قوانین محی»گیرد که برونه از این مقدمه نتیجه می«. است
ی . البته فضای جغرافیایی لزوماً متضمن محیط طبیعی است و از آن مستقل و منفک نیست، باست و اجبارهای طبیعی چنین نیستند

آن که به خالف نظر و روش جغرافیای کالسیک، عکس مسأله صادق و محیط طبیعی لزوماً متضمن فضای جغرافیایی بوده باشد. 
را  سازماندهی فضا، با این خطر روبرو است که سازماندهی فیا به عنوان علمیابد. تعریف رایج از جغراشود و سازمان میفضا تولید می

تغییر است. برای بازشناسی  ی حرکت مداوم وزادهرار شده بپندارد، در حالی که سازماندهی فضا، پیشاپیش برق حاصل نظمی که
فضای «. کمر بسته اند دستاوردهای جامعه هایی باشد که به آفرینش چنین آثاریدرک آثار انسانی و  ددجغرافیدان باید درص»فضا، 

رو باید دانست که نیروهای ی کنش انسانی است. از اینآفریده های آنو ساخت هاجغرافیایی، فضایی اجتماعی است و صورت
فضای (. 091-093: 0639ت )شبلینگ، ها هستند و محتوای اجتماعی فضا چیسجغرافیایی کدام ی فضایزنده و پدیدآورندهسا

در یک وضعیت ملموس بر جغرافیایی، عینی و خنثی نیست بلکه پر از اهمیت برای مردم است و دارای قابلیت و کیفیاتی است که 
دانان مفهوم فضا را به دو شکل فضای طبیعی که بر آن قوانین طبیعی حاکم است و (. جغرافی00: 0609)رلف، گذاردانسان اثر می

-(. ارسطو فضا را با ظرف قیاس می003: 0633برند )شکویی،های انسانی است، به کار میفضای اجتماعی که نتیجه کارکرد فعالیت

معتقد « جیوردانوبرونو»داند که بایستی پیرامون آن بسته باشد. پس در نتیجه برای آن نهایتی وجود دارد آن را جایی خالی میکند و 
گیری مکان، بخشی از فضای جغرافیایی و در واقع بستر شکل (.19: 0601)افصحی، ای است از روابط میان اشیاءاست فضا مجموعه

(. فضا 11: 0630)پوراحمد، ه شخص یا چیزی اشغال شده و دارای بار معنایی و ارزشی خاصی استروابط اجتماعی است که به وسیل
ریزان و عموم شهروندان است. بحث توجه به ریزی برای برنامهو مکان، روابط اجتماعی و محیط زیست، همگی ابزار اصلی برنامه

)حاتمی نژاد و  یابی به توسعه پایدار شهری مطرح باشدفضا و مکان باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی به عنوان دست 
کند ولی به محض آن که یک گروه خویش به تنهایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمی (. فضا در مفهوم موجود06: 0602همکاران،

فعالیت و رفتارهای  شود. از این پس فضا بستری برای بیانانسانی فعالیتی را در مکان مطرح کند، معنای نمادین فضا پدیدار می
: مقدمه(. نحوه انجام یک فعالیت را رفتار گویند. رفتار تابع 0631)حبیبی، گردد و محلی برای تخیل و واقعیت استانسانی می

 یا شخص وسیله به که است فضا از بخشی (. مکان63: 0601فعالیت نیست بلکه ترکیبی از فعالیت زمان و مکان است )افصحی،

 انسانی فضای زمان، در طول اجتماعی (. فرآیندهای61: 0610)مدنی پور، است ارزشی و معنایی بار دارای و ودمی ش اشغال چیزی

 و طبیعی فضای هایویژگی کنش میان هم بر با انسانی، فضای ویژه هایجنبه و کرده خلق طبیعی فضای این با متقابل کنش با را
 نوبه به طبیعی، هایکیفیت و فیزیکی فرم در تنوعد. شومی اند، تعیینکرده دگرگون و اشغال را آن که مردمی اجتماعی خصیصه

 فضاهای اندشده گرفته به کار نمادین شکل به شهرها، تاریخی پدید آمدن فرآیند و در گذارده تأثیرشهری  فضای کیفیت بر خود

 و گرفته جای آن روی و ساخته دگرگون را یعیطب فضای که انداشکال اجتماعی و شده خلق هایمحیط از هاییالیه نیز شده خلق

                                                           
1.  . Fernand Braudel .   زمین تاریخ ی( و واضع نظریه0039 -0091مورخ بزرگ فرانسوی )    
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 ایپدیده شهر ترتیب (. بدین92:0610مدنی پور، ) سازندمی را شهری فضای کنار هم در همگی و شده انباشته زمان باگذشت

 را درنم شهر که بود تفکری مخالف نظر اینت. اس زمان از محصولی شهرت. اس مرئی اما زمانی، بعدی با است، مکانی - اجتماعی

 منفرد برچیدن دید با بیستم قرن آغاز درت. دانسمی و خراب بد فرم از دریایی در و شناور ساده هایبا حجم هاییساختمان محصول

 هایکیفیت و ستایش از پذیرفتن مثابه به شهری و معماری فضای از ما و استنباط درکد. ش بصری انقالبی به منجر پرسپکتیوی،

و  نخستین با مرحله قرابتی یافتن نیز و بود تحول این بنیادی نتایج از هستند، فضا کننده ساطع که مجزا و منفرد هایساختمان
 (.1967:5Giedion,) فضا درک

 

 
  (83اجزای اصلی سازنده فضای جغرافیایی ) –1شكل

 

ان یک شی ء برای فضای شناختی متشکل از ساخت انتزاعی فضا که از مشخص ساختن فضا به عنوفضای شناختی: الف( 

تامل و تالش برای بسط نظریه هایی درباره آن نشأت گرفته است. انیشتن پیشنهاد کرده است که مفهوم ساده تر روان شناختی 
مکان مقدم بر مفهوم فضا ... بوده است و جداً در تمدن غربی اولین جمالت واقعاً منسجم درباره مکان، خصوصاً نظریه مکان 

ه است. بنابراین ارکیتاس به نقل از جمر استدالل می ردهای آزمایشی نسبت به یک مفهوم پردازی از فضا بوداولین رویکارسطو، 
موجود باشد، مگر اینکه مکانش موجود باشد. از آنجا که چیزی که هر کسی نوعی مکان را اشغال می کند و نمی تواند "کند که 

مکان، که  هستند، روشن است که ی شود و رنج و کار هر دو حرکتبه درون مکان مشخصی حرکت داده محرکت داده می شود 
که  اساسا ادامه این استدالل بود. وی معتقد بود در حالی ."ن چیزها استرنج و کاری که صورت می گیرند در آن موجودند، اول

مرز آنچه که آن "به وسیله توان جدا کرد، یک مکان که یک مکان و یک چیز را می این چیز هیچ بخشی از آن نیست ومکان یک 
فضای  "شی ء مادی هست و یا منطقاً ممکن است که باشدهر جایی که یک "و هست  "احاطه می کند تعریف می شودفضا را 

در همه جا و در تمامی جهات. یک شکل است و خنثی است، یک بعد ارزش مساوی شناختی فضای یکنواخت و همگن است، با 
 (.13-11: 0609)رلف ای. سی، و نظریه های سازمان فضایی است  اههندسه و نقشه است، فضای

 

همین اواخر شناخته شده است. که فرق بین فضای انتزاعی و فضای شناختی فرقی است که صرفاً : فضای انتزاعیب( 

ی فضای مطلق نیست، وفادارانه از نوعانعکاسی  اًشاید با به رسمیت شناختن این واقعیت روی داده باشد که فضای اقلیدسی ضرورت
های دیگر نه تنها ممکن هستند بلکه می توانند حتی و توپولوژیها و این که هندسهبلکه به سادگی ساخته و پرداخته انسان است 

( فضای 1962Hawkins ,هاوکنیز  ؛  p. 10 Schulz -Norberg , 1971 , )نوربرگ شولز تر باشندها دقیقبرخی وضعیت در
مشاهدات تجربی کردن آن توصیف ها بر  مبتنی بطی منطقی است که به ما اجازه توصیف فضا را بدون ضرورتاًفضای رواانتزاعی 

دستاورد تفکر نمادین است. ارنست کسیرر اعالم  عنوان انعکاسی مستقیم از دهد  و مخلوقی آزاد از تخیل بشر است و به اینمی
نقاط و خطوط ای در واقعیت کالبدی یا روان شناختی ندارد. همتا یا پایه ما باید بپذیریم که فضای انتزاعی هیچ"داشته است، 

)رلف ای.  "نیستند مگر نمادهایی برای روابط انتزاعی ها چیزیاند؛ آنشناختیدان اشیایی نه از نوع کالبدی و نه از نوع روان هندسه
 (.13: 0609سی، 

 

 فضا های سه گانه فرم -1-7-1
 شناخت و درک ما از جهان دارند؛ که هر یک اثرات مهمی بر شیوه -ف فضا وجود دارد حداقل سه راه برای تعری

در نظر بگیریم، فضا تبدیل به چیزی در خودش خواهد شد؛ همراه با یک  0اگر ما فضا را به صورت مطلق فضای مطلق؛الف( 
کند که فضا در مورد فضا پیشنهاد می 1اه نسبیهای منفرد به کار ببریم، دیدگموضوع مستقل که ما می توانیم آن را برای پدیده

                                                           
1. Absolute 
2. Relative  
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طوری که چیزها وجود دارند به این دلیل که چیزهای دیگر وجود تواند به عنوان یک نسبت بین چیزها در نظر گرفته شود بهمی
ام. در این دیدگاه به آن داده 0دارند و با هم یک نسبتی دارند. درک دیگری هم از فضای نسبی وجود دارد که من نام فضای ارتباطی

توان گیرد و تنها زمانی میشود؛ به طوری که فضا در ارتباط با اشیاء شکل میفضا به شکل فضای الیبنیتسی در نظر گرفته می
 (. 22: 0606ای وجود دارد که آن را از طریق رابطه اش با اشیاء دیگر در نظر بگیریم )حاتمی نژاد، شورچه، ءگفت که شی

ها و تکنولوژی و منابع در دسترس کنند و این ادراک با توجه به فرهنگ آنمی «درک»ها فضا را انسان ؛فضای نسبیب( 
است که مهم است. فضای نسبی « معنای فضا»ها متفاوت است. فضای نسبی بر یک واحد ثابت ناظر نیست. بلکه این آن

 شود.خود نیز از آن ساخته میدهد و شکل می را استنباطی است. این فضا فعالیت و تجربه انسان
متفکران ممکن است در  -« هافضای دیدگاه»دارد؛ گونه واحد قلمرویی اشاره نفضایی است که به هیچ فضای مجازی؛ج( 

مجازی اینترنت و پیدایش فضای سایبر، فضاهای باشند، اما از فضای مطلق برخوردار نباشند.  الگو( پراکندهیک پارادایم )نمونه یا 
فضای مجازی وجود خارجی و »شود. اند. واقعیت مجازی یک فضای مجازی محسوب میبی را برای تعامل افراد فراهم کردهمناس

 (.10-19: 0633)مورای،  تواند تأثیرات واقعی داشته باشداما می« ملموس ندارد
 

 انواع فضا از منظر بعد -1-7-2
 کی. ردیانجام گهای گوناگون و پخه ایتواند از زوا یم ینمود. دسته بند یتوان فضا را دسته بندیتوجه به انگاشت بُعد م با

 است: ری، به شرح ز"2یدیتجر یو فضا 6یدرک ی، فضا1یکالبدی آن به سه دسته فضا میفضا، تقس یشکل دسته بند
چه انسان از است و با آن یکمّ سرشت و تیماه یاست که مستقل از انسان وجود دارد، دارا ییفضا :یکالبد یفضاالف( 

 سه یاز فضا دارا ژهیو یهمچون نوع یکالبد ی. فضا(هر حال به آن مربوط است به کند تفاوت دارد )هر چند کهیدرک م طیمح
 شده است. دهینام زین 9واقع جهان ، اما"از جهان واقع است یدیتجر" یانیکه به ب یفضا با وجود نیاست. ا بُعد

از جهان واقع است. به  ایو  یکالبدی انسان از فضا یهاشهیسازد، تصورات و اند یا مفضا ر نیچه که اآن :یدرک یفضاب( 
 آن شود که انسان از یخود موجب م نیدارد و ا انیاوست( اطالعات جر ستیز طیمح )که یکالبد یانسان و فضا نیمعنا که ب نیا

 .داشته باشد یفضا تصورات
اطالعات  انیتفاوت دارد. جر یبُعد سه بُعد است که با تفکر جهان nبا  یکیتوپولوژ ییفضا، فضا نیا :یدیتجر یفضاج( 

 هاتیها و فعالآن مکان نیمعنا است که ب نیها، به اآن نیمشترک ب تیوجود فعال و مجزا هستند یکه از نظر مکان ییهاانسان نیب
و  یاقتصاد یفضاها ،یاجتماع ی( فضاهانآ جزگی فرهن ،یاسیس ،یاقتصاد ،یبرقرار است. بر حسب نوع ارتباط )اجتماع ارتباط

 ییفضا راآورد و آن گوناگون در تصور  یهاتوان از راهیرا م یاقتصاد یفضا کیمثال  یبرای آیند. به وجود م (گرید یفضاها)
 یروین ه،یاولدادها )چون مواد کنندگان درون دیتول ،یصنعتی واحد تعداد ای کی نیکه ب یعوامل مختلف و روابط ایشامل اجزاء و 

متشکل  یطیدر مح ییفضا نیچنمسلم است که وجود دارد، در نظر آورد.  یصنعت یواحدها یهافرآورده دارانیخررمایه( و کار و س
 (.112)همان،  کندیکار م یاقتصاد یهاتیفعال ریاز سا

 

 اقتصاد سیاسی و جنبه تولید فضا -1-8
ت. اگر بخواهیم در دو کلمه فلسفه او را خالصه کنیم این دو کلمه هگل یک فیلسوف متافیزیسین اس الف( تضاد هگلی:

همه فلسفه هگل تالشی است برای این که نشان دهد که چگونه ماهیت جهان رو به آزادی سیر «. آزادی طلبی»عبارت است از 
ر، اما برای هگل، دیالکتیک می کند و برای آزادی یافتن تالش می کند. برای سقراط، دیالکتیک شیوه ای بود برای پیش برد فک

شیوه ای بود برای حرکت کل جهان. هگل معتقد بود که این دیالکتیک نه تنها در تفکر بلکه در متن جهان جاری است. او معتقد 
های بود که تاریخ، طبیعت و همه چیز بر این روش سیر می کند. اصطالحات مشهوری که همه می دانیم: تز، آنتی تز و سنتز نام

مراحل سه گانه برخوردارند. تز عبارت از مرحله اول است در بافت فکری جهان یا فکر انسان. آنتی تز آن موردی است که از این 
شکم او بر می آید و در مقابل او قرار می گیرد و با او سرجدال دارد، و سنتز ان حالت ترکیبی سومی است که حاوی ایندوست، 

تز را نهاد یا نهاده )یا وضع(، آنتی تز را برابر نهاد )یا وضع مقابل( و سنتز را هم نهاد )یا وضع  منتهی در یک سطح باالتر. در فارسی
 (.20-22: 0630مجامع( می گویند. و یا گاهی به ترتیب این سه را پوزه و اپوزه و کمپوزه می خوانند )سروش، 

درصدد پایه لسفی به چالش کشاند. این نگرش ف رامارکسیسم جنبشی بود که این تقابل  طبقه، سرمایه و فضا: -مارکسب( 
برای دستیابی به این امر، قیام پرولتاریا و کارگران استثمار شده  .ای بدون طبقه و براندازی این دوگانگی قراردادی بودگذاری جامعه

                                                           
1. Relational 
2. Physical space 
3. Perceptual space  
4. Abstract space 
5. Real world  
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دیالکتیکی )کشمکش بین دو  اید بررسی قرار داد تا تاریخ جامعه را به عنوان استحالهمور را غرب تمدن مارکسرا مطرح کرد. 
ای آغاز شد که دارای ساختاری کشاورزی در جوار اندیشه؛ پیروزی یکی و شکست دیگری( تشریح کند. از نظر وی، تمدن با جامعه

ها ها و تشکالت فئودالی اروپایی قرون وسطی شد. مارکس معتقد بود این سازمانای بود و منجر به پیدایش سازمانخط و مرز قبیله
ها و دیگر تشکالت شغلی، همراه با گذاری کردند. صنفور شهری را پایهاربابان فئودال خود را رها کرده و جوامع صنعت گر و پیشه

ی صنعتی و اقتصاد کاپیتالیستی فراهم شد. این اقتصاد کاپیتالیستی سیستم کارآموزی دنبال شدند و تا قرن هجدهم مقدمات جامعه
مارکس با بررسی این سیر تاریخی، تقابل  .ی کارگر متخصص و ارباب شکل گرفتجات شد و رابطهمنجر به پیدایش کارخان

ی بدون طبقه شد. به بیانی دیگر، وی در صدد براندازی این تقسیم بندی دار جامعهدار کارگر را به چالش کشاند و پرچمسرمایه
بدون طبقه یعنی براندازی هرگونه برتری و حقارت، در واقع  یسرمایه به عنوان ره آوردی بشری بود. این تالش برای جامعه

شورشی علیه ساختاری اجتماعی بود که بشر آن را ساخته و حاکمان آن را از طریق زبان )نگرش سوسور( به شکل توجیه پذیری به 
ست که شاخه های زیادی دارد و مارکسیسم بهترین نحله و غنی از تفکر و اندیشه ا (. 02: 0606)سپهوند،  خورد جامعه داده بودند

( 19: 0033) 0هر یک به زمان خودش، مکان خودش و دیدگاه خودش مربوط می شود. چنان که مارکسیست فرانسوی هنری لوفور
های پژوهشی تنها یک نوع مارکسیسم وجود ندارد، بلکه انواع زیادی از گرایش ها، مکاتب، تمایالت و طرح»بیان می کند: 

« د دارد. مارکسیسم در فرانسه هم جهت با وضعیت مارکسیسم در آلمان، ایتالیا، اتحاد شوروی یا چین نیستمارکسیستی وجو
باید تعویض کرد، به عقیده کارل مارکس، برای اینکه دنیا عوض شود، نه فقط سیستم اقتصادی را می (.39: 0639)بالنت و ویلس، 

کارل مارکس راجع به اینکه در جامعه کمونیستی وضع خانواده چگونه  ردد.بلکه سنن و شعار و معتقدات معنوی هم باید عوض گ
نماید. ولی معلوم است که عقیده دارد که در جامعه کمونیستی وضع خانواده باید طوری دیگر باید باشد، نظریه صریح ابراز نمیمی

های مسیحی آلمان خانواده ایده آلی هستند خانواده خانواده ایده آلی کدام است؟ و آیا»باشد. چون در کتاب سرمایه چنین می گوید: 
کنند؟ رژیم ها و فرزندانشان با هم زندکی میای نیز دارد و تمام زنهای مشرق زمین که در آنجا یک مرد چند زن و عدهیا خانواده

خواهد شد  و این خود اساسی ها، رشته عالقه خانوادگی را گسیخته است ها و اطفال به کارخانداری امروزی با جلب زنسرمایه
امروز هست و  که کمونیستی. و در آتیه، روابط زن و مرد، غیر از آن خواهد گردید عهجام های آینده دربرای به وجود آمدن خانواده

خانواده را ع وضکند، به کلی ها و اطفال را مجبور به کار میداری، که زنسرمایه رژیمقبل از اینکه جامعه کمونیستی به وجود بیاید، 
نحله مارکسیستی اهمیت  (.031: 0630)برلین و همکاران، « انواده های آینده فراهم نموده استتغییر داده و زمینه را برای ایجاد خ

زیادی برای درک جغرافیای سرمایه داری و جغرافیای سیاسی اعتراض قائل است ولی قابل مالحظه است مارکسیسم فقط در دهه 
جغرافیا شد، که هم زمان با تغییر شدید سیاسی و اعتراض اجتماع بود و نسل جدیدی از دانشجویان و استادان به وارد رشته  0019

 0039عنوان یک منبع عقاید رادیکال، برای درک و تغییر جهان، جذب مارکسیسم شدند. با فروکش کردن این رویاها در دهه های 
یافت ولی بسیاری از تحلیل ها و رویه های مارکسیستی در شاخه های مختلف  عالقه به مارکسیسم نیز به تبع آن کاهش 0009و 

 (.39: 0639آن وجود دارد، که به درون تفکر جغرافیایی راه یافته اند )بالنت و ویلس، 
 یار ودر کانون توجه آث خیخاص در تار دیتول وهیش کیبه عنوان  یدارهیمارکس از سرما لیتحل: دیتول یرویفضا به عنوان ن( 0

است که  یزیچ مفصل از آن یارائه شرح ،«1هیسرما»او در کتاب  یهالیتحل شتریقرار دارد. به عنوان نمونه، ب تیکل کی به عنوان
و  یزندگ یهاهمه جنبه یآن بر رو سلطه شیافزا یبرا ییامدهایکند و چه پیچگونه عمل م که نیدهد و ایرا شکل م دیتول وهیش

 یاقتصاد یموضوع استوار است که مبنا نیبر ا د،یتول وهیش کی عنوان به یدار هیمارکس از سرما لیدارد. تحلما به همراه  تیانسان
 زهایساخت و انجام دادن چ یآنچه برا یعنیاست؛  دیتول یروهایوابسته به هم است. اول، ن عنصر از دو یبیترک یدارهیجامعه سرما
تا به اهداف  شوندیم یسازمانده یآن اشکال اجتماع قیکه از طر ییهاوهیاند با شتبطکه مر دیتول یدوم، روابط اجتماع و الزم است

و به دنبال  تیاز مالک یقبل از آن، درک اما قرار خواهد گرفت. یبعداً مورد بررس یروابط اجتماع ی. فضامندابدیخود دست  یدیتول
دست کم در  ،یدار هیمارکس از طبقه تحت سرما لیتحل در کهی رسد؛ به طوریبه نظر م یضرور دیتول یهایرویآن کنترل ن

 شودیم یمدرن تلق یدار هیبارز سرما یژگیبه عنوان و دیتول یابزارها تیمالکی عدم وجود دوگانگ ایساده، وجود  یسطح
 ای) یسازماندهاز مواد خام،  یبیشود؛ به عنوان ترکیم لیرا تشک دیتول یروهایمارکس از آنچه ن لیتحل(. 16: 0602)ژیلنیتس، 

 دیکار که الزمه تول یروین دانش، مهارت و خود ،ی(، انرژیآالت، فناور نیها، ماش)ساختمان کار یروین یکار، ابزارها یروین میتقس
بط روا یو سازمانده دیابزار تول تیاگر مالک را،یز است رو، فضا مهمنی. از اشودیدر خود شامل م زیاند، مسأله فضا را نکاال و خدمات

و کنترل  یفضا را در دست دارد متعاقباً قدرت سازمانده تیکه مالک یکس حالت، نیدهد، در ایرا شکل م دیتول وهیش دیتول یاجتماع
 نقش فضا دیکند که بایاشاره م یبه نکته مهم 6خواهد داشت. کوهن زیدر فضا انجام شود را ن دیبا ای تواندی که م ییهاتیبر فعال
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که فضا  ییآنجا از. ردیگ قرار یمورد بررس یدارهیدر نحوه عمل سرما یادیبن یبه عنوان عنصر جهیو در نت دیولت یرویعنوان ن به
 . دیفراهم نما یساختار اقتصاد دری تیتواند موقعیم ناًیقیفضا  تیشود، مالکیمحسوب م دیتول یروهایاز ن یاجزء مجموعه

 به منظور یو فرم یانتزاع یو به نوع دهیچیپ یتالش ملیز یشناس جامعه :فضا یهااز فضا؛ جنبه ملیز یشناسجامعهج( 
. لچنر بر این باور است که مهم است یدرک روابط اجتماع یفضا برا ییهاوهیو به چه ش چگونهروشن گری این موضوع است که 

 جامعه»کنار هم از منظر فراد در شود. اول، امکان بودن ا ریتواند به سه شکل تفسیکند میدرباره فضا بحث م ملیزفصلی که 
ش افراد با یکدیگر معموالً در قالب پر کردن کند بر آنکه کنیم دیتأک» ملینر، زچمجدد ل ریاست که براساس تفس« فضا یشناس

. «کنند یم میو تسه میخود تقس نیفضا را در ب یهابخشها که آنمعناست  نیشود؛ پس بودن افراد در کنار هم بدیفضا تجربه م
ل فضا . سوم، فصابدییبسط م ملیز ییفضا یهافرم یپروژه جامعه شناس ،یانواع روابط اجتماع ییفضا فرمکنکاش در با  نکهیدوم ا
سازد چگونه یم روشنفضا  در یاجتماع یهافرم یشود که در آن بررس یبررس تهیاز مدرن ملیز لیاز تحل یبه عنوان بخشباید 

 یها یریمتقابل همراه با شکل گ یها کنشق خود از طری یشوند و چگونه فضا به خودیند ممدرن فضام یاجتماع یساختارها
-لیکه با پتانس یزمان ؛یمتقابل اجتماع یهادر کنش ییعنصر فضا تیاهم مل،یاعتقاد ز به(. 92)همان،  شود یم زهیمدرن ،یاجتماع

معنا و  خودی فضا به خود یموجود در فضا و هم برا یهاتیلفعا یشود و هم برایم بیترک یکنش متقابل انسان خالق و ایپو یها
شدن  یاجتماع یبرا یاما ناکاف الزمط شر»توان گفت که فضا یم نیخود است. بنابرا یاز فضا به خود یتیفیکند، کیم دایپ تیاهم

در  شهیاز فضا ر ملیز لیبود. تحل خود «ییپنج جنبه فضا»نا در مع افتنی یدر پ ملیبودند که ز ییفضا طیدر واقع شرا هانیاست. ا
از ذهن فعال وجود دارد که در فهم جهان  ینوکانت یدیاز فضا تأک ملی. در مفهوم زداردفضا شدن در  یاجتماع یهااو از فرم لیتحل

ه وسیله باست که ی شود؛ بلکه ساختارینم دهید قیاز حقا یابه عنوان مجموعه ،یدانش از جهان اجتماع یعبارتبه  کندیکمک م
و تحول آن است که  رییماند، اما در تغیم یثر باقؤمریفرم غ کیدر  شهیهم فضا» :سدینو یاو م. دیآ یم دیپد ریو تفسگزینش 

به  یتالش نیاز فضا، چن ملیز یجامعه شناخت لیتحل «ییفضا یهاجنبه»رو، با توجه به نیشوند. از ایمی واقعی نمایان هایانرژ
چگونه، کجا و چرا شکل  که نیای خاص است برا تیاهم کی یآن فضا دارا قیاست که از طر ییهاوهیش یمنظور توجه به برخ

شده و شکل  یارچوب بندهشان چیفضامند توسط نیشود و همچنیم ریمتقابل امکان پذ یهاخاص و کنش یاجتماع یهایریگ
 یمهم برا هیعنصر اول کیاز فضا به مثابه  هیاول یعه شناختجام لیتحل کی زمیل« فضا یهاجنبه»بدان معناست که  نی. ارندیگیم

 (.99)همان،  دهدیدست مه ب شینما ایو  عیمصرف، چرخه، توز د،یخواه از نوع تول ؛یاجتماعی از فضاها یماهو لیتحل
 فضا ر بخش ازه ملیز یاست. برا« انحصار»پردازد، یبدان م« فضا یجامعه شناس»در  ملیکه ز یاجنبه نیاول 0:انحصار( 0

بخش  کیتوانند  ینم همزمان به طور رهیخانه و غ ودو دولت، دو شهر، د ء،یاست که دو ش لیدل نیمنحصر به فرد است. به هم
 . ندیمشابه از فضا را اشغال نما

-فرم یاز فضامند یدر درک و یادیز تیدهد و اهمیقرار م یبررس آن را مورد ملیجنبه فضا که ز نیدوم :فضا 1یمرزها( 1

 (.91)همان، شدن دارد، همانا مرزها هستند.  یاجتماعهای 
 قیاز طر افتنیثبات  یبرا یاجتماع یهافرم تیظرف مل،یز لیسوم مورد توجه در تحل جنبه :در فضا یاجتماع یهافرم ثبات( 6

و  افتهی ثباتالً کام ییاظ فضامورد نظرش به لح یضرور یزهایچ ایاز عناصر آن  یبرخ ای یگروه که نیا ملیز اعتقاد فضاست. به
 (.39. )همان، «گذارد یها اثر مبر ساختارش آن یباشد، به روشن نینامع ای

و  زاتیتما یبر رو یو دیباشد که به تأکیمجاورت و فاصله م مل،یچهارم فضا از نظر ز جنبه :2و فاصله ییفضا 6مجاورت( 2
 مجاورت و دور بودن اشاره دارد. مختلف کنش وابسته به رابطه،  یهاصورت نیامکانات ب

 مثل موزه، ینهاد فرهنگ کی ایو  ءیشود. اگر شیاست که به ثبات مربوط م یافضا جنبه درجایی جابه :در فضا 9ییجاهجاب( 9
به آن  یابیدست  یبرای اجتماع یصورت کنشگرها نیدر فضا ثابت باشند، در ا رهیو غ یو آموزش یحیهنر، خدمات تفر یگالر
 دیبا یاجتماع یهاثابت هستند، کنش مکان ها درکه آن ییجااز آن ن،یها قرار دارند سفر کنند. بنابراکه آن ییبه جاها دیبع بامنا

 (.30: 0602)ژیلنیتس، ها رخ دهندو در درون آن رامونیالزاماً در پ
دادن  تیو اهم« فضا یهاجنبه»اره درب ملیز یهایاساس بررسبر یی:فضا -یاجتماع یندهایاز ظهور فرا ملیز لیتحلد( 

را  یو ،یعنصر اساس کیاز فضا به عنوان  یو یشدن، کامالً روشن است که آگاه یاجتماع/ کنش یهابه آن به منظور درک فرم
 یاصل، شدن یاجتماع یهافرم ییاز بُعد فضا ملیز لی. تحلدهدیقرار م تهیفرهنگ و جامعه شناس مدرن لسوفیف کیدر مقام 

 ایشهر  یروزمره یزندگ همان ،یکه از نظر و دیآیبه شمار م «یانتزاع یخصوصاً هست»مختلف درباره  یهالیدر تحل یدیکل
 ادامهچه در دهد. آنشوند، را تشکیل میلف وارد کنش میکه در آن افراد مخت ییجامعه به مثابه جا انیاست که بن یزیهمان چ

                                                           
1. exclusivity   
2. Boundaries  
3. Proximity 
4. Distance 
5. Mobility  
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 یهاو تجربه یاجتماع یفضاهازیمل از  مختلف یهالیها و تحلدر پژوهش «یادیبن یاهتیفیک»از آن  یاجمال یبررس کی دآییم
بر  دیبا تأک ملی. زابدییشود و تشخص میمدرن تجربه م یآن زندگ قیکه از طر است تهیمدرن ییشهر، فرم فضا. است تهیمدرن

را  ییروستا و یشهر یزندگ نیب یدوگانگ ،یشهر یو کنش زندگ یاجتماع اتیاحساس و تجرب تیو کم تیفیک سرعت، تکثر، یرو
به  ازیو ن یشناختروان یهازشیانگ بمباران ،یعصب یهاکیتحر یبر سطوح باال یاز شهر، و ملیز یهالی. در تحلدهدینشان م
فعالیت،  عنوان محل افزایش تجربه واز شهر به  ملیز لیتحل در. کند یم دیتأک یو روان شناخت یاجتماع یگذارفاصله کیتوسعه 

شود دیده می« 1گزلشافت»و « 0گمنشافت»انسان ها براساس مفاهیم  نی( از روابط ب0099) سیتونبندی پژواک روشنی از طبقه
 (.36)همان، 
)جوان و  شناس و فیلسوف مارکسیست فرانسوی، مُبدِع نظریه تولید فضاستهنری لوفور، جامعه :فضا دیتول و لوفور یهنره( 

کتاب  19حدود  0000زندگی پرحاصل و چشمگیری داشت. وی تا قبل از مرگش در سال  0090(. لوفور متولد 0 :0601همکاران، 
( در پاریس یک مقام تحقیقاتی داشت. ولی جداسازیش از حزب CNRSدر مرکز ملی تحقیقات علمی ) 0029نوشت. لوفور از سال 

 (. پروژه هنری029-020: 0639وع پیوست )بالنت و ویلس، به وق 0093در سال  6کمونیست با انتشار کتاب گزارش خروشچف
 یهااز جنبه یو لیتحلدر آن،  بوده که یطوالن ندیفرا کی جهیاست، نت رینظیکه در نوع خود ب« فضا دیتول» ینهیلوفور در زم

گونه که در شود. همانیم یدارهیدر درک سرما یادیبن اصل کیدادن مجدد به فضا به عنوان  تیمنجر به اولو ته،یمختلف مدرن
از فضا  یو نظر یادیبن حیاست، اما به منظور تشر زیو چالش برانگ دهیچیپ فضا از یو لیداده خواهد شد، اگرچه تحل حیادامه توض

بسط عالئق و دغدغه  یدیاست. در واقع نقش لوفور به عنوان عامل کل اریبس تیحاضر حائز اهم عصری اجتماع هیارچوب نظرهدر چ
 یرو بر اش یکار نهیلوفور از فضا در زم لیشود. تحل یتلق یکار و تیبر اهم یحیتواند به عنوان توضیم ،فضا درباره امروز

 نیاست. ا یاسیامر س کی اساساً بود تا نشان دهد فضا نیلوفور ا ییروزمره است. در واقع هدف نها یو زندگ یشهر، شهر عت،یطب
روابط  یادیبن تیرا در ارتباط با اهم یو لیتحل ،«بپردازد آن دیله تولأبه مس دیفضا با معتبر در باب ای لیدانش اص»گفته که، 

 وندیدر پ یریفضا و زمان به طور اجتناب ناپذ»نکته که  نیلوفور ا یدهد. برایو جوامع قرار م یخیتار خاصی هادر دوره یاجتماع
ای از ا چیزی جز ثبت و حک زمان در جهان نیست. فضا مجموعهفض. »، مهم است«قرار دارد دیتول یهاوهیتحت ش یندهایفرا با

نظریه   «است یشهر تیجمع یهاشهر و دوره یهادوره ،یزمان یهایسرها، حک کردن همزمان دنیای خارجی در واقعیت بخشی
( روابط ندیفرا کبه عنوان )ی و هم کاال )شیء( کیبه فضا هم به عنوان  ستنیبر نگر دیفضا به مثابه تأک دیدر واقع، درک توللوفور، 

 ،ییفضا یها)کنش وندیپ - درهمی الزم و سه گانه از مفهوم فضا و عناصر یکیالکتیکاربرد د نیاست. ا یاجتماع یهاو کنش
 یهانگرش تیقرار خواهند گرفت. مشابهاً، مرکزمفهوم فضا مورد توجه  در درک لی( به تفصییبازنما یفضا و فضاها یهاییبازنما

 وهیدرک لوفور از توسعه شهر و ش یاجتماع یدهسازمان ییفضا یهاجنبه تیاهمفضا، در رابطه با  در یهاو کنش یزمره اجتماعرو
ی، اقتصادی و اسیس یروهایدهد، محصول نیم حیخواهد داد. فضا، همان طور که لوفور توض نشانی شهری، خود را زندگ
 . قدرت( است ی)گسترهیکیلوژایدئو

های متقابل در ی روزمرگی و کنشتحلیل لوفور از تولید فضا بر روی اثر متقابل میان تجربه :گی در تولید فضای لوفورروزمر( 0
های های فضایی و بازنمایی)کنش ها و مفاهیم فضای فناوریداری، همراه با توسعهسرمایه های تاریخی تولید، خصوصاًدرون شیوه

اعمال حقوق  اًکند. مالکیت فضا صرفپویا بین سه مؤلفه پیچیده )ترکیب عناصر(، فضا را تولید میفضا( متمرکز می شود. این تعادل 
 ،گردد که اینشود و بازنمایی میانحصاری بر یک قلمرو فیزیکی نیست. بلکه همچنین شامل این است که فضا چگونه درک می

دهد. بنابراین، یک عنصر ذاتی از کنترل و نظم بخشی به ب میآن و بر روی آن را بازتاک در درون عمل سلطه و نیروهای هژمونی
آنجایی  از شود، وجود دارد. اما، همان گونه که لوفور تأکید می کندکه در درون آن مجاز یا تایید میهایی راه با آن، کنشفضا و هم

اجتماعی نفوذ پیدا می کند.  فضا در مناسبات»که فضا برای تولید اقتصادی و بازتولید اجتماعی، تولید و شکل می گیرد، بنابراین، 
 «شودطریق همان مناسبات اجتماعی نیز تولید می گیرد، بلکه ازفضا نه تنها از جانب مناسبات اجتماعی مورد حمایت قرار می

ی برای مبارزه نیرویعمومی آن، حاوی شهر و بنابراین فضاهای « حق»کند، گونه که لوفور اشاره میهمان(. 092: 0602)ژیلنیتس، 
هاست. بنابراین، آنچه لوفور ما را بدان فرا استفاده و کنش یها و به همان اندازه، دریاهای مختلف بر سر معانی و ارزشمیان گروه

هاست، بلکه همچنین ها و طراحیدرک و فهم ایدئولوژی مالزم با مفاهیم، طرح ضا که شاملمی خواند نه تنها آگاهی از تولید ف
هرکدام از ما از طریق استفاده، نیل به معانی، نمادها و فهم فضاست. این به معنای، جایگزین کن فضا  شهری برای مومیحقوق ع

 برای مبادله با ارزش مصرفی فضاست. 
ه مستقیم لوفور معتقد است که هر نوع بازنمایی اگر به بازتولید روابط تولید، خوا تولید فضا: ی ایدئولوژیریزی به مثابهبرنامه( 1

ریزی را به لوفور برنامه. ست؛ بنابراین، ایدئولوژی از کنش جدایی ناپذیر استا و خواه غیرمستقیم مرتبط باشد، امری ایدئولوژیکی

                                                           
1. Gemeinschaft 
2. Gesellschaft 
3. Khrushchev 
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ریزی برای لوفور به واقع کند: ایدئولوژی برنامهی قدرت و سیاست در، و، بر فضا توصیف میگرانهی بخشی از عمل سلطهمثابه
توانست بازنمایی شود و بر آن ها فضا میکرد که از طریق آنای تصور میه فضای شهرهای جهان را به مثابه وسیلهابزاری است ک

ی یک کاالی مصرفی، تقسیم و تفکیک نمود و برای کارکردهای خاصی در نظر که آن را برای فروش به مثابه استیال یابد چنان
کند و کاربردها و رشد آن را واقع یک ایدئولوژی است که دانش جزئی را تفسیر می عنوان یک دکترین، در ریزی بهبرنامه گرفت.

