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  اصول و معيارهايى براى ارتقاء كيفيت فضاى كنارة رودخانه دزفول
محدودة بين پل قديم تا بقعه رودبند

چكيده
   بافت شهرى، بناهاى آبى باستانى دزفول، به همراه رود دز، پتانسيلى به وجود آورده اند كه درصورت توجه به ابعاد، مفاهيم، 
اصول و معيارهاى طراحى فضا، مى تواند منجر به توليد فضاهاى عمومى منحصر به فردى شود كه نقشى اساسى در تقويت 
هويت شهرى دزفول بازى نمايد. هدف از اين مقاله، ارائه پيشنهادهايى جهت ايجاد چنين فضايى است. اين مقاله در ادامه 
پژوهشى با عنوان: «تعريف محدوده و بررسى ابعاد گوناگون فضا به منظور بكارگيرى مفاهيم آن در طراحى فضاى شهرى» 
است كه در قالب يك طرح پژوهشى توسط اين جانب براى دانشگاه آزاد اسالمى دزفول، در سال 1389 به اتمام رسيد. نتايج 
آن، ارائه پيشنهادهايى جهت طراحى به منظور ارتقاء كيفيت فضايى كناره رودخانه دز در محدودة مذكور مى باشد، كه مى تواند 
به عنوان راهنما جهت استفاده طراحان شهرى و معماران، جهت خلق فضاهاى عمومى مورد استفاده قرار گيرد. راهبرد تحقيق، 

روش هاى تركيبى و مطالعه موردى است و از تكنيك هاى مطالعات كيفى جهت كشف نتايج استفاده شده است.
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مقدمه
  دست مايه اصلي طراحي فضاهاي عمومي شهر، مفهوم فضاست. به همين جهت شناخت ابعاد 
گوناگون مفهوم فضا، و اصول و معيارهاى طراحى آن مى توان، در خلق صحيح فضاهاى عمومى 
نقش مؤثرى داشته باشد. بسيارى از شهرهاى امروزى ايران، بخصوص دزفول، از كمبود چنين 
فضاهايى رنج مى برند. محدوده كناره رودخانه، پتانسيل مناسبى را فراهم مى آورد تا فضاهاى 
عمرانى  اقدام  هرگونه  كه  چون  بگيرد.  شكل  آن ها  اطراف  در  مناسبى  شكل  به  شهرى  عمومى 
بروز  باعث  مشكل  يك  رفع  تا  گردد  برنامه ريزى  همه جانبه  مطالعات  اساس  بر  بايد  شهرى، 
تعريف   " عنوان؛  با  اين جانب  پژوهشى  طرح  اساس  بر  حاضر  مقاله  لذا  نگردد،  ديگر  مشكالت 
محدوده و بررسى ابعاد گوناگون فضا به منظور به كارگيرى مفاهيم آن در طراحى فضاهاى شهرى 
"، به دنبال ارزيابى كيفيت فضايى بخش جنوبى لبه رودخانه دزفول، محدوده بين پل قديم تا 

بقعه رود بند، بر اساس اصول و معيارهاى مطلوبيت فضاى مطلوب مى باشد . 
راهبرد تحقيق بكار گرفته شده در اين پژوهش، راهبرد تركيبى – مطالعه موردى، از جمله هفت 
راهبرد تحقيق ارائه شده در "كتاب روش هاى تحقيق در معمارى"1  مى باشد.  نتيجه آن، اصول 
حسى  و"  كاركردى  كالبدى،  معيارهاى  تفكيك  به  رودخانه  كنار  فضاى  مطلوبيت  معيارهاى  و 
اين كه  براى  كه  است  توضيح  به  مى باشد.الزم  مطلوب  عمومى  فضاهاى  خلق  جهت   ،" ادراكى
فضا به فضاى مطلوب تبديل گردد، ابعاد گوناگون آن بايد مورد مداقه قرار گيرد كه در مقاله ى 
حاضر به آن اشاره شده است، اما موضوع مورد بررسى در مقاله ى حاضر، بصورت خاص محدود به 
ارزيابى ابعاد فضا در مقياس چهره آن شده است تا امكان بررسى آن با تفصيل بيشتر حاصل آيد 
و نتايج تحقيق منجر به كلى گويى در اين خصوص نگردد. اين نتايج مى تواند به عنوان راهنمايى 

جهت استفاده طراحان شهرى و معماران مورد استفاده قرار گيرد.

