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چکیده
نظریات طراحیش��هری همراه خود ارزشهاي مخصوصی مطرح کردهاند و همگی بر منابع اندیش��های مستند بوده و از زمينههاي
فرهنگي تاثير گرفتهاند .برايناس��اس ،پژوهش حاضر با تفاوت رویکرد ،به ويژه در مباني فكري س��عي دارد تا با بهرهگيري از تعاليم
ق��رآن كريم به طراحيش��هري بپرازد؛ از اي��ن روي با محوریت رهنمودهاي قرآن كريم به كن��كاش در خلقت به عنوان محصولی 
بينقص پرداخته و بدين نتيجه ميرس��د كه «وحدت» ،كيفيت مس��لط بر خلقت و فعل الهي اس��ت .برایناساس انسان را به عنوان
جانش��ين پروردگار در زمین به تحقق اين اصل در نظر و عمل دعوت ميكند ،و در بازشناس��ي مفهومي ،وحدت را به معناي چينش
اجزا دركنار يكديگر با كيفيتي كه يك كل هماهنگ و همهدف را تش��كيل دهند ،تعريف مينماید .در ترجمان اين مفهوم به زبان
طراحيشهري ،اصل وحدت فضايي به عنوان اصل مسلط در شهرسازي ارائه و آن را به عنوان مفهومي جام ِع اصول وحدت ،كثرت
و محصول تركيب ايندو در شهرسازي بیان میدارد.
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انسان در هر كنش��ي باید جایگاه خویش در هستی را بازشناسد .بدین
معنا که بفهمد کیست و باید به کجا برود و چه وظیفهای بر دوش دارد.
خداوند در قرآن ،جايگاه انسان را چنین معرفي مينمايد :إنّی جَْاع ٌِل فی 
أْ َ
ض خَ لیفَة  ،1میفرماید انس��ان را خلیفه و جانش��ین خداوند بر روی 
ال ْر ِ
زمی��ن قرار دادی��م .همین کلمه «خلیفه» بار معنای��ی الزم را به همراه
دارد و معلوم میکند مبداء او کجاس��ت و او چرا در زمین اس��تقرار یافته
اس��ت .یعنی انس��ان ،از جانب خدا در زمين جانشين گرديده و وظيفه او
اين اس��ت كه خود را ملزم بداند تا سرحد امکان در تمام شئون علمی و
عملی پیرو مستخلف عنه (خداوند) باشد و «برابر علم او صاحب اندیشه
شود و مطابق اراده او صاحب انگیزه» (جوادی آملی24 ،1386 ،؛ نقیزاده.)1 ،1388 ،
در همين راس��تا عمل انس��ان بايد همرنگ ،هم سنخ و هم جنس باشد
با آنچه حق تعالی در خلقت به فعلیت  رس��انده اس��ت .به سخنی دیگر
عمل و فعل انسان باید تبلوری باشد از فعل حاکم عالم ،خداوند بزرگ،
چراکه انسان خلیفه اوست.
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روش تحقیق
این پژوهش در دو حوزه انجام ش��ده اس��ت ،حوزه اول مباحث مربوط
ب��ه مفهوم وحدت در قرآن را دربرمی گیرد و حوزه دوم مطالب پیرامون
معیارها و شاخصهای وحدت در ادبیات طراحی شهری را شامل میشود.
در نهایت کلیت و س��اختار پژوهش از ادغام دستاوردهای این دو حوزه
و با اتکا به رویکرد تحلیلی نگارندگان ش��کل یافته است .در حوزه اول
روش تحقیق بهصورت مطالعه کتابخانهای و بهصورت جمع آوری بوده
اس��ت .در این بخش عمده مباحث با استناد به نظرات عالمه طباطبایی 
و آیه اهلل جوادی آملی (به دلیل نگرش نظاممندش��ان به مباحث قرآنی)
و جمع بندی آنها و همچنین با توجه به مهارت های نسبی نگارنگان در
تدبر روشمند و نظاممند در سورههای قرآن استخراج و تبیین شده است.
در حوزه دوم روش تحقیق به صورت کتابخانهای و تحلیلیمقایس��های 
بوده است  .
وحدت؛ کیفیت مسلط بر خلقت

چنانچه گفته شد انسان در نظر و عمل خويش باید پيرو خداوند باشد و
از همین روی بايد ويژگيهاي فعل خداوند را بشناسد .هر آنچه خداوند
حس َن
آفریده است تمامی به نهایت درجه نیکویی در خلق است :الَّذی أَ َ
ُک َّل شَ ��ی ٍء خَ لَ َق ُه . 2پس آنچه انس��ان انجام میدهد باید تا سرحد توان
باالتری��ن رتبه از نیکویی را دارا باش��د .آيه َرب ُّ َنا الَّذی أَعطیَْ ُک َّل شَ ��ی ٍء
خَ لْ َق ُه ث َُّم َهدی  3روشن مي كند كه اوج نيكويي خلق خداوند چيست .در