بر همین اساس دانش مرتبط با شهر، همواره جزئی بوده است و کاربرد د. کنبراساس یک کلیتِ ضعیف یا قانونی شده، توجیه می
ریز، اسی در آن گرفته شود. منطق فضا، از نظر برنامههای سیفنی از این دانش، همواره در رابطه با بافتی است که قرار است تصمیم

پذیر و  شود که کمیتریزی دربرگیرنده ابعاد مادی میرو، برنامههای کامپیوتری است؛ ازاینسازیمنطق ریاضیات و تکنولوژی، مدل
به عنوان یک ابژه علمی به ثیر منطق صوری، فضای خنثی فرض شده و صرفاً أت ریزی تحتگیری است و فضای برنامه قابل اندازه

 ( 03: 0601)جوان و همکاران، شود. آن نگریسته و غیرسیاسی بررسی می
ای عام در باب فضا یا قدرت ارائه نکرده است با این وجود، طرح اگر چه میشل فوکو نظریه ای قدرت:فض: میشل فوکوو( 

 0«ی انضباطیجامعه»اتیک در قرن نوزدهم در باب یک های سیستممشهور وی که از طریق شماری از درس گفتارها و فعالیت
اش از مناسبات اجتماعی ضایی در فهمفدانش و اهمیت بعد / ی او از مفهوم قدرت یابد، مجالی برای بررسی کاربرد دوگانهظهور می
و « فضای امتداد»مان ، یعنی هکند. فضایی که گالیله به سوی ابتدای قرن مدرن گشود و مشخصه آن نامحدود بودنشفراهم می

پدیدارگرایانه، گسسته است، و توجه ما را به بعدی های توصیف( و هم از 0030) 1باشالر« فضای درونی»تخمین است. فوکو، هم از 
)و از نظر اجتماعی  ، فضای زیستی«فضای بیرونی»توجه ما را به نوعی  کند؛ یعنیاجتماعی جلب می یگدیگر از فضامندی زند

های روشن رنگ -حیات ما در فضایی خالی که بتوان آن را به سایه » کند:معطوف می هال ها و روابط بین آنی( محتولید
ی ها ای از روابط شکل می گیرد. این مجموعه از روابط موقعیتبلکه حیات ما در مجموعه دهد،ون جال بخشید رخ نمیگوناگ

این (. 61: 0606یابند )شورچه، وجه بر هم برتری نمیستند و به هیچفضایی را ترسیم می کنند که قابل تبدیل به یکدیگر نی
 گیرند. لیکن اشکال کامالًل میای شک)هتروتوپیاهای فوکو( است که در هر جامعه ها و روابطیفضاهای ناهمگون شامل محل

هتروتوپیا قادر »«. شوداش آشکار میفضامندی رتاریخ د»ای که گونهکنند، بهگیرند و در طول زمان تغییر میخود میمتنوعی به
هایی که فی نفسه ها و محلها را در کنار یکدیگر قرار دهد، مکاناست در یک مکان منفرد واقعی، شماری فضاها و شماری محل

قطب نهایی  واجد نوعی کارکرد هستند. این کارکرد میان دو، ماندها در ارتباط با کلیت فضایی، که باقی میمغایر یکدیگرند... آن
ها ساختن فضایی از توهم و هذیانی است که همه فضاهای واقعی را در معرض دید قرار می دهد، تمامی  پدیدار می شود. نقش آن

نقش آن ها، که  زندگی بشر منفک و جدا شده است، که خود امری خیالی و واهی تر است... یا این آن ها هایی که درون محلی
مان بی نقص، فضای واقعیبه همان اندازه  که غیریت است، فضای واقعی دیگری، فضایی که دقیقاًساختن فضایی است برعکس، 

هم ریخته است. این نوع آخر، و  در شده وه بدبنانهاد، ریزی شده است، یعنی در واقع، به همان اندازه نامنظمدقیق و مرتب و برنامه
 های خاص به نحوی واجداگر اجتماعات و گروه ؛ و عجیب استاست یامیم و تعدیل، هتروتوپیین ترآنه آن نوع توهمی، یعنی 

-گفتمان»ای قرار خواهد گرفت، آن کید ویژهأآنچه در اینجا به طور خاص مورد کاوش و ت(. 61کارکردی این چنینی نباشند )همان، 

. هستند دخیل و ذاتی فضایی، های فرم هایبازنمایی در و سازدی قدرت را روشن میهای پراکندههستند که شیوه« های انضباطی
 به هاگفتمان قبیل این گفت توانمی کلی طور به و روندمی شمار به اجتماعی فوکو ینظریه الینفک جزء فضا هایبازنمایی این

 ز طریقا 6«فضاهای انضباطی»ها شوند که در آنی مدرن و شهری امروز مربوط میجامعه یتاریخی و توسعه سرآغازهای ارزیابی
پدید آمدند. در واقع  و بورژوایی« شهری شده»های ی ارزشبرای پرورش، ریزش تدریجی و تبلیغ و اشاعهکاربرد دانش/ قدرت 

به طور  شوند. طرح فوکومحسوب می فضایی و مناسبات اجتماعی قدرت -های اجتماعیویژگی مهم تحلیل فوکو از فرمها آن
، های انضباطی در تولیدجهت بررسی قدرت گفتمان« فضا یمتخصصان اولیه»عنوان  خاص در باب نقش متخصصان پزشکی به

 گیردمورد تحلیل قرار می ریزی شده، مدیریت شده و تحت نظارتی شهری برنامهجامعه ی یکبازنمایی و کاربرد فضا در توسعه
 نامد.می 2«قدرت -زیست »که وی آن را دو جنبه از 

مفهومی اساسی در آثار فوکو است. این مفهوم تالشی برای عینیت بخشی به رابطه « دانش - درتق» :قدرت، دانش و فضا( 0
زعم فوکو، قدرت از طریق و ساخت و کاربرد دانش  به. است فرایند یک مثابه به دانش و قدرت بین پیوندیافته پویایی ناپذیرییجدا

گونه شود. همانی دانش تثبیت حفظ و پیش فرض گرفته میواسطهیابد. همواره قدرت به های خاص و محلی انتشار میدر عرصه
 کند:که فوکو بیان می

                                                           
1. disciplinary society  
2 . Gaston Bachelard 
3. disciplinary spaces 
4. bio-power 
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دانش، -کند، بلکه قدرتای از دانش، مفید یا مقاوم برای قدرت تولید میی دانش نیست که مجموعهاین فعالیت سوژه»
های امکان دانش را ها و حوزهاز طریق آن فرم آورد وهایی را به واسطه آنچه از آن ساخته شده به حرکت در میفرایندها و تنش

 « کندتعیین می
 :کندتصریح می ای است که آرمسترانگ به عنوان امری حیاتی در رابطه با تحلیل فوکو مکرراًاین نکته

خاصی از قدرت، رژیم  ،کند و در مقابلگیرد که آن را ایجاد و حفظ میای مبتنی بر دانش معینی را فرض میقدرت یک رابطه»
 (.021: 0602)ژیلنیتس،  «گرددگذارد که در آن دانش معینی قابل پذیرش یا ممکن میحقیقت را بنیان می

نظارت  یبراهایی به عنوان محل خاص )مثالً یکارکردها یو کنترل فضا برا یسازمانده ت،یریمد ف،یتعر جاد،یبه ا نیاز
شامل  گریتر دیکل یهاتفکیک از مجموعه رقابلیغ ینظم( به امر ایفظ صلح ح ایکودکان،  تیو ترب میتعل ای ماران،یبر ب یپزشک

کند روشن یم فیمدنظر دارد و تعر «سیپل»فوکو از تا آن چه را  است یضرور نجایشود. در ایم لیتبد «یسیپل»و  ینظام فیوظا
کرد، به کار می نیشهر را تضم کی شیو آسا تیکه امن یو مقررات نیاز قوان یامجموعه یتنها برا سیپل ومدر ابتدا مفه. »میساز

به  «سیپل»و هجدهم، های هفدهم قرن شد. در لیکل قلمرو حکومت تبد یبرا ییبه عنوان الگو سیشد. اما پس از آن، پلیمبرده 
 فیاز مقررات بر رفتار عام افراد توص ینظامطرحی برای خلق  توان به مثابهیامر را م نیحکومت اشاره داشت. ا تیعقالن یبرنامه

 (.021)همان، « صیانت ذات و بدون نیاز به مداخله، کنترل خواهد شد در حد یزینمود که به موجب آن هر چ
فوکو را در « فضامند»های شناخته شده استدالل آوری بهترین نمونه»توماس فالین بر این عقیده است که  :فضای نظم( 1

مراقبت و تنبیه؛ تولد » کیفری در -سیستم جزایی 1و تبارشناسی« علوم انسانی 0نظم اشیاء؛ دیرینه شناسی» شاهکار وی با عنوان
ریزی از این رو، سعی شده است تا به این دو اثر بسیار مهم که تأثیرات ژرفی بر تفکرات فضایی و برنامه«. می توان یافت« زندان

گفتارهای فوکو ریزی، به آن دسته از درستباط اندیشه های فضایی فوکو با برنامهداشته است، پرداخته شود. همچنین به دلیل ار
دیوانگی و »نخستین اثر عمده فوکو، . مندی، سیاست عمومی و برنامه ریزی داردشود که ارتباط نزدیکی با حکمرواییپرداخته می

نگری و همراه با شعقلی در عصر روظهور عقل و بی ( نام دارد. موضوع اصلی این اثر0030« )تمدن تاریخ دیوانگی در عصر عقل
جنون « گفتار-تک»از دایره عقل است. در این دوره با ظهور عقل « دیوانگان» ها به ویژهآن، اخراج و طرد دسته هایی از انسان

نگان و همه کسانی شود. زیرا جنون هماهنگ و متناسب با بقیه جامعه نیست. به منظور طرد دیواهمچون یک بیماری نگریسته می
که به علت فقر، تنبلی، جنون، بیماری و فساد اخالقی برای نظم و اخالقیات متعارف از بقیه جامعه، نهادها و فضاهای طرد و اخراج 

« فضاهای طردشدگان»آید. در اینجا اولین فضاهای جدید با عنوان پدید می« غیریت»یا « نامعقول»های برای کنترل بر این گروه
در این (. 61: 0606)شورچه،  های نامعقول استگیرد. این فضاهای شکل گرفته، اولین ابزار اعمال قدرت بر انسانیشکل م

شوند. به عنوان ابژه قدرت و سوژه دانش بازسازی می« هانامعقول»یا « هاغیریت»ها ها یا زندانفضاهای جدید یا همان آسایشگاه
قدرت و نظارت، و مراقبت پزشکی به مثابه تکنیک سلطه ظاهر می شود و فضاهای پزشکی  در این فرایند، پزشک به عنوان مرجع

بینیم فوکو روست که میشود. از اینمی« عقالنیت پزشکی»و مراسم اعتراف ابژه قدرت شکل می گیرند. این فرایند منجر به ظهور 
های پویایی« سیالیت»بنابراین، فضا (. 63: 0606چه، )شورکند. معرفی می« اولین متخصصان فضا» گفتمان پزشکی را به عنوان

دهد. این شیوه نمایش در واقع همه مناسبات  هندسی نمایش می شکلو در قالب یک نقشه خطی و « ثابت»شهری را به صورت 
ود و شمی« خوانا»دهد. با نمایش فضای شهر بر روی یک صفحه کاغذی، شهر می غذی تقلیلفضایی را در قالب یک صفحه کا

ها  یا مسیرهای عبور و مرور به راحتی قابل مشاهده می شود. زیرا همه آنمی شود که در آن بخش ها، نشانه ها  تبدیل به مکانی
 (.019)همان،  یک الگوی کلی، گروه بندی و قالب بندی شده اند قالب در

 
اکنون به بیش از سه دهه رسیده است.  سهم طوالنی دیوید هاروی در تبیین فضا ز( دیوید هاروی و اقتصاد سیاسی فضا:

افراد کمی هستند که به سهم دیوید هاروی در جغرافیای انتقادی شک ورزند؛ جغرافیایی که در آن فضا به عنوان یک عنصر اساسی 
الیسم برای درک اینکه سرمایه داری چگونه از طریق آن بقاء و تداوم یافته است مطرح می باشد. پروژه هاروی تأسیس یک ماتری

داری است که شامل تولید فضا و )انگاره( مارکس از انباشت سرمایه 6جغرافیایی است که در آن به دنبال بسط پارادایم -تاریخی
بین  «تنش راجعه یا بازگشت کننده»کند، تمرکز هاروی بر روی گونه که ساندرز بیان میشود. همانبازتولید زندگی اجتماعی نیز می

چنین رویکردی . دهدشناسی( است که در این قالب رخ می)جامعه و فرایندهای اجتماعی (رم فضایی )جغرافیاییمسائل موجود در ف
تحقیق و پژوهش در مورد جامعه مدرن داشته  برایای از فضا و کاربرد آن سهم مهمی در بسط یک تجزیه و تحلیل میان رشته

نیاز به ارتقاء و به روزرسانی دارد تا شامل یک بعد فضایی به  ی مارکساصلبندی نویسد که فرمولاست. در این مورد هاروی می
من به باور » گوید:هاروی در این زمینه میداری مدرن نیز بشود. ، تداوم و گسترش سرمایهعالوه یک تحلیل زمانی از توسعه

                                                           
1. archeology 
2. genealogy  
3. paradigm 
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جغرافیای تاریخی رو دارم. از اینی اصرار جغرافیای -روزرسانی است. من بر ماتریالیسم تاریخیناگریز از به ماتریالیسم تاریخی
معطوف به توسعه یک ، پروژه هاروی همچون هنری لوفور«. گیرد پردازی در این خصوص قراربایست هدف نظریهداری میسرمایه

 این سرمایه و همچنین در بازتولید نیروی کار است وبه نقش فضا در انباشت و گردش  نظریه در خصوص تولید فضاست که اذعان
 شود. در کانونتاریخی عمل می کند که منجر به خلق اشکال خاص فضایی می یک زمینه جغرافیایی وکه انباشت سرمایه در 

:(. بر اساس نظریات هاروی 0602)ژیلنیتس،  گیردصورت می (زمان)خاصی بر روی فضا و تجزیه و تحلیل هاروی یک توجه 
تحرک باشد، هم یک تاج افتخار از توسعه سرمایه درگذشته است و هم ثابت شده و بیاندازهای جغرافیایی که دارای سرمایه چشم

تخریب موانع »یک زندان است که در آن از پیشرفت بیشتر انباشت سرمایه جلوگیری می کند، زیرا گسترش این چشم انداز با 
(. بنابراین شیوه 009: 0639نت و ویلس، )بال« نابودی فضا به وسیله زمان است»متناقص است و در نهایت حتی موجب « فضایی

تولید سرمایه داری به ناچار دارای توسعه نامتوازن است زیرا همیشه فرصت هایی برای افزایش انباشت از طریق استثمار بازارهای 
سرمایه  جدید، نیروی کار جدید، فن آوری های جدید و خطوط تجاری پر مزیت خواهد داشت. این همان بعد جغرافیایی انباشت

نامد. به طوری که صاحبان سرمایه می توانند از نرخ های پایین بازگشت سرمایه می 0( آن را تنگنای فضایی0031است که هاروی )
و حتی از بحران در کی قسمت از جهان، به وسیله سرمایه گذاری مجدد سرمایه خود را در جای دیگر به کار بگیرند. به عالوه، این 

ها تولید، مصرف و ی تکامل بیشتر جامعه سرمایه داری جنبه اساسی دارد و راه ها را چنان تغییر می دهد که در آنبعد جغرافیای برا
جغرافیایی اهمیت فضا و زمان در تکامل  -مفهوم ماتریالیستی تاریخی  1«فضامندی»افتد. هاروی در تشخیص این تبادل اتفاق می

ا به خوبی نشان می دهد. رزا لوکزامبورگ در قرائتش از تحلیل مارکس از سرمایه، یک سرمایه داری و روابط اجتماعی متضمن آن ر
فهم و ادراک از توسعه نامتوازن فضایی سرمایه داری را توسعه داد؛ با این استدالل که سرمایه داران تنها از طریق استثمار فضاهای 

استدالل « انباشت سرمایه»(. لوکزامبورگ در کتاب 000-009ن، غیر سرمایه داری می توانند میزان منافع شان را حفظ کنند )هما
می کند که تولید انبوه و صنایع ماشینی سنگین در اقتصادهای توسعه یافته اروپایی تنها با نفوذ در فضاهای غیرسرمایه داری برای 

ی چون هندوستان، آمریکا، استرالیا، چین و یافتن بازار، کاال و نیروی کار، قادر به بقا بود )وی مثال هایی از کشورها و قاره های
آفریقا را مورداستفاده قرار می داد و در متن کتابش آورد بود(. لوکزامبورگ اظهار می کرد که در فرآیند غلبه بر فضا، سه مرحله 

 وجود دارد:
 ؛6( مبارزه علیه اقتصاد طبیعی0
 ؛2( معرفی و ارائه اقتصاد کاالیی1
 (.000: 0639)بالنت و ویلس،  9عیتی( مبارزه علیه اقتصاد ر6

انساخت، مبارزه محیط  نقش فضا در فرایندهای انباشت و گردش سرمایه،سیستی از یک تحلیل مارک رویکرد هاروی اساساً
انداز شهری است. چنین رویکردی چشمو فرم  ها آشکارند به عالوه آرایش فضایی، سازماندهیطبقاتی و آنچه در معانی و ارزش

داری به عنوان یک شیوه تولید دارد و در آن به محیط مصنوع شهر به لحاظ کردن ابعاد فضایی تحلیل مارکس از سرمایه سعی در
کند، جهت گیری طور که اسمیت بیان میشود. همانتوان نیروی کار نگریسته میمثابه نیازهای سرمایه جهت تولید و بازتولید 

 :ن نظریه مارکسیستی دارد کهنظری هاروی در سرتاسر کارش ریشه در ای
ای از نیروهای برای تبیین ساختار خاص اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه در یک دوره معین نه به عنوان نتیجه تالش»
ای از فرایندهای تاریخی خاص و مشروط است. این درست است که بلکه همچون نتیجه (کلی )برای مثال ماهیت انسان ظاهراً

گزینند و ها جهت تغییر برمیتاریخی مشروط هستند اما شکلی که آن لحاظرشد اقتصادی و انگیزه کسب سود به  رقابت و بازار،
گیرد. قدرت بیشتر نظریه مارکسیستی به علت دیدگاه ارتباطی آن است داری انجام میدهند در درون خود تاریخ سرمایهتوسعه می

نیاشتی از قطعات در اکند، تا اینکه آن را در قالب اگر نه همواره( منسجم رفتار میداری به عنوان یک کلیت )که با جامعه سرمایه
 بینشهای مهمی داری را ارائه نماید که دارایکند تا یک اقتصاد سیاسی فضا تحت سرمایههاروی تالش می. در اصل «نظر بگیرد

از سازماندهی و ظهور تسلط شکلی اری صنعتی( و دیابی و توزیع فضاهای خاص در یک دوره خاص )سرمایهبرای تحلیل، مکان
انداز یک چشمهای شهری در قالب و تولید محیط اداره فضایی )شهرنشینی( است و به آن به عنوان ابزاری در جهت تحلیل

 (. 009: 0602)ژیلنیتس،  نگرداجتماعی می

                                                           
1. Spatial Fix  
2. Spatiality 

ز . اقتصاد طبیعی، اقتصادی است که در سرآغاز تکامل روابط اقتصادی، تولید در مراحل نخستین و بسنده بر منابع طبیعی بودند، سوداگری هنو6
  پول هنوز مطرح نشده بود. شکل نگرفته بود، با مبادله جنس به جنس رفع نیاز می شد. در این مرحله، ارزش و

ه واردات . در اقتصاد کاالیی، هدف تولید و تبدیل ارزش ها اضافی به کاالست. در این اقتصاد، دستیابی بر منابع مواد اولیه و تولید کاال در چرخ2
 مواد اولیه و صادرات تولید شده از همان مواد اولیه از اهداف این نوع اقتصاد است.

این نوع اقتصاد با اقتصاد کشاورزی متفاوت است، و نوعی بهره برداری از منابع آب خاک بر مبنای سهم بری از محصول بین . اقتصاد رعیتی، 9
 مالک و زارع است.
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 دیالکتیک فضا -1-9
 انسان ذهن که بوده تضادهایی و تناقضات حل در آن توانایی در ،0دیالکتیک مفهوم اهمیت فلسفی اندیشه تاریخ طول در

 الیتغیری اصل را هستی او که هنگامی از شد؛ آغاز پارمنیدس زمان از تضادها اینت. اس کردهمی برخورد هاآن با ملعا تبیین هنگام

)خراسانی،  رودمی شمار به وی فلسفه اساسی هسته و مغز که هستنده یا هست عبارتی به است، ثابت همواره و است یکی که شمرد
رغم دیدن تغییرات در عالم بیرون، هستی را ثابت در رو شد، که علی(. این اولین تناقضی است که اندیشه بشر با آن روبه139:0619

 افالطون برای فلسفهد. بو قائل شناسانه هستی ارزشی ،دیالکتیک برای افالطون(. 1:0601نظر آورد )جوان، دلیل و سلمانی مقدم، 

 درهم را اندیشه بسته سیستم هرگونه که است دیالکتیک طبیعت در رواین ازت. اس حرکت همان دیالکتیک ذات و دیالکتیک همان
 و کندمی وارد نقد خود صور نظریه به ابتدا در افالطوند. کر مشاهده افالطون پارمنیدس رساله در را امر همین توانمی و شکند،

است. دیالکتیک، حرکت اندیشه؛ از سطح به  اندیشیدن خود افالطون برای دیالکتیکد. نهمی دیالکتیک بر را خود توجه اهم بعد
 صرفد. دار را خود خاص معنای امروزی، مفهوم در دیالکتیک،(. Smith, 2009:138ژرفا، از نمودها به اصل و سرچشمه است )

 د: نمو خالصه زیر مورد چهار در توانمی را آن شناسانه هستی تههس فلسفه، تاریخ طول در مفهوم این تطورات از نظر
 به درون از اشیاء منطقی طور به لذا،ت. اس بسته هم کل یک بلکه، نیست؛ هم از افتاده جدا اشیای از منفصل ایآمیزه جهان( 0

 د؛هستن وابسته هم
 ت؛اس حرکت حال در پیوسته (کیهان و طبیعی جهان) طبیعت( 1

 به منجر نامحسوس و کوچک تغییرات آن طریق از که است فرآیندی (شود نمود و رشد به منجر که ایواقعه) توسعه( 6

 یک از جهش یک صورت به و باشدمی ناگهانی و سریع بلکه، نیست؛ تدریجی و آرام کیفی تغییراتد. شومی بنیادین کیفی تغییرات

 د؛دهمی رخ دیگر وضع به وضع
می جهان در توسعه و تغییر حرکت، عامل اولین امر همیند. هستن ذاتی دیالکتیکی تضادهای دارای خود درونء اشیا تمام( 2

 د. باش
 .تضاد و حرکت: است روروبه اساسی مفهوم دو با دیالکتیک ترتیب این به
 نسبت هم نارک در متضاد عنصر دو که بود خواهد غیرممکن زیرا،د. شومی حرکت به ختم حتم طور به تضاد وجود( حرکت: 0

 دیالکتیک ثانوی بنیاد واکنش، و کنش ایند. شومی واکنش و کنش به ختم خود به خود تضاد ترتیب این بهد. باشن تفاوتبی هم به

 فرآیندهاست؛ پیچیدهدرهم و گون گردباد هایچرخه و ءاشیا از ایمجموعه زمان هم جهاند. باشمی حرکت همان که سازد؛برمی را

-می هستی وارد آید،می ما نظر به که بیرونی ظاهر آن، طریق از و دهند،می بروز و جسمیت  را دینامیک روابطء، شیاا که جایی تا

-می ترجیح پایایی و تطیمشرو ایستایی، بودن، بسته بر را فرآیند و حرکت گشودگی، تغییر، رابطه، دیالکتیک که این خالصهد. شو

 (. 2009:137Swyngedouw ,-142دهد )
 هایگونه وجودت. اس مشهودی بسیار بروز دارای تضاد طبیعت درد. کنمی تولید را خود ضد نظام هر و سیستم هرد: تضا (1

 ذره -ی موج خاصیت شناختی، زمین و زیستی هایانقالب ها،اتم حرکت طبیعت، در اضداد وجود تغییرات، ها،گونه در تغییر جدید،

Swyngedouw ,د )هستن طبیعت در دیالکتیکی تغییرات از هایینمونه همگی العمل،کسع و عمل دینامیک اتمی، زیر ذرات ای

142-2009:137 .) 
تضاد دیالکتیک بر مبنای نوعی نگرش خاص به پدیده های جهان هستی بنا شده است به این معنی که هر پدیده ضد خود را 

 در درون خود می پروراند. زیرا در هر پدیده دو عامل وجود دارد:
 یا نهاده، وضع هر پدیده است و حاکی از نیرویی است که وضع موجود هر پدیده را حفظ می کند. 1( تز0
یا برابر نهاده، وضع مقابل است که از درون هر پدیده در جهت تغییر وضع آن عمل می کند و با وضع موجود آن  6( آنتی تز1

 در نزاع و جدال است.
یا همنهاده به وجود می آید که  2به پیروزی آنتی تز بر تز منتهی می شود و در نتیجه سنتز ادامه این درگیری و جدال در نهایت

 وضع جدید است و خود دارای تز و آنتی تز و محکوم به همان سیر جدالی قبلی است.
به تعبیری اقتصاد مارکس قانونمندی درونی تکامل اقتصادی را در دیالکتیک می بیند و از آن جا که شرایط ابزار مادی تولید و 

زیربنا و منشأ کلیه تحوالت جهان بشری معرفی شده است، بنابراین در اصل تضاد دیالکتیک قانونمندی کلیه حوادث و تحوالت 
جهان بشری نیز نهفته است. براساس قانون تکامل دیالکتیکی، نظام اقتصاد سرمایه داری از یک تضاد درونی برخوردار است که 

                                                           
1. Dialegein 

2. These  
3. Anty These 

4. Synthese 
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به خودی این نظام را فراهم می سازد. افزایش انباشتگی سرمایه که به دنبال ماشینی شدن تولید صورت می  زمینه انهدام خود
گیرد، افزایش انباشتگی فقر عمومی کارگران را به دنبال دارد. تضاد طبقه کارگر با کارفرما نیز به همین طریق تشدید می شود. نظام 

یه داری است که محصول تضاد درونی این نظام بوده و از بطن آن به وجود می آید اقتصاد سوسیالیستی سنتز نظام اقتصاد سرما
 (.33-39: 0630)نمازی، 

 

 دیالکتیک لوفور از فضا -1-9-1
 مارکس و هگل از متأثر بسیار دیالکتیک ازپردازی خاص خود فرانسه، در مفهوم دیالکتیک پدر و فیلسوف یک عنوان به لوفور

 خوبی به را فضا دیالکتیک یا فضا تولید درباره وی نظریه بتوان که شود؛می میسر هنگامی لوفوری یکدیالکت دقیق فهمت. اس

 محصول یک لوفور نزد در فضات. اس مشهود بسیار فضا، تولید نظریه در دیالکتیک منطق از لوفور انضمامی کاربرد که، زیراد. فهمی

 کنند؛می برقرار یکدیگر با که متقابلی کنش در افراد اجتماعی هایهستی مجموعه آن، تولید در که معنا این بهت. اس اجتماعی

 عبارتی بهد. شونمی فضا تولید باعث شهری ریزبرنامه یا شهرساز اندیشه صرف ترتیب این بهد. گیر شکل فضا که شوندمی سبب

 نحو به موجود شرایط تولید باز در فضا که تفاوت این با است مترتب نیز فضا بر دارد، وجود محصول یک برای که تضادهایی همان

 این یا است، انتزاعی صرف بستر یک فضا آیا چیست، فضا که بود روروبه همواره اساسی پرسش این با لوفورت. اس گذارمؤثری تأثیر
 بین واسطهبی وینح به که است کلی مفهومی فضا آیا باشد؟می کنند،می زندگی آن در که محیطی در هاانسان روابط از ناشی که

 را خود فضای تولید نظریه لوفور شود؟می اعمال قدرت هاینظام طریق از افراد بر هاییواسطه طریق از که این یا است برقرار افراد

 اود. نمومی تعریف خود مختصات سیستم درون فقط را فضا واقع در دکارتد. نها بنیان دکارتی مطلق و انتزاعی فضای با تقابل در

 فضا که، است این در لوفور بحث تمام که آن حالد. کنمی تعریف ارتفاع و طول عرض، خود مختصات سیستم روی نقطه هر یبرا

 و مختصات محور روی بر را اجتماعی فضای ترتیب این بهت. اس باهم هاانسان روابط از ناشی فضات. اس اجتماعی محصول یک
 پیامدهایی واجد لوفور نظر از فضا اجتماعی صفت دیگر سوی ازد. دا نشان تواننمی دکارت موردنظر هندسی شطرنجی هایشبکه

 محور روی بر تواننمی نیز را موارد این حتی لوفور نظر از که است، اقتصادی روابط و قدرت سویه یک یا متقابل روابط نظیر

 محیط یک در باشد؛ غیرطبیعی و (ثانویه حیطم) مصنوع محیط در که آن از پیش انسان لوفور نظر درد. دا نشان دکارتی مختصات
 ازد. کن ایجاد تغییراتی آن در باید خود هایخواسته به رسیدن برای انسان و است جاندار طبیعتد. دار قرار نخورده دست و طبیعی

 واقع در فضا یناد. شومی تولید اجتماعی فضای کند،می اعمال طبیعت بر -ی اجتماع هستی یک عنوان به -ن انسا که تغییراتی

 واجد را اجتماعی فضای ترتیب این به لوفورد. کنمی بازتولید را حاکم اجتماعی و سیاسی اقتصادی، پیشینی، شرایط همان دوباره

 د:دانمی زیر های ویژگی
 د؛گیربرمی در را شده تولید فضای اجتماعی، فضای( 0
 د.گیربرمی در دارد، ودوج اجتماعی هایسوژه میان که را روابطی اجتماعی فضای( 1

 بحران دچار مدرن دوران اجتماعی سوژه لوفور نظر ازت. نیس هاسوژه سایر با رابطه در تنها سوژه یک عنوان به انسان مقوله

 طلتس تحت ابژه و سیاسی فاعل و مفعول و اقتصادی گرکنش عنوان به را سوژه این نیز اجتماعی فضای ترتیب این بهت. اس شده
 -ی جغرافیای شناسی هستی یک انسان، فضایی -ی اجتماع هستی گرفتن نظر در با لوفور نتیجه درد. دهمی قرار ثیرأت ردمو قدرت،
 :دهدمی ارائه انسان از فضایی
 این که معنا این بهت.  اس زمانی هم و همبودگی شامل (سیاسی و اقتصادی اجتماعی، روابط از اعم) فضا درون روابط لهأمس( 0

 به تبدیل آن درون روابط و اجتماعی فضای روابط سبب به سازمانی چنین درت. اس نسبی نظمی بی یا نسبی نظم اراید روابط

 د؛شونمی لهأمس
 از لوفور دیالکتیک در نفی یلک طور بهد پردازنمی یکدیگر نفی به روابط که معناست این به فضا درون دیالکتیکی قیقه( د1

 ت؛اس دیالکتیک آغاز نقطه نفی و است شده گرفته هگلی دیالکتیک در نفی مفهوم
 خود آن از را فضایی هایروال تا پردازندمی یکدیگر نفی به آن درون نیروها که است اینقطه لوفور نزد در فضا دیالکتیک( 6

 د؛کنن
 را فضا تواننمی و ستا عملیات از ایمجموعه و زنجیره توالی داد برون اجتماعی فضای که گفت توانمی نتیجه عنوان به( 2

 د.دا تنزل ساده ءشی یک درجه به

 پرولتاریا خود اجتماعی دیالکتیک در که را مارکس حد دو اوت. پرداخمی حد سه به دیالکتیک به پرداختن هنگام همواره لوفور

 در سوم، حدد. هستن حرکت در پیوسته حد سه و دارد وجود دیگر حد دو در سوم حد واقع درد. نمو کامل سوم بعد با بود بورژوازی و

 بلکه،ت؛ نیس نفی نفیِ و نفی و ییدأت همچنین، و سنتز و آنتی و تز دیگر دیالکتیک، بستر این درت. اس حرکت این از ایدقیقه واقعی

دم، طبقات )جوان، دلیل و سلمانی مق و ملت دولت، هستند، ناش سه هاآن واقع درد. دهمی دست به شدن تحلیل ابزار دیالکتیک
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دیالکتیک، در مفهوم امروزی، معنای خاص خود را دارد. صرف نظر از تطورات این مفهوم در طول تاریخ فلسفه، هسته (. 1:0601
 توان در چهار مورد زیر خالصه نمود:هستی شناسانه آن را می

به طور منطقی اشیاء از درون به ای منفصل از اشیای جدا افتاده از هم نیست؛ بلکه، یک کل همبسته است. لذا، جهان آمیزه( 0
 ؛هم وابسته هستند

 ؛طبیعت )جهان طبیعی و کیهان( پیوسته در حال حرکت است( 1
ای که منجر به رشد و نمود شود( فرآیندی است که از طریق آن تغییرات کوچک و نامحسوس منجر به )واقعه 0توسعه( 6

باشد و به صورت یک جهش از یک ریجی نیست؛ بلکه، سریع و ناگهانی میشود. تغییرات کیفی آرام و تدتغییرات کیفی بنیادین می
 وضع به وضع دیگر رخ می دهد.