1- مفهوم فضا و ابعاد آن
   براى اين كه شهر داراى مطلوبيت كالبدى باشد، بايد به لحاظ پيكر2، سيما3، چهره4  و روحيه5  

داراى خصوصيات مناسب باشد.
 چهره شهر، به دليل اين كه، «نخستين تصوير ذهنى ناظر از درون شهر البته پس از روحيه كه 
چهره، خود يكى از عوامل سازنده آن است، بر اساس آن شكل مى گيرد»(مزينى، بى تا: 79)، 
داراى اهميت دوچندان است. فضاهاى شهرى، به عنوان يكى از سه عامل اساسى سازنده چهره ى 
شهر، از نقش محورى در اين ميان برخوردار است. اما اولين سؤال براى ارزيابى فضاى مناسب 

شهرى، اين است كه، مفهوم و ماهيت فضا چيست و ابعاد آن كدامند؟

1ـ1.  مفهوم و تعريف فضا
رياضيات،                فيزيك،  فلسفه،   ، جغرافيا جمله  از  علمي  گوناگون  رشته هاي  در  فضا  مفهوم 
جامعه شناسي، روان شناسي، معماري و شهرسازي نقش اساسي بازي مي كند، هر كدام از آن ها 

روش  ديويد،(1384)،  وانگ،  ليندا-  گروت،   -1  
هاى تحقيق در معمارى، ترجمه : عليرضا عينى 

فر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 2- پيكر شهر عبارت است از شكفتن بافت شهر 
شهر  جسم  عوامل  كليه  بافت  از  مراد  درفضا، 
(بخش هاى ساخته شده و نشده)، راهها، عوامل 

طبيعى و مانند آن ها است. 
...[عوامل سازنده پيكر شهر عبارتنداز]؛ ساختمانها 
و فضاها به طور كلى. اما ساختمانها ـ در عرصه 
پيكر شهر ـ مركب از حجم هاى پر و حجم هاى 
ساخته  فضاهاى  شامل  فضاها،  و  هستند  خالى 
شده به دست آدمى و فضاهاى طبيعى مى باشند. 
غير از فضاهاى طبيعى( درياچه، رودخانه، بركه، 
درخت  مانند  طبيعى  عوامل  آن ها)،  مانند  و  دره 
ازعوامل  است  ممكن  نيز  كوه  و  تپه  و  بيشه  و 
سازنده پيكر شهر باشند. اگرچه پيكر شهر ثابت 
به  ولى  محدود)  زمانى  هاى  دوره  در  است(الاقل 
جهت  همين  به  است،  وابسته  گر  مشاهده  ديده 
مكان و زمان در نمايانى پيكر شهر نقش اساسى 
دارد. به همين جهت سؤال غيرمعمول لينچ، «اين 
معنى  و  موضوعيت  است؟»،  زمانى  چه  مكان، 
مى يابد. پيكرشهر به هنگام ورود به شهر ... ونيز 
استراتژيك[مانند]  نقاط  برخى  از  شهر  درون  در 
يا   (59-61 تا:  بى  «(مزينى،  ها  بلندى  ازباالى 
ازنقاطى كه امكان مشاهده بخش عمده اى پيكر 

از شهر وجود داشته باشد.
مزينى  توسط  بار  اولين  كه  پيكرشهر  «مفهوم 
مطرح شده است، همانطوركه خودش به آن اشاره 
مى كند، اگرچه حاصل تأثير تك تك ساختمانها 
و عوامل طبيعى است، «اما تقريباً هيچ ساختمانى 
مطرح  پيكرشهر  تصوير  در   ... منفرد،  صورتى  به 
نيست، آن چه مهم است، تركيب حجم و فضاها و 
تأثير كلى است كه آن ها پديد مى آورند» (مزينى، 

بى تا:62).
يافتن  جسميت  از  است  عبارت  شهر  سيماى   -3
كه  هنگامى  بُعد،  دو  دروراى  درفضا،  شهر  بافت 
دورتر از  آن نزديكتر از پيكر و  ويژگيهاى بصرى 
چهره (نگاه كنيد به تعريف چهره در ادامه مقاله) 
به ديده ميآيد» (مزينى، بى تا: 67). تصاوير ذهنى 
پيكر  از  تفصيلى تر  شهر،  سيماى  از  حاصل  ناظر، 