اين آيه خلق خداوند همراه با هدايت از طرف ذات پروردگار مطرح شده
است و اين خود نشان ميدهد كه«زیبایی [و نيكويي] جهان آفرینش در
نظام مند بودن آن است ،به طوری که هر مخلوقی با هماهنگی اجزای 
درونی و با هدف معین و راه و راهنمای مش��خص آفریده ش��ده است،
درنتیج��ه هم نظام فاعلی 4آن [ک��ه در رأس و قله آن ذات باری تعالی 
اس��ت] منسجم و عالمانه است و هم نظام غایی 5آن مرتبط و حکیمانه
اس��ت و هم نظام داخلی 6آن هماهنگ و خردمندانه تعبیه ش��ده است»
(همان21 ،و .)22این آیه به وضوح این سه نظام را یک جا و پیوسته بیان
می کند که پروردگار (به مثابه نظام فاعلی) تدبیر نظام داخلی هر شیئی 
را بر عهده گرفت و برای آن نوعی از غایت را به مثابه یک نظام درنظر
گرفت و آن را به آن س��و هدایت کرد و نیز معلوم می دارد که هر س��ه
عالمانه و خردمندانه هس��تند .براین اساس ،در ایجاد یک نظام متناسب،
سه امر دخیل اند که هر یک باید به نهایت عالمانه و حکیمانه و مدبرانه
باشند و آن ،نظام فاعلی ،نظام غایی و نظام داخلی است.
در راستاي تبيين بهتر ویژگی «نظام مند بودن» خلقت الهی آيه الَّذِی 
َْات طِ َبا ًقا َّما تَرَْى فی خَ لْ ِق ال َّر ْحم َِْن مِن تَفَْا ُو ٍت َف ْار ِج ِع
��ب َع َس��مَْاو ٍ
خَ لَ َق َس ْ
��ر َه ْل تَرىَْ مِن ُف ُطو ٍر 7میفرمای��د در آفرینش خدای مهربان هیچ
الْ َب َص َ
تفاوتی نیست .معنای کلمه «تفاوت» اختالف در اوصاف است به نحوی 
که یک ش��ی وصف ش��ی دیگر را از او فوت کند و یا هر دو از یکدیگر
وصفی را فوت کنند و معنا این اس��ت که آنچه در عالم مفتخر به وجود
اس��ت ،هیچ یک س��بب  ف��وت و ازبین رفتن غ��رض و هدف دیگری 
نمیشود (راغب االصفهانی .)646 ،1385 ،تدبیر الهی به گونهای رقم خورده
اس��ت که سراس��ر جهان به یکدیگر متصل و مرتبط ،و موجودات هیچ
یک مستقل از دیگری نیستند و تقابل آنها به مثابه تقابل دو کفه ترازو
اس��ت که نهایت کار تعادل است و تس��اوی .لذا نبود تفاوت در خلق به
این مفهوم اس��ت که خداوند ب��ه صورتی این عال��م را آفرینش نموده
ک��ه هر موجودی بتواند به هدف خلقتش برس��د و با طی طریق در این
مس��یر مانع غرض و هدف دیگری نگردد (طباطبایی587 ،1374،و .)588در
نتيجه «نظام مندي» خلقت در سه بعد فاعلي ،داخلي و غايي به معناي
عدم وجود تفاوت (به معنايي كه در باال ذكر ش��د) در اين س��ه نظام و
يا به عبارت بهتر ،وجود «وحدت» در اين س��ه حوزه مي باش��د .براين
مبنا ،از آنجهت كه نظام فاعليخالق هس��تي ،نظام داخليخلقت و نظام
غاييمعاد هرس��ه در آمال و مقصد مش��تركاند   َوللِهَّ ِ ُملْ ُ
السمَْاوَْاتِ َو
ك َّ
صير 8ميتوان گفت ،وحدت مفهوم مسلط و جاري در خلقت
َوإِلَى اللهَّ ِ الْ َم ُ
به عنوان فعل الهي است.
براس��اس آنچه مطرح گرديد ،انس��ان كه خليفه پروردگار است بايد در
افعال خود مانند وي عمل نمايد و چون ويژگي فعل خداوند وجود وحدت
در سه نظام فاعلي ،داخلي و غايي است لذا انسان هم بايد اعمالي انجام
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خود را در فضاهای ش��هری س��ر کند و بدین  ترتیب اهداف الهی خود
را پیگی��ری نماید .در این مجال قصد توضیح بیش��تر پیرامون اهمیت و
جایگاه فضا در زندگی یک انس��ان الهی وجود ندارد ،لذا به طور خالصه
جاع ٌ
ِل
به ذکر مالحظاتی درباب دیدگاهی نس��بت به فضا پرداخته شده که در
آن استفاده کننده فضا هدف خود را خلیفهگری مدبر عالم وجود ،خداوند
متعالی ،می داند:
 از آن جایی که حیات انسانی منحصر در شئون مادی نشده و ساحتهای 
غیرم��ادی و معنوی را نیز در برم��ی گیرد ،لذا نمیتوان فضایی که قرار
است انسان در آن به زندگی بپردازد را تنها در شئون مادی خالصه کرد.
براین اساس کیفیات معنوی و ملکوتی یکی از مختصات و ویژگیهای 
فضا محس��وب می ش��ود؛ این یکی از مهم ترین مالحظات در تعریف
فضای شهری برای انسان الهی است (نقیزاده451 ،1388 ،و .)461
 توج��ه صرف به کمیات و ع��دم درنظرگرفتن مقوالت کیفی در تحلیل
و تجویز پیرامون فضای ش��هری خالف مقتضای حیات الهی انسان در
فضا اس��ت؛ که توجه به کمیات را در پرتو کیفیات طلب میکند (همان،
446و447و.)471
 بس��یاری از محققان توجه به فضای شهری به عنوان ماهیتی منفی و
پس مانده از توده های س��اختمانی را موجب از بین رفتن کیفیت اصلی 
فض��ای ش��هری میدانند و چنین اظهار می کنند ک��ه چنین رویکردی 
فض��ا را از حیز انتفاع خارج میکند .درک مثبت از فضا به ادعای برخی 
محققان جوهره طراحی ش��هری در طول تاریخ حیات ش��هری انس��ان
الهی اس��ت .در این دیدگاه ش��هر ،ش��كلي كنش ور (فاعلي) است كه
مي��ان فضايي كنش پذير(انفعالي) محصور ش��ده اس��ت (اردالن و بختیار،
 .)1715 ،1380بنابراین ،آنچه حتم ًا در تعريف از فضا مورد نظر قرار گيرد،
مفهوم مثبت و همچنين مفهوم ادغام ش��ده اجتماعيكالبدي فضاس��ت
(مدن��ي پور .)3 ،1387،این تلق��ی از فضا تحت عنوان «فضای مثبت»،
شکل .1نتایج حاصل از آیات قرآن در رابطه با وحدت در
ماهی��ت فضا را موجودیتی مس��تقل از توده و س��اختمان ها را زمینهای 
اعمال انسان
برای دربرگفتن آن تعریف میکند (اهری204 ،1385 ،و .)205الکس��اندر نیز
به طور صریح درک مثبت از فضا را به عنوان یک گام در راه رس��یدن
به کلیت بیان میکند (الكس��اندر .)44 ،1373،بيكن ادراک فضا را تنها یک 
فعالی��ت مغزی نمیداند بلکه چيزي مي داند كه در آن تمامی حواس و
عواطف نقش بازی میکنند .همچنین معتقد اس��ت که در طول تاریخ و
دهد كه در اين سه حيطه از وحدت برخوردار باشند (شکل .)1
در همه فرهنگ ها بر هم کنش بین توده و فضا بیانگر رابطه انس��ان با
جهان اطراف اوس��ت (بیکن15 ،1386 ،و .)16تمام اینها روشن می کند که
فضا و ارتباط آن با انسان (خلیفه خداوند)
انس��ان برای زندگی در عالم ماده و دس��تیابی به ه��دف غایی زندگی  برای دس��تیابی به وحدت در بافت شهری راهی جز تلقی مثبت از فضا
اجتماعی خود که همانا جانشینی خداوند بزرگ است ،نیازمند شهر و به نیس��ت و این نحو درک از فضا این امکان را میدهد تا فعالیت ها را به
تبع آن فضاهای ش��هری است .طبیعت اجتماعی انسان و لزوم دستیابی  صورتی متمرکز ،یکپارچه و منظم نماییم  .
ب��ه مقام خلیفةالهی چنین اقتضا می کند که انس��ان بخش��ی از زندگی   مالحظه ای دیگر که در مورد فضا اهميت دارد آن اس��ت که برداشت
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صرف�� ًا کالب��دی از مفهوم فضا مانند تالش ه��اي راب كرير و تعبيرات
صرف ًا كاركردي مدرنيس��ت ها مانند لويي س��اليوان از فضا ،نه تنها در
نگاه بسياري از طراحان شهري مردود است (مدني پور14 ،1387،و )15بلکه
ناش��ی از درک بسیار سطحی از انسان و خالصه نمودن نیازها و اهداف
او در حیطه کالبد اس��ت .حال آن که کالبد تنها طریق برای رس��یدن به
اه��داف واالی الهی هس��تند .نظريات يكتاگرايانه لوف��ور در مورد فضا
حاك��ي از آن اس��ت كه بايد جنبه هاي مختلف فض��ا چه كالبدي و چه
اجتماعي را به عنوان یک نظام یکپارچه درنظرگرفت (اهري.)202 ،1385 ،
این رویکرد به حدی گسترش مییابد که برخی صاحب نظران معتقدند
فضای��ی که فعالیت هاي اجتماع��ي در آن ،به طور مطلوب ادامه حیات
ندهند فضای شهری نيست و برهمين اساس طراحی شهری بايد هم به
زیبایی و بعد كالبدي فضا و هم به عملکرد بپردازد و جدا کردن این دو
از هم نابود کردن مفهوم فضای شهری است (توسلی و بنیادی.)90 ،1386 ،
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طراحي ش��هري (به مثابه انتظام فضا) از جمله وظایف
خلیفه الهی
فضای شهری عنصری است که انسان الهی برای استمرار زندگی الهی 
خود نیازمند آن اس��ت و براین اس��اس موظف به ساماندهی و مدیریت
این فضاهاست .مؤید این معنا ،آيه ُه َو اَ َ
عم َر ُکم
نشأ ُکم م َِن ا َال ِ
رض و اس َت َ
فیها  9...است که مطابق آن وظیفه انسان آبادانی زمین و عمران آن ذکر
شده است .براین اساس ساماندهی و انتظام فضا که مرتبهای از عمران
زمین در معنای عام است ،یکی از وظایف قطعی جانشین خدا در زمین
اس��ت .طبق این آیه کریمه ،انس��ان باید تا آنجا که توان دارد بکوشد و
مانند مبدا ذاتیش به آبادانی نيكو بپردازد (جوادی آملی.)27 ،1386 ،
در این راس��تا طراحی ش��هری به عنوان رش��تهای که به دنبال انتظام
فضای ش��هری است به خوبی جایگاه خود را در میان افعال یک انسان
متأله پیدا میکند (بحريني .)11 ،1382 ،بس��یاری از محققان بر مقوله فضا
ب��ه عنوان موضوع اصلی طراحی ش��هری تأکید می کنند و فضا و توده
و رابط��ه متقاب��ل بین این دو را اصل و جوهر هرگونه طراحی ش��هری 
میدانند (توس��لي .)90 ،1386 ،بنابراین طراحی ش��هری پایگاه و بس��تری 
است برای انتظام و ساماندهی فضا که از جمله وظایف مهم یک انسان
الهی و جانشین خداوند بر زمین می باشد .بر این اساس طراحی شهری 
ب��ه عنوان یکی از ش��ئون عملی انس��ان و یک��ی از مصادیق عمران و
آبادانی زمین بايد با وحدت در س��ه نظ��ام فاعلي ،داخلي و غايي همراه
باشد .انسان ،خلیفه پروردگار باید خود را ملزم بداند که در زمینه طراحی 
ش��هری ،به عملی دست بزند که محتوا و محصول آن حاکی از نظامی 
پیوس��ته ،واحد و بدون تفاوت و اختالف باش��د .او باید نظامی بیافریند
ک��ه در نهایت امر بینقص و بیعیب در ارتباط با س��ایر اجزای عالم به