-درون خود دارای تضادهای دیالکتیکی ذاتی هستند. همین امر اولین عامل حرکت، تغییر و توسعه در جهان می تمام اشیا (2

 (.6-1: 0601)جوان و همکاران،  باشد

که در محیط مصنوع )محیط ثانویه( و غیرطبیعی باشد؛ در یک محیط طبیعی و دست نخورده  از آندر نظر لوفور انسان پیش 
به  -های خود باید در آن تغییراتی ایجاد کند. از تغییراتی که انسان قرار دارد. طبیعت جاندار است و انسان برای رسیدن به خواسته

شود. این فضا در واقع دوباره همان شرایط ی اجتماعی تولید میکند، فضابر طبیعت اعمال می - عنوان یک هستی اجتماعی
-های زیر میکند. لوفور به این ترتیب فضای اجتماعی را واجد ویژگیپیشینی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم را باز تولید می

 داند:

 ؛گیردفضای اجتماعی، فضای تولید شده را در برمی( 0
 گیرد.های اجتماعی وجود دارد، در بر میه میان سوژهفضای اجتماعی روابطی را ک( 1

ها نیست. از نظر لوفور سوژه اجتماعی دوران مدرن دچار بحران مقوله انسان به عنوان یک سوژه تنها در رابطه با سایر سوژه
سی و ابژه تحت تسلط گر اقتصادی و مفعول و فاعل سیاشده است. به این ترتیب فضای اجتماعی نیز این سوژه را به عنوان کنش

فضایی انسان، یک هستی شناسی جغرافیایی  -دهد. در نتیجه لوفور با در نظر گرفتن هستی اجتماعی قدرت، موردتأثیر قرار می
 .دهدفضایی از انسان ارائه می

ین معنا که این روابط )اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی( شامل همبودگی و همزمانی است. به ا مسأله روابط درون فضا( 0
 دارای نظم نسبی یا بی نظمی نسبی است. در چنین سازمانی به سبب روابط فضای اجتماعی و روابط درون آن تبدیل به مسأله می

 شوند. 
م دقیقه دیالکتیکی درون فضا به این معناست که روابط به نفی یکدیگر میپردازند. به طور کلی نفی در دیالکتیک لوفور از مفهو( 1

 .نفی در دیالکتیک هگلی گرفته شده است و نفی نقطه آغاز دیالکتیک است
 دیالکتیک فضا در نزد لوفور نقطه ای است که نیروها درون آن به نفی یکدیگر میپردازند تا روال های فضایی را از آن خود کنند.( 6
مجموعه ای از عملیات است و نمی توان فضا را به  به عنوان نتیجه می توان گفت که فضای اجتماعی برون داد توالی زنجیره و( 2

 درجه یک شی ساده تنزل داد.
 

 تریالکتیک فضامفهوم  -1-9-2 

داری به شکل حل چرایی باقی ماندن نظام سرمایه لوفور پیش از هر چیز یک فیلسوف مارکسیست است. دغدغه اساسی وی
داری و نشان دادن اهمیت کارکرد فضا، در باقی ماندن نظام سرمایههای متنوع خود به دنبال کنونی آن است. لوفور با تحلیل

دهد. لوفور فضا را برای خود همچون همین رو وی به تولید فضا بسیار اهمیت میهمچنین اهمیت فضا در مبارزات طبقاتی است، از 
است که در آن روابط اقتصادی،  مامیداند که فضا یک انتزاع انضکند. وی میاهمیت آن را نیز فراموش نمی اما، کند.بت نمی

داند که همین فضاست که شکل متبلور شده روابط اجتماعی و شود. او میها پخش میدارانه در بین تودهاجتماعی و سیاسی سرمایه
 شود. لوفور طی مطالعات گسترده خود، با نظمی خاص ازطبقاتی است و تحلیل آن به خوبی به سمت روابط تولید رهنمون می

داری به فضا در رسد و تأثیرات دولت و همچنین علل توجه سرمایهمفاهیم انتزاعی آغاز و سرانجام به تجربه زیسته در فضا می
های قبلی این فصل، از مفاهیم مرتبط با فضا سطح ملی و فراملی را برمی شمارد. باید توجه داشت که آنچه پیش از این، در بخش

ا مفهوم سازی لوفور از فضا است. اما، پیش از هرگونه بحث باید علت روی آوردن لوفور به فضا را گفته شد واجد نوعی ارتباط ب
 بررسی نمود.

ا و زمان دیگر مقوالت تجربه نیستند. بلکه، به ضلوفور در رابطه با فضا و زمان، موضعی ضدکانتی اتخاذ کرد. به این معنا کـه ف
مستقیم به شرایط تاریخی موجود مرتبط هستند. لوفور شیوه تولید را به طورمستقیم با  توانند تجربه شوند و به طورخودی خود می

                                                           
1. Development 
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شود؛ وی برای این مقصود گونه که فضا تحت شرایط تاریخیِ تولید، تولید و بازتولید می داند. یعنی، آنشرایط تاریخی، مرتبط می
 کند:  دو رویکرد اساسی را اتخاذ می

)فضا و های تجربی کانتی ظرف او برای اینکار تهی بودگی زمان در مالحظات نظریه اجتماعی قرار داد.لوفور فضا را در کنار ( 0
ای که نه کند. او با طرح این موضوع که مفهوم فضا به عنوان مقولهزمان به عنوان مقوالت پیشینی صرف کانتی( را تصحیح می
ن انضمامی واجد تطورات خاص خود است، و با سوژه اجتماعی رابطه تنها استعالیی صرف نیست؛ بلکه، مقوله ایست که در جهـا

 مستقیم دارد، به تصحیح مفهوم کانتیِ فضا به عنوان یک ظرف پیشینی پرداخت.  

لوفور با تحلیل فضا به دنبال یک رویکرد انتقادی جدید از جهان مدرن بود. این مهم از طریـق تحلیـل چگونگی تولید فضا ( 1
شد، یکی به عنوان ریختار اجتماعی )شیوه  لتوان دو شکل کلّی برای تولید فضا قایشوند. به این ترتیب میایل میو تجربه آن ن

 تولید( و دیگری به عنوان ساخت ذهنی )ادرک کلیّ(.  

قتصادی در فراهم یابد . فضا بـه لحاظ ادر رویکرد لوفور به فضا، گردش )کاال، سرمایه، اندیشه، و....( در فضا و زمان ادامه می
اینامر در مفهوم  شود که خود فضا نیز بازتولید شود.شود. همین امر سبب میکردن، ورود محصول به بازار یک شرط محسوب می

فضا به عنوان یک شأن در گردش تا جایی که بسط بازار و مبادله پذیری  شود.هگلی آن یک دقیقه برای فضا محسوب می
لوفور درباره رویکرد مارکس به فضا معتقد بود که فضا خودش را به مارکس فقط به اهمیت دارد. محصول به آن وابسته است، 

های تولید، که جایگاه یا قلمرو مراحل مختلف تولید بودند، عرضه کرده بود. با اینکه فضا در کاپیتال تحلیل نشده عنوان جمع مکان
شوند، به این معنا که اقتصاد سیاسی، مبدل به ل میاف، امروزه در فضا اعمبود؛ اما، مفاهیم معینی نظیر ارزش مبادله و ارزش مصر

کند و آن را به زمان ساعتی در انتزاع خود اقتصاد سیاسی فضا شده است. لوفور فضای هندسی را به عنوان انتزاع کننده، توصیف می
مختصات مستطیلی ا استفاده از سیستم کـه وی ب کند، میهایی درباره دکارت، بیان کند لوفور در بررسیاز امر انضمامی تشبیه می
)تعیین جوهر  کند. دوئالیته دکارت کـه پـیش از این به آن اشاره شدطبیعت کار می ریاضیاتی کردن)طول و عرض( بر روی 

یا هستی ماده در سه جداگانه برای امر مادی و امر روحانی( در واقع به این معنا است کـه  تعـین بینادی هستی شناسانه از جوهر 
کمی  پذیر وبعد بسط یافته است. دکارت با این عمل خـود هندسـه، فیزیک و حتّی فیزیولوژی را به ساز و کاری هندسی و محاسبه

ند توااین باال و پایین می لوفور فضا دارای ابعاد است. اما، آن ابعاد چپ، راست، باال و پایین هستند. دهد. در نظرو عددی تقلیل می
درون فضا، صر مصنوع هم نسبت مهتری و کهتری داشته باشند و هم از لحاظ ارتفاعی باشند. به این معنا که شاخص ارتفاع در عنا

 درون فضا ناشی از ایدئولوژی است. یک عنصردهنده برتری آن عنصر نسبت به سایر آن عناصر است. بـه عبارتی برتری خود نشان
ها و شود. از نظر لوفور ریتمِ بدنه خود ختم به تحلیل ایدئولوژی و گشودن پیچیدگی و رموز آن مینتیجه تحلیل فضاها خود ب در

در واقع همین امر،  ما از فضاست که فضا جسیم، مادی و فیزیکی می شود. یدهد. در دریافت حسحرکت آن در این ابعاد رخ می
، جنبه دیگر، 0ست. از نظر لوفور فضای انتزاعیِ ناتنمندنقطه عزیمت بدن و بودگاه مقاومت درون گفتمان قدرت در فضا

 -هاکنند. تکنوکراتهای آینده خود، استفاده میهاست؛ که از آن برای بهرهازخودبیگانگی است. فضا در این وضع بودگاه تکنوکرات
کردن فضا  دنبال هندسیبـه  -داند ریزی شهری میها در شهرسازی و برنامهها را حاکم بر عملکرد آنکـه لوفور اندیشه آن
تعیین کنند. کلّ این فرآیند مستلزم  جهت اهداف خودروی محور مختصات نمایش دهند و آرایش آن را در  راهستند؛ تا بتوانند آن 

 ( 3: 0601)جوان و همکاران، شودانتزاعی کردن فضاست، و از نظر لوفور این روال، به از خـود بیگانگی نسبت به فضا ختم می
 

 لوفور اقسام سه گانه فضای -1-9-3
رویکردی مارکسیستی برای درک روابط میان جامعه و فضا با مشخص و طراحی کرد او به ویژه « تولید فضا»لوفور در کتاب 

یک تثلیث ادراکی را برای مشخص کردن راه ها و فرآیندهای مختلفی که از طریق آن ها فضا پیوسته تولید می شود، توسعه داد. 
ی پنداری، فضای ادراکی و فضای زیستی. لوفور میان فضامندی هر یک فرق قایل شد و بر روی رویه های فضایی، نمایش فضا

 فضا و فضاهای نمایشی به شیوه زیر تأکید می کرد:
که تولید و مکان های خاص و خصیصه مجموعه های فضایی هر یک از صورت بندی های اجتماعی را  1( رویه فضایی0

شود. رویه فضایی متضمن تداوم و درجاتی از پیوستگی است. این پیوستگی برحسب فضایی اجتماعی و ارتباط هر عضو شامل می 
یک جامعه مفروض با فضا، بر یک سطح تضمین شده از صالحیت و شایستگی و یک سطح خاص از اجرا داللت ضمنی دارد. 

 (. 022: 0639می شود )بالنت و ویلس،  0و بازتولید 6اعی تولیدمقرها، حوزه ها و محیط هایی که از طریق آن ها زندگی اجتم

                                                           
1. Incorporeal 
2. Spatial Practice 

رآمد فعالیت اقتصادی انسان در زمینه های تولید کاال، خدمات برای گذران نیازهای مردم است، تولید، کار با نتیجه و ب Production. تولید، 6
 ارزش تلقی می شود و درآمد کشورها بر پایه تولید محاسبه می شود.
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که آن روابط را تحمیل کرده است و از این رو به دانش، عالئم، رمزها « نظامی»که به روابط تولید و به  1( بازنمایی فضا1
عه فن ساالر و مهندسان گره خورده است. )فضای دانشمندان، برنامه ریزان، شهرشناسان، زیرمجمو 6)کدها( و روابط ظاهری

 (.029اجتماعی(. راهی که در آن قدرت، دانش و فضامندی قدرتمند، در فضا نقش می بندد )همان، 
( فضاهای نمایشی یا فضاهای نمایش، تجسم ترکیبی از نمادها، گاهی اوقات رمزی شده، گاهی اوقات هیچ، مرتبط با زندگی 6

هنر )که عاقبت ممکن است کمتر به صورت رمز )کد( فضا، بلکه بیشتر به صورت رمز اجتماعی مخفی و یا زیرزمینی و همچنین با 
 )کد( فضای نمایشی درآید(.

ها و جاییچرخه ها، جابهکاالها(،  ایها )افراد، گروه یو ماد یکیزیف یهاانیبه جر ییفضا یهاکنش :2های فضاییالف( کنش
 یکه زندگ گرددمینان فراهم اط نیتا ا ابدییساخت م یاوهیدهد، و به شیضا رخ مف قیاز طر - و - گردد که دریبرم متقابلروابط 
امر  کی ییفضا یهایصورت بند ای هابیترکهای ویژه و بدان معناست که مکان نی. اشودیم دیتول و باز دیهمچنان تول یاجتماع
 یعبارت است از تجربه ییکنش فضا(. 33: 0602)ژیلنیتس، استی روابط اجتماعی ساختاربند ای یدهو مناسب سازمان یضرور

از  یرا در درون سلسله مراتب و تخصیص زمین نیزمکاربری  ت،یاطالعات و... که مالک، پول، نیروی کار، مردم، کاالها گردش
 یهاکنش»زند. یم وندیکردن و مراقبت( پ یسی)پل یاجتماعذاتی از کنترل  فضا، همراه با عنصری یو سازمان ییاجرا ماتیتقس
 ییفضا تیتداوم و قابل ،یاجتماع یوستگیپ ،یکار نیچن انجامسازد و بایتر را مگسترده یشهر تیواقع کیروزمره و  یزندگ ،ییفضا
باشد  بهتر دیموردنظر لوفور، شا «یضرور»عناصر  یبعد یهادر بحث یجهت وضوح مفهوم ن،یبنابرا. «کندیم نیرا تضم یخاص

 (.30)همان،  میبنگر «دیتول»ه از فضا به مثابه عامل / تجرب نیکه به ا
 که آن «ینظم»و به  دیبا روابط تول»مسلط و حاکم بر جامعه است که  یفضا، همان فضا یهاییبازنما :9فضا یهاییبازنماب( 

ممکن است به  نیهمچن نیا. است خورده وندیپ« روهروب»ها و روابط ها و رمزگانرو به دانش، نشانهنیکنند و از ایم لیتحم روابط
دانش،  یهامنطق و فرم»آن را به عنوان  لدزیشود که ش ستهینگر ییهاآن و لیتحل یهامیدر باب فضا، رژ یهامثابه گفتمان

 یبرا .«قرار دارد وندیدر پ دیکند که با روابط تول یم فیاز فضا تعر یمفهوم شیها و نماهینظر، هارمزگان یکیدئولوژیا یمحتوا
ها و مهندسان شهرشناسان، تکنوکرات زان،یردانشمندان، برنامه یشده، فضا یپردازمفهومفضای . »فضا یهاییبازنما لوفور

است و آنچه  آنچه زنده یو معرف ییاست که به شناسا یو همه آن کسان -ی علم هیپا کیاز هنرمندان با  ینوع خاص وی اجتماع
 است.  (دیتول یوهیش ای) یامسلط هر جامعه یفضا نیا ..پردازند.یشود م یتصور و درک م

-وآورین»؛ هایی بر روی فضا توصیف نمود که شاملتوان به مثابه گفتمانرا می« فضاهای بازنمایی»  :3فضاهای بازنماییج( 

-ی ساختماناندازهای خیالی و حتشهری، چشم های آرمان، طرح«های فضاییگفتمان»ها، ها، نشانههای ذهنی و خیالی )رمزگان

-هستند که معناها یا امکان (ها، و نظایر آنها، موزهینقاش ص، ی خاهای ساخته شدههای مادی از قبیل فضاهای نمادین، محیط

-( آن را ترجمه می0000) 1فضای بازنمایی، آن گونه که نیکلسون. «درمی آورندر های فضایی به تصوهای جدیدی را برای کنش

صل، ای فضای زندگی روزمره است که در تقابل با سلطه فضای ادراکی، نظم یافته و تنظیم شده قدرت بالف 3کند؛ فضای زیستی
های کم و بیش بازنمایی، اگرچه همراه با برخی استثنائات، تمایل به سیستم گفت فضاهای وانتهژمونیک قرار دارد. بنابراین، می

 رو، فضاهای بازنمایی، فضاهای زندگی روزمره هستند؛ جایی که مجموعهاز این. «غیرکالمی دارد هایاز نمادها و نشانه منسجم
/ ترس / دفع، خواستن/ انکار،های متقابل ذهنی و اجتماعی وجود دارد. به عنوان مثال، جذبدوگانه و کنش ای از عواملپیچیده

 (. 09: 0602یتس، )ژیلن خصوصی از جمله چنین مواردی هستند/ بسته، عمومی/ ناآشنایی، باز/ ل، آشنایییم

 

 عدالت اجتماعی و فضا -1-11
 اجتماعی علوم مهم مباحث از نظری لحاظ به است و بوده انسان هایآرمان واالترین از و هادغدغه ترینمهم از همیشه عدالت

 رفاه و یاجتماع عدالت به اول نقش شهری، و جغرافیای انسانی جغرافیای (. در61:0633شود)لشکری، می محسوب اقتصادی و

یافت  علمی اعتبار او اجتماعی رفاه و تأمین انسان زندگی محیط به بخشیدن بهبود راه در تنها انسانی، جغرافیای شد و داده اجتماعی
 اجتماعی عدالت اجتماعی یا برابری اهمیت بر پایدار توسعه بدیع علم از مهمی بخش طرفی، (. از021:0631)وارثی و همکاران، 

(؛ از 2001:1Burton ,دارند ) داللت برابری اصل بر پایداری (، در واقع، تمامی تعابیر0002ایوانز ) و من آگیی اعتقاد هتأکید دارد. ب

                                                                                                                                                            
دک که گرچه این فعالیت ها به مفهوم نگهداری و آماده سازی است، مانند شست و شو و آشپزی، پروراندن کوReProduction . بازتولید 0

 بایسته زندگی اند. اما ارزش آن ها نسبت به تولید کمتر است.
2. Representation of Space 
3. Frontal 
4. Spatial Practices )این عنصر معادل فضای مادی است )م  
5. Representations of space )این عنصر معادل فضای ادراکی است )م 
6. Spaces of repres )این عنصر معادل فضای زیستی است )م 
7. Nicholson 
8. Lived Spaces 
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 خداوند که ایگونه به باشد،می اسالم ساز مکتب انسان در مهم بسیار مباحث از یکی« اجتماعی عدالت» موضوع دیگر، طرفی

 در اجتماعی عدالت (. مفهوم091:0633نماید )مرصومی، می بیان مردم توسط عدل و قسط اقامه انبیاء را بعثت از هدف متعال،

 به عنوان توانمی اساسی طور به را کرد. عدالت داوری اجتماع یک رفاه مورد آن در قالب در بتوان که نیست فراگیر آنقدر اصل،

 خاص اصول این کاربرد واقع در نیز اجتماعی عدالت است. وجود آمده به متضاد دعاوی فصل و حل برای که گرفت نظر در اصلی

 در اجتماعی عدالت مبحث یکسان، به صورت نیازهایشان به شهرها ساکنان تمامی رسیدن جهت (. در21:0610است )هاروی، 

 منطقه، یک حد بیش از تراکم و نشینیهمچون حاشیه ناگواری، بسیار تبعات آن، به توجهی که بی آیدمی وجود به شهری فضای

داشت )کالنتری  خواهد پی در و... را زمین بورس بازی شهری، هایاز محدوده برخی شدن سکنه از خالی شهرها، جانبه یک توسعه
 تعیین هایشاخص از یک هر در که است اهمیت شهرها حائز در ایاندازه تا اجتماعی عدالت به (. توجه022:0601و همکاران، 

 همه در اجتماعی و قشربندی (. نابرابری13:0639کند )شیخی، می ایفا را کلیدی نقش و طالعاتم سالم، بستر شهرهای کننده

است )چلبی،  وابسته جوامع یافتگی توسعه کیف و کم به مختلف، جوامع آن در ضعف و شدت اما دارد؛ وجود انسانی جوامع
 و اجزا از متشکل شهر، یک فضایی ساختار زیرا ست؛ا انسانی همیشگی جوامع و عمومی هایجنبه از یکی (. نابرابری،13:0619

گذاشت )ساوج و  خواهد تأثیر ساختار کل اجزا بر این از کدام هر ناپایداری و هستند متقابل کنش در یکدیگر با که عناصری است
 که شد خواهد مانی محققز پایداری، این و است شهری پایداری از نوعی شهرها، در متعادل سازمان فضایی (. بنابراین0:0639وارد، 

بارز  نتیجه که شهرها در خدمات آید. توزیع وجود به شهرها در خدمات و توزیع جمعیت پراکنش بین منطقی سازگاری و هماهنگی
 (. در1:0631است )خوارزمی،  بوده تأثیرگذار نواحی شهری و مناطق در جمیعت فضایی توزیع بر است شناختی بوم جدایی گزینی

 عنوان عدالت به امر برای خداوند که است اهمیتی میزان دهنده نشان که است استفاده شده عدالت واژه از کرّات هب کریم قرآن

 فضاهای نمادین نظم ترتیب این (. به00:0639است )شریفی،  شده قائل انسان سعادت کننده تضمین و جامعه تعالی زیربنای
 مراتب سلسله یمطالعه. کنند می ما تحمیل بر هستند اجتماعی زندگی ودموج الگوهای که را عمل و های اندیشه شیوه شهری،

 اقدامات و خانوادگی و تعهدات همبودی طبقاتی، مناسبات فردباوری، چگونه بدانیم تا کند می شهری کمک فرم در های فضامندی
 به را شده شهری و آگاهی کند می پیدا ضمنی معنای فضا، خلق در قدرتش یواسطه به شدن سرمایه شهری. آمیزند می در دولت
 گام در. کنند می آرایی صف موجود تولید وضع باز در سرکوبگر نظام این برابر در مزاحم نیروهای از کشد. شماری می خود دنبال

 و گسترش مصرف، و تولید رشد در الزامات با تناظر برای شهری فضاهای دائم دهیبازشکل سرمایه مستلزم انباشت نخست،
 (.061: 0601است )هاروی،  فناوری نوین اشکال تحمیل و اجتماعی های فیزیکی، زیرساخت کار، بازارهای ونیدگرگ

 

 بی عدالتی و فقر شهری -1-11
را زمانی که او از شهرهای صنعتی  0399ی تضاد بین ثروت و فقر در دهه 0عدالتی نوعاً شهری است. فردریک انگلسبی

ی نیز در کتاب های دوره 1ان می سازد و نویسندگان رمان های قرن نوزدهم مانند: چارلز دیکنزانگلستان دیدن کرد را خاطرنش
از  0019ی در دهه 2مشاهدات مشابهی را بیان می نمایند. نخستین پژوهشگران مکتب شیکاگو مانند هاروی زوربا 6ویکتوریای شان

ند )مدخل توسعه نامتوازن بحث انگلس و سایر آثار قبلی را بنگرید(. یاد می ک 9«ساحل طالیی و زاغه نشینی»این تمایزات با عنوان 
در حقیقت، بی عدالتی در تفاوت های فضایی رفاه خالصه می شود. ساکنان فقیر زاغه ها ممکن است با اوضاع موجود سرکنند، اما 

این تضاد فوراً زنده می شود. فقر از نظر  هایی بروند که ثروتمندترها زندگی می کنند و آن گاهممکن است در اکثر شهرها به مکان
توان از زوایای فقر را می (.00: 0606ی شهر نیز هست )دینر و باد، ی روستایی است یک پدیدهتشخیص، همانقدر که یک پدیده

، بیشتر از زاویه مختلفی مورد بحث و بررسی قرار داد. به نظر دکتر عماد افروغ مطالعاتی که تا کنون در مورد فقر صورت گرفته است
هایی برای اندازه نگرش اقتصادی بوده و معموالً فرآیند یکنواختی را دنبال کرده است. از تعریف اقتصادی فقر شروع و شاخص

های بعدی گیری فقر مطلق و فقر نسبی ارائه کرده است، خط فقر را در یک مقطع خاص تعیین و در نهایت تجزیه و تحلیل
توان به یک تحلیل اجتماعی در زمینه ظهور و آثار فقر برخورد کرد. البته این بدان معنا ست. به ندرت میاقتصادی صورت گرفته ا

شناسی های ذهنی و نظری به تحلیل جامعههای اقتصادی در زمینه فقر، صرفاً با مالکنیست که بدون توجه به تعاریف و شاخص
دو زاویه نگرش )اقتصادی و اجتماعی( با همکاری و وام گیری از یکدیگر تحلیل فقر بپردازیم، بلکه باید در زمینه فقر حداقل این 

تری ارائه نمایند. برای نمونه، از زاویه نگرش اقتصادی ریشه فقر به عنوان یک پدیده اقتصادی در سطح کالن را بایستی در جامع
گونه که مشهود است جای تجزیه ستجو کرد. اما همانوضعیت دو متغیر سطح تولید سرانه ملی و میزان نابرابری در توزیع درآمد ج

و تحلیل اجتماعی این دو متغیر کامالً باز است. چون هنوز یک سؤال باقی است: چه عواملی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی در 

                                                           
1. Friedrich Engels 
2. Charls Dickens  
3. Victorian era 
4. Harrey Zorbaugh  
5. The Gold Coast and Slum  
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ؤال عوامل اند؟ ممکن است نگرش اقتصادی عوامل اقتصادی را ردیف کند اما هنوز سکاهش یا افزایش این دو متغیر سهیم
ها پرداخت به هر حال زاویه نگرش مطالب ذیل به فقر عمدتاً یک غیراقتصادی به قوت خود باقی است که باید به نوبه خود به آن

 محرومیت (. برخی از دانشمندان فقر را در کنار169:0613باشد )افروغ، ها و تأکیدات خاص خود میزاویه نگرش اجتماعی با روش

 اصلی هسته عنوان به به سوی محرومیت تحلیلی رهیافتی گرسنگی و فقر است معتقد سوم جهان اقتصاد متخصص آورند. تانزندمی

 تمام که دارد اشاره خود سن در مطالعات (. آمارتیا09:0619گیرد )زاهدی مازندرانی و زاهدی عقبری، می پیش در فقر تعریف

در  است ممکن که است نسبی مفهوم دارند. محرومیت خود یک اشاره محرومیت به نوعی به فقر در خصوص گرفته صورت تعاریف
 تولید وسایل نداشتن و داشتن نتیجه در فقر گیدنز (. براساس نظریات1979:21Sen,باشد ) متفاوت مختلف، هایزمان و هامکان

 حالی که در دارند را تولید ابزار بر مالکیت حق دارای زیرا دارند کارگران نسبت به بیشتری قدرت دارانسرمایه است است. معتقد

 دارایی مالکیت است معتقد گیدنز و وبر همانند پارکین (. فرانک129:0616دارند )گیدنز،  را خود کار نیروی فروش حق کارگران

 است ایپدیده فقر که باورند این بر شناسانجامعه از دیگر دهد. برخیمی تشکیل را ساخت طبقاتی اصلی شالوده تولید وسایل

 شناسیروان و اجتماعی علوم دانشمندان از دیگر بسیاری و گرددبرمی پدیده این به های اجتماعیآسیب از بسیاری و اجتماعی

 سپس و کنترل جامعه یک در را فقر پدیده اول درجه در که است الزم اجتماعی معضالت از کنترل بسیاری یا رفع برای که معتقدند

 حساب به فقیر توانمی زمانی را جمعیتی هایگروه و هاخانواده است: افراد، معتقد شود. تانسند پرداخته مشکالت اجتماعی درمان به

هستند  مواجه زندگی، معمول امکانات و شرایط و هافعالیت در مشارکت غذایی، هایرژیم انواع کسب برای منابع فقدان که با آورد
(,1985:31Townsendمارکس .) اقتصاددان انگل است. ارنست داریسرمایه رفاه تأمین برای استراتژی وعین است: فقر معتقد 

 در کنندگان مصرف خوراکی مخارج سهم درآمد، افزایش با است داند: معتقدمی امکانات و ثروت هاینابرابری ناشی از را فقر آلمانی

تقاضای  درآمدی کشش که است استوار منطق اینبر  است، معروف انگل قانون نام به که او معروف یابد. نظریهمی بودجه کاهش
 ترینسبت کم به خوراکی کاالهای مصرف درآمد، افزایش با خاطر، بدین و است پایین نسبت به خانوار بودجه در خوراکی کاالهای

 این آیدمی پایین بودجه در خوراکی کاالهای مصرف سهم دهد، نشان افزایش خانوار درآمد هرچه آن که یابد. نتیجهمی افزایش

 در ریشه جامعه هاینابرابری معتقدند هرچند دانانیابد. جغرافینمی افزایش درآمد پای هم غذایی مواد مصرف که معناست بدان

 که کرد پوشی چشم هامحرومیت و فقر در تشدید طبیعی عوامل نقش از نباید اما دارد، اجتماعی و مادی هایسرمایه توزیع نابرابری

 و... همه نامساعد خاک آب، کمبود کویرها، خشکسالی، گسترش مانند باشند. عواملی مؤثر فقر تشدید در توانندمی القوهب عوامل این

 و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، طبیعی، شرایط به توجه با که بعدی است چند پدیده یک فقر هستند. پس مؤثر فقر شدت در هااین
 مهارت، تحصیالت، منابع، به دستیابی کمبود و نیاز مبنای بر مندیدر رضایت اکامین شامل کشور هر مکانی و زمانی موقعیت

پی دارد )بهرامی،  در را آزادی کمبود و خشونت اجتماعی، پذیریآسیب که بهداشتی است امکانات و پناهگاه تغذیه، سالمتی،
انداز فرهنگی، دسته دوم معروف سته معروف به چشمشناسان سه مفهوم و تبیین از فقر وجود دارد. یک د(. در میان جامعه2:0603
 (. 169:0613انداز ربطی است )افروغ، ارائه شده است معروف به چشم 0انداز موقعیتی و دسته سوم که از سوی واکسمنبه چشم
 

 جمع بندی و نتیجه گیری -2
گونه که ارسطو بیان ط میان اشیاء و آنای است از رواببا توجه به بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که فضا مجموعه

بایست که از همه سمت محصور و همواره نهایتی داشته باشد. از طرفی با ظهور دوره رنسانس، فضای سه حتماً نمی -داشته است 
گر بعدی به عنوان تابعی از پرسپکتیو خطی معرفی گردید که باعث تقویت برخی از مفاهیم فضایی قرون وسطی و حذف برخی دی

گیری علم فضا و یا جغرافیاگرایی و بعضی از مکاتب شهری های فلسفی و معروف دکارت که در شکلشد. همچنین یکی از میراث
گرایان معتقدند وجودی گونه که مطلقتأثیر مهمی داشته است، دوآلیسم جوهری اوست. ولی از دید کانت، فضا و زمان، نه آن

ای ذهنی است که و بدان باور داشت، وجودی بالعرض. فضا، معرفتی پیشینی است، مقولهگونه که ارسطجوهری دارند و نه آن
هاست و کامالً از قلمرو تجربه جداست. از همین روست بندی پدیدهسازد. فضا و زمان ابزاری برای دستهشناخت را امکان پذیر می

نیست. پس در نتیجه برای آن نهایتی وجود دارد « محیط»یه فضای جغرافیایی به خالف تلقی جغرافیای جبرگرا، کارماکه باید گفت 
است. در این میان چیزی که مهم است توجه به مساله شهر است و باید  ای است از روابط میان اشیاءفضا مجموعهو می توان گفت 

 ینهیلوفور در زم ه هنریپروژ .ابدییشود و تشخص میمدرن تجربه م یآن زندگ قیکه از طر است تهیمدرن ییشهر، فرم فضاگفت 
 ته،یمختلف مدرن یهااز جنبه یو لیتحلدر آن،  بوده که یطوالن ندیفرا کی جهیاست، نت رینظیکه در نوع خود ب« فضا دیتول»

 یکار نهیلوفور از فضا در زم لیتحل شود.یم یدارهیدر درک سرما یادیبن اصل کیدادن مجدد به فضا به عنوان  تیمنجر به اولو
امر  کی اساساً بود تا نشان دهد فضا نیلوفور ا ییروزمره است. در واقع هدف نها یو زندگ یشهر، شهر عت،یطب یرو رب اش

قرار  دیتول یهاوهیتحت ش یندهایفرا با وندیدر پ یریفضا و زمان به طور اجتناب ناپذ»نکته که  نیلوفور ا یبرا است.  یاسیس
های های متقابل در درون شیوهی روزمرگی و کنشفضا بر روی اثر متقابل میان تجربه تحلیل لوفور از تولید. ، مهم است«دارد

                                                           
1  . Waxman 
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های فضا( متمرکز می های فضایی و بازنمایی)کنش ها و مفاهیم فضای فناوریداری، همراه با توسعهسرمایه تاریخی تولید، خصوصاً
بط تولید، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم مرتبط باشد، امری لوفور معتقد است که هر نوع بازنمایی اگر به بازتولید روا شود.