وكلى تر از چهره است.   ← ← ← ← ← ← ← ←

  اصول و معيارهايى براى ارتقاى كيفيت فضاى كناره رودخانه دزفول



دوفصل نامه، دانشكده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهيد چمران اهواز
شماره دوم - پاييز و زمستان 91

69

وارد  اگر  بنابراين  نموده اند.  برخورد  پديده  اين  با  متفاوت  گونه اي  به  خود  نياز  و  شرايط  به  بنا 
مباحث تخصصى هر يك از رشته هاى علوم شويم، با ديدگاه هايى متفاوت از فضا روبرو خواهيم 
تا  كه  است،  نظر  مورد  آن  معمارانه  و  شهرسازانه  ديدگاه  از  فضا،  مفهوم  اين جا  در  گرديد.اما 
اندازه اى مبتنى بر نقطه نظرات فالسفه مى باشد.با اين حال نقطه نظرات مختلفى در خصوص فضا 
در شهرسازى و نيز فلسفه وجود دارد. براى مثال،ارسطو، «فضا را ظرف تمام اشياء توصيف نموده 
است و به اين ترتيب  فضا را به عنوان مفهومي مطلق معرفي مي نمايد» (راسل،1351: 54-42)

"كانت" در مورد فضا، نظري متفاوت ارائه مي نمايد؛ وي فضا را متعلق به ساختار ذهني فكري 
گويد:  مى  وى  بيروني.  دنياي  در  آمده  دست  به  تجارب  حاصل  و  تجربي  مفهومي  نه  و  مي داند 
«مي توانيم فضا را صرفاً  از ديدگاه انسان تعريف كنيم. وراي وضعيت ذهني ما، بازنمودهاي فضا 
به هر شكلي كه باشد، معنايي ندارد، چون نه نشانگر ويژگي ها و مقادير فضاست و نه نشاني از 
آن ها در رابطه شان با يكديگر دارد. فضا  نمي تواند قائم به ذات باشد و تنها در ما وجود دارد» 
(كانت ←راسل، 1365: 524). به اين ترتيب و با اين ديدگاه، آن چه ما اشياء خارجي مي ناميم، 

هيچ چيز ديگري جز نمودهاي صرف احساس هاي ما نيستند، كه شكل شان فضاست.
كند  مى  ارزيابى  مطلق  مفهومى  را  فضا  نيوتن  فيزيكى"،  "فلسفى   هاى  ديدگاه  اساس  بر 
 » است:  معتقد  خاص  نسبيت  نظريه  اساس  بر  اينشتين  حالى كه  در   ،(54-42 (راسل،1351: 
و  (مدني پور، 1379: 9)  مي  كند»  تغيير  سنجش  چهارچوب  و  ناظر  به  بسته  ها  زمان  و  طول ها 
هر  است:  معتقد  اينشتين  حال  اين  با  گردد.  مى  ارزيابى  نسبى  موضوعى  فضا  ترتيب  اين  به 
دو مفهوم فضاي نسبي و مطلق «آفريده هاي آزاد تخّيل انسان اند، ابزارهايي براي فهم آسان تر 
تجارب حسي مان»( مدني پور، 1379: 9). يورگ گرتر در تعريف فضا عنوان مي كند كه:«به نظر 
مي رسد كه نزديك ترين تعريف اين باشد كه فضا را خالئي در نظر بگيريم كه مي تواند شيئي را 
در خود جا دهد و يا از چيزي آكنده باشد. فضا موجوديتي نيست كه تعريف دقيق و مشخصي 
موجود  كافي  فضاي  "هنوز  مي گوييم:  چنانكه  است،  اندازه گيري  قابل  حال  اين  با  باشد.  داشته 
است""اين فضا پر است" اين اظهار نظر ها با نظر ارسطو كه فضا را با ظرف قياس مي كند، مطابقت 