فعالیت بنش��یند و خود را به جلو برده و باقی را تکمیل نماید .هم نظام
داخلی  ،هم نظام غایی و هم نظام فاعلی آن حکیمانه باشد .به عبارتی 
انسان (به منزله نظام فاعلی) با توجه به جایگاه خود درخلقت و هدفش
دست به آبادانی بزند و محصول کار را به گونهای تدبیر نماید که غرضی 
از اغراض وجود را فوت نکند (نظام غایی) و در آخر به ش��کلی کار خود
را چینش دهد (نظام داخلی) که هدف آن تأمین شود.
رويكرد وحدت گرا در طراحي شهري
طراحی شهری در کلیت خود واجد وحدت بوده و براین اساس بین سه
نظام داخلی ،فاعلی و غایی طراحی ش��هری وحدت برقرار میباشد .باید
توجه داشت که طراحی شهری خود مقولهای ذی سطوح است و لذا سه
نظام فاعلي ،داخلي و غايي در سطوح مختلف طراحي شهري ميتوانند
مطرح ش��وند .بدین معنا که می توان ساحتهای مختلف رشته طراحی 
شهری را با درنظر داشتن این سه نظام تحلیل کرد و در هریک ،مبادی 
و غایات و نظام داخلی را شناسایی گردد .در این بخش به صورت اولیه
س��طوح و س��احتهای مختلف رشته طراحی ش��هری طرح شده و در
هریک نظامهای سهگانه بررسی خواهد گردید (شکل .)2

شکل .2نظامات سه گانه در جایگاه طراحی شهری

س�طح اول :اولين س��طح خود جايگاه رش��ته طراحي ش��هري است.
براس��اس تعریف س��ه نظام فاعلی ،غایی و داخل��ی ،اينكه عوامل پديد
آورنده طراحي ش��هري به عنوان يك رشته چه هستند ،نظام فاعلي آن
را تش��کیل داده و عوامل تأثير پذيرنده از رش��ته طراحي ش��هري نظام
غايي نام میگیرند .بدیهی اس��ت که نظام داخلي رشته طراحي شهري
و فرآيندي اس��ت كه در آن طي مي ش��ود .در اين س��طح نظام فاعلي،
خليفه گري انس��ان اس��ت .یعنی چنانکه توضیح داده شد ،انسان چون
به جانش��ینی خداوند گمارده شده اس��ت موظف است در حیطه طراحی 
ش��هری قدم گذاش��ته و در آن به فعالیت بپردازد؛ و در این وادی اصول
حاکم بر هستی و طبیعت را مالک و معیار طراحی خویش قرار دهد .از
سوی دیگر نظام غايي و هدف نهایی طراحی شهری آباداني زمين است
که این نیز در نهایت خود به کمال انس��ان و جامعه منجر خواهد ش��د،
چراکه آبادانی زمین از جمله اموری اس��ت که انس��ان به عنوان گمارده
خداوند در زمین مأمور بدان است (شکل .)3

شکل .3نظامات سه گانه در داخل طراحی شهری

وحدت گرایی رویکردی الهی به طراحی شهری
صفحات

س�طح س�وم :با توجه به تأکید این پژوهش در این س��طح به جای 
بررس��ی حوزه طراحی ،به بررسی ساحت نظری پرداخته میشود .ابعاد
نظری طراحی ش��هری نیز به تنهایی میتواند به مثابه یک نظام مورد
بررس��ی قرار گیرد(و خود متشکل از نظامات سه گانه باشد) ،اين نظام
به عنوان بس��تری اس��ت که اقدامات حوزه «طراحی» و حتی «اجرا»
را جهتدهی مینماید؛ بدین بیان که اگر حوزه «طراحی» ،شامل سه
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شکل .4نظامات سه گانه در ساحت نظری طراحی شهری