ی گرانهی بخشی از عمل سلطهریزی را به مثابهلوفور برنامه. ست؛ بنابراین، ایدئولوژی از کنش جدایی ناپذیر استا ایدئولوژیکی
 جوامع همه در اجتماعی و قشربندی بری. در نهایت باید اینگونه بیان نمود که نابراکندقدرت و سیاست در، و، بر فضا توصیف می

 از یکی است. نابرابری، وابسته جوامع یافتگی توسعه کیف و کم به مختلف، جوامع آن در ضعف و شدت اما دارد؛ وجود انسانی

 در یکدیگر با که عناصری است و اجزا از متشکل شهر، یک فضایی ساختار زیرا است؛ انسانی همیشگی جوامع و عمومی هایجنبه

 شهرها، در متعادل سازمان فضایی گذاشت. بنابراین خواهد تأثیر ساختار کل اجزا بر این از کدام هر ناپایداری و هستند متقابل کنش

و  جمعیت پراکنش بین منطقی سازگاری و هماهنگی که شد خواهد زمانی محقق پایداری، این و است شهری پایداری از نوعی
آید. لذا در می یابیم تا زمانیکه مفهوم فضا به درستی تبیین و تحلیل نشود نمی توان به درستی به  وجود به شهرها در خدمات توزیع

 عدالت فضایی و توسعه پایدار در سطح جوامع انسانی دست یافت.
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو1211 تابستان(، 11)پیاپی:  3 ، شمارهسال سوم

 

 ندهیمسکن آ یدر حوزه یاجتماع یداریپا کردیبا رو تیحفظ هو

     

 2 ، سید عباس یزدانفـر*1افروز پرتوی فر
 21/30/99 تاریخ دریافت 

 21/30/99تاریخ پذیرش: 
 

  93901کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 رممکنیغ جیرا به تدر نیزم یاز نقاط کره یاریدر بس اتیح یادامه یعیجهان طب یبشر بر رو یهاتیفعال بارانیز ریتاث
 یتیهو یریگشکل لیکه به دل ،است ندهیآ یرو شیاز معضالت پ یکی یمیاسکان پناهندگان اقل یمساله نیبنابرا کند؛یم

از بعد  یطیمحستیرا عالوه بر بعد ز یداریپا یمساله نده،یآ یهاگاهستیدر ز یفرهنگ یهایجواربراساس هم دیجد
 کند،یمطرح م تیسکونت شولتز سکونت را به ضرورت هو یکه دوگانه ییاز آنجا کشد؛یبه چالش م زین یاجتماع

. پردازدیم یجتماعا یداریپا یاستادر حوزه سکونت در ر یپژوهچگونه( به آینده-دوگانه )کجا نیاز منظر ا یپژوهش فعل
مطالعات  قیسکونت، از طر یدر حوزه یپژوهندهیو آ یپژوهندهیآ یهااطالعات در حوزه یمنظور ابتدا به گردآور نیبد

در  یمعمار یچهیاز در تی)هویبا پژوهش فعل مشابهت مساله لیژاپن به دل سمیپرداخته سپس جنبش متابول یاکتابخانه
 رشیاست. در ادامه با پذقرار گرفته یمورد بررس یمطالعات ی( به عنوان نمونهیطیمحستیز یهابحران ریرگد ینهیزم
 دگاهیبه د تیبا عنا گرا،ندهیآ یهاتیشده در فعال نهیاصل نهاد کی( به عنوان یریپذجنبش)انعطاف نیا کردیرو

در  یمحور و ویشولتز( و روش سنار یینده)اصل کجایآ دنید یدر راستا یو یفیمانرما، از روش توص ینانهیبخوش
 یحاصل از آنها به ارائه یریپذو انعطاف تالیجیبار از رهگذر امکانات د نیشولتز( ا ی)اصل چگونگندهیساختن آ یراستا

 است.پرداخته شده یاجتماع یداریپا یدر راستا یشنهاداتیپ

 

 تالیجید ت،یهو ،یاجتماع یداریپا نده،یمسکن آ ،یپژوه ندهیآ یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (afroozpartovi.ap@gmail.com))نویسنده مسئول(  و صنعت ایران، تهران، ایران.کارشناس ارشد معماری، دانشگاه علم  -2
 ی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران. و شهرساز یدانشکده معمار، دانشیار -1

به راهنمایی دکتر  "انعطاف پذیریمسکن پایدار با رویکرد "فر با عنوان این مقاله مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد افروز پرتوی -*
 باشد.سید عباس یزدانفر می
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 مقدمه  -1
عملکرد  تواندیکه م یبه طور دانند،یما م یزمانه یطیمح ستیچالش ز نیتریرا جد نیکه گرم شدن زم یکسان ارندیبس

 یجا کند که در همه جادیا یطیمحستیز گررانیو یامدهایاز پ یارهیدگرگون سازد و زنج یریناپذما را به نحو برگشت یارهیس
و کم  شیب یهمگان حس یاست که برا یپس از تروما، اقدام یشهر ی( بازساز۷90 ،2091 دنز،یاحساس خواهد شد. )گ ایدن

از تروما غلبه کنند.  یناش یتا بر حزن و افسردگ کندی. و به بازماندگان کمک مکندیرا زنده م یورزو بهره اتیح دیقهرمانانه از تجد
در  یانسان اتیح یادامه ست،یاط قابل زنق تیمحدود لیلبه د نیزم یکره یرو شیپ طی( اما با توجه به شرا290، 2090 ل،ی)و
گودارد ناسا بر  تویانست سیو رئ یشناس میدانشمند اقل 2گاوین اشمیتخواهد بود.  رممکنیعمال غ نیزم یاز نقاط کره یاریبس

 نو هرآنچه تا کنو شودیمتوقف نم نیزم یگرم شدن کره"اعالم کرده است که  1درینسایا نسیزیبه ب ییاساس مطالعات فضا
ها فردا به صفر برسد، کماکان تا قرن نیمعناست که اگر چنانچه نشر کربن از هم نیبد نی، ا"گرددیبرم ستمیاتفاق افتاده به س

که  یمیاقل راتییاز تغ یناش بارانیز یبالقوه یامدهایاز پ یبود. برخ میخواه یانسان یهااز دخالت یناش یمیاقل راتییشاهد تغ
 است: ریبه شرح ز دهدیقرار م ریاثبشر را تحت ت یندهیآ

  هاو زیر آب رفتن خشکی اهای( باال آمدن سطح در2
  ییزاابانی( ب1
  ی( کم شدن محصوالت کشاورز0
 (932-933، 2091 دنز،ی)گ آب و هوا یالگوها ریی( تغ0

نقاط  یاز اقص یمیهندگان اقلپنا یادیتعداد زو  خواهند شد کیحوادث ترومات یاز شهرها و ساکنانش قربان یاریبس نیبنابرا
 یستیزناچار به هم نیزم یاز کره یگرید یهادر بخش ستیقابل ز یایجغراف یبه بار خواهد آورد که در جستجو نیزم یکره

 یبلکه به اجبار در فقدان و جستجو اریکه نه به اخت یدر مورد افراد یفرهنگ یستیزو هم یجوارهم ترشحجم از گس نی. اشوندیم
رو  شیپ یها و تعارضات اجتماعاز چالش یدیبدون شک ابعاد جد شوند،یم یطیشرا نیچن یتجربه ریمفهوم خانه و وطن درگ

به  اجتماعی یهیرا از زاو یداریمبحث پا یفرهنگ یهایجواربراساس هم دیجد یتیهو یریگو در واقع در خالل شکل گذاردیم
 عیفجا ریدرگ یندهیآ یهاگاهسکونت یرو شیپ یهاچالش نیتراز مهم یکی یاجتماع یداریپا یمساله نی. بنابراکشدیچالش م

به مفهوم سکونت  تیچگونه( که به ضرورت هو-)کجاشولتزسکونت  یاز منظر دوگانه یکه در پژوهش فعل باشدیم یطیمحستیز
 .ردیگیقرار م یمورد بررس پردازد،یم یدر معمار

 

 مرور ادبیات -2

 آینده پژوهی -1-2

 ندهیآ نیابداع شده است؛ بنابرا یحقوقدان آلمان 0میفلشد پیتوسط اوس 2901واژه در سال  نیاست: ا ندهیدانش آ 0یپژوهندهیآ
به عنوان  ندهیآ دنیاو د ی( مقصود اصلklinec، 1321،2)است.  ندهیعلم جوان است که موضوع پژوهش در آن آ کی یپژوه
 یپژوهندهیآ یما به طور کل( اSardar، 1339، 20۷. )شودیم دهینام یخیتار یشناساست که جامعه یشناسجامعه یاز شاخه یبخش

 (klinec، 1321،2). دهدیبه دست م ندهیشدن آ داریفهم چگونه پد یبرا یچهارچوب نظر
( و 2) یدر جداول شماره یپژوهندهیمختلف آ یهادوره  یمناسب پژوهش، ابتدا به بررس یالگو نیتدو بخش به منظور نیا در

 ( پرداخته شده است. 1)
 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 انگلیسی - NASA’s Goddard Institute رئیس انستیتو گودارد ناسا و شناسی اقلیم دانشمند [Gavin Schmidt]گاوین اشمیت  -2
واقع  که مقر اصلی آن در نیویورک، فناوریخبری آمریکایی در خصوص تجارت و اخبار گاه وب ]Insider Business[بیزینس اینسایدر  -1

 است.
 Futurology پژوهیآینده -0

 یآلمان پژوهندهیآ ،یاسیدانشمند علوم س سنده،یدان، نو؛ حقوق(2939-299۷) [Ossip K. Flechtheim] میفلشد پیاوس -0
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 (,Kuosa 1122 از با اقتباس) یپژوهندهیآ یهادوره -1جدول 

 توضیحات الگو

الگوی سنتی براساس 
 پیشگویی

 ریشه در فرهنگ انسانی دارد. •

 داند.براساس تعصب بنا شده و آینده را امری قطعی می •

 شود.توسط متخصصان انجام می •

 کند.بندی میگویی آینده دستهافراد را بر اساس توانایی پیش •

 بازه زمانی و علت ایجاد این الگو مشخص است. •

الگوی مدرن براساس 
 مطالعات آینده گرا

گیری داند بلکه در حال شکلبراساس دانش تجربی بنا شده و آینده را امری قطعی نمی •
 بیند.های متقابل میدائم در بسیاری از کنش

گرایانه و در جهت تفسیر تمام طرفانه دارند، منطقبر خالف سایر علوم که سیاست بی •
اندازهای ممکن است بنابراین هدف آن به صورت تجربی مشخص نیست و تصادفی چشم

 است.   

 کند.افراد را به غیرمتخصصان، متخصصان و ناظران کنترل کیفیت تقسیم می •

 ه طور تقریبی مشخص است.بازه زمانی و علت ایجاد این الگو ب •

 
 ( Kuosa,2011 از با اقتباسن )مدر یپژوهندهیآ یهادوره -2جدول 

 توضیحات یپژوهندهیآ یهادوره

 میالدی 2903-2913

گذاری، سفر به گرایی، تجارت جهانی و سرمایههای کمی، مثبتریزی، روشی برنامهدوره •
 شدنجهانیسازی، فضا، رشد اقتصادی، شهرنشینی، صنعتی

 نگری، دوراندیشی تکنولوژیکیافته، آیندهربزی دراز مدت و سازماننیاز این دوره : برنامه •

های پژوهشی و واحدهای تحقیقاتی ارتش آمریکا مانند بازیگران این دوره: سازمان •
RAND 

 میالدی 29۹3-2903

مدت آلودگی، رشد دوره ی جنبش آینده پژوهی بین الملل، افزایش آگاهی از مراتب دراز  •
 ای، بحران انرژیهای اجتماعی، تهدید جنگ هستهاقتصادی، جنبش

 futurology – Ossipنیاز این دوره : حل مشکالت نوع بشر، کتاب  •

Flechtheim 

 بازیگران این دوره : محققان در سطح بین الملل و فراتر از صرفا ارتش آمریکا •

 میالدی تا کنون 29۷3
 بینی نوینهای پیشروشی توقف کامل توسعه •

 پژوهیتثبیت رشته ی آینده •

 گرای سی سال اخیرهای دیگر این رشته در مجالت آیندهمباحثه بر سر هویت و نام •

 

به  یشاخه علم کیرشته به عنوان  نیکه ا میبر یبه سر م یپژوهندهیاز آ یاجداول در حال حاضر در دوره نیبراساس ا
روش،  نیترمناسب نشیدر ادامه به منظور گز ؛ردیگیمورد مطالعه قرار م شوندیتر مکه روز به روز متنوع یمختلف یهاروش
که در پژوهش  نی( مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به ا0مدرن در قالب جدول ) پژوهانندهیآ گاهاز ن یپژوهندهیمختلف آ یالگوها

 دگاهیبه د تیشود، با عنا یپرداخته م ندهیآ یهاگاهستیز یاجتماع یداریپا یمساله به 2شولتز سکونت یاز منظر دوگانه یفعل
 قیو به منظور تحق ندهیآ دنیجهت د 1مانرما یفیتوص یسکونت شولتز از الگو ییق اصل کجایمانرما  به منظور تحق ینانهیبخوش

 است.استفاده شده ندهیمحور مانرما جهت ساختن آ ویسنار یسکونت شولتز از الگو یاصل چگونگ
 

 
 
 

                                                           

   پرداز و استاد تاریخ معماری نروژینظریهمعمار، منتقد، ؛ Schulz-Christian Norberg[ (291۹-1333)[کریستین نوربرگ شولتز 1 
 مدار فنالندی(؛ سیاست2910-1321) ]Mika Mannermaa[میکا مانرما 2 
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 ((,6002Metcalfe،،2 ) و( Kuosa,2011با اقتباس از ))  ده پژوهینیآ یالگوها -3جدول 

 توضیحات الگو نام

 بورگ
O.Borg 

 پیشگویی
 تولید تصاویر و سناریوهای جالب در مورد آینده •

 شهر مدرنشهر / دشهای باستان و آرمانمانند پیشگویی •

 گیری در مورد آینده براساس قابلیت اجراییریزی و تصمیمطرح • اجرایی

 انسان شناسی
 مطالعات مرتبط با حل سواالت جهانی نوع بشر •

 است.  Ossip K. Flechtheimدار طرح این سواالت پرچم •

 رشته ایشناسی میانتوسعه اجرایی روش • میان رشته ای

 لینستون

H.A.Linstone 

 های کمیاساس تحلیلبر  • تکنیکی

 هاستمیو س یآثار اجتماع ،یجمع یرفتارها یبر اساس مطالعه • یسازمان

 یفرد یهایژگیو و هاینگران ازها،یبراساس ن • فردی

 عنایت اهلل

S.Inayatullah 

 بر اساس علم نجوم • پیشگویانه

 دیجد ندهیآ جادیبه منظور ا ندهیمختلف در مورد آ یوهایسنار دیتول • تفسیری

 ندهیدر ارتباط با آ یجار یوهاینقد سنار • انتقادی

 آمارا

R.Amara 

 ندهیامکانات در آ یبه منظور بررس یکارشناس یابیبر اساس ارز • کارشناسی

 سناریو محور
احتماالت در  یبه منظور بررس ویسنار دیتول یندهایبراساس فرآ •
 ندهیآ

مدل سازی 
 ساختاری

 ندهیدر آ حاتیترج یبه منظور بررس یساختار یسازبراساس مدل  •

 صدرا

Z.Sadra 

 ییاستعمارگرا شیدر صورت افزا ندهیآ ینیبشیپ • استعمارگری

 ییاستعمارزدا شیدر صورت افزا ندهیآ ینیبشیپ • استعمارزدایی

 بل

W.Bell 
 واقع گرایی انتقادی

 میگذشته و حال به منظور ترس لیدر تحل نانهیبنگاه پساخوش •
 ندهیآ یوی( سنارنیتری)نه لزوما قطع نیتریواقع

 مانرما

M.Mannermaa 

 توصیفی
 )دیدن آینده(

شدهانجام یهاشرفتیبر اساس پ فاتیتوص نیترارائه محتمل •  

ینیالگو ثبات و خوش ب نیا اساس •  
و در  یکم یهابا روش ینیب شیقابل پ یبه عنوان اتفاق ندهیآ •

 کوتاه یزمان یهابازه

 سناریومحور
 )ساختن آینده(

به  دنیبه منظور رس ندهیمختلف در مورد آ یوهایسنار دیتول •
 بهتر یریگمیو تصم شتریب یهاانتخاب

 تکامل نیبر اساس قوان ندهیفهم آ • تکاملی

 هیدگ

E.Hideg 

 laszlo, GERG, Mannermaa یهاتیمنشا : فعال • تکاملی

 انتقادی
ها به عنوان آنچه در حال حاضر در افکار و احساسات انسان ندهیآ •

 وجود دارد

 

 در حوزه سکونت یپژوه ندهیآ-2-2

 گیری سکونت جستجو کرد. بهتوان در مطالعات شهری به عنوان بستر شکلی سکونت را میپژوهی در حوزهی آیندهریشه
 برای تالش از پیوند این و باشدمی مفروض محیطی و انسان بین پرمعنا پیوندی برقراری بیانگر سکونت" 2هایدگر مارتین یگفته

 مفهوم" کتاب در شولتز نوربرگ کریستین (20 ،2091 شولتز،) ".است گردیده ناشی داشتن تعلق مکانی به یعنی، یافتن هویت
 کجایی بر عالوه وی. داندمی سکونت رخداد یصحنه را آن و دهدمی نسبت مفروض محیط این به را آبادی عنوان "سکونت

 تحت هایدگر معروف یمقاله از الهام با را چگونگی شولتز. است چگونگی آن و شودمی قائل سکونت برای نیز دیگری یجنبه
. کندمی جستجو است، (دادن اختصاص خود به چیزها از جهانی در) "چیز" مفهوم مورد در که "جهان یک گردآوری" عنوان

و این دو وجه،  دهدمی رخ چگونگه و کجا یدوگانه یسایه در و سکونت طریق از شولتز نگاه از هویت یافتن برای تالش بنابراین

                                                           
 (؛ فیلسوف آلمانی2۷۷9-290۹) [Martin Heidegger] مارتین هایدگر -2
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 انسانی علوم از ابتدا سکونت، حوزه در پژوهیآیندهزنند. ی سکونت را رقم میگرا در حوزهآیندههای اندیشرویکردهای گوناگون 
 ظهور شاهد نوزدهم قرن تا شانزدهم قرن ابتدای از. استشده شهرسازی و معماری مانند دیگر هایحوزه وارد مرور به و آغاز

 عمومی نام به که نظریات این. هستند قاره این در جدیدی آرمانی جوامع توجیه و تشریح ترسیم، پی در که هستیم اروپا در نظریاتی
 ،209۹ فکوهی،).رسدمی راه از صنعتی انقالب با بعد قرن چندین که است مدرنیسمی بنای زیر شوندمی شناخته 2"شهرآرمان"

 از حاصل هایرنج و هاسختی به واکنش در که بود زیبایی آرزوهای و بزرگ هایگراییآرمان قرن نوزدهم قرن بنابراین (21۹
 حقایقی به پیشین زیبای ایهآرمان بیستم قرندر  که آنجا از اما. آمدندمی حساب به ذهنی الاقل پناه تنها صنعتی، یجامعه زایش

 نیز هاعرصه سایر به سپس و شد ظاهر ادبیات در جدیدی سبک دوم جهانی جنگ از پس دوران در شدند، بدل زشت و دردناک
 ای آینده تا و دوردست ای سلطه و شهر یعنی. نامیدند  1"شهردش" ،"شهرآرمان" مفهوم از گرفتن الگو با را آن که یافت تعمیم
. بود ترهولناک و ترتیره مراتب به ایآینده بلکه طالیی، و زیبا ایآینده گرایان،آرمان همچون نه که انسانیت برای بینیپیش قابل

 شهرسازی و معماری مانند دیگر هایحوزه به انسانی علوم از گراآینده هایاندیشه ورود شاهد ادامه در (2۹۹ ،209۹ فکوهی،)
 تا صنعتی انقالب از پیش دوران از خود تاریخی سیر در گرفتند، جای بدبینانه و بینانهخوش یدسته دو در که هااندیشه این. هستیم
ترین نگرش نسبت به جهان مدرن و مقتضیات و خصوصیات . انقالبیشدند فراوان تحوالت خوشدست فراصنعتی و صنعتی دوران

 صنعتی دوران دستاوردهای جمله ازا، پیش از جنگ جهانی اول ظهور کرد. همچنین آن، در جنبش فوتوریسم در شمال ایتالی

 شدید وسواس این گوید می (29۷0) برمن. کرد اشاره مارکسیسم نظریات  و لوکوربوزیه ،هگارنی تونی شهری هایطرح به توانمی
 مورد فضای تا کرد یکسان خاک با را شهر مرکز هایدهکده که رسید اوج به موزز رابرت نیویورک در عمومی، تحرک به مدرنیستی

 از رسمی مقام یک عنوان به موزز که عمومی هایطرح (110-11۹ ،209۹ هوبارد،)کند فراهم جدید هایآزادراه ساختن برای نیاز
 چه مدرن زندگی که بودند پرسش این قبال در هابینش از ایمجموعه بیانگر داشت، عهده به را آنها سازماندهی بعد به 2913 دهه
 امر برایش نوزدهم قرن که است چیزی آن واقعی امر بیستم قرن بنابراین (0۹1 ،2091 برمن،). باشد باید چه و باشد تواندمی

 به تامل بی دادنی رضا بدینسان و آن، انحطاط توسط قرن، این خود توسط شدن وسوسه یعنی "طالیی معیار" بود؛ نمادین
 و رنج اصلی منشاکه ، مدرنیزه محیط و مدرن روح میان شکاف( و در نهایت 13-00 ،2090 بدیو،) واقعی امر به اشتیاق به خشونت،

 و بود شده تبدیل متفاوت بسیار چیزی به صنعتی شهر 2903  یدهه اواخر تا. شد 2913 یدهه اواخر در بازاندیشی و تامل و عذاب
 به این دوره در که مهمی نکات از یکی. ندرسیدمین درست نظر بهدیگر  بودند متمرکز شهری صنایع بافت پیرامون که هایی نظریه
 یا مراکز ای،حاشیه شهری یتوسعه این موارد برخی در. شدند مرکززدایی غربی شهرهای از بسیاری که است این خوردمی چشم
 مرکزبی شهری صورت به اغلب پساصنعتی شهر بنابراین. گرفتند نام "شهر-کنار" که کرد ایجاد را جدیدی شهری های هسته

 که (91-90 ،209۹ هوبارد،)، باشد مرتبط شهرها اقتصاد در مهمی تغییرات با مرکززدایی این که رسدمی نظر به و شودمی توصیف
 نفرت حالت به را خود جای صنعتی عصر محور تولید و منظم منطق بنابراین. است یافته سازمان مصرف پیرامون تولید، جای به

 سفر زمان طرفی از (99-9۹ ،209۹ هوبارد،).دهدمی شهروند– کننده مصرف عنوان به فرد نقش مبنای بر اجتماعی کنترل انگیزتر
 گرایی مصرف. بنابراین اگرچه استکرده بدل مدرن "عشایر" به را معاصر جوامع و این امر است یافته کاهش چشمگیری طرز به

 زیست تغییرات و زمین کره شدن گرم از حاصل نتایج اما کرده، فراهم را مطلوب هایآزادی از بسیاری تحرک عمومی، و جهانی
 قابلیت کند،می اشاره آن به اشمیت که کلیدی نکته. استداشته دنبال به نیز رااز جمله تغییرات اقلیمی  چشمگیری بسیار محیطی
 ی توسعه مفهوم گیریشکل این امر به. ایجاد شود جدید تغییرات با انطباق فرصت که است حدی تا اقلیمی تغییرات سرعت کاهش
 موجب که شود دنبال نحوی به آرمانی، لحاظ به کم دست رشد، که است معنا این به( ۷۷1 ،2091 گیدنز،). استانجامیده پایدار

 نخستین” پایدار یتوسعه“ اصطالح. برساند ممکن حداقل به را آلودگی سطوح و ،(هاآن ساختن تهی) نه شود مادی منابع بازیافت
-۷۷0 ،2091 گیدنز،) .شد منتشر” ما مشترک یآینده“ عنوان تحت 29۷0 در ملل سازمان سفارش به که شد معرفی گزارشی در بار

۷۷0 ) 
 یعاجتما مسائل به پاسخگویی هتج معمارانه طراحی رقابت یک را شناور هرش پیشرو، هایجریان مشترک یآینده در این

انستیتو  گزارش بنابر که اندکرده معرفیباال آمدن سطح آب ها  مانند محیطیزیست ایتهدیده و جمعیت افزایش مانند
 بر زندگی در طوالنی یسابقه بشر (,132۹Wang) .یابندمی تحقق امکان ،1313 سال حدود در نزدیک،آینده ای  تا 0استیدینگسی

  .آمستردام و ونکوور شناور هایخانه تا گرفته بولیوی و پرو آسیا، جنوب ماهیگیری روستاهای آبی هایخانه از دارد، آب روی
 و کرد مندعالقه دریایی آرمانشهرهای یایده بهرا  معماری جامعه 2903 تا 2913 هایدهه تکنولوژیک بین هایبینیخوش
 مانند سکونت غیرقابل مناطق در خشکی منابع بر وارد فشار و جمعیت ازدیاد با مرتبط شهری هایبحران حل منظور به ییهاطرح

                                                           
 [Utopia] شهررمانآ -2
 [Dystopia]شهر دش -1
 [The Seasteading Institute]ینگ استیدانستیتو سی -0
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 ژاپنی 2هایمتابولیست. شدند اختراع ثبت که بودند پیشرفته قدری به آنها از بسیاریو  دهیسامان هاآب روی و هابیابان ها،قطب
 شهر برای 0کوروکاوا و 0کیکوتاک پیشنهادی طرح و 1تانگه کنزو توسط توکیو خلیج پیشنهادی طرح مانند باورنکردنی هایپروژه

 که بود دریایی شهر یک که داد ارائه را ۹شهر تریتون پیشنهادی طرح 1فولر بوکمینستر نیز غرب در. گذاشتند رو پیشرا  دریایی
 پیشنهاد را دریایی هایآب زیر مزارع ساخت طرح نیز 0آرکیگرم گرایآینده گروه. شدمی متصل هاخشکی به هاییپل توسط

 زیادی هایطرح .شد ثبت ونکوور در 290۹ سال در ۷ملل سازمان مسکن کنفرانس اولین در معماری جهانی مباحث این نتایج .کرد
 حق اعطای قابلیت و مستقل حاکمیت با هاییملتمیکروبه صورت  که شدند گردآورینیز  دریایی فراغت هایکلونی عنوان تحت

 این علت .اند شده متوقف و نشده موفق هاطرح این از کدام هیچ هااین یهمه با. بودند شده متصور خود ساکنان به شهروندی
 توقف سبب که است تجاری و سیاسی موانع بلکه نیست، المللیبین هایآب در شناور شهرهای ایجاد جهت تکنولوژیک موانع توقف

 شد گردآوری مجددا است، شده دورافتاده بسیار شناور شهر یایده شدمی تصور که زمانی با این وجود درست .شودمی هافعالیت این
 قلمداد هوایی و آب اضطرار از اینشانه عنوان به توانمی سیاسی منظر از را زمان این. گرفت قرار عمومی آگاهی معرض در و

 سطح آمدن باال بحران به پاسخی عنوان به شناور شهرهای مورد در بیشتر مطالعات انجام از خود حمایت 9متحد ملل سازمان .کرد

ها و با وجود طرح رسد کهاما به نظر می ( ,1329Wang) .است کرده اعالم اقلیمی پناهندگان اسکان و زمین یکره هایآب
ها ارائه شده است، خال پژوهشی مرتبط با علوم های شناور و وجوه تکنیکال آنگاهی زیستپیشنهادات بسیاری که در ارتباط با ایده

گیری در حالی که در خالل شکل کماکان وجود داردهای جدید گاهشناسی پیش روی زیستهای انسانانسانی در ارتباط با چالش
ها بدون شک مبحث پایداری را از منظر علوم انسانی به های فرهنگی، رویارویی با این دست چالشجواریهمجدید ناشی ازهویتی 
ها در راستای پایداری اجتماعی گاهی روح مکان این سکونتی معماری اهمیت پرداختن به مسالهکشد و این امر در حوزهمی چالش

های تکنولوژیک همواره موجب غفلت از پرداختن توجه به این که سرعت تغییرات ناشی از پیشرفت گذارد؛ به ویژه بارا پیش رو می
های اخیر شده است، اهمیت پرداختن به این و تاثیر آنها بر وجوه مختلف زندگی بشر در طول دهه آنهابه روح مکان حاصل از 

های اقلیمی اهمیت ی از فجایع انسانی در دوران خاص ناپایداریوار هر روندی به منظور پیشگیری اتوماتیکمباحث پیش از ادامه
 یابد.می

 

 مسکن آینده -2-3

 یادیز راتییخوش تغدست یجمع یاز شهر  و زندگ ریناپذ ییجدا یبه عنوان بخش زیمسکن ن یشهر، مساله راتییبه تبع تغ
به امر  نی، ایاست. تا حدودافتهیکاهش  "هاهزاره"به اصطالح  نیدر ب ژهیگذشته به و یهاسال یخانه در ط تیاست. مالکشده

از محصوالت روزمره، به طرز  یاریشده در بس لیتعد یهامتین است. برعکس ، قییپا یمسکن و دستمزدها متیق شیافزا لیدل
. "است گانیرا ایارزان  یزندگ اتیضرور"که در آن  کندیم ینیبشیرا پ ییایدن سیاماندید تری. پاستافتهیکاهش  یریگچشم
 یزندگ یبرا یکه از تکنولوژ یکسان - "تالیجید ریعشا". کنندیم یزندگ یشتریب یو آزاد یریپذنسل جوان با انعطاف نیهمچن

لولوز تا  تریپ یدر حال رشد هستند. به گفته یتیجمع شوند،یمنتقل م گریمکان به مکان د کیکه از  یکنند در حالیخود استفاده م
 دیجد ینجارمداوم ه یریادگیاست و  شیدر حال افزا یبه زندگ دی. امکنندیم یروش زندگ نینفر به ا اردیلیم کی 1301ل سا

 افتیکاهش خواهد  زین دیکار جد افتنی یبرا ییجابجا شیبه افزا ازین رود،یم نیاز ب "یزندگ یکار برا" یاست. همانطور که الگو
به اسکان  ازین شیخانه با افزا تیمالک یسنت یخواهد شد و الگو ییجابجا شیو معنادار باعث افزا رگذاریبه کار تأث لیآن م یو به جا

 تیکه برخالف مالک شودیم یدینسل جد یریگارزش ها در جوانان منجر به شکل رییتغ نیخواهد کرد. بنابرا رییتغزودگذر 
 یمشترک زندگ یفضاها" یدهیدهند، همانطور که در ا یم حیرا ترج یو اجاره ا یمحصوالت و خدمات، شکل استفاده اشتراک

انزوا و  دیاما تهد شودیم یدر زندگ یدیجد یریپذانعطاف جادیباعث ا زادرشد کار در خانه و کار آ نیمشهود است. همچن "مشترک
کنند و رشد  تیها حمااز انسان دتواننیم دیجد یهایطول عمر، فناور شیبا افزا یبه دنبال دارد. از طرف زیرا ن شتریب ییتنها