دارد»(187:1375). 
يوردانو برونو6 معتقد است : « فضا مجموعه اي است از روابط ميان اشياء و آن گونه كه ارسطو بيان 
داشته، حتماً نمي بايست كه از همه سمت محصور باشد. " فضا به دو گونة " فضاى پيرامون يا 
فضاى ما بين تقسيم مى شود» ( ُگرتر، 1375: 188-187). مانوئل كستلز7 در خصوص فضا معتقد 
است: «فضا بازتاب جامعه نيست، بلكه خود جامعه است. فضا بعد مادي جامعه است و اگر آن را 
مستقل از روابط اجتماعي در نظر بگيريم، مانند آن است كه ماهيت را از جسم آن جدا سازيم 
» (كستلز، 236:1977). سرانجام علي مدني پور، «فضا را به مثابه تجمع افراد و اشياء، از نقطه 
نظراتي متنوع و بهم مرتبط تعريف مي كند»(مدنى پور،1:1379). بنا بر تعاريف مختلف يادشده، 
فضا داراي ابعاد گوناگون است و بسته به ديدگاه مختلف تعابير متفاوتي از آن ارائه مي شود و 
نمى توان به تعريف واحدى از آن دست يافت، كه جامع و مانع باشد؛ از اين رو،  شناخت فضا به 

جاى اين كه مبتنى بر تعريف مشخص از آن باشد ، بايد مبتنى بر شناخت ابعاد آن باشد.

1ـ2.  ابعاد فضا
فهرست اين ابعاد عبارتند از : 

- فضاي رياضي، فضاي كالبدي( فيزيكي)، فضاي "حسي  ادراكي"
- فضاي مابين، فضاي مثبت، فضاي تهي(خالء)

← ← ← ← ← ← ادامه پى نوشت صفحه قبل 
شناسانده  ما  به  را  آن ها  بار  نخستين  براى  لينچ، 
لبه،  راه،  عبارتنداز؛  گانه  پنج  عوامل  اين  است.« 
 :1372 لينچ،  نشانه«(مزينى←  و  محله  گره، 
بيست) لينچ در كتاب» سيماى شهر»، توضيحات 
كافى درخصوص عوامل سازنده سيما داده است، 
لذا دراين جا از پرداختن به آن صرف نظر مى گردد.

كه[ناظر]ازدرون  بصرى  برداشت  نخستين   -4
از  پس  (البته  است  آن  ازچهره  كند،  مى  شهر 
روحيه اى كه چهره، خود يكى از عوامل سازنده 
آن است)»(مزينى، بى تا: 79). سه عامل اساسى 
چهره شهر عبارتنداز:« ساختمان ها، فضاها و اثاثيه 
عنوان  به  ساختمانها  تا:80)  بى  شهر»(مزينى، 
تك  و  منفرد  صورت  به  نه  چهره،  سازنده  عناصر 
موردنظر  آن ها  رديف  و  جمع  بصورت  بلكه  تك، 
از  نيكو  اى  چهره  اين كه  براى  ساختمانها  است. 
مانند؛  خصوصياتى  داراى  بايد  دهند،  ارائه  شهر 
پيوستگى رديف ساختمانها، تبحر درساخت، عدم 
شلوغى در نما، عدم يكنواختى نما ازجمله مواردى 
اشاره  آن ها  به  تلويحى  بصورت  مزينى  باشند،كه 

نموده است.
خصوصياتى  ازكليه  است  عبارت  شهر  روحيه   -5
كه شهر دارا است و در كالبد آن( و جسم وجان) 
تجلى مى كند و به ديده و يا به احساس مى آيد. 
دركارند،  حواس  همه  آن  درك  و  دريافت  براى  

ولى سابقه ذهنى الزم نيست.
اين   » : مى گويد  عادى  ناظر  يك  كه  هنگامى   ...
ندارم»  دوست  را  شهر  اين   » است»،  زيبا  شهر 
...، از يك چيز سخن مى گويند : روحيه شهر. « 

(مزينى، بى تا: 89)
كالبد  ديگر  عامل  سه  پيوند  و  جمع  از  روحيه   »
مردم،  اضافه  به  چهره  و  سيما  پيكر،  يعنى  شهر، 
زندگى و سرزندگى ايشان و نيز حركت ( هم پياده 
همچنين  و  تا: 89)  بى  (مزينى،  سواره) «  هم  و 
مى شود.  حاصل  صدا  و  بو  و  نور  حرارت،  درجه 
تأثير  حاصل  شهرها،  از  مردم  كودكى  خاطرات 

روحيه ى شهر بر تصوير ذهنى شهروندان است.
6- Giordano Bruno
7- Manuel Castells
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-فضاي سخت، فضاي نرم، ضد فضا
- فضاي عمومي، فضاي خصوصي