مؤلفه اساس��ی طراح ،فرآیند و محصول (به ترتیب نظام فاعلی ،داخلی 
و غایی) باش��د ،س��احت نظری طراحی ش��هری بر هر سه مؤثر است.
هرگون��ه طراح��ی در موضع معینی ،نوعی از فرآین��د و محتوا را طلب
میکند که این فرآیند و محتوا توس��ط گروه طراحان انجام می گردد.
بدیهی اس��ت عوامل نظری نه تنها بر طراحان و بینش و بصیرت آنها
در زمین��ه طراح��ی ،بلکه بر نوع فرآیند و کیفی��ت محصول در موضع
اق��دام اثر گذارند .در ادامه همین روند عوامل حوزه «طراحی» به نوبه
خود به طور وس��یعی بر نظ��ام «اجرا» در طراحی ش��هری موثر واقع
میشوند.
همان طور که اشاره ش��د حوزه نظری خود قابل تفکیک به نظامهای 
س��هگانه است .نظام فاعلی ،عوامل پدید آورنده نظریات طراحی شهری 
چون نظریه پردازان ،پارادایم های فلس��فی ،عوامل اجتماعی ،ش��رایط
اقتصادی و سیاس��ی جامعه ،نیت های اجتماعی و بسیاری دیگر هستند.
در ی��ک جمع بندی ،جهانبینی نظریه پرداز و عوامل بیرونی که معرف
کیفیت زندگی اجتماعی هس��تند دو عامل اصلی ش��کل دهنده مبادی 
(نظام فاعلی) نظریات هس��تند .از س��وی دیگر ،نظ��ام داخلی در حوزه
نظ��ری را می توان متن نظریات دانس��ت ،که ی��ک نظریه پرداز بعد از
تالش های خود منتش��ر می کند .درنهایت نظام غایی س��احت نظری 
باید در محدودههایی که از آن نظریات اثر می گیرند ،جس��تجو ش��ود.
میت��وان گفت نهایت ًا نظری��ات در کنار یکدیگر مجموعهای را ش��کل
م��ی دهند که نظ��ام فکری شهرس��ازان و طراحان حرفهای را ش��کل
داده و م�لاک و معیارهای مش��خص به آنها ارائه م��ی کند .به عبارتی 
نظ��ام فکری فعلیت یافته (یعنی آنچه عم ً
ال ابزار دس��ت طراحان برای 
ارزش��گذاری ،سنجش ،تحلیل و تجویز است) نهایت و غایت نظریات را
ش��کل میدهد .باید توجه داشت که نظام غایی نظریات طراحی شهری 
تنها به حوزه طراحی محدود نش��ده و فراتر از آن اثرگذار اس��ت؛ برای 
مثال یک نظریه در طراحی ش��هری ممکن است در رشته معماری نیز
تحرکاتی را ایجادنماید.
س�طح چهارم :وحدت گرایی در طراحی ش��هری میتواند در تمامی 
سطوح آن ،و در هر سطح در تمامی ابعاد سه گانه آن پیگیری شود .اما
وحدت گرایی در ابتدا و قبل از هر چیز باید در نظام فاعلی رشته طراحی 
شهری یعنی س��احت نظری آن دنبال شود .به عبارتی وجود وحدت در
این بخش ،یگانگی در س��ایر حوزه ها را به دنبال خواهد داشت .تحقق
وحدت در س��احت نظری طراحی ش��هری براس��اس آنچه بیان شد ،در
وحدت درونی هریک از س��ه نظام فاعلی ،غایی و داخلی آن هماهنگی 
میانی آنها اس��ت .براین اس��اس یکی از لوازم وحدت در ساحت نظری،
وحدت در عرصه نظریاتی اس��ت که پیرامون محصول طراحی ش��هری 
بحث مینمایند که تمرکز پژوهش بر آن است.

شماره شانزدهم  /سال هفتم /زمستان 1392

سطح دوم :نظام داخلي طراحی شهری که در سطح اول اشاره شد در
س��طحی دیگر خود نياز به شرح و بس��ط بيشتري دارد .اين نظام از سه
بخش عمده تشكيل شده است .يعني رشته طراحي شهري مي تواند در
سه حوزه تقسيم بندي شود:
 حوزه اول ،ساحت «نظري و تئوريك» طراحي شهري است؛ که عمده
وظيفه مراکز پژوهش��ی و دانش��گاهی در اين حوزه ق��رار دارد .تئوری 
پردازان و پژوهشگران بايد مواد تئوريك را براي حوزه دوم فراهمبياورند.
 حوزه دوم از رش��ته طراحي شهري را مي توان حوزه «طراحي» ناميد.
در اين قس��مت آنچه از مباحث نظری بدست آمده است با موضع اقدام
در م��ي آميزد و در فرآيندهاي طراح��ي و محصوالت آن به كار گرفته
ميش��ود .تدوین برنامهها و طرح ها و ارائه اهداف و راهکارها توس��ط
نهادهایی مانند مهندس��ین مش��اور از جمله اقداماتی اس��ت که در این
حوزه اتفاق میافتد .این اقدامات امکان الزم براي حوزه س��وم طراحي
شهري را پديد ميآورد.
 ح��وزه س��وم ،ح��وزه «اجرا» اس��ت ك��ه در آن اقدام��ات مربوط به
نظريهپ��ردازي و طراحي تحقق مييابد .در اين حوزه وزارت مس��کن
و شهرس��ازي ،ش��هرداريها ،پيمانكاران و بس��ياري نهادهاي مجري
دستاندركارند.
در س��طح دوم طراحي ش��هري نيز مي توان س��ه نظام فاعلي ،غايي
و داخلي را مش��خص نمود .حوزه فاعلی در اين س��طح ،ساحت نظري
طراحي ش��هري ،حوزه داخلی را ،س��احت «طراح��ی» و حوزه غایی را،
س��احت «اجرا» برش��مرد .به عبارتی دیگ��ر اگر قله اصل��ی و کارکرد
اصلی رش��ته طراحی ش��هری ،حوزه طراحی درنظرگرفته شود ،عوامل
پدیدآورنده آن س��احت نظری طراحی ش��هری و بخش تأثیر پذیرنده از
آن حوزه اجرایی طراحی ش��هری است .تئوریها ،نظریات و پارادایمها
ب��ر نح��وه طراحیها ،ارائه طرح ها و برنامه ها اثر گذاش��ته و در نهایت
برنامهها و طرح ها ساحت اجرا را متأثر میگردانند (شکل .)4
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میتوان معنای وحدت گرایی در محصوالت طراحی شهری را ،متناظر
با وحدت در س��ه نظام فاعل��ی ،داخلی و غایی ی��ک محصول طراحی 
ش��هری دانس��ت .از نگاهی دیگر ،هر محصولی باید او ًال زاییده وحدت
و کلیت باش��د ،ثانی ًا خودش در درون از وحدت و کلیت برخوردار باش��د،
ثالث ًا باعث ایجاد کلیت و وحدت دوباره گردد .براس��اس چنین دیدگاهی 
نظرات مختلفی توس��ط محققان مختلف ارائه ش��ده است .الکساندر به
این مطلب اش��اره می کند که اگر هر عملی در راستای توسعه و فرآیند
رش��د تدریجی بدون توجه به کلیت موج��ود و مجرد از یک نگاه ژرف
نگرانه به کل حاضر انجام پذیرد ،گامی اس��ت در راستای نابودی کلیت
موج��ود کلیت از نگاه وی ترکیب اجزای گوناگون به نحوی اس��ت که
موجد وحدت باش��ند ،این وحدت اجزا موجب خلق آن کلیت می ش��ود 
و ایجاد مخلوقی که نام کل بر آن نمی تواند صحیح باش��د .او س��وال
اصلی را در طراحی این می داند که «در حال حاضر برای ایجاد زندگی 
بخش��ی به کل و ایجاد کلیتی نو چه اق��دام منحصر به فردی می توان
انجام داد؟» (الکس��اندر .)38-44 ،1373 ،محصول طراحی ش��هری در هر
بخش شهر باید در نهایت ،خود را به صورت کلی مرتبط االجزا بنمایاند؛
ن��ه آنکه به جزئیات نپردازد بلکه به گونه ای ابزار طراحی را به کار بندد
که در فرآورده ،کل بر جزء مس��لط باش��د و نه بالعكس؛ چنانکه طراحی 
باید به گونهای باش��د ک��ه در آن هریک از اجزا که پیچیدگی خاصی را
در جایگی��ری کنار هم پدید میآورند ،با نظم��ی که طراح القا میکند
به وحدت ش��کلی و فضایی دست یابند .به عبارتی طراحی شهری هنر
ارتباط دادن میان اجزا اس��ت به نحوی ک��ه نتیجه کلی موافق و مثانی 
باشد (توسلی و بنیادی .)97-98 ،1386،درهمین خصوص ،اردالن نیز معتقد
اس��ت که وحدت فضایی است که شهر را شکل میدهد (اردالن و بختیار،
 .)17 ،1380به هرحال بس��یاری از اندیش��مندان بر لزوم وجود وحدت در
محصول طراحی ش��هری تأکید نموده اند و برخ��ی نیز ضرورت وجود
وح��دت و کلی��ت در نظام فاعل��ی و غایی را مد نظر ق��رار داده اند ،اما
صراحت ًا این سه بعد همراه با یکدیگر و به شکلی که در این پژوهش به
آن پرداخته شده ،مطرح نشده است.
وحدت در انتظام فضایی
درنظر گرفتن مفهوم فضای مثبت ما را به اصلی رهنمون می سازد که
بسیاری از محققان آن را ذکر کرده اند .براساس آنچه اردالن میگوید،
این اصل حاصل مفهوم و کیفیت فاعلی فضاس��ت که با کیفیت انفعالی 
توده ها بر هم کنش انجام میدهد و در آخر به حفر و نقر سلسله مراتبی 
از فض��ای منظم و با انتظام ختم میگردد .به عبارتی کیفیت مثبت فضا
به اتصال فضایی منجر میشود .این فضا که در کل شهر مانند نسیمی 
گردش یافته ،یکتاست و حسی از وحدت را در انسان عبور کننده ایجاد