 ,Mattoneillکنند. ) شتریسن ب شیرا با افزا ودخود را بهتر و استقالل خ یتا زندگ کندیبه افراد کمک م یمتخصصان سالخوردگ

                                                           
 [Metabolism Architectural Style]جنبش متابولیسم ژاپن  -1 

 (؛ معمار ژاپنی2902-1331) [Kenzo Tange]  کنزو تانگه - 2
 (؛ معمار ژاپنی291۷-1322) [Kiyonori Kikutake]کیونوری کیکوتاک  - 3
 (؛ معمار ژاپنی2900-1330) [Kisho Kurokawa]کیشو کوروکاوا  - 4
 (؛ معمار آمریکایی2۷91-29۷0) [Buckminster Fuller]بوکمینستر فولر  - 5
 ی مرد و پایین تنه ماهیتریتون : اسطوره یونانی، یکی از خدایان دریا با باال تنه ؛[Triton city]شهر تریتون  - 6
 (؛ لندن29۹3)تاسیس  [Archigram Architecture Firm]گروه معماری آرکیگرام  - 7
 (، ونکوور290۹) [Habitat 1]اولین کنفرانس مسکن سازمان ملل  - 8
 [United Nations Intergovermental Organization]سازمان ملل متحدد  - 9
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از آن  یحاک کند،یم ینیب شیپ  1NHBC ادیرا به سفارش بن1313، که خانه در سال  2یوچرولوژیف یارز( گزارش خبرگ132۷
باعث  ستند،یتر شدن مسئله جوانان که قادر به ترک خانه ن میتعداد سالمندان و وخ عیسر شیمانند افزا یتیجمع راتییاست که تغ

 یهانسل یازهایمتناسب با ن رتریانعطاف پذ یهادمانیبا چ شتریب یخانه ها نیاست، بنابرااسکان چند نسل شده یتقاضا شیافزا
در مناطق  شتریب یبه مسکن شهر ازیسازگار شوند. با توجه به ن توانندیها مخانواده ازین رییخواهند شد که با تغ یمختلف طراح

باز  یفضا نیتأم یسقف برا یخواهند داشت و از بالکن و فضا یشتریمساحت کمتر و تعداد طبقات ب ندهیآ یهاخانه ت،یپرجمع
مسکن  یهانهیتا گز رندیها الهام بگکاروان ای هاقیمتراکم مانند قا یکاالها یطراحاستفاده خواهند کرد. معماران ممکن است از 

مانند آسانسور جهت  یامکانات زیسال ن ۹1 یافراد باال یخانه برا ی. در طراحندکن جادیافراد مجرد ا یبرا یشتریب  0اسیکوچک مق
 132۷) .در نظر گرفته خواهد شد تیو احساس مالک یخصوص میحفظ حر نیدر ع ،یعموم یهاتیبه سطح و فعال یدسترس

MacFarlane,) یهایقابل انعطاف و فناور یهایدبنطرح یمحله، دارا یانرژ یهاستمیبه س یاندهیبه طور فزا ندهیآ یخانه ها 
 یجعبه ها نیمجهز خواهند بود. همچن یپست یهالیتحو یو حت تیامن ش،یخودکار در مورد گرما یریگ میجهت تصم شرفتهیپ

سالمت،  توانندیهوشمند هستند که م ییهاخانه نده،یآ یهاخانه نی. بنابراشوندیم نیگزیهوشمند جا لیتحو ینامه با جعبه ها
زباله،  دیکاهش تول ،یدر مصرف انرژ ییجوو منجر به صرفه (,132۷MacFarlane. )را تحت نظر داشته باشند تیو امن تیلفعا

از  یترعیسطح وس یمسکن برا نیو تام یمنیا ،یتحقق حقوق اساس ،یاز اراض یدالنه ثروت، استفاده منطقعا عیتوز ،یرشد اقتصاد
 شوند.  تیجمع

امر در  نیرا دارد و ا یصنعت داتیدر رکود دراز مدت تول یترق جادیا لیپتانس یسازدر صنعت ساختمان تالیجید راتییتغ اگرچه
 بیو ترک (,132۷The manufacturer) .ستیاتیح یامر یطیمح ستیو فشار ز یاقتصاد تیموفق ،یاجتماع شرفتیپ یراستا

در  یاساس راتییتغ جادیحال باعث ا نیاما در ع کندیم جادیمصنوع ا یهاطیمح یبرا یشتریب یداریامکان پا هایتکنولوژ نیا
وجود  نیاست. با ا ریناپذ ینیب شیآن پ جیکه نتا (,1320Weber) شودیم یبر بازار تجارت جهان یکل ریو تاث دیتول یچرخه

 یندهیاست که آ دیبع اریاجرا خواهند شد اما بس ندهیآ رد وهایسنار ای ویکدام سنار ستیکه اگرچه مشخص ن دهدیها نشان مگزارش
 نتیو پر کیخودکار و روبات زاتیتجه م،یسیب یگرهاحس ،یساختگشی، پBIM 0مانند  تالیجید یها یشامل تکنولوژ روشیپ

باال،  تیفیک د،یجد تمناسب، امکانا یهانهیبا هز دیو تول یدر فناور یانقالب صنعت نیچهارم (,132۷Buehler) نشود. یسه بعد
 یبا استفاده از فناور دیجد یمسکون یهاحلو راه شودیانبوه م دیاستاندارد مسکن تول یهامدل نیگزیقابل اعتماد و کارآمد، جا

شود، به معضل کمبود مسکن  یو ... م نهیهز ،یدر زمان، مصالح، انرژ ریچشمگ ییجوکه باعث صرفه یچاپ سه بعد ونیاتوماس
 (,Mila 132۷ ,1). دهدیپاسخ م تیاز جمع یعیوس یهاگروه یبرا

سکونت  یهاجهان متشکل از آنها را در ارتباط با الگو یو شکل گردآور زهایچ تیماه زیاز هر چ شیآنچه ب رسدینظر م به
خود  یخدمه، اتاقها یهاربات یدارا تکیبهشت ها کیخانه به  لیاست که قصد تبد یکیامکانات تکنولوژ دهد،یقرار م ریتحت تاث

 دیجد قاتیتحق نهمچنی. دارند را …رفتن از منزل و  رونیبه ب ازیبدون ن یمجاز التیتعطمانند  یشونده، امکانات سرگرم نیتزئ
 یبه امکانات عاد یمجاز تیها و واقعربات ،یخواهد بود، هوش مصنوع یخانه عمدتاً نامرئ ی، فناور1313که تا سال  دهدینشان م

نسل فردا زمان  نی. بنابراکنندیفراهم م انیپایب یهایگرمو سر دهندیروزمره را انجام م یکه کارها شوندیم لیتبد یخانگ
با وضوح  یرا صرف معاشرت با دوستان سه بعد یشتریکردن خواهد کرد و در مقابل زمان ب زیرا صرف پخت و پز و تم یکمتر

  (, 132۹KIRSITE MCCRUM) .کندیکامل م
 یرخوت، تنبل یممکن است او را دچار نوع گریکند و از طرف دینوع بشر فراهم م یبرا شتریامکان فراغت ب یامر از طرف نیا

 یشهرها و سبک زندگ راتیی. به عالوه روند تغردیرا از انسان بگ ییایکند و امکان رشد و پو نیشبه ما یزندگ یو افراط در واگذار
 راتییکرده است و سرعت تغ خانهدر مورد مفهوم  یفقدان و سرگردان یبشر را دچار نوع خ،یشدن در طول تار ینیماش یدر راستا

 شیپ یهابا توجه به چالش نیشده است. بنابرا راتییتغ نیحس مکان برآمده از ا یموجب غفلت از مطالعه هاشرفتیپ نیاز ا یناش
 وارکیوماتات یاز ادامه شیدر مفهوم خانه و در واقع بازگشت به آن پ فیو بازتعر یبازنگر یبه نوع ازی، نآمده شیرو و معضالت پ

 یخال عاطف کیرا در  یکیزیف یفضا نیبه ا دنیتبار بخشاعبه  ازینوع بشر ن رسدیچرا که به نظر م ؛ابدییم تیروند، اهم نیا
 خانمان،یچون ب یمیبا  مفاه شتریهرچه ب یو مواجهه یطیمح ستیز عیمعضالت و فجا ریدرگ یندهیو در آ کندیجستجو م

 رشیبه منظور پذ ندهیآ یهاپژوهش خانه نی. بنابراشودیتر ممفهوم خانه به عنوان سرپناه و ماوا پررنگ تیو ... اهم یقربان پناه،یب
تماما هوشمند با امکانات  یخانه کیدر  شوند،یم دیجد یهاگاهسکونت یکه از سراسر جهان روانه یمیپناهندگان اقل یادیتعداد ز
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2 NHBC  [National House Building Council] 
3 Micro living 
4  BIM [Building Information Management] 
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امکانات در  نیتعامل انسان با ا یو پرداختن به چگونگ رسدینم انیبه پا ردیگیامور روزمره را در دست م یکه کنترل همه تالیجید
 .ابدییم تیحس خانه اهم یو القا ایاح یراستا

 

 روش تحقیق -3
 ضرورت به معماری، در سکونت یحوزه در پژوهیآینده منظور بهی مانرما بینانهبا عنایت به دیدگاه خوش رو پیش پژوهش

گاه و ی سکونت در دو مقیاس سکونتپژوهی در حوزهژوهی و آیندهپهای آیندهابتدا به گردآوری اطالعات در حوزه پایداری اجتماعی

 کجاییی سکونت شولتز یعنی ای پرداخته است و سپس به منظور تحقیق اصل اول دوگانهمسکن از طریق مطالعات کتابخانه

ترین توصیفات در ی محتملارائه به پژوهی، تحلیل ودر الگوهای آینده الگوی توصیفی مانرمااطالعات گردآوری شده براساس 
ی سکونت در ادامه به منظور پاسخگویی به اصل دوم دوگانه حوزه سکونت در آینده ی درگیر فجایع زیستی پرداخته شده است؛ 

ی چگونگی سکونت به مساله بیست قرن 03 و ۹3 دهه ژاپن در متابولیسم جنبش، ابتدا به شکل پاسخگویی چگونگیشولتز یعنی 

مشابه ی درگیر معضالت محیطی، که ی معماری در زمینهی هویت در راستای پایداری اجتماعی از دریچهخورد با مسالهدر بر
ی چگونگی از دریچهسپس با توجه به این که در این جنبش ؛ مطالعاتی پرداخته، به عنوان نمونه ی باشدی پژوهش فعلی میمساله

برآمده  ی آینده در راستای پاسخگویی به معضالت هویتیی تغییر به عنوان مشخصهپذیری به عنوان پاسخی به مسالهانعطاف
پذیری به عنوان یک اصل نهادینه شده در ساختارهای سکونتی صنعتی این بار از رهگذر امکانات عصر ، رویکرد انعطافاست

پژوهی به منظور ساختن آینده، با ای آیندهدر الگوه الگوی سناریو محور مانرمادیجیتال مورد بررسی واقع شده است و براساس 
ی پیشنهاداتی در مورد چگونگی زیستن در فضای کالبدی مسکن آینده از رهگذر این امکانات در راستای پاسخگویی به ارائه

فقدان ی درگیر فجایع زیستی و خالهای هویتی ناشی از های آیندهگاهی هویت، در سکونتی پایداری اجتماعی از دریچهمساله
ی سکونت شولتز یعنی چگونگی پرداخته شده است. بنابراین در این پژوهش تالش شده است تا از خانه و وطن به اصل دوم دوگانه

 و روش سناریو محور وی در راستای ساختن آینده)متکی بر اصل کجایی شولتز( ترکیب روش توصیفی مانرما در راستای دیدن آینده
 بهره گرفته شود. ز()متکی بر اصل چگونگی شولت

 

 نمونه موردی -4
 به بشریت که چرا دهدمی قرار بررسی مورد را آینده در تغییرات شکل پژوهیآینده شد اشاره قبل هایبخش در که همانطور

 طول در مشهودی زطر به آنچه اما است داشته قرار تاریخ طول در رشد مختلف مراحل در و بوده گذرا همواره خود ماهیت واسطه
 وضعیت باید کند، خدمت معاصر جامعه به مدرن معماری آنکه برای. است تغییرات روزافزون مقیاس و سرعت کرده تغییر زمان

 اندیافته تحول معاصر جوامع هایشاخصه که هاییویژگی ؛دهد پاسخ و پذیرفته را مداوم سازگاری و جابجایی مبادله، مداوم، انتقال
 علت به تطبیق توانایی به نیاز و گذارند تاثیر مداوم تغییر دست در و پیچیده واقعیت یک عنوان به آینده به نگریستن شکل در و

 و متحرک جامعه کار الگوهای و عشایری زندگی سبک نابراینب (,۷,1320Acharya-9) .دهندمی افزایش را تغییرات سرعت
 سرعت به پاسخگویی تناسب در را نگریآینده بتواند که دارد معماری از جدیدی ابعاد به نیاز شدن جهانی پیامدهای سایر همچنین

 . کند جستجو پایداری راستای در تغییرات حجم و
 کامل آن در مردم سکونت با که است سیالی معماری تغییر، به شده داده پاسخ معماری عنوان به پذیرانعطاف معماری اصطالح

 مورد ها قرن معماری نوع این. استشده فراگیر جهان سراسر در پذیرانعطاف معماری به گرایش (,0,1320Acharya). شودمی
 بخش الهام پذیر انعطاف معماری ،2میراستریا ییکایآمر یهاکاروان تا نشینبادیه اقوام بیابانی چادرهای از شده، واقع استفاده
 و ساخت امکان بودن، موقتی امکان سبکی، جمله از آن فرد به منحصر هایویژگی به توجه با و استبوده جهان سراسر در طراحان
 . است رشد حال در و ... بودن متحرک و پذیریانعطاف پویایی، ساختگی، پیش حمل، قابل سازهای

 در ویژه به تصاویر و ابزارها اصطالحات، این. نیست جدیدی چیز پایدار معماری و پذیرانعطاف هایمحیط جستجوی بنابراین
 همراه مدرن معماری جریان با پذیریانعطاف از حاصل پایداری رهگذر از را ژاپن معماری جریان متابولیسم جنبش با 29۹3 دهه

در نظر گرفت. بنابراین  پایداری جنبش هایسرچشمه تریناصلی از یکی عنوان به را جنبش این توانمی که طوری به کردند،
ی تغییر که پذیری به عنوان پاسخی به مسالهرویکرد انعطاف با بیست قرن 03 و ۹3 هایدهه ژاپن که در متابولیسم جنبش

از  تی)هویبا پژوهش فعل مساله مشابهت لیبه دلبرآمد،  ی آینده است، در راستای پاسخگویی به معضالت هویتیمشخصه
 است.قرار گرفته یمورد بررس یمطالعات ی( به عنوان نمونهیطیمحستیز یهابحران ریرگد ینهیدر زم یمعمار یچهیدر

 

                                                           

 [Airstream Caravan]  های آمریکایی ایراستریمکاروان - 2



 

21 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
3 

ی: 
یاپ

)پ
11

ن 
ستا

تاب
 ،)

12
11

دو
د 

جل
 ،

 

 متابولیسم ژاپن جنبش -4-1
 جامعه توجه 2903 و 29۹3 هایدهه در شهرسازی، و معماری زمینه در خیالی و رادیکال هایطرح با متابولیسم جنبش

 و فنی تصاویر دادن قرار هم کنار و بیولوژیک هایاستعاره کارگیری به با متابولیسم. کرد جلب ژاپن سمت به را معماری المللیبین
 به معاصر زاویه یک از ژاپنی هایمتابولیست. فراخواند است دوباره و دوباره بازآفرینی به قادر که ژنتیک معماری یایده بومی،

 اساسی تغییر به معمارانه رویکرد با  نگاه این. اندکرده نگاه ملی هویت اولیه یایده عنوان به فرهنگی انعطاف از ناشی هاینگرانی
 دهیسازمان الگوهای و پذیرانعطاف فضای درون فیزیکی هایسازه ایجاد طریق از و اجتماعی-سیاسی سیستم یک عنوان به ژاپن
 زمین مانند طبیعی بالیای از ناشی پذیریآسیب و ژاپن اتمی گذاریبمب اثر در محیط و انسان مصیبت به تغییرات با تطبیق قابل
 از متشکل معماری و نهادی و فنی بزرگ هایزیرساخت از متشکل شهرسازی مفهوم بین تا کردند تالش آنها. داد پاسخ لرزه،

 .برسند تعادل به دارند، را نیاز برحسب کاهش و گسترش و محیط با تطبیق قابلیت که هاگاهسکونت سفارشی هایسلول
 

 1پذیرانعطاف شهرسازی -4-2
 ایجاد پیوند فضایی هایسازه مفهوم و جهانی سطح در اجرا قابلیت با سنتی الگوهای بین بیولوژیک زبان با هامتابولیست 
 ی خوشه ایجاد سمت به شخصی سلول فهم از حاصل معماری و شهرسازی بین تالقی ایجاد متابولیسم اصلی هدف. کردند
 صورت این به بود، بزرگ ارگانیسم یک در شهری هایجنبه یهمه کردن متحد روی بر آنها تمرکز. بود ایشبکه جوامع و تربزرگ

 مختلف هایچرخه عملکردی هایبخش شامل که خدماتی پایه عنوان به بعدی سه اسکلت یک با ارتباط در جریانات یهمه که
 هاخیابان پیاده سطح تا ترافیکی سنگین هایشریان از مراتب سلسله یک در مگااستراکچرها این. گیرندمی قرار ،است زندگی

 را امکان این ساکنان به مصنوعی هایتراس ایجاد با که ایگونه به دهند،می پیوند سکونت با را تجاری امکانات و شوندمی منشعب
 یک از بخشی عنوان به چیز همه کلی، دورنمای یک در بنابراین. بسازند خودشان سلیقه به آنها روی بر را هایشانخانه که دهندمی

 .شودمی گرفته نظر در افزودن و کاستن دائمی فرآیند یک در جریان
  .شد انتخاب نیویورک مدرن هنر موزه تصویری معماری نمایشگاه برای 2919 سال در دریایی شهر نام با کیکوتاک پروژه

 که بود آسمان و اقیانوس مانند هاییزمینه در ملیونی، هایجمعیت اسکان هدف با نظری هایطرح شده داده نمایش هایپروژه
 توکیو، شهر محور سازماندهی برای ایایده کیکوتاک، متابولیستی پروژه همچنین. شدندنمی گرفته نظر در منظور این برای ترپیش

 توکیو، در زمین باالی قیمت و فضا کمبود به توجه با. شد ارائه تانگه کنزو توسط 2919 سال در 1سیام کنگره نشست آخرین در
 در را تعویض قابل مانند کپسول واحدهای سری یک که داد را توکیو خلیج کنار در هابرج از ایمجموعه تزریق پیشنهاد کیکوتاک

کوکوسای  معماری المللیبین یمجله در دریایی، شهر یک و عمودی شهر یک برای کیکوتاک بلندمرتبه یپروژه. دهند جای خود
  .شد ارائه 29۹3 سال 0ورلد دیزاین کنفرانس در اقیانوسی شهر جامع یپروژه یک از بخشی عنوان به مجددا و شد منتشر 0کنچیکو

  نیدر ا زین  یسوزاکیو آراتا ا شوکوروکاوایاست. ک ویتوک جیخل یکنزو تانگه برا یشنهادیطرح پ یستیمتابول یپروژه نیمشهورتر
از  هیال هیال یهاستمیستون فقرات است که از س هیشب یالمان خط کیکردند. طرح تانگه شامل  یپروژه با تانگه همکار

مسافت  یط ویتوک جیخل یدر راستا ویشده است و از مرکز توک لیمختلف تشک یهااسیمقشکل جذاب در  یارهیدا یهارساختیز
س از پ یهادر طول سال یطرح شهر نی. تانگه چندابدییگسترش م یمحور مدن کیخودش(  یبه عنوان )به گفته لومتریک 2۷

شد:  دیجد یهاتوسعه تیریمد یتانگه برا انزب یکل یاستعاره کیولوژیب یندهایبرد و فرآ شیپ یبازساز کردیبا رو یجنگ جهان
 کیهسته به  نیدارد، در ادامه ا یمرکز یهسته کیتخم مرغ  کی ییدر سطح ابتدا ک،یارگان یرشد کالبدها یندهایدر طول فرآ"

انتقال  یبراداران، ستون فقرات . در مهرهشودیاز رشد م یدیجد یکه پوسته را شکسته و وارد مرحله شودیم لیستون فقرات تبد
از  یناش یدادهایرو یالگو ما به بررس کیاست. به عنوان  یاز مغز به ستون فقرات ضرور یعصب ستمیس قیاطالعات از طر

بر همان  یطرح مبتن نیا ".میپرداخت یبه عنوان محور مدن ویتوک جیخل یدر راستا ویتوک یستون فقرات از مرکز مدن کیگسترش 
درخت  کی یبه عنوان تنه یعناصر ساختمان"گونه شرح داد:  نیبود که تانگه ا کوتاکیک یونوریک یانوسیشهر اق یاصول پروژه

 ای کنندیسقوط م ازیحسب ن که بر اندیها عناصر موقتمانند برگ زین یمسکون یاست و واحدها یعنصر دائم کیکه  شوندیتصور م
 کیدرخت نه تنها  نیبماند. ا یاما ساختار باق ردیو دوباره بم کندساختار رشد  نیدر درون ا تواندی. ساختمان مشوندیم دیتجد

در اشاره به مفهوم  کیبه صورت سمبول تواندیبلکه م دهد،یرا نشان م یزمان خاص است که مکان و یمراتبسلسله یساختار سازمان

                                                           
 [Resilient Urbanism] پذیرشهرسازی انعطاف -2
 ] :Congrès Internationaux d'Architecture ModerneCIAM Congress[کنگره سیام  -1
 [Kokusai Kenchiku: Japanese Architecture Magazine] کوکوسای کنچیکو: مجله معماری ژاپنی -0
 [World Design Conference] کنفرانس ورلد دیزاین -0
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و  یخیتار یابه عنوان نشانه تم،یر ر وییتغ جادیا یشاخه و برگ برا شه،یتنه، ر کیداشتن  قیخوانده شود و از طر زین یزندگ
 (,Schalk 109,1320-190)  "شناخته شود. یاشکال زندگ ریسا یبرا یگاهستیو به عنوان ز یاجتماع

توسعه دادند و  یرا به عنوان راه حل مشکالت واقع یاشبکه یخود از شهرها کیارگان یالگوها یژاپن یهاستیمتابول نیبنابرا
 لیتبد یو اجتماع یاقتصاد ،یطیمح یهابحران نهیمعاصر در زم یدر شهرساز یدیکانسپت کل کیرا به  یریپذکانسپت انعطاف
 یهاآنها در دهه ریمس ی. ادامهیو فرهنگ یه دارد تا اجتماعاشار یطیو مح یکیتکن یهانهیمبه ز شتریاصطالح ب نیکردند. هرچند ا

که برچسب  یکالیاکوتکن یهادر مورد ساختمان شتریب ،یطیمح ستیز یهابه بحران یبه عنوان پاسخ داریپا یدر معمار زین ریاخ
آن پرداخته  یو فرهنگ یاجتماع یهاو کمتر به جنبه استفاده شده است به کار بسته شده نیدارند و در آنها از مصالح نو کیاکولوژ

 یالگوها رییتغ ،یاصل انیدر امر اقتصاد جر یمانند بازنگر یتربزرگ کیستماتیس راتییبه ندرت باعث تغ نیاست؛ همچنشده
است؛ چرا که هم زمان  راتییتغ یامر سرعت باال نیا یاز علل اصل یکیشده است.  یداریبه سمت پا یسبک زندگ رییمصرف و تغ

 یزیهمان چ م،یاشده زین "زمان–فضا تراکم"وارد عصر  دهد،یرا گسترش م یمردم و کاالها روابط اجتماع یحرکت جهان نکهیبا ا
ل یارتباطات از قب یاز مفسران نوآور یاری( بوگارد و بس22۷، 2090. )وارد، دینام "فضا به دست زمان ینابود"مارکس  یکه زمان

بر سر راه  یمانع چندان گرید یمل یکه در آن، مرزها ییادنی ساختن و  زمان–فضا کالیسازمان راد دیرا مسئول تجد نترنتیا
 هی( نظر2919سخن گفت مارشال مک لوهان ) "یدهکده جهان"که از  یکس نیاگرچه نخست نی. بنابرادانندیم ستند،یارتباطات ن

 ی( م2993)دنزیاست. گشده سریاطالعات و ارتباطات م یدر فناور ریتنها با انقالب اخ یفرضدهکده  نیتحقق ا بود، یپرداز فرهنگ
افراد و سبک  ،یجهان یرخدادها شودیاست که سبب مکرده جادیرا ا "یزمان حال جهان" یروابط اجتماع یگسترده ساز نیا دیگو
در  "یشهروند جهان"( 100-1۹9، 209۹شوند. )هوبارد،  ریذپ تیهر روزه ما رو یرامونیپ طیدر مح یبه نحو روزافزون یزندگ یها
 ،یمفهوم خانه، خانه پدر نی. بنابراپردازدیمختلف به کار م یهانیو در سرزم کندیم لیتحص یگرید یدر جا د،یآیم ایبه دن ییجا

بر اساس  دیجد یتیبلکه هو د،نخواهند کر یرا تداع یاو، آن مفهوم سنت یبرا گرید یخصوص یوطن و خانه ،یآبا اجداد نیسرزم
بستن  رایز استیرو کیفقط  شیاست که در آن فرهنگ دست نخورده چند قرن پ یریها در حال شکل گفرهنگ یجوارهم

 یهاانهامروز که عالئم و نش یایدر دن نی( بنابرا21، 2091 ،یالحساب ی. )علستیها عمال ممکن نملت یکیزیو ف یاطالعات یمرزها
و چه  ستنیبودن، چگونه ز یمربوط به چه کس یهااز انتخاب یآورسرسام یمجموعه یاجتماع یایاند، دنشده رتکمرنگ یسنت
دشوار  راتییرا در سرعت تغ طیکنترل شرا تواندیامر همان قدر که م نی( ا00، 2091 دنز،ی)گگذارد؛یما م یرو شیکردن را پ یکار

و جبران  نشیبازآفر نش،یآفر یدر راستا شتریب یهافضا به دست زمان شود، امکان انتخاب یکند و به قول مارکس موجب نابود
 ییگوپاسخ یدر راستا یدر پژوهش فعل نی. بنابراگذاردیم مانیرو شیدر مقام موجودات خودآگاه و خودشناس پ ،یتیهو یهافقدان

 ی،اجتماع یداریپا کردیبا رو ندهیآ یهاگاهدر سکونت یفرهنگ یهایجواراز فقدان وطن و خانه و هم یناش یتیبه معضالت هو
قرار  یمورد بررس تالیجیاز رهگذر امکانات داین بار  گراندهیآ یشده در ساختارها نهیهاداصل ن کیرا به عنوان  یریپذانعطاف

 .میدهیم
 

 

 

 
 كوتاکیک ییایشهر در یشنهادیطرح پ –1 شكل

 (thethinkingarchitect.wordpress.com)مأخذ:  

 

 ویتوک جیخل -کنزو تانگه  یشنهادیطرح پ –2 شكل

 (noel-murphy.com)مأخذ: 

 
 

 گیرینتیجه -5
 اغلب شناسان جامعه. شودمی مربوط است معنادار برایشان چیزی چه و هستند کسی چه که این از مردم تلقی و درک به هویت

 متمایز و جدا هم از تحلیلی نظر از فقط هویت هایشکل این ؛شخصی هویت و اجتماعی هویت :گویندمی سخن هویت نوع دو از



 

22 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
3 

ی: 
یاپ

)پ
11

ن 
ستا

تاب
 ،)

12
11

دو
د 

جل
 ،

 

 فرد یک به دیگران طرف از که است هاییویژگی معنی به اجتماعی هویت .دارند یکدیگر با تنگاتنگی پیوند واقع در اما شوندمی
 در. است کسی چه اساسا معینی شخص هر دهندمی نشان که کرد تلقی هایینشانه توانمی را هاویژگی این. شودمی داده نسبت
 بنابراین. دارند را کیفیات و خصوصیات همین که کندمی مربوط دیگری افراد به را مذکور شخص هاویژگی این حال، عین

 .هستند دیگران ”شبیه“ نظر چه از و چگونه افراد که کنندمی مشخص آنها. دارند جمعی بعد اجتماعی هایهویت
 

 ((13۳2 بمانیان0) و( 13۳2 نژاد0 مهدوی) با اقتباس از) یپژوهندهیآ یهادوره -4جدول 

 هویت نظریه پرداز
هویت به عنوان عامل شناسایی 

ی تشابه و براساس تقابل دوگانه

 تمایز

هویت دارای دو وجه عمومی و 

 خصوصی

   عامل شناسایی • استیون هال

کاترین 
 وودوارد

عامل شباهت درون گروهی  •
 در عین تفاوت برون گروهی

  

 والتر بور
عامل بازشناخت و خوانایی  •

 محیط از طریق تفاوت
 

 

 کالن
عامل شخصیت فردی هر  •

 محیط از طریق تفاوت
 

 

آموس 
 راپاپورت

عامل ایجاد قابلیت تمیز و  •
 تشخیص

  

اریک 
 اریکسون

عامل یکی شدن با خود و  •
 دیگرانمشارکت با 

  

   بندی افراد و اشیاعامل طبقه • چارلز جنکز

 احمد اشرف
عامل شناسایی یک گروه از  •

 های دیگرگروه
 

 

صدرالمتالهین 
 شیرازی

  عامل تمایز •
 

 
ی درگیر فجایع . در آیندهکند و بعد فردی داردمی متمایز یکدیگر از مجزا و جدا افرادی عنوان به را ما اما، شخصی هویت

دهد، بازیابی هویت از منظر سکونت محیطی که فقدان خانه و وطن ابعاد فردی و جمعی هویت را مستقیما تحت تاثیر قرار میزیست
 و انسان بین پرمعنا پیوندی برقراری بیانگر سکونت" هایدگر مارتین یگفته بهچرا که  (0۹-01 ،2091 گیدنز،)یابد اهمیت می

 ،2091 شولتز،) ".است گردیده ناشی داشتن تعلق مکانی به یعنی، یافتن هویت برای تالش از پیوند این و باشدمی مفروض محیطی

 یصحنه را آن و دهدمی نسبت مفروض محیط این به را آبادی عنوان ”سکونت مفهوم“ کتاب در شولتز نوربرگ کریستین (20
قابل بررسی است و اصل کجایی  شهری مفاهیم یحوزه دراین وجه از سکونت که  (239 ،2091 شولتز،). داندمی سکونت رخداد
 و است هویت به مربوط تعاریف در گروهی درون شباهت وجه و مشاع هایارزشهمان  دهد،ی سکونت شولتز را تشکیل میدوگانه

در پژوهش فعلی در بخش مرور ادبیات براساس روش توصیفی مانرما به منظور دیدن آینده،  کهدهد می شکل را هویت عمومی بعد
 گرفت.مورد بررسی قرار های شناور گاه، در قالب زیستمحیطیی درگیر فجایع زیستبستر سکونت در آیندهبه عنوان 
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 (نگارندگان)مأخذ:  شناور گاهستیدر قالب ز ندهیگاه آ: سكونتتیهو یبعد جمع-کجا –3 شكل

 
را در  یفرد تیهو ای تیهو یاست و بعد خصوص تیمربوط به هو فیدر تعار یبرون گروه زیکه وجه تما یفرد تیو اما هو

از آنها را به خود اختصاص دادن قرار  یو جهان زهایچ یگردآور یدر ارتباط با چگونگ دگریها یبه گفته  ،دهدیخانه شکل م اسیمق
وجه از سکونت به عنوان  نی. ادهدیم لیرا تشک یچگونگ یعنیسکونت شولتز  یاصل دوم دوگانه دگریو با الهام از آرا ها ردیگیم

را از رهگذر  تیمربوط به هو فیدر تعار زیمحور مانرما، وجه تما ویبه روش سنار یسکونت شولتز در پژوهش فعل یاصل دوم دوگانه
در  نانهیبو روح مکان حاصل از آنها با نگاه خوش ییفضا یارهابه ساخت کالیزیرفیغ یهاهین الحاصل از افزوده شد یریپذانعطاف

 یدر راستا یتیبه معضالت هو ییگورابطه به منظور پاسخ نیدر ا ویسنار دیقرار داده و به تول یمورد بررس ندهیساختن آ یراستا
 پرداخته است. یاجتماع یداریپا

 

 هادـپیشن -5-1
 از ناشی مختلف جوامع به منحصر فرهنگی-اجتماعی ساختارهای افول آینده چندملیتی هایزیستگاه درهمانطور که گفته شد 

 و جمعی هویت منظر از هویتی خال نوعی ایجاد به منجر ،بستر چندملیتی یک در قرارگیری و یکپارچه بسترهای ملی از شدن جدا
 آینده هایگاهسکونت در شد اشاره ترپیش که همانطور همچنین شد؛ خواهد آینده هایگاهسکونت کلی فضای در تاریخی روح

 مختلف توجیهات دلیل به...  و بعدی سه چاپ ساختگی، پیش مدوالر، ساز و ساخت با مرتبط هایتکنولوژی برخی از استفاده
 یکسان زیستی هایقالب در مختلف هایفرهنگ از افراد قرارگیری موجب امر این و بوده ناپذیر اجتناب، محیطی زیست و اقتصادی

 تنوع با مرتبط هایبه محدودیت توجه با بنابراین. های هویتی از منظر فقدان تمایز با غیر در ابتدای امر می شودو تشدید بحران
های افراد در شرایط خاص بحران بیشتر تعداد اسکان منظور به...  و شدن مدوالریزه ساختگی،پیش از ناشی هاخانه فضای کالبدی
 تغییر دچار را آنها و گذاشته تاثیر فضاها اتمسفر بر غیر فیزیکال منظر از فیزیکال، منظر از بیش که امکانات دیجیتال محیطی،زیست