- فضاي مطلق، فضاي ذهني، فضاي رابطه گرا(اجتماعي)- فضاي روز، فضاي شب» (ُگرتر، 1375: 
236-222)و( مدني پور، 1379: 152-100) و (هدمن و ديگران، 1373: 68) و (ترانسيك، 1986: 

(84-68

1-2-1- فضاي رياضي، فضاي كالبدي( فيزيكي)، فضاي حسي – ادراكي
با  فضا  اين  نمي باشد.  درك  قابل  مستقيماً  كه  چرا  ذهني،  و  مجرد  است  فضايي  رياضي،  فضاي 
مجموعه اي از اطالعات و مختصات مشخص مي شود و با استفاده از ابزاري مانند نقشه، مدل، فرمول 
يا نمودار قابل شناسايي است، اما فضاي كالبدي، فضايي ملموس، قابل رؤيت و به صورت عيني قابل 
ادراك است، و مي توان آن را به وضوح لمس نمود. محدودة آن با ابزار مادي تحديد و تعريف مي شود 
و از طريق عناصر تعريف كننده اش امكان شناخت مي يابد، و انواع گوناگون فضاي بسته، نيمه بسته 
و باز را شامل مي شود و تا اندازه  زيادي با ابزار هاي اندازه گيري قابل تعريف است. فضاي حسي و 
ادراكي خصوصيتي بينابيني دارد.« بعضي از صفات آن مستقيماً قابل ادراك است و بسياري ديگر 

از راه اطالع شناخته مي شود يا اصًال شناخته نمي شود» (ُگرتر، 1375: 222). 

1-2-2-فضاي مابين، فضاي مثبت، فضاي تهي(خالء)
فضاي مابين: فضا را مي توان سيستمي از روابط ميان اشياء در نظر گرفت. فضاي مابين براي شناخت 
اشياء ضروري است. بدون اين فضا بازشناسي مستقل اشياء عملي نيست و گذشته از آن،  فضاي 

مابين نقش بسيار مهمي در رابطه تك تك عناصر با يكديگر ايفاء مي كند.
فضاي مثبت: در ميان فضاهايي كه انسان خلق مي كند، فضاهايي هستند كه به خاطر خصوصيات 
بارز و مطرح شان از ساير فضاها متمايز مي شوند. تجربة بي نظيري كه اين فضاها ارائه مي دهند، 
سبب مي شود كه ورود به هر يك از اين فضاها براي اولين بار احساسات خاصي را بر مي انگيزاند. 
احساس فرد بازديدكننده تقريباً شبيه آن است كه يكباره قدم به صحنه اي عظيم گذارده، جايي 
كه ناگهان هر حركتي با اهميت جلوه كند. جّو اين فضاها قابل لمس به نظر مي رسد. عناصري 
كه اين فضا را به وجود مي آورند به نحوي ماهرانه فضا را شكل داده اند. فضايي كه داراي ماهيتي  
مستقل و حتي با اهميت تر از تك تك عناصر سازندة آن است.«چنين فضاي سه بعدي قوي  
حركت  هر  به  كه  خاصي  اهميت  توسط  را  درك"خود"  كه  مي كند  ايجاد  مثبتي  حسي  تجربه 
داده مي شود، تقويت مي كند . اين تجربه حسي مثبت توسط افرادي كه بطور مشترك  از اين 
فضا استفاده مي كنند، از طريق باال رفتن آگاهي شان نسبت به رابطة اجتماعي با ديگران كامل 
مي شود. وقتي فضايي اين كيفيت نادر و جادويي را دارد، طراح نيازي به پر كردن خالء ندارد. 
آن جا خالئي وجود ندارد و از فضاي مثبت پر شده است» (هدمن و ديگران، 1373: 69 - 68).

فضاي تهي: «نوع فضاي مابين تابع اندازه، تناسب و فرم عناصر محدود كنندة آن است. اگر اين 
سه عامل بر روي فضاي مابين دو چيز اثر نگذارند،  فضاي موجود را تهي مي ناميم. زماني از تهي 
كامل صحبت مي كنيم كه اصًال هيچ چيز قابل تشخيص نباشد، مثًال تاريكي مطلق يا بر روي 
تحريك  ترتيب هيچ چيز حواس ما را  دريا هنگامي كه آسمان صاف و بدون ابر باشد. به اين 
نمي كند و انسان از عدم دريافت تحريكات قابل درك دچار مشكالتي مي شود» ( گرتر، 1375: 