می کن��د(اردالن و بختی��ار .)17 ،1380 ،حبیبی تداوم فضای��ی را این گونه
توضیح میدهد که فضا س��یال  است و متداوم .دائم ًا در حال شدن .در
ه��ر مکان و زمانی با رفتاره��ای اجتماعی و فرهنگی درمیآمیزد اما در
آن ثاب��ت نمی ش��ود و به دیگری منتقل می گ��ردد (حبیبی.)105 ،1384 ،
«س��ازمان کالبدی شهرهای قدیمی ایران بر پیوند فضایی میان عناصر
مجموعهمرکز شهر ،مراکز محالت از طریق یک رشته فضاها و عناصر
ارتباط دهنده گذرهای فرعی و میدان اس��توار اس��ت» (توسلی.)8 ،1371،
مطالعات صورت گرفته برروی ش��هرهای قدیمی گویای آن است میان
تمام عناصر ش��هری (البته به جز ارگ حکومتی) نحوی از پیوس��تگی و
ارتباط فضایی وجود دارد که نهایت ،ترکیبی منس��جم را دست میدهد.
کل ش��هر از محالت و مرکز شهر تشکیل می شده ،هریک از محالت
نیز به نوبه خود دارای مرکزی بودهاند که بر س��ر تقاطع چند گذر فرعی 
یا اصلی قرار می گرفته اس��ت و بدین ترتیب به دیگر مراکز محالت یا
مرکز شهر متصل می شده است (توسلی9 ،1381،و.)10
چن��ان چه ذکر ش��د دس��تیابی به وح��دت فقط با رعای��ت و  توجه به
ویژگیه��ای نظام های س��ه گانه ،در فضا تبلور م��ی یابد .بدین ترتیب
میتوان اص��ل وحدت فضایی که باعث ایجاد وح��دت در نظام داخلی 
ساحت نظری طراحی می شود و هدف پژوهش حاضر است را به شکل
زیر بیان نمود :هر فضایی که خلق می شود باید در وهله اول تولد یافته
از وحدت فضایی موجود و کلیت حاکم بر آن باشد ،در گام بعد خود فضا
از وح��دت و کلیت بهره مند ،و در آخرین قدم باعث آفرینش و بازتولید
وح��دت و کلیتی دوباره در س��ازمان فضایی جدید گ��ردد؛ اما درباره ی 
راههای تحصیل این اصل نیز نکاتی قابل ذکر است:
دستیابی به این اصل در پرتو سه دسته از زیراصول (در قالب معیارهایی)
امکان پذیر اس��ت :دس��ته اول معیارهایی هس��تند که به طور مستقیم
و بدون واس��طه تبلور اصل وحدت فضایی در فضا هس��تند .گروه دوم
شامل معیارها و شاخص هایی هستند که مستقیم ًا عهده دار تبیین اصل
کثرت هستند؛ چراكه صاحب نظران طراحی شهری ،وحدت را به معنای 
یکس��انی و عدم تنوع نمیدانند .برخی حتی اص��ل کثرت را زاده اصل
وحدت می دانند (بحرینی .)408 ،1382،منظور از دید وحدت گرا آن اس��ت
که کلیت دیده ش��ود و نه جزئیات و مطمئن ًا این به معنای نفی جزئیات
نیس��ت (توس��لی و بنیادی .)97 ،1386،و دسته س��وم ،معیارهای عمیقتری 
هس��تند ک��ه محصول تلفیق اصل کثرت و وحدت ب��ه طور همزمان ،و
دس��تیابی به یک کیفیت جدید میباشند .چنین تلفیقی را می توان این
گون��ه توصیف کرد« :می توان کتاب [ش��هر] را در کلیت آن خواند ،بی 
آنک��ه ب��ه اعتبار متن ،جمله و واژه خلل��ی وارد آید و می توان هر جمله
ی��ا متون را بدون رجوع به تمامی کتاب باز خواند و معنای خاص آن را
بازیاف��ت» ( حبیبی .)101 ،1384 ،نتیج��ه این که این اصول ،مبین رعایت
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ضوابطی هستند که تلفیق فضاهای گوناگون را مدنظر قرار می دهند.

سادگی :فضا در مقام سادگي صراحت دارد و و بدین ترتیب به راحتی 
و به س��رعت درک میش��ود (حبیب��ی .)106 ،1384،مطابق مباحث مطرح
در نظریه گش��تالت درباره ی ادراک ،فضا هنگامی که س��اده باش��د و
اطالعاتی که در معرض دید انس��ان قرار می دهد کمتر باش��د سریع تر
و راحتتر درک می ش��ود زیرا ایجاد طرحواره در ذهن و درک کلیتی از
محیط برای انسان آس��ان تر می گردد (گروتر .)28 ،1383،البته باید توجه
داش��ت گاهی س��ادگی بیش از حد ،باعث القای حس ترس و وحش��ت
میش��ود (همان .)11 ،فضا هرچه س��اده تر باشد در راستای ایجاد وحدت
راحتتر به کار میآید .اما باید این معیار درکنار معیار پیچیدگی قرارگیرد
تا کیفیتی مناسب از ترکیب این دو حاصل گردد.
معيارهای مب ّین اصل کثرت (ترجمان غيرمستقيم اصل
وحدت فضايي)
این مفاهيم به طور خاص عهده دار بیان معیارهایی هستند که به وسیله
آنه��ا تنوع فضایی و عملکردی و کالبدی تحقق مییابد .همان طور که
گفته ش��د الزمه رس��یدن به وحدت در فضا وجود تنوع و کثرت اس��ت.
وحدت و کلی که در این تحقیق از آن صحبت ش��ده اس��ت به معنای 
ش��یء واحد بودن نیس��ت ،بلکه به معنای وجود هماهنگی و هم سویی 
میان اجزا برای رس��یدن به هدف اس��ت .حاصل اینک��ه وحدت به این
مفهوم مالزم و همزاد مفهوم کثرت می باش��د و به طور پایهای وحدت
با وجود عناصری چند و کثرت است که معنا می یابد (پاکزاد.)110 ،1385،
س��ه مفهوم پراکندگی ،پیچیدگی و تنوع در س��ه معی��ار مربوط به این
بخش مرتبط است:
توزيع :برای دس��تیابی به کلیت در تمامی شهر نمی توان گوشه ای را
ممل��و از عملکردهای خاص نمود و گوش��ه ای دیگر را خالی رها کرد.
بلکه باید عناصر در س��طح ش��هر پراکنده باشند تا نتیجه این پراکندگی 
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تمرکز :عناصر مهم ش��هری رو به تمرکز دارند تا بدین ترتیب هویتی 
خ��اص و ورای ماقبل پیدا کنند .به این معناس��ت که برای رس��یدن به
وح��دت و یکی ش��دن تا جایی که ام��کان دارد باید عناص��ر ،فضاها و
س��اختمان ها در هم س��ویی با هم قرار بگیرند .الکساندر به خوبی این
مطل��ب را بیان می کند که ش��کل گیری مراکز یک تعبیر هندس��ی از
قانون وحدت فضایی اس��ت ،چراکه وحدت به معنای هندسی و کالبدی 
آن و در یک بافت چیزی جز مفهوم مرکز (البته به نحوی که وی آن را
تعریف می کند) نیس��ت (الکساندر .)60 ،1373،براساس این قاعده میتوان
مطمئن ش��د «بنا به عنوان یک حجم ،یا هر جزئی از بنا ،یا هر یک از
اجزای ناچیز آن ،قادر است با فضای مجاور خود هماهنگی و توافق داشته و
کلهایی ایجاد کند که شامل هم بنا و هم فضا باشند» (حبیبی.)52 ،1384 ،