ها و و جبران محدودیت هاخانه اتمسفر سازیشخصی ر،تغیی ایجاد جهت مناسب ایگزینه به عنواندر پژوهش فعلی  کنند،می
در در راستای بازیابی هویتی و از این طریق پایداری اجتماعی حاصل از این شکل از انعطاف پذیری  های فضای کالبدیفقدان

 . شودمیپیشنهاد  ،گاهیساختارهای سکونت
 افزایش دلیل به افراد بیشتر تنهایی و انزوا خطر هاییزمینه چنین در بیشتر هرچه هایپیشرفت که معتقدند ایعده هرچند

 به اجتماعی موجودی عنوان به انسان ذاتی هایویژگی که رسدمی نظر به اما داشت، خواهد پی در را خانه در ماندن به تمایل
ابعاد غیر  در افراد اتارتباط شدن ترگسترده و بیشتر هرچه صورت در حتی فیزیکال بعد در آییگردهم به تمایل که است ایگونه

 در مثال عنوان به. شود ترگسترده اجتماعی ارتباطات ایجاد برای ایبهانه و شده بیشتر شاید بلکه شودنمی کمتر تنها نه فیزیکال
 بازتعریف لزوم و کرونا بیماری جهانی فراگیری علت به روزها این خانگی هایانفرادی و قرنطینه در زندگی یتجربه فعلی شرایط
 مقیاس در فیزیکال، بعد هایآییگردهم به افراد اشتیاق تداوم شاهد توانمی همچنان دیجیتال، فضای طریق از ارتباطات شکل

 در بیشتر هرچه زیست و جهانی مقیاس در بیشتر ارتباطی امکانات افزایش ارتباطات و اطالعات عصردر  که همانطور بود؛ جهانی
 بیشترهای در محیط افراد فیزیکی حضور وها جابجایی افزایش موجب همواره تکنولوژیک هایپیشرفت طریق از جهانی حال زمان

 دیجیتال عصر امکانات گستردگی و تنوع که رسدمی نظر بهبینانه با نگاهی خوش بنابراین. است شده ترگسترده فواصل درو 
 ها را نیز فراهم آورد.آن ارتقای امکان تواندمی دهد، قرار تهدید مورد را زندگی کیفیت و مکان حس است ممکن که قدرهمان
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 کارـراه -5-2

 حس تقویت راستای در باشد داشته پی در را تکنولوژی و انسان یطرفهدو درگیری که هایبرید رویکرد یکرسد به نظر می

گیری در این روند شکل موثر واقع شود؛ افراد عملگرایی و پویایی حفظو همچنین  خانه فضای طریق از خود بازتعریف ،فضا به تعلق
 و مختلف هایفرهنگ در سکونت مفهوم خصوص در جامع یمطالعه یک رهگذر ازحس تعلق به فضای سکونتی جدید ابتدا 

به طوری که  پرداخته، مختلف هایفرهنگ در خانه مفهوم از دیجیتال فرهنگی هایقالب طراحی به،  آنها در خانه هایویژگی
را داشته باشند و از این طریق به  هوشمند تماما مسکونی از واحدهای ساختهپیش و مدوالرکالبدی  هایقالب در سازیپیاده امکان

فرهنگ بومی  به روح تاریخی بازگشت نوعی دچار حدی تا سکونت ابتدای در ساکنان تا سازی شودها بومینوعی حس مکان خانه
در عین کنترل سالمت، فعالیت و  تکنولوژیکامکانات  سازی فضاها و هویت فردی،در راستای شخصی نیز ادامه در. شوند خود

روزمره و  کارهای انجام در شانتنبل کردن، افراد از مسئولیت سلب جای بهشوند که  تعریفها ای در فضای خانهبه گونه ،امنیت
در یک سیر پویا و  فردی و ... هایویژگی، زندگی سبکسن،  فیزیکی، توان تناسب به واگذاری افراطی کارها به ماشین، آنان را

خوش دستدر راستای بازیابی هویت فردی های دیجیتال قالبو از این طریق این  کنددخیل انجام امور روزمره  هوشمندانه در
هر فرد  منحصر به یاستفاده مانند اتفاقی که در مورد سایر ابزارهای دیجیتال در خالل شکل؛ دنشو سازیشخصیپردازش و 
توان از طریق نوعی بازنگری در تعریف کند. در مورد خانه نیز میشود و این ابزارها را به ابزارهای شخصی تبدیل میحاصل می

ز به در راستای شخصی سازی و ایجاد تمای یلوکوربوزیه از خانه به عنوان ماشینی برای زندگی بار دیگر به این فضا به عنوان ابزار
های فضایی پذیری حاصل از به رسمیت شناختن الیهنفع هویت فردی استفاده کرد و این بار بازیابی هویتی را در خالل انعطاف

های دیجیتال و از طریق امکانات غیر جدید و روح مکان حاصل از آنها جستجو کرد؛ چرا که این شکل از تعریف حس خانه در قالب
در راستای تری سریع هایپاسخ تواندهای احتمالی حاصل از آن در بعد کالبدی، میمحدودیتدر شرایط بحران و کالبدی 

های شهری، ناشی از عدم امکان زندگی ؛ به ویژه در شرایطی که امکان بازسازیپس از تروما پیش رو گذاردهویتی های بازیابی
 سازیذخیره وتوان از امکان ساخت حساب کاربری به عالوه میدوباره در بسیاری از شهرها به دلیل تغیرات اقلیمی وجود ندارد. 

نفع  به های کاربری استفاده کرد و از این طریقدر حساب شخصی اتمسفرهای دیجیتال سازیذخیرهدر راستای  ،دیجیتال
افراد،  بعدی هایخانه به حس خانهدیجیتال  اتمسفرهای بازتعریف و انتقال، زمان طول در خانه حس روزافزونسازی غنی

خانه  حس رهگذر از زمان در سفر نوعی امکان طریقاین  از و افراد زندگی مختلف هایدوره در خانه اتمسفر دیجیتال آرشیوسازی
ها و خانه فضای در زندگی و کار مختلف اشکال در هاسازی دیجیتال آنو ذخیره هافضا اتمسفر عملکردی بندیدسته، برای افراد

پذیری هرچه بیشتر فضاها، امکانات حاصل از اضافه شدن ردپاهای دیجیتال به ابعاد فیزیکال در راستای انعطاف بسیاری دیگر از
سکونت شولتز یعنی  یتواند در راستای اصل دوم دوگانهبنابراین انعطاف پذیری حاصل از امکانات دیجیتیال می عمل کرد.

پذیری مورد هویتی با رویکرد پایداری اجتماعی از رهگذر انعطاف به عنوان فرصتی به نفع رفع معضالت چگونگی سکونت،
 برداری قرار گیرد.بهره

 
 (نگارندگان)مأخذ:  كردیبا رو ندهی: مسكن آ تیهو یبعد فرد -چگونه – 4 شكل
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 یمسجد جامع سار ناتیبر تزئ یجستار

     

 2آزاده آرزه ، *1یغضنفر مانیپ
 62/30/99تاریخ دریافت:  

 62/30/99تاریخ پذیرش: 
 

  68526کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

مساجد جامع استان بوده  نیاز اول یکیبنا  نی. اباشدیاستان مازندران م یمعمار یخیمهم تار هیاز ابن یمسجد جامع سار
ه.ق به  400زرتشت و در سال  نیبنا در ابتدا پرستشگاه د نیشده است. اپرستش ساخته یکه ساختمان آن از ابتدا برا

استان است که با توجه به آب و  نیا یخیتار یمسجد از معدود بناها نیاست. ا افتهی رییتغ پرستش اهلل یمسجد و برا
اول  یبرجاست. از دوران قاجار و پهلوتاکنون پا شود،یبناها م یمنطقه که رطوبت مضاعف باعث نابود نیا یهوا

باعث شده  اریبس یهاداشته است. مرمت دامهها تا زمان معاصر امرمت نیبنا انجام شده که ا نیدر ا یمتعدد یهایبازساز
 توانیمسجد م نیا اتیرا به همراه داشته باشد. از خصوص یاتیزئو ج شدهلیتبد وانداریبنا به شبستان ستوندار و ا نیطرح ا

 یبه بررس یلیتحل-یفیتوص قیو روش تحق یدانیو م یاسناد یپژوهش با روش گردآور نیآن اشاره کرد. ا یبه سقف چوب
 لینوشتار به تحل نی. اپردازدیانجام شده، م 4098سال  یسوزبنا که پس از آتش نیمرمت آخر ا ناتیو تزئ اتیزئج

 لیبنا از قب نیا ناتی. تزئرساندیمهم را به انجام م نیا لیو تحل یپردازد و در دو بخش بررسیمسجد م نیا ناتیتزئ
 شده است. تهها پرداخآن یبوده که به بررسکاری و آجرکاری کاری، چوبی، سفالگچ ،کاشیکاری

 

 .یمسجد، مسجد جامع، سار ات،یجزئ نات،یتزئ یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (pamdesigners@gmail.com) )نویسنده مسئول( واحد سمنان، یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار یدکتر یدانشجو -1

 .دونکناریفر سانیدانشگاه پرد ،یارشد معمار یکارشناس -2
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 مقدمه  -1
محوطه از ابتدا محل پرستش بوده و پس از اسالم  نیآتشکده بنا شده است. ا یهارانهیاست که بر و ییبنا ،یمسجد جامع سار

است که  یوانیا کیو  یشبستان یپرستش اهلل بر پا شده است. مسجد حاضر، مسجد یبرا یبنا به عنوان مکان نیا ان،یآوردن علو
مساجد  نیاز ارکان تزئ یکیاست.  یآن چوب ناتیو تزئ اتیشده و جزئ بداریآن ش یهاسقف رانیشمال ا یو آب و هوا میبنا به اقل

 یدر فضا تیحس وحدان تیبر عابد و تقو یروان یرگذاریآن به منظور تاث یو فلسف نیدر مفهوم نماد یاستفاده از نقوش هندس
مسجد را انجام شده  یو مرمت شده است. بازساز گرفتهقرار  ی، مورد بازساز4098 رماهیت یبنا پس از آتش سوز نیمسجد است. ا

داشته که حواس مومن را به  یکمتر ناتیخود در آورده است. مسجد از آنجا که محل پرستش خداست، تزئ یبه حالت قبل هیشب
 تیو در نها هایو دهن اژدر یداخل یچوب یهاسقف رها،یبنا به سرش نیا ناتیجهت تزئ نیو گذرا جلب نکند. به هم یماد یایدن

معرق  یهایکاریمسجد به کاش نیا وانیا یشانی. البته پشودیم یقرار گرفته است، منته یکه در شبستان جنوب یمیقد یمنبر چوب
در فواصل  یها کلمات محمد و علنوشته نیکار شده که در ب ییبه خط بنا ییهامعرق، نوشته یهایشده است. در متن کاش نیمز

به طور کامل  یاست، در پژوهش یشهر سار یبناها نیتریمینا که از قدب نی. اشودیمجزا مشاهده م یامختلف و در کادره
پرداخته  ناتیو تزئ اتیجزئ نیا یپژوهش به بررس نیسبب در ا نیقرار نگرفته است. بد یآن مورد بررس ناتینشده و تزئ یبازنگر

 شده است. 

 

 قیسوال و روش تحق -2
 کدام است؟ یبه کار رفته در مسجد جامع سار ناتیتزئ نیترعمده
 یهانهیزم نیمهمتر ،یاز جنبه نظر یسنت یمعمار ناتیتزئ یاست با محتوا یآثار یلیتحل-یفیتوص وهیبه ش قیتحق نیا روش

 یبراساس الگوها ناتیتزئ نیا میبه مفاه یابیدست ندیبوده است. در فرا ،یموجود در مسجد جامع سار ناتیتزئ میمفاه دیتول
 ناتیو تزئ اتیجزئ نیا لیو تحل هیمسجد به تجز نیا ریاخ یموجود از طرح مرمت یهانقشه یو بررس نیشیپ یهاپژوهش یمطالعات

 پرداخته خواهد شد.

 

 قیتحق نهیشیپ -3
ها نوشته نیانجام شده است و در ا ها،نامهانیاز جمله کتب، مقاالت و پا یمتعدد یهاقیمساجد جامع تحق یدر رابطه با معمار

 یاست که به بررس انینوشته رضا شاطر رانیمساجد ا یمعمار لی. از آن جمله تحلانددهیرس یمختلف جیمساجد جامع به نتا یبا بررس
آنان ارائه  یشده و ساختار معمار یمساجد بزرگ بررس یمعمار یهایژگیکتاب و نیپرداخته است. در ا رانیمساجد ا یهنر و معمار

مسجد  یمعمار ناتیتزئ یهایژگیو مطالعه و یبه بررس ،یشناسارشد باستان یکارشناس نامهانیهنردان در پا میاست. مر دهیگرد
درباره انواع فنون ساخت و نقوش به کار  یبوده که اطالعات کل نیابر  یپژوهش سع نیکرمان پرداخته است. در ا یجامع مظفر
 یوانیمسجد چهارا یدر معمار ییتحول فضا"در مقاله  ،یو شهالئ یمسجد ارائه گردد. نعمت یبنا یکاریکاش ناتیرفته در تزئ

 یمعمار تیفی. بهبود کاندهپرداخت یمعمار یالگو فضا ینحو فضا به بررس هیبا در نظر گرفتن نظر "ینسبت به مسجد شبستان
در مقاله  یدیشده است. زمرش یبررس یوانیبه چهارا یآن از شبستان یالگو رییو تغ یخیتار ریمسجد جامع اصفهان براساس س

 یمسجد پرداخته است. در رابطه با معمار نیجزء به جزء ا لیبه تحل "یمعمار یقدس یجامع گوهرشاد و هنرها رینظیمسجد ب"
 یو فرهنگ یخیدر مجموعه تار یعیش ینوشته شده است. از آن جمله کتاب هنرها یآن کتب متعدد یو نمادها یرانیا-یاسالم

مجموعه پرداخته  نیدر ا یعیش ینمادها یاصل است که به بررس زادهیو ملکه گلمغان یوسفینوشته حسن  یلیاردب نیالدیصف خیش
 یمعمار ناتیدر تزئ یو متون مذهب یقرآن اتیکاربرد آ»با عنوان  یاللهتیآ اهللبیکالنتر و دکتر حب اصغریمقاله عل نیاست. همچن

 مازندران پرداخته شده است. یهازادهبه کار رفته بر مقابر امام یعیش یهابهیکت یشده در مجله نگره به بررسچاپ« مازندران یعیش
 

 پژوهش اتیادب -4

 مسجد جامع -4-1
به کار  یحق تعال یاز اسام یو به مثابه اسم«( امر جامع»  بی)در ترک یلغو یبار به معنا کیتنها  میدر قرآن کر« جامع» کلمه

از بنا  یباشکوه یو گردآوردن است، نوع گریکدیاجزا به  وستنیپ یواژه که از اسم فاعل جمع و به معنا نیا یرفته است. به طور کل
)قرآن کندیم یادآوریبنا را  نیا یاتیبزرگتر مسجد داشت و نفس لفظ آن، کارکرد ح اریبا کارکرد بس یمیبود که رابطه کامال مستق

 (.میکر
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. گفتندیم زیکه مسجد جامع را مسجد جمعه ن یینماز جمعه در آن بود؛ تا جا یبرگزار داد،یم تیمسجد جامع را جامع آنچه
احداث  ،یخیو متون تار اتیبودند. بنا به روا بهرهیاز آن ب یداشت که مساجد عاد یغیو تبل نینماد یهاهیبا ما یعموم یجامع، نقش

 (. 4020 ،ینوریدوم بود)د فهیمع بصره و کوفه با اجازه خلبود؛ چنان که احداث جا فهیشخص خل بیجامع تنها با اجازه و تصو
مسجد جامع به طور  انیو بن جی. اما تروگرددی)ص( بر م امبریپ اتیاسالم و زمان ح هیاول یهامسجد جامع به سال نهیشیپ
نماز جماعت و  ی( و برگزار4085 ،ینی)کلگفتندیدوره به مسجد جامع، مسجد اعظم م نیدوم آغاز شد. در ا فهیاز دوره خل یرسم

 یاخالق یهااز آموزه یرویها، پجامع یگذار(. در نام4093 ،یطی)سودانستندیم یعمره مستحب ورا در آن، برتر از حج  ینماز مستحب
 یتیجامع، دست کم در ظاهر، چندان عنا انیکه بان شدیموجب م یپروردگار و ثواب اخرو تیجلب رضا زیو ن ییاز خودنما یو دور
 (.4022 ،ی)نورشدندیمساجد به نام شهرها خوانده م شتریرو ب نیها نداشته باشند، از اجامع یبرا یرسم یگذاربه نام

 

 ناتیتزئ -4-2
مانند  ییکه شامل هنرها ناتیتزئ نیآن است. ا ناتیتزئ رانیا یاسالم یو منحصر به فرد بودن معمار ییبایز لیاز دال یکی

 یمتفاوت یهایژگیزمان خود و اتیدر هر دوره بنابر مقتض شود،یم رهیو غ ینهکاریآ ،یگچبر ،یکاریکاش ،یحجار ،یآجرکار
 داشته است. ینیفنون تزئ نیا یدر چگونگ یمهم ریتأث زین یمیو اقل یبوم طیشرا یدارند. از طرف

 

 یمسجد جامع سار -5
های جغرافیایی زمان هخامنشیان تنها یک شهر در کنار از جمله شهرهای باستانی استان مازندران است. در نقشه یسار شهر

شود و نام آن زادکارتا است و مکان تاریخی شهر زادکارتا دقیقا با جایگاه کنونی ساری همخوانی دارد. گرچه دریای خزر مشاهده می
توان باور داشت که ساری دانند، ولی با مرور تاریخ مازندران میامات فرخان بزرگ میاز اقد ابرخی محققین بنیاد شهر ساری ر

 های شهری ساخته شده که از قرون ماقبل از اسالم مرکز ایالت شمالی ایران بوده است.کنونی بر روی الیه
 

 
 (Google map ،1911: ماخذ) و مسجد جامع در آن یشهر سار تیموقع -1شکل 

 

 ،یحی)تسبدیبه اتمام رسان قارناربنینهاد و ماز ادیبن دیالرشدر زمان خالفت هارون ییحیبنییحیرا  یمسجد جامع سار

ظاهر است و گنبد  شتریب اریو آثار عمارت ماز دیقارن باتمام رسان اربنینهاد و ماز ادیبرود بن یکه ذکر و ری(. ام1731

خرم ساخته بود و به  یغفراهلل ذنوبه آن موضع را باغ ریاردش دیو ملک سع هادباوندان ن یآن چهار در که در مقابل سرا

بود مرمت  افتهی یگاوباره خلل دیمنوچهرشاه اساس افکند و به عهد اصفهبد خورش انیو گنبد در م دانیجانب م کی

 ،یانی)اقبال آشتاندکه فرموده ختهیجدا کنند از احکام ر یکه از آن عمارت خشت ستین یآدم چیکردند، در مقدور ه

 یاآتشکده یهارانهیو یبر رو یو شمال کشور بوده است. مسجد جامع سار انیعلو اریمساجد د نیبنا از اول نی(. ا1731

شهر  نیقرار گرفته است.ا ینام در مرکز شهر سار نیبه هم یادر کوچه یمکان بنا شده است. مسجد جامع سار نیدر ا

شهر بوده، با حضور مسجد جامع پررنگ شده و  یآن که گره اصل یبوم نقطه مرکز ومرز  نیا یشهرها یهمچون تمام

 نقطه بوده است. نیدر ادامه آن بازار و شروع شهر از ا
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 (1911)ماخذ: نگارنده، مسجد جامع ساری،  -2شکل 

 

 قیتحق یهاافتهی -6
از نقاط  ییرجا دیو در کنار بازار شه یدر مرکز شهر سار یریبا قرارگ ،یهمانطور که گفته شد مسجد جامع سار

 بنا نشان داده شده است: نیهمکف ا ی، پالن فضاها7شهر است. در شکل  نیا یکانون

 شبستان خواهران .1

 خانهو محراب یشبستان اصل .2

 شبستان برادران  .7

 یشبستان جنوب غرب .3

 بنا یغرب یورود .1

 یشبستان شمال غرب .1

 ی    شمال کیشبستان شماره  .3

  یشمال یورود .3

      یهشت .1

 یشبستان شماره دو شمال .14

 بنا یشبستان شرق .11

 یمرکز اطیح .12

 راه پله و مناره                                       یفضا .17
 

 ماخذ: شرکت ) ،یهمکف مسجد جامع سار یپالن فضاها -9شکل 

 (1911، مهندسان مشاور پام
 

 موجود در مسجد جامع ناتیتزئ -6-1
 میمسجد به دو دسته تقس نیدر ا اتیو جزئ ناتیتزئ

که  یناتیبناست و تزئ نیا یکه در نما یناتی. تزئشودیم

کرده است. با توجه به منطقه  نیمسجد را مز نیداخل ا

منطقه با توجه  نیکه شمال کشور است، در ا یمورد بررس

 نیا ناتیتزئ نیتریاز اصل یچوب اتیچوب، جزئ یبه فراوان

 یهایکهن، دهان اژدر یاست. منبر چوب ودهمسجد ب

 یهاها، درها و پنجرهسقف یرهایسرش ،یشبستان شمال

 یو شبستان اصل وانیبناست. ا نیا یچوب ناتیاز تزئ یچوب

و خط  یکاریکاشآجرکاری، آن با  یبنا که ورود نیا

 مسجد است که در نیا ناتیتزئ گریشده، از د نیمز یکوف

 .میپردازیآن م لیپژوهش به تفص نیادامه ا

 
ماخذ: )شبستان جنوبی مسجد جامع ساری،  -4کل ش

 (1911، نگارنده
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 آجرکاری ناتیتزئ -6-1-1
است که  یمصالح مورد مصرف در معمار نیتریمیآجر از قد

شدن  یبا وجود صنعت زیساله دارد و همچنان ن 2333 یقدمت
خود را حفظ کرده  گاهیجا د،یکار آمدن مصالح جد یجوامع و رو

آجر همواره نقش  ران،یا یاسالم ی(. در معمار4023است )هوج، 
ابزار  نیترعمده نآجر به عنوا قتی. در حقکندیم فایرا ا یمهم

وجوه و  یرا داشته است که در تمام نیا تیبنا، قابل یشکل ده
گرفته تا  یبندو استخوان یسازاسکلت ،یساختمان، از پ یاجزا
 (.4082 ،یانیکار رود)کبنا به اتیو جزئ ینماساز نات،یتزئ

 یاست که ورود یو شمال یغرب یدو ورود یدارا مسجد
و  یهشت یفضا یآن در سمت شمال قرار گرفته و دارا یاصل

شاپرک،  ک،یاست.)پابار یکاربند ناتییزبا ت یسقف گنبد
 (کیبار نهیسنبوسه، س

 
 ساده ینیآجرچ -الف

ساده  ینیکار رفته در مسجد، آجرچبه یآجر ناتیجمله تزئ از
راهرو ورود به  یوارهایاست که در سرتاسر بنا از جمله سقف و د

 ی. الگوشودیم دهیمسجد د یهاو شبستان ،رواقهایپشت اطیح
 یکی باًیمسجد تقر یهابخش یکار رفته در تمامبه ینیآجرچ

و  یافق ایو راسته  هبه صورت خفت وارهاید یرو ینیاست آجرچ
آجرها  زیمسجد ن یهاسقف یهایبندیاست. در رسم یعمود

 اند.شده دهیچ بیار ایو  یافق ،یبه صورت عمود
 

 راسته خفته -ب

در  ینیاز آجرچ ینر و الس فن و طرح ایخفته و راسته 
آجرفرش کف است که آجرها  ای یساخت سطوح تاق ضرب

و  یخفته و افق یکی) گریکدیبه شکل عمود بر  انیدرمیکی
 ی. با عبور از فضاشودی( کار گذاشته میراسته و عمود یگرید

 ی.که کف آن با طرحهامیشو یسرا م انیم یوارد فضا یهشت
 است. دهیمفروش گرد یآجر یبایز

 
 مشبک آجری -ج

 یبه کار رفته در مسجد، مشبک آجر یآجر ناتیترئ گریاز د
 یمرتفع فضاها یهامعموالً در بخش یآجرکار وهیش نیاست. ا

. شودینور به داخل بنا استفاده م تیبسته مسجد جهت هدا
کوچه مسجد  یخیپشت مسجد به سمت بافت تار یهاپنجره

 یفخر شبکها با فرم مپنجره نیاند. افن اجرا شده نیجامع با ا
 اند.پنجره مقصوره، ساخته شده یمد

 
)ماخذ:  ،یمسجد جامع سار یشمال یورود -5شکل 

 (1911نگارنده، 

 
 یمهتاب وارهیو د انسرایطرح خفته راسته کف م -6شکل 

 (1911)ماخذ: نگارنده،  ،یمسجد جامع سار

 
طرح مشبک آجری پشت شبستان جنوبی  -7کل ش

ماخذ: )مسجد جامع ساری رو به کوچه پشت مسجد، 

 (1911، نگارنده

 

 کارییکاش ناتیتزئ -6-1-2

 شدهیبنا استفاده م نیتزئی برا یو حجار یگچبر ،یاز آجرکار یکاریکار آمدن کاش یاز رو شیو پ یدوران اسالم لیاوا
 یبه درست یاسالم یدر معمار یشد. آغار استفاده از کاش یکاش دیمنجر به تول جیفن لعاب دادن آجر به تدر رانیا یاست. در معمار

 یلعابده و نحوه یهنرمندان با ساخت کاش یکه از اواخر قرن چهارم هجر دهندینشان م هاکاوش و های. بررسستیمشخص ن
 . دانآشنا بوده
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 (1911، ماخذ: نگارنده)کاشیکاری ورودی شبستان جنوبی مسجد جامع ساری،  -8کل ش

 
 یکشور نیاول رانیکه ا انددهیعق نیبر ا یاریو بس شودیم محسوب رانیدر ا یاسالم یمعمار ناتیتزئ نیاز مهمتر یکاریکاش

 ادوار یدر ط یکاریهنر کاش(. 4026 ،یانیک)به منظور استحکام بنا بهره گرفته است  هم و نییتز یهم برا یاست که از کاش
ادوار همواره از  نیا یشد. ط پرداخته مختلف ساخته و یهاوهیو با ش افتیتکامل، گسترش و توسعه  یخاص یهایژگیبا و یاسالم

سردر ورودی شبستان اصلی که همان شبستان جنوبی  برده شد. بهرهی مذهب یبناها ژهیو مختلف به یبناها نیجهت تزئ یکاش
 است با کاشیکاری مزین شده است.

 

 کاریتزئینات گچ -6-1-3

متناسب های ممتاز این ماده، به سبب ویژگی. (Malta at els,2007)ترین مصالح ساختمانی شناخته شده استیگچ، از قدیم
ایران به کار رفته است)ملک  آسان کاربران از دوران پیش از تاریخ، در آثار معماری بودن آن با شرایط اقلیمی و دسترسی

)نگهبان، چون آثار عیالمی هفت تپه خوزستان هاییدر نمونه ژهیگیری از گچ در ایران باستان به وبهره موارد(. 4028شهمیرزادی، 
بر جای مانده از دوران های ( و نمونه4028(، آثار یافت شده از تپه گوران)مکی نژاد، 4080باباجان)فریه،  (، سطوح رنگین تپه4086

 اند.، از جنبه تزئینی نیز قابل بررسیحافظت از دیوارها و اجزای معماریعالوه بر م( 4020پرادا و همکاران، ) هخامنشی
دوران اشکانی و ساسانی، به عنوان عصرتکامل و روشمند شدن تزئینات گچی در 

متمادی بر  یهاآرایش معماری پیش از اسالم، شناخته شده است. دورانی که تا قرن
تزئینات گچ  (.4029اسالمی نیز تأثیرگذار بود)اصالنی و همکاران،  یبناها یزینتکار

مقرنس شود که مقرنس شامل: ی و گچبری تقسیم میمقرنس کاراین بنا به دو دسته 
شبستانها و  یدر محرابها و پوشش فضا نیز یبر گچی، مقرنس النه زنبورو  یکاسه ا

 ، انجام شده است.هجره ها

 
مقرنس محراب شبستان  -11شکل  

  ،یمسجد جامع سار یجنوب

 (1911)ماخذ: نگارنده، 

)ماخذ: نگارنده،  ،یمسجد جامع سار یشبستان جنوب یگچکار -1شکل 

1911) 

 چوب -6-1-4
 یهااست. تنه شدهیاستفاده می نییو هم به مثابه اجزاء تز یچوب هم به عنوان اجزاء اصل ،یمیقد یهادر بناها و ساختمان

بلند و  یهمراه با ستو نها یمسقف چوب ینهاوایمسطح و ا یها سقف جهت ساخت یاصل یرهایبه عنوان ت یقطور و بلند چوب
به  یعنیگذشته  اریبس یهاناستفاده از چوب جهت پوشاندن سقف بناها به زما (.4028)پیرنیا، بوده است ناتییتز به نیمز کیبار

 یبه جا یفلز یرهایتداول ت رغمیعل ها همچنان تداوم داشته وروند در طول قرن نی. اگرددیتوسط انسان باز م یسازخانهی ابتدا
)چمن، اندخود را حفظ کرده تیاهم یچوب یرهایت ،یبا پوشش گنبد ییبناها هنوز هم در شیسده پ کیاز حدود  یچوب یرهایت

4024.)  
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از آنجا که این بنا در شمال ایران قرار گرفته و مصالح اصلی در این 
منطقه چوب است، چوب از عنصر اصلی این مسجد است. در بررسی 

 خوریم:می چوبی این بنا به موارد زیر برتزئینات 
 رهایسرش -
 هایدهان اژدر -
 یسقف داخل -
 یمنبر چوب -
 هاشبستان یهاستون -
 هاپنجره -
  یچوب یدرها -

و پنجره مسجد جامع  ری. سرش11شکل 

 (1911)منبع: نگارنده،  ،یسار

 

 

شبستان  یهاو ستون یو سقف داخل های. دهان اژدر12شکل 

 (1911)منبع: نگارنده،  ،یمسجد جامع سار یشمال

 

منبر چوبی مسجد جامع ساری،  -14کل ش

 (1911، : نگارندهماخذ)
 (1911)ماخذ: نگارنده،  ،یارمسجد جامع س یمنبر چوب -19شکل 

 

 هاپوشسفال -6-1-5

عناصر جزئیات و تزئینی این مسجد بدانیم )که بنا به نظر نویسندگان از تزئینات این بنای تاریخی پوشی سقف را از اگر سفال
 پردازیم:ایست( به تفضیل آن هم می

«  یمخروط یااستوانه»  یآن از سفالها که در مجموع قطعات شودیمختلف انجام م یهاها در شکلسفال پوش

با دست  یااستوانه یمعموالً سفالها .گرددیم لیو تخت تشک ارداریموجدار، ش ،یتاج شود،یگفته م زین رهیدا میکه ن

در  گریکدیو کالف در  ری. پس از پختن، به  صورت درگشودیشده به کوره برده م دهیبر انیو از م شودیساخته م

 نی. اشودیالرأس استفاده مو در پوشش دو بند خط هابیدر خط ش یعنیدو سطح همجوار،  یهایدوبندها و پوشش

ساخته  نیامروزه با ماش ایبا دست و  زیموجدار ن یهاسفال .باشندیمعروف م یالنیو گ یرشت یهاسفال به نام سفال

مشترک و ساختمان همجوار جهت برگرداندن آب به داخل و به  یوارهایها به خصوص در کنار دشده و جهت پوشش

آن حالت  یارهایکه ش باشدیموجود م یسفالها نیتردار از مقاوم اریش یها. سفالشودیطرف پوشش سفال به کار م

شده و  واقع« ترکه » وجود دارد که در پشت  یاسفال زائده نی. معموالً در پشت اآوردیرا در سفال به وجود م رچهیت

آنها  شتریبودن ب ریسبب درگ نیریز اریدر ش ییسفال باال ار،ی. ضمناً با استقرار شگرددیسفال م یسبب نگهدار

 .شودیم
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)ماخذ:  ،یمسجد جامع سار یسفال یهاسقف -15شکل 

 (1911نگارنده، 

سقف سفالی شبستان غربی مسجد  -16کل ش

 (1911، : نگارندهماخذ)جامع ساری، 
 

 گیرینتیجه -7
در این پژوهش تزئینات به کار رفته در مسجد جامع ساری مورد بررسی قرار گرفتند. چوب که از عناصر مرسوم در خطه شمالی 

ا، هیدهان اژدر، رهایسرشکشور است، بیشترین سهم را در تزئینات این بنا بر عهده دارد. تزئینات و جزئیات چوبی این بنا شامل: 
های متنوع در این بنا که ی است. پس از آن آجر و آجرکاریچوب یدرها، هاپنجره، هاشبستان یهاستونی، منبر چوبی، سقف داخل

بری و گچکاری و پس از آن گچ آجری مشبک، راسته خفته، ساده ینیآجرچی، کاربند ناتییتزورودی شمالی،  یسقف گنبدشامل 
و مقرنس النه  یکه مقرنس شامل: مقرنس کاسه ا شودیم میتقس یو گچبر یکاربنا به دو دسته مقرنس نیگچ ا ناتیتزئکه 

و در نهایت کاشیکاری ورودی شبستان  شبستانها و هجره ها، انجام شده است یدر محرابها و پوشش فضا زین یگچ بر ،یزنبور
 . های سقف مورد بررسی قرار گرفته استاصلی، قرار گرفته است. در مرحله آخر با اشاره به سقف بنا و سفال
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو1911 تابستان(، 11)پیاپی:  2 شماره ،سال سوم

 

 تاثیر الگوهای طراحی در افزایش حس اعتماد به نفس 

 حرکتی؛ نمونه موردی: شهرستان بوکان-معلولین جسمی

     

 2، مهدی سیدالماسی*1زادهاسعد رسول
 91/19/11: تاریخ دریافت 

 19/11/11تاریخ پذیرش: 
 

  64446کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

شود؛ و نقش مهمی در سالمت گیری شخصیت انسان مطرح میاعتماد به نفس، به عنوان رکنی اساسی و بنیادین در شکل
معلولیت بوده است. جمعیت جهان، دارای  %91کند. سازمان بهداشت جهانی اذعان کرده است که حدود روان فرد ایفا می

رو، توجه به شرایط محیطی در راستا ارتقاء اعتماد به نفس معلولین در جامعه حیاتی بوده؛ و دستیابی به این امر از این
ای که مستلزم مهیا کردن شرایط محیطی مناسب جهت حضور افراد معلول در جامعه بدون نیاز به حضور همراه، به گونه

باشد. در پژوهش حاضر، تالش بر آن است تا فردی جهت انجام امور خود داشته باشد؛ می فرد معلول احساس استقالل
رو، با بتوان تاثیر الگوهای طراحی جهت افزایش اعتماد به نفس معلولین جسمی ـ حرکتی را مورد بررسی قرار داد. از این

ها، به بررسی مشکالت افراد معلول پرسشنامهآوری شده از طریق های جمعپژوهی و بررسی دادهمندی از روش اقدامبهره
 اشاره شده و راهکارهایی را در جهت نیل به بهبود شرایط محیطی مطرح کرد.