.(236 - 237
تهي به معني يكنواختي محض يا فقدان هر نوع تحريك ادراكي تنها روي دريا و يا در تاريكي 
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مطلق نيست، بلكه در بين ساختمان هاي مسكوني يكنواخت نيز احساس مي شود، به شرط اينكه 
موقعيت ساختمان ها نسبت به يكديگر به گونه اي باشد كه باعث تشديد يكنواختي شود و نماها 
طوري طراحي شده باشند كه در عمل محركي مؤثر بر ادراك ايجاد نكنند. در اين صورت است 
كه احساس انسان آكنده از يكنواختي مي شود و خود را تنها و منزوي مي پندارد، يا به عبارت 
ديگر"تهي"  را درك مي كند. مشكل تهي بودن يكي از داليلي بود كه طرح هاي شهرسازي مدرن 

مانند، طرح پالن ويژن8  "لُُكربزيه" از پيش محكوم به شكست كرد.

1-2-3-فضاي سخت، فضاي نرم، ضد فضا
"ترانسيك" مجموعة فضاهاي شهري را به سه دسته به شرح زير تقسيم  نموده است.

«نرم فضا9 : فضايي طبيعي در داخل يا خارج از شهر است، كه شامل باغها، پاركها، فضاي سبز 
مي باشد. اين فضا مي توان بدون شكل و لبة مشخص باشد و لزوماً نياز به حصار و محدودة معين 
ندارد. از شلوغي فرم شهر مي كاهد و واكنشي نسبت به محيط ساخته شده با عملكرد تفريحي 

است.
سخت فضا10 : منظور "ترانسيك" از اصطالح سخت فضا، فضايي است كه از اطراف به بدنه هاي 
معماري محدود است و عمل كرد آن ايجاد فعاليت هاي اجتماعي و گردهمايي است.اين فضا قابل 
اندازه گيري است و محدودة آن تعريف شده و قابل ادراك است، به عبارت ديگر"محصور بودن" 

مهم ترين عامل در تعريف  اين فضا است»(ترانسيك، 1986 :61-50).
اما فضايي كه بدون شكل و مداومت و فاقد لبة قابل ديدن باشد، ضد فضا  است.

1-2-4- فضاي عمومي، فضاي خصوصي
در فضاي رياضي اختالفي ميان فضاي عمومي و فضاي خصوصي نيست؛ اما در فضاي احساسي 
به  محتاج  سو  يك  از  اجتماعي»  عنوان«موجودي  به  بشر  دارد.  بسياري  اهميت  اختالف  اين 
سايرين است. تماس با ساير همنوعان اساس هر گونه زندگي اجتماعي است. از سوي ديگر هر 
فرد اجتماع به محدودة فردي خود براي آرامش و تفكر و رفع خستگي نياز دارد. فضاي عمومي و 
فضاي خصوصي در رابطة تنگاتنگ با يكديگرند، در عين اينكه هر يك از آن ها اصليت و اهميت 

خود را حفظ مي كند.
"ادوارد هال"11 هاله هاي فضايي موجود در پيرامون هر فرد را به چهارگونه تقسيم بندي كرده 
است: «هالة كامًال خصوصي، هالة شخصي، هالة اجتماعي و هالة عمومي» (53:1376) اين حريم 
مركز  بين  فاصلة  كرد.  تصور  شخص  هر  دور  به  متحد المركزي  دواير  صورت  به  مي توان  را  ها 
(شخص) تا حريم نهايي اين دواير متغير است. از طرفي تابع فرهنگ و از طرف ديگر تابع موقعيت 

مي باشد.
"الكساندر" پژوهش گري است كه در خصوص قلمرو و عرصه هاي جمعي و خصوصي بطور مفصل 
شهري،  عمومي  مي كند، «فضاي  تقسيم  دسته  شش  به  را  فضا  وي  پرداخت هاست.  تحقيق  به 
فضاي نيمه عمومي، فضاي عمومي خاص يك گروه،  فضاي خصوصي خاص يك گروه، فضاهاي 
خصوصي خانواده، فضاهاي خصوصي فرد» (الكساندر و ديگران، 1371: 158 - 157). او معتقد 
است، بسياري از معضالتي كه فضاهاي طراحي شده كنوني با آن دست به گريبان است، ناشي از 

عدم تفكيك و اختالط، اين عرصه هاست.