همین مضمون را اهری نیز به نحو دیگری تصریح می کند که فضاهای 
عمومی ش��هری در س��طح ش��هر به تمرکز میگرایند .نحوه قرارگیری 
عناصر به ش��کلی اس��ت که عناصر مهم در مرکز شهرقرار دارند (اهری،
44 ،1385و .)119ای��ن معیار بیانگر این اس��ت که تجمع عناصر همرده و
متناسب در کنار هم ،همراه با یک مرکزیت کالبدی ما را گامی به سوی 
دس��تیابی به وحدت نزدیک می نماید .در م��ورد به کارگیری این معیار
باید بس��یار ظریف و با دقت عمل کرد چراکه هرگونه مرکز سازی باید
ب��ا عنایت به وحدت موج��ود و همچنین وحدت درح��ال ایجاد صورت
پذیرد .این مطلب بیانکننده قاعدهای دیگر اس��ت که نام سلسله مراتب
به خود میگیرد.

شماره شانزدهم  /سال هفتم /زمستان 1392

معيارهای مب ّین اصل وحدت ( ترجمان مستقيم اصل
وحدت فضايي)
این دسته ازمعیارها به طور مستقیم دربردارنده رهنمودهایی هستند که
طراح شهری را به سمت وحدت راهنمایی می کنند .این معیارها به طور
کامل تجلی  تبلور اصل وحدت می باش��ند و ناظر به اتصال ،پیوستگی،
بس��اطت و یکرنگی هستند .باید توجه داش��ت به کارگیری صرف این
معیارها نمی تواند موجد تام اصل وحدت فضایی باش��د .زیرا توجه یک 
جانب��ه به بحث وحدت ،از س��ویی دیگر به منزله فراموش��ی تنوعات و
کثرات موجود در فضاهاس��ت و این همان در نظر نگرفتن جامع نگری 
در اصل وحدت فضایی اس��ت .در زیر س��ه معیاری که تفس��یر مستقیم
اصل وحدت هستند تبیین می شود؛ این سه معیار دربردارنده سه مفهوم
اساسی تداوم ،مرکزیت و بساطت می باشند که همگی نقش مهمی در
ایجاد وحدت فضایی ایفا می کنند:
پیوس�تگی فضایی :این معیار بیانی ساختاری از اصل وحدت فضایی 
در ش��هر ،محله اس��ت .به عبارتی اگر در مورد ساختار و شالوده معیاری 
بیان ش��ود ک��ه دربردارنده مفه��وم وحدت فضایی باش��د ،در وهله اول
چیزی جز انگاره پیوستگی فضایی حاصل نخواهد شد ،چرا که مقتضای 
وحدت این است که فضاهای شهری و باالخص نماهای شهری دارای 
پیوس��تگی (و البته نه یکنواختی) باشند (نقیزاده ،زمانی و کرمی .)1389 ،به
دیگر بیان ،هر گونه عمل شهرسازانه در مورد ساختار شهر و محله باید
او ًال برآمده از نیاز و گرایش به پیوس��تگی فضایی باش��د ،به این معنی 
که هر اقدامی ،در راس��تای رفع خلل یا نقص در پیوستگی فضایی شهر
یا محله باش��د .ثانی ًا ه��ر اقدامی در نهایت منجر ب��ه تکمیل و باروری 
پیوستگی فضایی و ساختاری در ساختار شهر یا محله گردد.
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نوعی وحدت ش��کلی و عملکردی گردد .باید توجه داش��ت مفهوم این
معیار (عدم تمرکز) درس��ت عکس مفهوم معیار تمرکز است .برخی این
چنین اعتقاد دارند که برمبنای ش��اخص تمرکز عناصر به دلیل وحدتی 
که حاصل هم س��نخی آنها اس��ت کن��ار هم قرار گرفتن��د و هریک با
توجه به درجه اهمیت از این مرکز دور می ش��وند و براس��اس زیراصل
توزی��ع عناصر به دلیل این که به کل تعلق دارند مجبورند خود را بدون
هی��چ ترجیحی در کنار دیگر عناصر غیر هم س��نخ ق��رار دهند (پاکزاد،
 .)136 ،1385براساس این معیار فضاها در راستای وحدتبخشی به کلیت
ش��هر در عین خصوصیت تمرکز ،در کل ش��هر توزیع میش��وند .برای 
مثال بناهای مهم عالوه بر مرکز ش��هر در راس��تههای اصلی نیز توزیع
میگردند (همان44 ،و .)120در نتیجه ،باید ادغامی از این دو معیار صورت
گیرد که در آن ،هم عناصر به دلیل وحدت درونی کنار هم استقرار یابند
و ه��م به دلیل وحدت برونی از هم فاصل��ه گیرند .بطور واضحتر ادغام
این دو معیار ما را به سلسله مراتبی از مراکز میرساند که هم الکساندر
و هم اهری بدان اشاره می کنند   .
   
پیچیدگی :پیچیدگی در راستای رسیدن به اصل وحدت فضایی نیازی 
ضروری است .عدم وجود چنین شاخصه ای باعث می شود تمام فضا در
نظر فرد یکسان و خسته کننده به نظر بیاید و همین به معنای بیهودگی 
است ،و این مساوی اس��ت با زیرپا گذاشتن اصل وحدت فضایی است،
ب��دان معنا که هر عنصری باید در چینش��ی مدبران��ه وحدت را بیافریند
و اساس�� ًا وحدت ب��ه معنای هدفمندی اس��ت .وج��ود پیچیدگی باعث
معنابخشی به محیط می گردد و بداعت آن را افزایش می بخشد (گروتر،
14 ،1383و .)15فضای شهری درمقام  پیچیدگی ،کاربرد غیرمعمول يافته
و بدين نحو معنا می یابد و شاخص می شود (حبیبی.)106 ،1384 ،
تباین :تن��وع فضایی از جمله مهم تری��ن راهکارها برای ایجاد کثرت
در محیط اس��ت .تباین در دو نوع قابل بررسی است :یکی در رابطه هر
فضا با فضای دیگر و آن یکی در رابطه بین اجزای یک فضا است .این
معیار بیانگر این اس��ت که هر پدیدهای از پدیده مجاورش تفکیک شود
و تکرار و تقلید بی مورد و خس��ته کننده بر فضاها حاکم نگردد (پاکزاد،
 .)139 ،1385ب��ه عبارت��ی اجزای یک فضای متبای��ن و فضاهای مجاور
متفاوت باش��ند .در طراحی شهری باید سلس��له ای از فضاهای متباین
ایجاد نمود که دارای مقیاس انسانی بوده و از یکنواختی فضاهای ارتباط
دهن��ده بکاهد .بطور کلی ایجاد فضاهای متباین از طریق تغییر مقیاس
و تغییر محصوریت امکان پذیر اس��ت .در طراحی فضاهای متباین باید
ب��ه خصوصیت تفاوت ،جاذبه بصری و همچنین قلمرو هریک از فضاها