 

 معلولیت، معلول جسمی ـ حرکتی، اعتماد به نفس، شهرستان بوکان یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

  gold.plan@yahoo.comدانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معماری موسسه آموزش عالی اسوه معاصر تبریز ـ ایران، )نویسنده مسئول(  - 9
 ش عالی اسوه معاصر تبریز ـ ایراناستادیار موسسه آموز - 1

mailto:gold.plan@yahoo.com
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 مقدمه  -1
ای است و در فضاهای های فضا معماری دارای اهمیت ویژهدر قلمروهای عمومی شهری، الگوهای تعامل اجتماعی و قابلیت

اند که به حیات و هویت جمعی تعلق دارند آید، لذا مقرهاییهای مختلف به دست میپذیر، توفیق مالقات برای گروهعمومی اجتماع
(Lang, 1987: 97)وان بخشی از بدنه اجتماع و به عنوان یک انسان در جامعه، این حق را دارند که مانند . معلولین، به عن

نیا، )حکمتدهند افراد جهان را معلولین تشکیل می %91های دیگر در جامعه زندگی کنند. مطابق آمارهای جهانی، حدود انسان

ای از مشکالت از قبیل ماعی توجه شود. هر چند به دلیل پاره؛ بنابراین باید به معلولین به عنوان یک گروه بزرگ اجت(9831موسوی، 
شود که تصور کنیم آنان وجود ندارند های شهری، حضور این افراد در اجتماع کمرنگ است، ولی باعث نمیریزی و طرحبرنامه

 . (9811)ضرابی، صابری و همکاران، 
کند و با ارتباط را با مردم و محیط زندگی افراد برقرار می ترینفضاهای شهری بستر زندگی و فعالیت شهروندان است که بیش

های سنی، جنسی، اجتماعی باید بتواند محیط امن، سالم، پایدار و جذابی فراهم کند و به شیوه مناسبی توجه به ویژگی افراد و گروه
ها، ادراکات و ازهای اصلی و اساسی انسان. عدم توجه به نی(944: 9811)گلی، های اجتماع پاسخ دهد به نیازهای مختلف تمام گروه

ها در زندگی روزمره، درنظر نگرفتن شرایط جسمانی و روانی همه اقشار و سنین جامعه، لحاظ نکردن خصوصیات رفتارهای آن
اهایی ریزی فضاهای شهری، سبب ایجاد فضفرهنگی و اجتماعی افراد و بسیاری از مسائل اساسی از این قبیل، در طراحی و برنامه

دهد و از آنجا که ثمره این نوع طراحی، فضاهایی دار شده که تنها تعداد معدودی از افراد را در خود جای میپذیر و مشکلآسیب
ها و نیازهای مردم نیستند؛ بنابراین، مورد استقبال شود و تامین کننده همه خواستهها زده میاست که برچسب عملکرد خاصی بر آن

. طراحی معماری، (916: 9819)داودپور، صبوری، گردد ها تضعیف میها در آنار نگرفته و زمینه بروز سایر فعالیتالزم و کافی قر
ها، ابعاد و محدوده دسترسی انسان باید مورد های انسان دارد. در جهت دستیابی به این نیازمندیارتباطی مستقیم با نیازمندی

ها و محدوده شناسی( که عبارت از مطالعه و شناخت، اندازهارتی، آنتروپرومتری )انسانمطالعه و شناخت کامل قرار گیرد. به عب
 . (9814)جغتایی، دستیابی انسان است؛ قدم مطمئنی در این راستا است 

ای که بسیاری از نیازهای متعالی و شکوفایی انسان موجودی است اجتماعی و نیازمند برقراری ارتباط با دیگران؛ به گونه
آید. به همین دلیل، شود و به فعل درمیهایش تنها از طریق تعامل بین فردی و ارتباطات اجتماعی ارضا میتعدادها و خالقیتاس

هایی جهت تسهیل ارتباط خود با دیگران کسب نماید و بر تکامل شخصی خود بیفزاید. ابراز کند تا مهارتانسان همواره سعی می
ای داشته و رفتارهایی از قبیل استقالل، اعتماد به نفس و که در روابط بین فردی نقش گسترده هاستوجود، از جمله این مهارت

ترین سرمایه هرکس، بدون شک میزان . بزرگ(11: 9834)بحرینی، محمدی باغمالئی و همکاران، کند خودآگاهی را در فرد تقویت می
های خود ها، استعدادها و شایستگیبه نفس کسی است که از تواناییخودباوری و اعتماد به نفس اوست. شخص برخوردار از اعتماد 

ها متکی است. این امر عامل اصلی خوشبختی و پیشرفت در زندگی بوده؛ موفقیت در کار، زندگی و روابط و آگاهی دارد و به آن
وری دارند همواره در برخورد با مشکالت دهد. افرادی که کمبود اعتماد به نفس و خودباهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار میفعالیت

 ,Weiten)که از زندگی بهره کافی ببرند به همان نسبت کمتر است رو، احتمال ایندهند و از اینشهامت کمتری از خود نشان می

Lioyd et al, 2010)هکارهایی در آوری شده، به ارائه راهای جمع. در پژوهش حاضر، سعی بر آن بوده است که با بررسی پرسشنامه
 مندی از الگوهای طراحی پرداخته شود. جهت افزایش اعتماد به نفس معلولین حرکتی ـ جسمی با بهره

 

 روش تحقیق -2
گیری از الگوهای طراحی، اعتماد به نفس معلولین جسمی ـ حرکتی با بهره توانتوان با پرسش چگونه میپژوهش حاضر را می

تاثیر الگوهای طراحی  توان بررسیکرد. برای پاسخگویی به پرسش مطرح شده، هدف پژوهش را می؟ آغاز در جامعه را افزایش داد
. با توجه به پرسش و اهداف پژوهش، روش مورد استفاده در کردبیان  در افزایش حس اعتماد به نفس معلولین جسمی ـ حرکتی

باشد. این نوع پژوهش در رابطه با مسائل ش کیفی میهای پژوهپژوهی( از زیرمجموعهاین تحقیق به صورت موردپژوهی )اقدام
هایی که در بستر پژوهش مورد نظر ماست، توانیم ویژگیافتد؛ که نشانگر مسیر است و میخاص و در محیطی خاص اتفاق می

حس اعتماد تقاء در جهت ارالگوهای طراحی  توان ازرسد که میهای پژوهش، به نظر میتوجه به روش کنترل و یا تعمیم دهیم. با
 .جستبهره  به نفس معلولین
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 مفهوم معلولیت  -3
، معلولیت را وجود اختالل 9139در سال  9درخصوص واژه معلولیت، تعاریف مختلفی ارائه شده است. سازمان بهداشت جهانی

شود که ول به افرادی اطالق میدر رابطه فرد با محیط تعریف کرده است. براساس تبصره ماده قانون جامع حمایت از معلوالن، معل
به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی در اثر ضایعه جسمی، روانی و یا توام، اختالل مستمر در سالمت و کارایی عمومی 

. هر (9811)مستقیمی، جبرائیل و همکاران، های اقتصادی و اجتماعی گردد ایجاد کرده، به طوری که موجب کاهش استقالل در زمینه
دهند محدود نوع کمبود یا فقدان توانایی )ناشی از اختالل( که فعالیت فرد را برای انجام امری به روشی که افراد عادی انجام می

. به عبارت دیگر، محرومیت و (12: 9818)احدی، نورائی، شود سازد، یا دامنه فعالیت او را از حالت طبیعی خارج کند، معلولیت گفته می
شود که با توجه به شرایط سنی، جنسی، اجتماعی، یک فرد که پیامد نقص و ناتوانی بوده و مانع از انجام نقشی میوضعیت نامناسب 

. بنابر تعریف کنوانسیون (Barbotte, Guillemin, 2001)شود فرهنگی و طبیعی برای فرد درنظر گرفته شده است، معلولیت مطرح می
ها که ای از عوامل ذهنی، جسمی، اجتماعی و یا ترکیبی از آنیت عبارت است از مجموعه(، معلول1116المللی حقوق معلولین )بین

گردد؛ و غالبا به دلیل عدم امکان زندگی به نحوی در زندگی شخصی اثر سوء دارد و مانع از ادامه زندگی وی به صورت طبیعی می
چنین، معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از مباشد. هبخشی میمستقل از نظر شخصی و اجتماعی نیازمند خدمات توان

شود که علت آن وجود یک نقص مادرزادی یا عارضی در قوای جسمانی یا ضروریات عادی زندگی فردی یا اجتماعی گفته می
ار، اتفاقات، باشد. نقص عارضی ممکن است ناشی از سیر طوالنی یک بیماری باشد، یا نتیجه تصادفات، حوادث کروانی فرد می

شوند که دارای عارضه درازمدت فیزیکی، ذهنی، فکری جنگ و .... از نظر این سازمان، اشخاص دارای معلولیت، شامل کسانی می
باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف یا حسی می

 .(931: 9811کفشیان، )زرین شود 
 

 حرکتی-مفهوم معلولیت جسمی -4
معلولیت جسمی ـ حرکتی عبارت از هرگونه اختالل جسمی است که اساسا یک یا چند فعالیت عمده زندگی فردی را محدود 

ف، اختالل و شود که به هر علت دچار ضع. معلول جسمی ـ حرکتی نیز به فردی اطالق می(11: 9813)اکبری اوغاز، حنایی، کند می
ای وسایل کمکی داشته باشد. این دسته از معلولین، های حرکتی شده و برای تحرک، نیاز به استفاده از پارهیا عدم توانایی در اندام

)مشبکی اصفهانی، مشبکی اصفهانی، شوند کننده از صندلی چرخدار تقسیم میبه دو گروه معلوالن نیمه متحرک و معلوالن استفاده

9813 :18). 
 

 2مفهوم اعتماد به نفس -5
های خود است؛ به نحوی که از هیچ واژه اعتماد به نفس که از قرن هفدهم به کار گرفته شده، همان باور آدمی به توانایی

ها، از عهده . اعتماد به نفس به معنا باور به توانایی(919: 9819)لواسانی، آذربایجانی، کوششی فروگذار نکند و از سختی راه ناامید نشود 
چنین، . هم(9834)اسالمی نسب، کارها برآمدن، کارآمد بودن در ارتباطات انسانی و در محیط زندگی شخصی به کار رفته است 

. اعتماد به (914: 9836پرور، کامکار و همکاران، )گلهایش دارد برخاسته از حس ارزشمندی و اطمینانی است که فرد به خود و توانایی
 8. در واقع، براساس نظر کوپر اسمیت(918: 9813)بهارلو، هاشمی، ها و اعمال ما باشد است که باید فراتر از دانسته نفس، نیرویی

. تعریفی که (914: 9836پرور، کامکار و همکاران، )گل شود(، نوعی ارزشیابی فردی است که باعث توجه فرد به خویشتن می9162)
اندیشید و احساسی که درباره خود دارید و آن اند؛ آنچه که درباره خود میعتماد به نفس ارائه دادهاز ا 1و روندا برانت 4باری ال. ریس

. بنابراین، اعتماد به نفس و یا عزت نفس، قضاوت (919: 9819)لواسانی، آذربایجانی، برآیند اطمینان به خود و احترام به خویشتن است 
های خاص ای یا اختصاصی برای موقعیتویژگی شخصیتی و نه یک نگرش لحظهفرد درباره شایستگی خویش است که اساسا یک 

. اعتماد به نفس اکتسابی نبوده و باید کشف شده و پرورش یابد. همانند بذری که در (914: 9836پرور، کامکار و همکاران، )گلاست 
ا جایی که اعتماد به نفس عامل موفقیت در رسد تشود و با رسیدن مواد الزم و ضروری به منصه ظهور میساحت جسم کاشته می

ها است که نیروی محرکه اعتماد به نفس بوده شود و سربلندی و پیروزی آدمی را به دنبال دارد. مهم اعتقاد به تواناییهر امری می
ارزشمندی است که که، اعتماد به نفس، همان احساس ها و تصویر منطقی از خویشتن است. نتیجه آنو خالصه آن تکیه بر واقعیت

                                                           
1 World Health Organization 
2 Self-Confidence 

3 Cooper Smith 

4 Barry L. Reece 

5 Brandt Rhonda 
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ای است که فرد به های فردی بوده و احساس ارزشمندی، نمرههای انسان ضرب شده است؛ توانمندی، همان مهارتدر توانمندی
 . (911-919: 9819)لواسانی، آذربایجانی، دهد های خود میتوانایی
 

 معرفی محدوده -6

 شهرستان بوکان -6-1
 98درجه و  46مختصات شهرستان بوکان با واقع شدن در 

طبق  ،دقیقه عرض شمالی 81درجه و  86و  ،دقیقه طول شرقی
کیلومترمربع را  816/1149ابر وسعتی بر ،آخرین تقسیمات کشوری

شرقی استان در جنوباین شهرستان  .گرفته استبر در
شمال با شهرستان  (؛ و از9واقع شده است )شکل  غربیآذربایجان
و  غرب با شهرستان مهاباد، ان شاهین دژشرق با شهرست، میاندوآب

. است بوده)شهرستان سقز( همسایه  جنوب با استان کردستان از
)مرکز  باشدمتر می 9841از سطح دریا آزاد  این شهرستانارتفاع 

 .(9811، آمار ایران
نشین ایران و ،  چهارمین شهر پرجمعیت کردبوکان ستانشهر

چنین زبان مردم هم ؛آیدیجمعیت استان به شمار مپردومین شهر 
این شهرستان . استاین شهر کردی سورانی با لهجه مکریانی 

. جمعیت کل این است شامل دو بخش مرکزی و سیمینه بوده
بخش که  ؛نفر رسیده است 119411به ، 9811در سال  ،شهرستان

)مرکز آمار نفر را به خود اختصاص داده است  918119 ،مرکزی آن

  .(9811، ایران

 
موقعیت شهرستان بوکان در استان  –1 شكل

 (/https://charkhak.ir) غربیآذربایجان

 

 جامعه مورد بررسی پژوهش -7
های موجود از صورت گرفته؛ و افراد انتخابی جهت تکمیل پرسشنامه 9813مطالعه حاضر، حاصل پژوهشی است که در سال 

سال، از بین افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی انتخاب گشته است. برجیان و جغتایی در کتاب خود  61تا  91رده سنی 
آنچه در محدوده دستیابی یک انسان سالم ایستاده قرار دارد، حتما در محدوده دستیابی یک فرد نشسته نیست؛ در نویسند: هر می

 توان بیان کرد،رو، میصورتی که محدوده دستیابی فرد معلول به طور کامل و در همه جا، قابل دسترسی فرد ایستاده است. از این
 .(9814)جغتایی، ود، الگو حرکتی این افراد به عنوان یک پارامتر تاثیرگذار است شآنچه در اینجا به صورت چشمگیر مطرح می

  

 های پژوهشیافته -8
ها در چهار دسته خفیف، متوسط، شدید و نفری مورد بررسی قرار گرفت؛ که شدت معلولیت آن 14ای در پژوهش حاضر، نمونه

توان تناسب شدت معلولیت افراد حاضر در جامعه آوری شده. میجمعهای بندی شده است. با بررسی پرسشنامهخیلی شدید تقسیم
نشان داد. بیان این نکته حائز اهمیت است که تعداد زنان در جامعه آماری پژوهش،  9آماری پژوهش حاضر را به صورت نمودار 

 باشد.نصف تعداد مردان می
ده است؛ در آخر این پژوهش، پرسشنامه استفاده شده تایی تقسیم ش 91سواالت موجود در پرسشنامه، به سه دسته سواالت 

، به صورت کلی در جهت بیان موافقت یا مخالفت افراد با نحوه ارتباط بین معلولیت و حضور در Aارائه گشته است. سواالت گروه 
(، داشتن استقالل 91و  6، 4توان در سه بخش نیاز به همراه جهت انجام امور )سواالت جامعه بوده است. سواالت این دسته را می

نشانگر  1بندی کرد؛ که نمودار ( جمع91و  1، 2، 1، 8، 1، 9( و سازگاری با شرایط محیطی )سواالت 99و  3فردی )سواالت 
 های داده شده به این دسته از سواالت بوده است. پاسخ

 

https://charkhak.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C/
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 تناسب شدت معلولیت افراد حاضر در جامعه آماری پژوهش –1نمودار 

 

 
 Aهای سواالت گروه تناسب پاسخ –2نمودار 

 
، به نحوه حضور افراد معلول در بطن جامعه، مشکالت و موانع، و تاثیر نور و رنگ بر ادراکات معلولین B1&2سواالت گروه 

 مورد بررسی قرار داد.  4و  8توان در نمودار های مطرح شده به این دسته از سواالت را میاشاره دارد. پاسخ
 

 
 B1های سواالت گروه تناسب پاسخ –3نمودار 
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 B2های سواالت گروه تناسب پاسخ –4نمودار 

 

 بندیجمع -9
ها، در جامعه آماری پژوهش حاضر، افراد های بدست آمده از پرسشنامههای صورت گرفته بر روی دادهبا توجه به بررسی

توان بیان کرد که مشکالت و موانعی که بر سر راه هریک از اند؛ با این وجود، میکننده دارای شدت معلولیت متفاوت بودهشرکت
ونی وجود دارد، یکسان است. اکثر افراد با این مشکل دست به گریبان هستند که به دلیل های شهری و اماکن مسکآنان در محیط

باشد؛ در صورتی که، این افراد نیز مساعد نبودن شرایط محیطی، برای حضور در جوامع و انجام امور، نیاز به یک همراه الزامی می
خویش هستند. این افراد جهت حضور در جامعه، ابتدا باید شرایط  مانند سایر افراد جامعه، خواستار استقالل فردی در انجام امور

محیطی که قرار است در آن قرار گیرند، سنجیده و سپس در صورت مساعد بودن شرایط، اقدام به حضور در آن محیط کنند؛ که 
توان ستخراج شده، میگردد. با توجه به نمودارهای اها در محیط شهری سبب تحول در زندگی آنان میوجود این ناهمگونی

 بندی کرد. جمع 9مشکالت و ادراکات معلولین را در جدولی همانند جدول شماره 
 

 : مشكالت و ادراکات معلولین1جدول شماره 

 یحاتتوض عنوان

 ادراکات

تفاوتی دارند؛ و دلیل این امر، از دیدگاه این افراد، افراد دارای معلولیت، به هنگام حضور در جامعه احساس بی -
قائل نبودن ارزش و احترام به آنان است. افراد معلول معتقد هستند که وجود موانع به هنگام حضور آنان در 

 گیرد. ن توجهی صورت نمیشاجامعه، نشانگر این موضوع است که که به آنان و شرایط
مندی از رنگی متناسب در فضاها برای افراد معلول حائز اهمیت بوده است. با توجه به مطالعات صورت بهره -

 اند.هایی سرد نظیر آبی و بنفش در فضاها بودهگرفته بر روی جامعه آماری، افراد معلول خواهان رنگ
اند که . اکثر افراد معلول در پاسخ به شدت نور فضاها بر این عقیده بودهنور تاثیر مستقیمی بر ادراکات افراد دارد -

 ترین فضا را برای آنان فراهم کند. تواند مناسبنور با شدت متوسط می

 مشکالت

 دهد، نام برده شده است. ای که بیشترین مشکالت افراد معلول در آن رخ میمحیط مصنوع، به عنوان حیطه -
توجه نکردن به فضاهای شهری و مبلمان آنان در جهت متناسب سازی با شرایط افراد دارای معلولیت، یکی از  -

 مشکالت عمده معلولین بوده است. 
ها با شرایط معلولین، استفاده نکردن از تجهیزات موجود در اماکن و فضاهای جمعی، به دلیل نامناسب بودن آن -

 شود. فراد مطرح مییکی از مشکالت اساسی این ا

 
توجهی به شرایط و نیازهای معلولین یابیم که بیهای صورت گرفته و مفهوم اعتماد به نفس در افراد، درمیبندیباتوجه به جمع

گردد؛ که این امر، خود به خود سبب گیری آنان از جامعه میگیری این افراد و به مرور زمان کنارهدر سطح جامعه، سبب گوشه
توان با محیا کردن الزامات مربوط به حضور معلولین در جامعه، شود. در صورتی که میاعتماد به نفس در این افراد میکاهش 

 شرایط حضور این افراد در جامعه را فراهم کرده و اعتماد به نفس و عزت نفس آنان را تقویت کرد. 
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 گیرینتیجه -11
ها در شهرها داشته است. این حضور فرصت تعامالت و م و حضور آنوجود فضاهای جمعی نقش بسیار مهمی در جذب مرد

گردد. فضا جمعی به جز های اجتماعی را فراهم نموده و باعث به وجود آمدن خاطره جمعی مشترک و حس تعلق به فضا میواکنش
با زمان اجتماعی و فرهنگ  مند و ماهیتی مرکبجوانب فیزیکی و کالبدی، نوعی فضا ادراکی و نمادین است که با خصلتی نظام

جامعه پیوندی ناگسستنی داشته، و نسبیت فرهنگی و اجتماعی جامعه در ادراک آن موثر است. مسلما حضور معلولین در سطح شهر 
های انسانی و اجتماعی، یعنی اشتغال، اوقات فراغت و تفریح، به عنوان یک قدم اولیه در جهت فعال نمودن این گروه در فعالیت

ای و تجاری از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی قابل توجیه است. بنابراین کامال منطقی است که محیط های آموزشی، حرفهیتفعال
زاده شریف، )حبیبای آماده کرد تا حرکت افراد معلول و غیرمعلول به راحتی و با صرف حداقل انرژی صورت گیرد شهری را به گونه

ها، و نهایتا آسایش حرکتی و ها و آسیبفراهم ساختن مجموعه شرایط، کاهش محرومیتسازی محیط به معنا . مناسب(9814
ای مدنظر قرار گیرد تا معلولین بتوانند اجتماعی است؛ که برای معلولین، اصالح محیط و تدارک تجهیزات مورد نیاز باید به گونه

مند شوند هیالت خدماتی با حفظ استقالل فردی خود بهرهآزادانه و بدون احساس خطر از محیط پیرامون استفاده نموده و از تس
شماری نظیر عزت نفس، شناسی، حاکی از آن است که اعتماد به نفس با عوامل بی. تحقیقات مختلف روان(9814فر، )صوفی، مهدیان

عتقد است که برای سالمت روانی، به ( م9114) 9نیازی به تایید دیگران، احترام به خود و دیگران و ... ارتباط مستقیم دارد. مازلوبی
رو، برای برخورداری از اعتماد به نفس، انسان نیاز دارد تا از احترام و شآن احساس اعتماد به نفس مثبت و قوی نیاز است. از این

س، احساس . اعتماد به نف(442: 9834)مستعلمی، حسینیان و همکاران، مند باشد اجتماعی مطلوب و نگرش مثبت به خویشتن بهره
کند و اغلب، ارزیابی خود فرد در مورد مفید و موثر بودنش در محیط، کار، ارزشمند بودن فرد است که آن را برای خود حفظ می

. با توجه به مطالب ذکر شده و نتایج حاصل از (113: 9831)آقاخانی، فیضی و همکاران، شود ها حاصل میخانواده و سایر موفقیت
مندی از الگوهای طراحی به دلیل افزایش اعتماد به نفس در معلولین توان راهکارهایی را در جهت بهره، میهای میدانیبرداشت

 توان به صورت زیر بیان کرد. جسمی ـ حرکتی ارائه کرد. راهکارهای پیشنهادی را می
 های مسکونیسازی منازل و مجتمعپیشنهادات مناسب -

 باشد(.متر میسانتی 911)عرض راهرو در هر آپارتمان  عبور ویلچرمتناسب بودن عرض راهرو ورودی جهت . 9
 .طراحی اتاق پذیرایی بدون اختالف ارتفاع و آستانه. 1
 جهت حرکت و چرخش ویلچر. فضاهامناسب بودن ابعاد . 8
 در ارتفاع مناسب برای استفاده شخص معلول.ها . قرارگیری پنجره4
 متر از کف(.سانتی 911مناسب )نصب کلیدها و پریزها در ارتفاع . 1
متر با سانتی 1بدون در بودن ورودی و داشتن اختالف سطح حدود  :متناسب بودن ورودی آشپزخانه با ورود ویلچر. 6

 پذیرایی.
 قابل تنظیم بودن ارتفاع دوش حمام.. 2
 امکان کنترل در پارکینگ به صورت اتوماتیک و از راه دور.. 3
 ارکینگ برای استفاده معلولین.متناسب بودن ابعاد پ. 1

 معلول از پارکینگ به داخل ساختمان.افراد کافی و مسقف جهت رسیدن  . تعبیه فضا91
 معلول. افراداستفاده  کمه آسانسور در ارتفاعی متناسب جهتگیری د. قرار99
 

 سازی ادارات و اماکن عمومیپیشنهادات مناسب -

 ها در صورت امکان.روسطح بودن فضا ورودی و سطح پیادههم. 9

 متناسب بودن عرض راهرو ورودی جهت عبور ویلچر.. 1

 های بدن فرد معلول و صندلی چرخدار.براساس ابعاد و اندازه فضاها استانداردسازی. 8

 فراهم کردن امنیت و آسایش حرکتی معلول با جانمایی صحیح فضاها.. 4

 .ینحذف تمامی موانع جهت سهولت حرکت و دسترسی معلول. 1

 انعطاف پذیری فضاها و تجهیزات برای استفاده در شرایط خاص.. 6

 های بیش از یک طبقه جهت استفاده افراد معلول.. تعبیه یک آسانسور در ساختمان2
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 ونقلسازی حملپیشنهادات مناسب -

 از وسایل نقلیه سواری.رو به منظور پیاده شدن و سا سوار شدن افراد معلول رو در پیاده. ایجاد پیشرفتگی سواره9
 های ویژه معلولین.شیب جهت طراحی توقفگاه %1. درنظرگیری حداکثر 1

 

 تشکر و قدردانی
 اند. های پژوهش یاری کردهبا تشکر از تمام افرادی که ما را در تهیه و تکمیل پرسشنامه
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو1911(، تابستان 11)پیاپی:  2سال سوم، شماره 

 

 هایبافتدر  هاساباطتوسط  یحرارت یشآسا یجادا تیفیبر ک یلیتحل

 نیینا یخیبافت تار یهاساباط یمورد ۀمطالع؛ یخیتار یشهر

     

 1علی پوربافرانی
 31/31/99تاریخ دریافت:  

 62/30/99تاریخ پذیرش: 
 

  23836کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 افتی نییمانند نا یخیتار یاز شهرها یاریبس یاست که هنوز در گذرها رانیا یشهر یفضاها ۀساباط از عناصر معماران
و خلق  یاست که عالوه بر عملکرد پوشانندگ یمعمار یدر طراح تأثیرگذاراز عوامل  یمیاقل هایویژگیو  می. اقلشودیم

 ۀکه به مطالع یکنون پژوهشصورت گرفته تا هاییبررس اساسلحاظ شده است. بر  زین هاساباطمضاف، در  یفضا
عناصر پرداخته باشد انجام نگرفته است. لذا پژوهش  نیا یمیاقل هایتحلیلو به خصوص  نیینا یخیبافت تار یهاساباط

 ارکردنقش و ک یو بازشناس یواکاو درصددو  پردازدیشهر م نیا یهاساباط یبار به شناخت و بررس نینخست یحاضر برا
باشد. روش -یم ن،یینا یخیبافت تار ادهیپ یگذرها ییو مطلوب کردن دما یحرارت شیآسا طیشرا جادیدر ا هاساباط

است. با مطالعات انجام شده آشکار شد که با  یفیتوص - یلیتحل قیو روش تحق یدانمی – ایاطالعات کتابخانه یگردآور
(، نقش و کارکرد و سازهابعاد، مصالح  ،یدگیخاص خود )کش یلبدمعمارانه و کا هایویژگیو ساخت ساباط با  یطراح

در  یحرارت شیآسا جادیا منظوربه. شودیبر آن مترتّب م زیگذرها ن ییدما یو مطلوب ساز یحرارت شیآسا جادیدر ا یمیاقل
ذکر شده  یکالبد هایویژگی نیاز ا کی( هر یمتوسط تشعشع یگذر )دما یداخل هایتابش از جداره ۀگذرها و کنترل مؤلف

تبادل  ریمتغچهار  راتیکردن تأث یو خنث لیتعد یساباط در راستا ۀکه در مجموع آورندیرا در گذر به وجود م هاییهنیزم
نمودن اثرات  یو خنث لیدارند. تعد ییبوده و کارآ مؤثرحرارت،  تیتشعشع موج بلند حرارت و هدا ،یتبادل همرفت ،یتابش

-یشرق یگذرها یهاساباط)ده ساباط(  یِدرصد فراوان نییشده است که در نا دجایا اندازیهیسا ۀنیبا زم یتشعشع بازتابش
 -جنوبییبر خالف پنج ساباط شمال- هاساباط نیا اندازیِهیطول سا نیندارند و همچن یمناسب یۀکه در تابستان سا یغرب

 ۀاصول معماران گریباال از د یرارتح تیو ظرف وشنمصالح با بافت زبر، رنگ ر ،یگنبد یهاپوششاست. استفاده از  شتریب
 یِحرارت شیسطوح مجاور و فراهم نمودن آسا یدر کاهش دما اندازیهیمکمل سا عنوانبهکه  گردندیمحسوب م هاساباط

 دارند. ایگذرها نقش برجسته
 

 .نیینا ،اندازییهسا ،یحرارت شیآسا ،یمیاقل-یکالبد لیتحل ،یخیساباط، گذر تار یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
 شیآسا نیتأم انیم نیاست. در ا میهمساز با اقل یمعمار یاز اهداف اصل یکیانسان  یزندگ یدر فضاها ییگرما شیآسا نیتأم

 شیگرما یکیمکان زاتیبا استفاده از تجه یداخل یدر فضاها رایاست ز یطیو مح یمیاقل طیبسته وابسته به شناخت شرا یدر فضاها
در  یرا فراهم نمود ول شیآسا طیشرا یمصنوع طوربه شتر،یب یو انرژ نهیبا صرف هز اگرچه ،یطیتحت هر شرا انتویم شیو سرما
وابسته  یگوناگون هایبه جنبه یشهر یعموم یاستفاده از فضاها تیفی( ک68: 3182وجود ندارد. )طاهباز، یامکان نیباز چن یفضاها

را  شیاآس طیکه نتواند شرا یعموم یشده است. فضا ناختهش تیبااهم یعام عنوانبه یحرارت شی، آساهاآن انیاست که در م
 ایهیپا یازین عنوانبه شی(. کرمونا از آساLenzholze, 2012:39گردد )-یاز آن اجتناب م یفراهم آورد کمتراستفاده شده و حت

شدن  نیفضا قابل تأم گرید یازهایچگونه ن نکهیا افتنیدر ش،یبدون وجود آسا شازدیکرده، خاطر نشان م ادی یعموم یدر فضا
 اشیباز نسبت به آس یدر فضاها یحرارت شیآسا ۀنی(. مطالعات انجام شده در زمCarmona, 2007:39هستند، مشکل است )

در  یندکتک بنا وجود دارد، مطالعات ا یو طراح میکه در مورد اقل یادیمنابع نسبتاً ز رغمیبوده و عل زیناچ اریبس یداخل یفضاها
گذرها قرار  یباز بر رو یکه در فضاها یعناصر عنوانبه هاساباط یخیتار هایبافتصورت گرفته است. در  حالتشهر و م اسیمق

 مانعی. اندکرده اشاره آن به نظرانصاحب شتریاست که ب یبودن عنصر ساباط از جمله موارد یمی. اقلباشندمی مطرح اندگرفته
 یمیاقل یمعمارانه، جنبه ها یازهایگذر دانسته که ساخت آن عالوه بر رفع ن یباالدزفول شهر آجر ساباط را اتاق  ( در کتاب3181)

 یو اشارات مختصر دهیگذر نام یساباط را اتاق باال رانیا یسنت هیابن یمیاقل ی( در کتاب بررس3131) انیدر نظر دارد. قباد زیرا ن
گرم وخشک، ساباط را مشخصاً داالن و گذر  میشهر در اقل ت( در کتاب ساخ3193) ی. توسلکندیساباط م یمیاقل یبه تفاوتها زین

 هاآن یمیکارکرد اقل یخیتار هایبافتکارکردها در  ریدر کنار سا هاساباطپررنگ  یاز نقشها یکیداند. در واقع یم دهیسر پوش
 نیرفتن انسجام ا نیو از ب ریگذرها و معا ضیو تعر یخیتار هایافتببه  یموتور یۀنقل لیمعاصر با ورود وسا ۀ. در دورباشدیم

عوامل در کنار عدم استفاده از مصالح  نیشدند. ا بیتخر هاآناز  یتعداد نیینا یخیو در بافت تار دهید ییبهایآس زین هاساباطبافتها 
در گذرها خدشه دار گردد.  یطیمح شیآسا طیاباال باعث شده که شر اریجذب حرارت بس بیهمگون مانند آسفالت با ضر یمیاقل

کرده و  یرا طراح یعنصر معمار کی ط،یشرا یمعماران گذشته با استفاده از تجربه و مهارت خود و با در نظر گرفتن تمام
 نیااز  حیدر شناخت و محافظت صح یشده و گام مؤثر فیکهن بازتعر یاز معمار یتا بخش شودیپژوهش باعث م نی. اساختندیم

با چه  یدر گذرها نیینا یخیبافت تار یهاساباطاست:  ریبه سؤاالت ز یده خعناصر برداشته شود. پژوهش به دنبال پاس
به  ییپاسخگو یدر گذرها نقش دارند؟ در راستا هاساباطتوسط  یحرارت شیآسا جادیبر ا هایینهزمی چه اند؟واقع شده یرگیجهت

گرفته در دو بخش هم جهت و مکمّل  مانجا نیینا یخیبافت تار یهاساباط یمورد ۀقالب مطالع سؤاالت، پژوهش حاضر که در
 جادیا تیفیاز ک یلیدارد. تحل نیینا یخیبافت تار ۀماندیباق یهاساباطشده است. بخش اول اختصاص به شناخت  میتنظ گر،یکدی

 شده هیدر بخش دوم پژوهش ارا آورندیرا در گذرها به وجود م شیآسا نیا هاساباطکه توسط  هایینهیدرگذرها و زم شیآسا طیشرا
 است.
  

 قیروش تحق -2
 یدسته بند یکم هایو در گروه پژوهش یفیتوص -یلیصورت گرفته در پژوهش حاضر بر اساس روش تحل هایتحلیل

به  توانیم انیاستفاده شده است؛ که از آن م یدانیو م ایاز روش کتابخانه هاولی اطالعات و هاداده ی. به منظور گردآورگرددیم
نگارندگان مانند برداشت پالن و مقاطع از چند  یتالشها گریبخش د یکرد. ول اشاره ازیمطالعات اسناد، کتابها و مقاالت مورد ن

 یلیتحل یۀو ارا یر بررسد یاست. پژوهش سع یدانیبر اساس مطالعات م هاساباط ری)ابعاد( سا ینمونه ساباط و مشخصات کالبد
ساباط( را  32) نیینا یخیبافت تار ۀماندیباق یهاساباط یداشته و نمونه مورد نیینا یمرکز ۀمنطق یهاساباطاز  یمیاقل -یکالبد

 ریساشده و  ادهیپ یمیبرداشت و سپس در نرم افزار ترس یو چرم یزریل ی. ابتدا پالن و مقاطع چند ساباط با مترهاشودیشامل م
 طیشرا یرگیو اندازه یبررس ن،یینا یمیبر اساس مطالعات اقل ز،ین یمیاقل لیتحل ندیشدند. فرآ یرگیاندازه هاآنابعاد  زین هاساباط

صورت  هاساباطبه دست آمده از  هایو داده هیطول سا نییتع یدر چند نمونه ساباط در فصل تابستان، معادالت محاسبات ییدما
 گرفت.
 

 نیینا یخیبافت تار یهاساباط یشناخت کالبد -3
رکود نشود  ای یحفظ کرده، سبب شده است تا دچار تحوالت اساس یانیشهر م کی عنوانبه خیدر طول تار نییکه نا یگاهیجا

ند...گذرها به بما ادگاریو متراکم به  یغن یسبب شده است تا بافت یژگیو نیباشد. ا راتییتغ یرایپذ یجیتدر یو همواره با روند
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 هاآندر  یرفت وآمد و ارتباط شهر اصلی شبکه که اند( مطرح بودهنیی)مانند نا یخیتار یشهرهاساختار  یاز عناصر اصل یکی ۀمثاب
( محالت 3193:29 ،ی.)توسلانددادهیم وندیرا به هم پ یو در تمام وسعت شهر، محالت و مناطق مختلف شهر گرفتهیصورت م
 زین یفرع ی. گذرهااندشدهیشهر مرتبط م یهاو دروزاه زاربه با یاصل گذرهای و هاتوسط راسته ن،یینا یخیت تارباف ۀهفت گان

 نیا ۀ(. عناصر پوشانند98:3193 ،یمحمد یمحله است )سلطان کینقاط گوناگون درون  نیارتباط ب نیتأم هاآن ینقش عمده و اصل
 فاقد هاقوس نی. ااندشدهدو گذر احداث  نیب وسهیپ ایمنفرد  ییبه صورت قوس ها ایه. گونرندگییگذرها در دو گونه قرار م

 یبلکه پشت بندها کنند؛یپوشش نم جادیگذر ا یو تونل مانند برا وستهیو به صورت پ باشندیخاص م یبا کاربر یمعمار فضاهای
 یساختار لیبوده و به دل ایقوسها، سازه نیا یاز نقشها یکیدوطرف گذر هستند.  یوارهاید یروهایمهار رانش ن یبرا یساده ا

گذرها  یبر رو ییها-که در نقش پوشاننده باشند؛یم هاساباطمقاله است  نیکه موضوع ا گرید ۀ. دستدینام زهیرا تو هاآن توانیم
 . ندنماییعمل م

که به صورت  نیینا ایو محله یبافت شهر
 یهفت محله به نامها شکل گرفته است از کیارگان

 دختران، چهل پنجاهه، آباد،باب المسجد، کلوان، نوگ
 زین هاساباط شده است. لینو تشک یسنگ و سرا یوک

 در ساباط 6 که اندهفت محله پراکنده شده نیدر ا
 ساباط 2 پنجاهه، محله در ساباط 1 المسجد، باب محله

 ساباط 6 کلوان، محله در ساباط 1 اباد، نوگ محله در
ساباط در محله چهل دختران  0نو و  سرای محله در

 یکه ساباط عنصر یی(. از آنجا3 رتصوی) اندواقع شده
 یاز لحاظ شکل و فرم، دارا دیپوشش دهنده است، با

 کی یعملکرد پوشانندگ تواندیباشد که م ییهایژگیو
را  هاساباط ،یکالبد ۀ. در مطالعردیفضا را بر عهده بگ

و ابعاد،  یدگیکش ،یاز نظر ساختار حجم انتویم
 قرار داد. بررسی مورد مصالح و هاپوشش

 
ین، موقعیت پانزده ساباط مورد مطالعه در بافت تاریخی نای 1 تصویر

ال مشخص شده در نقشه پایۀ ترسیم شده بر اساس عکس هوایی س

(15:7:33منبع: سلطانی محمدی و آزاد،  نایین 53  

 

 هاساباطو ابعاد  یدگیکش یابیارز -3-1
-یشرق یدگیآن در دو حالت کش یگذر قرار گرفته بر رو یرگیاز جهت تیبه تبع نیینا یخیبافت تار یهاساباط یدگیکش

 هستند. در واقع تناسبات ساباط و عرض کم و یمشابه باًیابعاد تقر یدارا هاساباط نی. اباشدیم یابیقابل ارز یجنوب-یو شمال یغرب
 یمتر برا 33/2و ارتفاع  03/1، عرض 23/8طول  نیانگی(. م3)جدول  گرددیم سوبمح هاآن اتیارتفاع مناسب از خصوص

 (.6 ریمحاسبه و به دست آمد )تصو نیینا یخیبافت تار ۀماندیباق یهاساباط
 

 
.(منبع: نگارنده) 15/1، ارتفاع 05/3عرض  ،15/8میانگین طول  ساباط مورد مطالعه. 11ابعاد  . نمودار میانگین2 تصویر  
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 نگارنده(: منبع)  ی مورد مطالعه در پژوهشهاساباط کشیدگی و تناسبات متریک -1 جدول

 عمومی مشخصات
 تناسبات )متریک(

ول
ط

 

 (2) نما (1) باز شو (1) نما
 بازشو

(2) 

 نام ساباط

ی
یخ

تار
ش 

ارز
 

گی
ید

کش
الن 

پ پ
تی

ض 
عر

کار 
 پا

اع
رتف

ا
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تفا
ار

 

ض
عر
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ض 

عر
کار 

 پا
اع

رتف
ا

 

کل
ع 

تفا
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ض
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اع
رتف

ا
 

 √ . میرزا بیگی3

قی
شر

-
بی

غر
 

I 3/32 2/1 3/1 8/3 8./ 3/6 2/6 8/1 9/3 0./ 3./ 

. مسجد خواجه 6
 کنار بازار

√ I 0/3 0/1 2/0 2/3 2./ 3./ 3/1 2/0 3/8 2./ 2./ 

. مسجد خواجه 1
 کنارآب انبار

√ I 3/8 3/1 3/2 3/2 - - 3/1 3/2 3/2 - - 

 - - I 3/9 3/1 0/1 0/3 - - 2/1 0/1 2/0 √ مصطفوی .0

 - - L 3/30 1/1 6/6 3/0 - - 6/1 2/1 3/0 √ . فاطمی2

 - - I 2/2 3/1 1/1 2/2 - - 3/1 1/1 2/2 √ . باقریان2

 - - I 3/8 8/6 1/0 1/0 - - 3/1 1/0 1/0 √ دروازه پنجاهه .3

 /.I 3/9 2/1 3/1 2/3 2./ 2./ 2/1 0/1 1/0 2./ 1 √ . امینی8

 - - I 0/2 3/0 3/1 2/3 1./ 0./ 1/0 1/0 1/0 √ . باغستان9

 - - I 6/3 1/0 9/2 9/2 - - 1/0 9/2 9/2 √ . مسجد کاشفی33

 √ . چهل دختران33

لی
ما

ش
-

بی
نو

ج
 

I 9/2 8/1 3/0 3/8 3./ 2./ 1/0 1/0 1/0 - - 

 - - I 3/2 3/1 93/1 22/0 - - 1/1 3/2 3/2 √ کلوان .36

 /.I 3/2 6/1 9/1 6/3 2./ 2./ 1/0 1/0 1/0 6./ 1 √ مامی. ا31

 /.I 3/9 1/1 9/6 1/2 2./ 3/6 3/3 8/6 0/2 1./ 2 √ اطمینان .30

 - - I 3/2 6/1 3/0 3/0 - - 6/1 3/0 3/0 √ . سرای نو32

 

 ادهیپ یذرهادر گ یحرارت شیآسا جادیدر ا هاساباطنقش و کارکرد  -0
و  یحرارت شیآسا جادیدر ا یمیخاص خود، نقش و کارکرد اقل یمعمارانه و کالبد هایویژگیو ساخت ساباط با  یطراح با

در  یطیمح طیآن، عکس العمل بدن به شرا هیاول فیدر تعر یحرارت شی. آساشودیبر آن مترتب م زیگذرها ن ییدما یمطلوب ساز
مغز از  انیبه ب شناختیروان فیدر سه گروه قابل خالصه شدن است. تعر طیشرا نیا ترقیدق فیعراست. ت یو خارج یداخل یفضاها

 یعصب ستمیبدن و س یکیولوژبی العملکه به عکس یکیولوژیزیف-یحرارت فی. تعرگرددیباز م طیمح ینسبت به دما تیرضا
حرارت به داخل و خارج از بدن  انیجر انیوم که به تعادل مس فیپوست مرتبط است؛ و تعر یحرارت هایرندهیبرگ یخارج راتیتأث

که  زین یگریمتعدد د فیتعار ش،یآسا طیاز شرا یعموم فیسه تعر نی(. عالوه بر اTaleb andTaleb,2014:254گردد )یباز م
 شیآسا یابی( ارزHoppe, 2002:662وجود دارند  . ) زنی اند،شده فیتعر شیگرم فاقد آسا ایسرد  یبه خصوص با توجه به فضاها

و  کیولوژیزی)ف یو شخص یطیعوامل مح رایچالش بزرگ مطرح است، ز کی عنوانبه یباز شهر یبه خصوص در فضاها یحرارت
 ،یداخل ینسبت به فضاها یخارج یکم بودن زمان حضور در فضاها لیهستند. به عالوه به دل لیدر آن دخ یاری( بسیروان شناس

 ریغ یرهایدر معرض متغ یخارج یفضاها گرید یدشوار است. از سو یحرارت شیآسابه  دنیرس یبرا داریاپ طیبه شرا یابیدست
 Talebدشوار است ) یحرارت شیبه آسا دنیرس یبرا داریپا طیبه شرا یابیو دست  یرگیقرار دارند که اندازه یمیکنترل اقل لیقا

andTaleb,2014:253تیاهم بیوابسته است که به ترت ریبه هشت عامل به شرح ز یحرارت شیآسا تیفیک ی(. به طور کل 
(، انسان یمتوسط تشعشع یفضا )دما یداخل هایهوا، تابش از جداره انیهوا، رطوبت، فشار بخار آب، سرعت جر یعبارت از: دما

سه عامل انسان )سن و  ،یحرارت شیعوامل مؤثر در محدوده آسا انیانسان و نوع پوشش انسان. از م تی)سن، جنس(، نوع فعال
ثابت  ،یحرارت اشیمختلف آس هایدر محدوده ستندیتوسط طراحان قابل کنترل ن نکهیو نوع پوشش به علت ا تیجنس(، نوع فعال

عامل  1 یشده، حال آنکه برا شنهادیپ راتییشده و دامنه تغ نییتع یخاص ریعامل اول مقاد 2 یکه برا یمعن نای به. اندفرض شده
دارا  یحرارت شیآسا تیفیرا در ک ریتأث نیشتریب یمتوسط تشعشع یعوامل دما نیا انیاست. از م دهیثابت ارائه گرد ریآخر مقاد
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زاوبه  ایفضا نسبت به فاصله نقطه مورد نظر و  کیسطوح مختلف در  یعبارت است از: متوسط دما یمتوسط تشعشع یاست. دما
تشعشع صورت  دهیبه واسطه پد یگرم نداشته باشد. انتقال انرژ ایو عناصر سرد  اءیاگر بدن تماس با اش ینفوذ از آن فضا. حت

سطوح  ژهیو به و اءیاش یاست که اگر دما یعیدو عنصر دارد. طب یبه اختالف دما میمستق یبستگ یانتقال انرژ زانیو م ردپذییم
 یبنا بوده و هنگام یلارت از بدن به سمت سطوح داخانتقال حر ک،ینامیترمود نیبدن باشد طبق قوان یبنا سردتر از دما کی یداخل

باز  یعابر در فضا کی(. 29:3183 ابگلو،یسطح بدن باشد انتقال حرات به عکس خواهد )ق یگرمتر از دما یسطوح داخل یکه دما
 طیتوسط مح هاآنابش افشان و بازت میمستق ۀ. اشع3: شودیاطراف خود واقع م طیمح یگرما ریتحت تأث ریز هایاز راه هیبدون سا

اطراف  طیو مصالح گرم مح نیزم ی. گرما1(، یاطراف شخص )از راه تبادل همرفت ی. هوا6( یاطراف شخص )از راه تبادل تابش
حرارت( حال اگر  تیآن )از راه هدا یرو یایو اش نیشده در داخل زم رهی. حرارت ذخ0شخص )از راه تشعشع موج بلند حرارت( 

و افشان  میمستق ۀحاصل از اشع یتابش یخود را از گرما لهیوس نیو به ا ردیقرار گ هیدر پناه سا شیبه آسا لین یشخص برا نیهم
خود و اشعه  رامونیپ طیگرم مح یایاش ن،یزم یاطراف، حرارت تشعشع طیمح یگرما ریمحفوظ نگه دارد باز هم تحت تأث دیخورش

ابعاد و  ،یدگیکش ،یاز نظر ساختار حجم هاساباط یکالبد ۀدر بخش مطالع(. 332: 3191 ان،یخواهد بود )رازجو دیخورش یبازتابش
را برعهده دارند،  یمعمار یفضا جادیگذر و ا یعملکرد پوشانندگ نکهیدر ضمن ا هایژگیو نیشدند ا یتناسبات و سازه و مصالح بررس

تابش از  ۀفدر گذرها و کنترل مؤل یحرارت شیساآ جادی. به منظور اکنندیگذرها را مطلوب م ییدما طیشرا زین یمیاز نظر اقل
 آورندیرا در گذر به وجود م هایینهیذکر شده زم یکالبد هایویژگی نیاز ا کی( هر یمتوسط تشعشع یگذر )دما یداخل هایجداره

عشع موج بلند حرارت و تش ،یتبادل همرفت ،یتبادل تابش ریچهار متغ راتیکردن تأث یو خنث لیتعد یساباط در راستا ۀکه در مجموع
با  یمورد ۀمطالع عنوانبه نیینا یخیبافت تار یهاساباطدارند. در بخش دوم پژوهش حاضر  ییبوده و کارآ ؤثّرحرارت، م تیهدا

 .شوندیم لیتحل یمیاقل-یکالبد کردیرو نیا
 

اثرات تشعشع  لیبه منظور تعد یاندازهیسا ۀنیزم جادیساباط درا یدگیابعاد و کش لیتحل -0-1

 یبازتابش
در  تیآسمان قابل رؤ ۀبزرگ بودن محدود لدلی به ها،و تقاطع هادانچهی)کم عمق(، م ضیمعابر عر ریروباز نظ عیوس یفضاها

در طول  یدیتابش خورش افتیدر لیفضاها به دل نیروز را دارند. در ا یدر ط ییگرما یاز انرژ یعیحجم وس افتیدر تی، قابلهاآن
کاهش خواهد  طیمح یاست که شبها دما به کمتر از دما یدر حال نیخواهد بود. ا یمحل یمااز د شیب طیمح یستان، دماروز تاب

 یدر فضاها شیبه آسا یابیدست سازنهیباز زم یدر فضاها شیآسا طیبه شرا یابیدست گری(. از طرف د302:3191 ان،ی)رازجو افتی
. لذا در صورت باشندیساختمانها م رامونیپ طیمح میاقل ردو سازنده خ رندهیبستر دربرگ باز، یفضاها رایساختمانهاست ز یداخل
قابل  ییشده وصرفه جو لیتسه یداخل یدر فضاها شیآسا طیشرا نیباز، تأم یدر فضاها میهمساز با اقل یاصول معمار تیرعا

 هایهیسا دنفراهم نمو ش،یآسا نیتأم یاصل طیاز شرا یکیبه عمل خواهد آمد. در فصول گرم  یدر مصرف انرژ ایمالحظه
 شیب تواندیم ریکه در مناطق گرمس باشدیان متفاوت م یبسته به شدت گرما میدر هر اقل هیبه سا ازیمواقع ن تیمناسب است. اهم

  3نییمانند نا یشکمناطق گرم وخ یمیاقل اتیاز خصوص یکی( 68: 3182. )طاهباز،ردیاز دو سوم تا سه چهارم کل سال را در بر گ
باز و گذرها و معابر  یدر فضاها هیسا جادیا طیشرا نی. در اباشدیدر اکثر اوقات سال م دیخورش دیوجود آسمان صاف وتابش شد

 .گرددیهوا در فصول گرم محسوب م یو کاهش دما طیمح یمؤثر در خنک ساز اریاز عوامل بس یکی
 

 در گذرها هااباطس اندازیهیطول سا ۀمحاسب یچگونگ -0-2
)طاهباز،  گرددیاز منشأ تابنده م ییگرما یکه مانع تابش نور و انرژ یپشت جسم حاجب کیعبارت است از منطقه تار هیسا

ماه که  یروز سال، اول د نتریکوتاه یعنیاوقات سال  نترییبحران یرا برا هیسا ری: معموالً مسهیسا ریمس می(. روش ترس13:3182
سال بوده و در  امیا یۀکمتر از بق یارتفاع خورشد یۀماه زاو ی. در اول دکنندیرا محاسبه م باشدیم هیطول سا نیندتربل یدارا

سطح افق به  یبر رو هیحرکت سا ریمس نیی. تعباشدیاوقات م رسای از تربلند کنندیم جادیسطح افق ا یکه بر رو ایهیسا جهینت
دارد.  یمورد نظر بستگ ۀلیارتفاع م نیمحل وابسته است و همچن ییای( که به عرض جغرافموتیما )آزجهت ن یۀارتفاع، زاو یۀزاو

روز سال از طلوع تا  نتریدر کوتاه نیبر سطح زم یشمال ۀمکریاز ن یفرض ۀنقط کیرا در  یعمود ۀلیم یۀحرکت سا ریمس ریشکل ز
 (.29، 3186 ابکلو،ی()ق1 ری)تصو دهدیغروب نشان م
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بر  یعمود لهیم هیحرکت سا ری. مس5 ریتصو

ماه از طلوع تا غروب  یدر اول د نیسطح زم

 :3، 1532 ابکلو،یمنبع: ق

 تیموقع یبرا هیحرکت سا ری. سمت راست. پالن مس3 ریتصو

بعد از ظهر. سمت چپ پالن  5 یصبح ال :ساعات  نیب 11شکل 

 (:3 ،1532 ابکلو،یمنبع: ق) هیسا یحرکت ریمس نیساده شدل ا

 
ارتفاع  یۀاست؛ که با معلوم بودن ارتفاع ساباط و زاو ییرهایمتغ ازبهیآن در گذر ن اندازیهیسا زانیو م هیطول سا ۀمحاسب یبرا
صبح و  9در ساعات  دیخورش یجهت نما یۀ. زاوباشدی( قابل محاسبه م2 ریمعادله )تصو قیاز طر L هی( طول سا6)جدول  دیخورش

با  توانمی را هامحدوده نیا شتر،یب ی. به منظور سادگدنماییرا مشخص م هیسا یچپ و راست الگو هایدهبعد از ظهر محدو 1
 یواقع یمرزها نیاست که ا یهی. بدباشدیم کیاوقات سال نزد نیدر ا دیخورش یجهت نما یۀبه زاو باًیرسم نمود که تقر 02 یۀزاو

 یرا برا هیانکه طول سا یبه جا شتر،یب عیجهت سهولت و تسر به. باشندیاوت ممتف یمختلف اندک ییایجغراف یبنا به عرضها
 بعد از ظهر حساب کرد.  1ظهر و  36صبح،  9ساعات  یتنها برا توانیم م،یساعات حساب کن یتمام

حکت سابه قبل  ریمس یقابل توجه است که الگو
است  یبوده و کاف نهیو بعد از آن قر 36از ساعات 

ظهر  36صبح و  9ساعت  یبرا هیکه طول سا
بعد از ظهر طول  1در ساعت  رایمحاسبه شود ز

صبح است  9ساعت  یۀطول سا ۀبه انداز هیسا
 یهاساباطدر  هی(. طول سا23: 3186 ابکلو،ی)ق

ظهر  36صبح و  9در ساعات  نیینا یخیبافت تار
 یرهایمتغ ریو سا دیارتفاع خورش یۀبر اساس زاو

و محاسبه  یرگی، اندازههاساباطد از ابعا ازیمورد ن
 شد.

 
 (منبع: نگارنده) هاساباطدر  هیطول سا ۀ. معادله محاسب3 ریتصو

 
 (01، 1532 ابکلو،یمنبع: قاست ) 52 نیینا ییای. عرض جغراف33 تا 23 یهادر عرض دیارتفاع خورش هیزاو -2جدول 

 08 00 03 12 16 68 عرض جغرافیایی

 39 66 63 13 10 81 در ظهر خورشیدیزاویه ارتفاع 

 2 8 36 32 39 61 درجه 02زاویه ارتفاع در آزیموت 

 
 هایهیسا می( پس از ترس2ری)تصو شودیرأس فرض م نی، ساباط متشکل از چندهاساباط یبرا هیحرکت سا ریمس میترس یبرا

 .دآییحرکت ساباط به دست م یحاصله، الگو هایهیسا بیرئوس و ترک نیصبح، ظهر و بعد از ظهر ا
 

 
 هاساباطصبح ظهر و عصر - هایهیسا -0 ریتصو
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 در ساعات مفروض هیطول سا ۀمحاسب ۀصبح، ظهر و عصر ومعادل هایهیسا قیتلف -7 ریتصو

 

 شده در گذر جادیا یۀدر طول سا هاساباطالف. نقش ابعاد و تناسبات 
 زانیدر م هاآنتفاوت  شودیمحسوب م لهایتحل نیو اساس ا هیدارد و پا تیآنچه که اهم هاساباط یمیاقل-یکالبد لیتحل در

است که ساباط درآن واقع شده است.  یگذر ییایجغراف یرگیجهت نیو همچن هاساباطدر ارتباط با نسبت ابعاد  یانداز هیسا
تند. در واقع تناسبات ساباط و داشتن عرض کم وارتفاع مناسب به هس یمشابه باًیتقر ادابع یدارا نیینا یخیدر بافت تار هاساباط
تناسبات مورد  نیا نیانگیم 1و در جدول  هاساباطتناسبات  8 ری. در تصوکندیرا در گذر فراهم م یمطلوب یۀاست که سا ایگونه

 .اندقرار گرفته یابیارز

 
 نگارنده(ژوهش )پساباط مورد مطالعه در  13ارزیابی تناسبات  -3 تصویر

 

 نگارنده(پژوهش )ساباط مورد مطالعه در  11ارزیابی تناسبات  میانگین -3جدول 

اعمیانگین ارتف میانگین عرض میانگین طول  
 میانگین عرض

 به طول
 میانگین عرض

 به ارتفاع
به  میانیگ ارتفاع

 طول

23/8  03/1  33/2  2/3  3/3  3/3  

 

 اندازیهیسا زانیدر م هاساباط یدگیکش ۀشاخص لیب. تحل
ساعات  یو مرداد و ط ریخرداد، ت هایماه یدرجه حرارت در ط نیشتریب ن،ییهوا در نا یدما ۀآمار ده سال نیانگیتوجه به م با

در گذرها در  یحرارت شیآسا طیشرا ی. بررسشودمی احساس هاماه نیدر ا هیبه سا ازین نیشتریثبت شده است. لذا ب 32 یال 36

انجام  ریبه شرح ز غربی– یو شرق یجنوب-یشمال یو مرداد در دو گونه گذرها ریت هاینمونه از فصل تابستان در ماه چهار روز
 گرفت:

کامل  شیآسا طیشرا جهیرا فراهم کرده و در نت یمناسب هیگذرها سا نی: در صبح و عصر تابستان اجنوبی – یشمال یگذرها
 دارند. هیدر زمستان اغلب سا ی. ولشودیم جادیا

 شیآسا طیو شرا رندیآفتاب در تابستان آفتابگ دیتابش شد یدر طول روزها یغرب یشرق ی: گذرهاغربی – یشرق یگذرها
 .کنندیفراهم نم یمناسب یحرارت

 -یشمال یدگیکش زیو پنج ساباط ن غربی – یشرق یدگیده ساباط کش ن،یینا یخیپانزده ساباط مورد مطالعه در بافت تار از
ندارند، تعداد  یمناسب اندازیهیکه در طول تابستان سا یغرب-یشرق یگذرها یبه دست آمده، بر رو جیدارند. بر اساس نتا یجنوب

)طول، عرض و ارتفاع(،  هاساباطبا توجه به محاسبات انجام شده در خصوص ابعاد  نیشده است. عالوه بر ا جادیساباط ا یشتریب
 63/2و  یغرب -یشرق یهاساباط یمتر برا 03/2 هیطول سا نیانگیدر ساعات ذکر شده م دیشارتفاع خور یایو زوا یرگیجهت

 یانداز هیدر طول مدت روز سا یـ غرب یشرق یاآن است که گذره انگریب جینتا نیبه دست آمد. ا یجنوب-یشمال یهاساباط یبرا
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سو  کیساباط از  یانداز هی. ساکنندیرا در گذرها فراهم م یلوبمط یحرارت شیآسا طیداده و شرا شیبافت را افزا یدر امتداد گذرها
 یهاساباطباشد ) شتریاست که هر چه ارتفاع ساباط ب یعیآن است. لذا طب یدگیکش گرید یمتأثّر از ارتفاع، عرض، طول و از سو

 .ابدییم شیافزا زیآن ن یانداز هی( سایغرب-یشرق
 

 یخنث یمجاور توسط ساختار و مصالحِ ساباط در راستاسطوح  یکاهش دما ۀنیزم جادی. ا0-2

 حرارت تیتشعشع موج بلند حرارت و هدا ریّدو متغ ریکردن تأث
اما با وجود  کنند؛یم یرا خنث یتبادل تابش راتیکرده و تأث یریجلوگ دینور خورش میاز تابش مستق اندازیهیابتدا با سا هاساباط

 نیآن از راه تشعشع موج بلند حرارت و همچن هایو جداره نیشده در زم رهیذخ یحرارت و گرما ریگذرها تحت تأث ،اندازیهیسا
به کار گرفته شده که  هاساباطدر ساختار و مصالح  هاییندارند. لذا شاخصه ییاز نظر دما یمطلوب شیآسا طیحرارت، شرا تیهدا
ذکر شده قابل  یرهایمتغ راتیتأث لیکردن و تعد یگذر به منظور خنثسطوح  یو کاهش دما یانداز هیمکمّل عملکرد سا عنوانبه

 .باشندیو استخراج م ییشناسا

به کار گرفته  یتاق هایسازه: . ساختارالف

نسبت به  یکمتر یگرما هاساباطشده در 
تابش اشعه  یۀ. زاوکنندیمسطح جذب م یپوششها

ن بر آ ییپوششها بازتر بوده و اثر گرما نیآفتاب برا
به  ادیز ی. جرم حرارتگرددیکمتر م یداخل ییفضا

 هاساباط تاقی پوشش و هاکار رفته در جداره
کنترل  یروز را به خوب هشبان ینوسانات دما

در چند  هاساباط یدما یدانی. در کنترل مکنندیم
 یکه دما یدر حال رماهیت 32نمونه ساباط در 

است،  ریه متغدرج 18تا  13 نیشب و روز ب یمحل
درجه ثابت مانده  62تا  63 نیساباط ب ریز یدما

 است.

  
ا نمای دو ساباط دربافت تاریخی نایین  ساخته شده ب -15 تصویر

نگارنده()) مصالح بومی منطقه خشت و مالت گل   

 نیل استفاده شده است. ااز مصالح بوم آورد منطقه شامل خشت و مالت گل و اندود کاهگ نیینا یهاساباط در :. مصالحب

 تیبا بافت زبر، رنگ روشن و ظرف نیبنابرا دهند؛یحرارت خود را از دست م رید زیگرم شده و شب ن ریمصالح در طول روز د
 (.33ری)تصوبخشند یرا بهبود م ییدما طیاو شر لیرا تعد یشبانه روز ییباال نوسانات دما یحرارت

 

 نتیجه گیری -1
نقش و کارکرد اقلیمی  کشیدگی، ابعاد، مصالح وسازه(،) معمارانه و کالبدی خاص خود هایویژگیبا  اباطبا طراحی و ساخت س

و کنترل  شود. به منظور ایجاد آسایش حرارتی در گذرهادر ایجاد آسایش حرارتی و مطلوب سازی دمایی گذرها نیز بر آن مترتّب می
هایی را در گذر به کالبدی ذکر شده زمینه هایویژگیتشعشعی( هر یک از این دمای متوسط ) های داخلی گذرمؤلفۀ تابش از جداره

تأثیرات چهار متغیرتبادل تابشی، تبادل همرفتی، تشعشع موج بلند حرارت و  آورند که در مجموعۀ ساباط در راستای کاهشوجود می
اندازی ایجاد شده است. با زمینۀ سایه بازتابشیتشعشع  تعدیل و خنثی نمودن اثرات هدایت حرارت، مؤثّر بوده و کارآیی دارند.

ی با کشیدگی شمالی ـ جنوبی )پنج هاساباطبه  ده ساباط( ودرصد فراوانی بیشتر نسبت) غربی ـ شرقی ی با کشیدگیهاساباط
گیری های با جهتدهند. این در حالی است که گذرسایه اندازی در امتداد گذرهای بافت را افزایش می روز مدت طول در( ساباط
با  دمای سطوح مجاور مکمّل عملکرد سایه اندازی زمینۀ کاهش عنوانبه غربی در فصل تابستان سایه اندازی ندارند.-شرقی

( مالت خشت وگل، اندود کاهگل) های تاقی گنبدی شکل، مصالح با بافت زبر، رنگ روشن و ظرفیت حرارتی باالاستفاده از سازه
-هدایت حرارت دارای نقش برجسته و مؤثری می ر راستای تعدیل اثرات دو متغیّر تشعشع موج بلند حرارت وفراهم آمده است که د

کالبدی از -ی بافت تاریخی نایین بپردازند و تحلیلی اقلیمیهاساباطاین پژوهش برای اولین بار کوشید به شناخت و مطالعه  باشند.
ها بر این عناصر ترینترین مسائل طراحی تا جزئیگرایی از کلیاندیشه و نگاه جامعمایند. ارایه ن هاساباطکشیدگی و ساختار  ابعاد،

ای و اقلیمی، شناخت کامل از کیفیت مصالح و ساختار حجمی ساباط که گیری مناسب، رعایت مسائل سازهسایه انداخته است. جهت
تاریخی و  هایبافتامروزه با ساخت وسازهای جدید در باشد. منطبق با عملکردهای مورد نیاز بستر است از جملۀ این مسائل می

اند. لذا بازشناسی و چند عملکردی و ارزشمند فضاهای شهری در معرض نابودی قرار گرفته تعریض گذرها و معابر این عناصر
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مچنین مداخالتی که در کالبدی این عنصر در جهت استفاده از نتایج آن در طرحهای توسعۀ شهری و ه-واکاوی ارزشهای کارکردی
گیرد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. مطالعات و بررسیهای انجام شده در این پژوهش قابلیت تاریخی صورت می هایبافت

 را خواهد داشت. ...ی سایر شهرهای تاریخی مانند میبد، کاشان، کرمان وهاساباطانجام بر روی 
 

 
 نگارنده( منبع:) نیینا یخیبافت تار یهاساباطتوسط  یحرارت شیآسا تیفیک لیتحل -1نمودار 

 

 هانوشت یپ
قرار  یریگرم و خشک کو میدر اقل یمیاقل یشرقی استان اصفهان واقع شده بر اساس طبقه بند. شهرستان نایین در شمال3

()طرح جامع لی)جدول ذ باشدیدرجه و فصل خشک در تابستان م 38باالتر از  انهیدرجه حرارت سال نیانگیم یکه دارا ردگییم
 (.361،3182 نیینا

عرض 
 جغرافیایی

طول 
 جغرافیایی

ارتفاع از 
 سطح دریا

میزان بارش 
 سالیانه

ه میانگین درج
هحرارت سالیان  

حداکثر درجه 
هحرارت سالیان  

حد اقل درجه 
هحرارت سالیان  

یرطویت نسب  

درجه 16  
دقیقه 26  

درجه 21  
دقیقه 23  

متر 3201 رمیلیمت 2/9   
6/32 

 سانتیگراد
2/61 

 سانتیگراد
رادسانتیگ 3/9 درصد 2/12   
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