توجه داشت (توسلی62 ،1371،و.)63
معيارهاي مب ّین کیفی��ت حاصل از تلفیق اصل وحدت
و کثرت(ترجمان مس��تقيم و غيرمس��تقيم اصل وحدت
فضايي)
این دسته از معیارها که نسبت به موارد باال پخته تر و غنی تر هستند،
با اصل وحدت فضایی ارتباطی یکس��ویه ندارند بلکه در سطوح مختلف
تحقق این اصل را تضمین می نمایند .این شاخصها عبارتند از:
سلس�له مراتب :فضاها بای��د در جایگاه خود قرار بگیرند و بدین نحو
اس��ت که فضاها با ش��دتی از نق��ش عملکردی و فضای��ی در کنار هم
جایگزین می ش��وند و در واقع «هر فضای شهری در رابطه با فضاهای 
واقع در مراتب باالتر یا پایین تر خود تعریف می شود» (اهری.)43 ،1385 ،
هرگون��ه وحدتی هنگامی که میخواهد به کثرت مبدل ش��ود چاره ای 
ندارد جز اینکه گام به گام در مراتب و س��طوحی شدت اولیه را از دست
بدهد و تبدیل به کثرت گردد .نمی توان انتظار داشت کثرات به یکباره
تبدیل به وحدت گردند بلکه مفهومی در این میان باید واس��طه شود تا
این اتفاق رخ دهد که آن ،مفهوم سلس��له مراتب اس��ت .در شهر نیز هر
عملی برای تحقق وحدت در کل نیاز اس��ت که در سطوح مختلف شهر
یا محله با قوت و ضعف متفاوت اتفاق بیفتد .برای مثال اگر قرار اس��ت
کل ش��هر عملکرد تجاری داش��ته باش��د نمی توان تمام آن را به مغازه
تبدی��ل کرد و یا نمی توان با تمرک��ز دادن تمامی واحدهای تجاری در
مرکز ش��هر به این هدف دست یافت بلکه باید سلسله مراتبی از مراکز
درنظر گرفته ش��ود ،تا هرفضايي متناس��ب با مقام و سطحی که در کل
ش��هر داراس��ت میزانی از عملکرد تجاری را ارائ��ه دهد .همان طور که
الکس��اندر قانون ش��کل گیری مراکز را بهترین بی��ان از قانون فراگیر
خودش می داند (الکس��اندر ،)60 ،1373،اینجا نیز چنین است مفهوم کل و
وحدت در بافت جز با رعایت سلس��له مراتب دسترس��ی (چه در راهها و
چه در دسترس��ی به خانه ها) ،سلسله مراتب مراکز (چه مراکز تجاری و
چه مراکز اداری) ،سلسله مراتب فضایی میان فضاهای شهری و سلسله
مرات��ب عملکردی و البته تجمیع و برآیند آن از این نظامهای سلس��له
مراتبی ،به دست نخواهد آمد.
از آن جای��ی که مفهوم سلس��له مراتب تعبی��ری دقیق از اصل وحدت
فضای��ی ارائه م��ی کند لذا می توان این ش��اخص را مانند اصل وحدت
فضایی این چنین تعریف کرد:
نخس��ت آن که هر اقدامی باید زاییده سلس��له مراتب موجود باشد؛ به
عبارت��ی نمی توان نیازهای بافت موجود را چه در حوزه فرم ،عملکرد و
یا معنا ،خارج از سلس��له مراتب موجود در این سه حوزه جویا شد .برای 
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طور کلی تعادل به معنی آن است که هر چیز در مکان مناسب ،به اندازه
الزم و در زمان مناس��ب قرار بگیرد(بحرینی .)406 ،1382 ،شاید بتوان
گفت تعادل تجلی اصل عدل در تمامی س��طوح فضایی باشد(نقیزاده،
 )253 ،1390و عدل چیزی جز قراردادن هرچیز در جای خود نیست ،لذا
نظام فضایی متعادل ،نظامی است که در آن اجزا به نحو بهینه و مناسب
کنار یکدیگر قرار گرفته باشند تا کل را بهوجود بیاورند.
نتيجه گيري

جدول  .1نظامهای فاعلی ،داخلی و غایی در سطوح مختلف طراحی شهری
نظامات سه گانه سطوح شهرسازي

بستر شهرسازی

دانش شهرسازي

حرفه شهرسازي

اجرای شهرسازی

نظام فاعلي

جهانبيني و پاردايمهاي
فلسفي

نظريهپردازشرایط موجود

طراح

نهادهای اجرایی

نظام داخلي

جريانهاي اجتماعي،
اقتصادي ،سياسي و...

نظريه

برنامه ريزي و طراحي

فرآيند اجرا

نظام غايي

پارادایمهای علمی وآکادمیک

نظام فكري فعلیت یافته برای 
شهرسازان

برنامه و طرح

محصول

هویت شهر

براس��اس آنچه گفته ش��د ،پژوهش اخير با تبيي��ن مفهوم وحدت اين
كيفي��ت را اصل جاري و محوري بر خلقت عال��م و فعل الهي ميداند.
براي��ن مبنا وح��دت را به عنوان مفهومي تعري��ف ميكند كه داللت بر
همجهت��ي و همآهنگ��ي اجزاي متكث��ر دارد به نحوي ك��ه از تركيب
اين اجزا گوناگون و متكثر ،كليتي واحد ش��كل گيرد .س��پس براس��اس
رهنموده��اي ق��رآن كريم ،وظيفه و نقش محوري انس��ان در خلقت را
عم��ران و آبادان��ي زمين و جايگاه او در خلقت را جانش��يني پروردگار و
ميداند .از همين روي انسان را به وحدت در نظر و عمل و عمران زمين
به پيروي از مستخلفعنهپروردگار عالم دعوت ميكند.
در يك جمعبندي پژوهش حاضر با مروري بر ادبيات شهرسازي ،هدف
طراحي شهري را انتظام فضايي بيان ميكند و برهمين اساس به تبيين
مفهوم وحدتگرايي در طراحي شهري پرداخته و از اين راه عرصههای 
وحدت گرايي طراحي ش��هري در نظامات س��ه گان��ه فاعلي ،داخلي و
غايي ،در جدول  1تشریح شده است.
براس��اس آنچه گفته ش��د ،در يك جمع بندي پژوهش حاضر باورود به
عرصه نظري طراحي شهري ،اصل وحدت فضايي را به عنوان مهمترين
اصل در نظریات محصولگرای طراحي شهري دانسته و آن را این گونه
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مثال مش��کل بیرون آمدگی بیش ازح��د یک خانه در یک کوچه فرعی 
در مقایسه با همین مشکل در یک گذر اصلی قابل مقایسه نیست و هر
کدام باید در جای خود و با توجه به سلسله مراتب مدنظر باشد(این بیان
دیگری از قسمت اول اصل وحدت فضایی است).
دوم آن که هر اقدامی خودش در درون دارای سلس��له مراتب متناسب
باش��د .بی تردید این سلسله مراتب نباید بی ارتباط با جایگاه این عنصر
در خارج باش��د .عدم وجود سلس��له مراتب در خود فضا ،این خصوصیت
را به اطراف نیز سرایت میدهد (بیان دیگر قسمت دوم از اصل وحدت
فضایی).
و س��وم ،پس از انجام هر اقدام ،نهایت کار بازتولیدی از نظام سلس��له
مراتبی پیش��ین باش��د .هرگونه اقدامی باید به گونهای انجام ش��ود که
نهتنها سلسله مراتب قبلی در فضاها از بین نرود که نظام فضایی سلسله
مراتبی نو و پاس��خگوتری پدید آید (بیان دیگر از قس��مت س��وم اصل
وحدت فضایی).
تعادل :ای��ن قانون مجموعی اس��ت از اصول توازن ،استقرار،تناس��ب
و مقیاس .ش��هر باید چنان متوازن ش��کل گیرد ک��ه علی رغم عظمت
فضایی ،فضایی انسانی را در برداشته باشد .تمام شئون شهری از توازن
برخوردار باش��ند :فضاها  ،اش��کال و فعالیت ها .این ت��وازن تنها از راه
تقارن پیگیری نمی ش��ود بلکه برابری و همسنگی وزن های بصری [و
همینطور فعالیت��ی] نوعی توازن را در فضا پدید می آورد (اهری،1385 ،
46؛ حبيبي .)105 ،1384 ،پیرامون معیار تناس��ب حبیبی توضیح میدهد که
نسبت ابعاد ،اندازه ،توده ،فضا ،روشنایی ،تاریکی ،محدودیت ،بیکرانگی 
تمام��ی در ش��هر باید در نظر گرفته ش��ده و زیبای��ی بیافرینند(حبیبی،
 .)105 ،1384روح تمام��ی این معیارها آن اس��ت ک��ه کثرات و اجزا به
گونهای متناس��ب و متوازن در کنار یکدیگر قرار گیرند و مس��تقر شوند
که «نیروهای متقابل یکدیگر را جبران کنند» (پاکزاد .)123 ،1385 ،به
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هویت شهر

می توان بیان نمود«:هر فضایی که خلق می شود باید در وهله اول تولد
یافت��ه از وحدت فضایی موجود و کلیت حاکم بر آن باش��د ،در گام بعد
خود فضا از وحدت و کلیت بهره مند ،و در آخرین قدم باعث آفرینش و
بازتولید وحدت و کلیتی دوباره در سازمان فضایی جدید گردد».
پ��س از تبيين اصل وحدت فضايي به عنوان حاصل رويكرد وحدتگرا
به طراحي شهري براي تحقق اجرايي اصل مذكور ،سه دسته زيراصول،
ك��ه درواقع باز تعريف اصولهاي هش��تگانه مطرح در ادبيات طراحي
ش��هري اس��ت را در رابطه با اصل وحدت فضايي را این گونه می توان
بیان نمود( :شکل )5
سلس�له مراتب :همس��ويي و يگانگي كثرت ها در راس��تاي وحدت
مستلزم آن است كه هر فضايي و هر عنصري در عين اين كه هويت و
كاركرد مستقلي دارد ،مرتبه و جايگاه آن نسبت به ساير عناصر و فضاها
تعريف ش��ود تا از اين طريق فضاها و عناصر متكثر هركدام با كيفيتي
مشخص و در يك سلسله مراتب معين ،در تعامل باهم وحدت مجموعه

شهر را تحقق بخشند.
تعادل :كيفيات متكثر موجود در فضاهاي ش��هري در سطوح مختلف،
داراي كميات متفاوتي هس��تند .كمي��ت هركدام از كيفيت هاي فضايي
باي��د به ميزاني باش��د كه حاصل تركيب و اس��تقرار آنها جبران ش��دن
نيروهاي متقابل و در نهايت تعادل و توازن كيفي باشد.
پيوس�تگي فضاي�ي :اين اصل گوياي كيفيتي اس��ت كه در آن انواع
فضاهاي موجود ،با هويت مس��تقل و مثبت يا به صورت متداخل و يا با
دخالت عنصر فضايي واسطه اي ،به يكديگر متصل شده و يك زنجيره
فضايي پيوسته و واحد را در شهر به وجود آورند.
تمركز :این مفهوم به معناي تجمع عناصرشهري در گستره جغرافيايي
خاص به نحوي اس��ت كه «مركز» به عن��وان كليتي منتج از دو عامل
كناره��م قرارگيري عناص��ر هماهميت و ادغام جهات هم س��وي آنها،
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شکل .5معیارهای تحقق بخش به اصل وحدت فضایی

وحدت گرایی رویکردی الهی به طراحی شهری
صفحات

ايجاد شود.
س�ادگي :معیار س��ادگي كيفيتي را بيان ميكند ك��ه در آن فضاهاي
ش��هري در تمامي س��طوح و در تمامي اجزا به خاطر وحدت و يگانگي
عناصر از غموض به دور و به س��ادگي قاب��ل درك و تاحد زيادي قابل
پيش بيني هستند.

تباين :الزمه كثرت و تنوع موجود بين فضاهاي ش��هري آن است كه
هر فضايي نس��بت به فضاي ديگر مختصات و هويت هاي مستقلش را
(بدون تقابل با ديگري) نشان دهد.

پی نوشت ها
 .1سوره بقره،آیه :30من در زمین جانشینی قرار خواهم داد.
 .2سوره سجده،آیه :7خدایی که آنچه را آفرید زیبا و نیکویش ساخت.
 .3سوره طه،آیه :50پروردگار ما همان کسی است که هستی درخور هرچیزی 
را به آن داده ،سپس آن را به راه کمال هدایت کرده است.
 .4نظ��ام فاعلي ،مجموعه علل ايجاد ش��يء را گوين��د ،اين مفهوم در طراحي
شهري در باالترين سطح برطراح شهري داللت ميكند.
 .5نظام غايي :مجموعه اهداف و آمال ش��يء را گويند ،اين مفهوم در طراحي
ش��هري در باالترين س��طح بر محصول طراحي شهريفضاي شهري داللت
ميكند.
 .6نظام داخلي :مجموعه اجزا و روابط مابين آنها در درون شيء را گويند ،اين
مفهوم در طراحي ش��هري در باالترين سطح بر تئوريها و طرحهاي شهري
داللت ميكند.
 .7س��وره ملک،آیه:3همان کسی که هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید .تو ای 
کسی که چشم بینا داری ،در آفریده های خدای رحمان هیچ اختالف و تفاوتی 
نمی بینی ،چراکه همه روی به سوی هدفی دارند که برایشان مقرر شده است
و برای رس��یدن به مقصد خود از ش��رایط الزم برخوردارند .باز چشم به سوی 
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پيچيدگي :تبلور كثرت موجود در ش��هر مس��تلزم آن اس��ت كه شهر
يكنواخت و يكسان به نظر نيايد لذا فضاهاي شهري در تمامي سطوح و
در تمامي اجزا با حفظ س��ادگي از ميزان متناسبي پيچيدگي و غير قابل
پيش بيني بودن برخوردار هستند.

آفریده ها برگردان و بادقت در آنها بنگر ،آیا خلل و نقصانی در آنها می بینی؟
 .8س��وره نور ،آيه  :42و مالكيت و حكمراني آس��مانها و زمين(خلقت) از آن
خداست و غايت و آمال همه(خلقت) بسوي خداست  .
 .9س��وره هود ،آیه :61اوس��ت که شما را از زمین پدید آورده و در آن رشدتان
داده و از شما خواسته است که در آن آبادانی کنید.

هویت شهر

توزیع :وجود كثرت ميان عناصر ش��هري مالزم آن اس��ت كه عناصر
با درجه اهميت پايين تر در خارج از مراكز و در راس��تهها توزيع ش��وند
و ب��ه دلي��ل نبود ميزان الزمي از وحدت ميان آنه��ا ،كليتي يكپارچه در
سطح يك مركز شهري ايجاد نكرده و تنها در سطح شهر ايجاد وحدت
و كليت نمايند.
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شماره شانزدهم  /سال هفتم /زمستان 1392