2-2-5- فضاي مطلق، فضاي ذهني، فضاي رابطه گرا(اجتماعي)

8- Plan Vision
9- Soft Space
10- Hard Space
11- Edward Hall
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براساس نظريه فضاي مطلق، فضا واقعيتي عيني و قائم به ذات است و فارغ از ناظر مي باشد. بر 
اساس اين ديدگاه، معمار وظيفه دارد فضاي كالبدي بر اساس اصول زيبايي شناسي و فارغ از 
خصوصيات ناظر طراحي نمايد. اين ديدگاه مدرنيستي بود كه منجر به معماري بين المللى گرديد 

و در نهايت به شكست انجاميد.
فكري"  ذهني  ساختار"  به  متعلق  فضا  شده،«  ارائه  كانت  سوي  از  كه  ذهني،  رويكرد  اساس  بر 
آن چه  ندارد.  معنايي  باشد،  كه  شكلي  هر  به  فضا  نمودهاي  باز  ما  ذهني  وضعيت  وراي  است. 
ما اشياء خارجي مي ناميم، هيچ چيز ديگري جز نمودهاي صرف احساس هاي ما نيستند، كه              
شكل شان فضاست»(مدني پور، 1379: 8-6). بر اساس اين ديدگاه، معمار بر مبناي ديد ناظر از 
نقاط مختلف كالبد، فضا را طراحي مي كند و در ضمن به ديدگاه هاي اجتماعي و فرهنگي ناظر نيز 

در اين طراحي توجه مي نمايد. 
فضا،  به  مطلق گرا  رويكردهاي  برعكِس  رابطه گراست.  ديدگاه  فضا،  خصوص  در  سوم  ديدگاه  اما 
جنبه اي  يا  رويدادها  ميان  است  رابطه اي  صرفاً  كه  مربوط اند  فضاهايي  به  رابطه گرا  «ديدگاه هاي 
از رويدادها. فضايي است ادراكي و محصول جامعه با بافت و زمينه اي كه توجه اش به ويژگي هاي 
مكان هاست»(مدني پور، 1379:  8). بر اساس اين ديدگاه معمار به دنبال خلق فضاهاي جمعي است 
. فضاهايي كه امكان بروز فعاليت هاي اجتماعي را فراهم آورد و فضا تحت تأثير اين فعاليت هاي 
اجتماعي، به مكاني با هويت و سرزنده بدل گردد. فضايي كه در خاطره جمعى شهروندان، حك شود 

و ايشان نسبت به آن فضا احساس مثبتى داشته باشند.

1-2-6-فضاي روز، فضاي شب
اگر در نگرش به فضا، عامل زمان را نيز در نظر بگيريم وجه افتراق جديدي به وجود مي آيد. در 
تجربة فضا،  اختالفي بين فضاي روز و فضاي شب را مي توان قائل شد. «فضاي روز براي ادراك 
تقدم دارد. تصور معمولي ما از فضا،  از فضاي روز حاصل شده است و براي شناخت فضاي شب به 
ناچار ما از اين تصور استفاده مي كنيم تا بتوانيم فضا شب را احساس نماييم» (ُگرتر، 1375: 224). 
«فضاي شب فاقد عمق و جهت است و اثري نامعين بر روي انسان مي گذارد. فضاي روز و شب دو 
حد يك طيف و گسترده هستند، كه اختالف آن ها در نوع روشنايي آن هاست.  فضاي روز پر از نور 
است و فضاي شب غرق در تاريكي و البته بين اين دو حد نيز مراحلي مياني از تاريكي و روشنايي 

قرار دارند، بدين منظور كافي است به نور غرب يا هواي مه آلود بينديشيم»(ُگرتر، 1375: 224).
 

1ـ3.  عناصر سازنده فضا
فضا از طريق عناصر محدود كنندة آن قابل شناسايي است و ويژگى آن تابع چگونگي و نظم حاكم 
بين اين عناصر است. با اين حال، محدود كردن فضا با استفاده از عناصر سازه اي همچون ديوار يك 
مقوله است و در هم آميختن فضا با حال و هوايي مرتبط با فعاليت ها، تصورات ذهني، خصوصيات 
اجتماعي كه در فضا بروز پيدا مي كند و حواس و عواطف افراد به كاربرندة آن فضا را بر مي انگيزد، 

مقوله اي ديگر. به اينها بايد خصوصيات فرهنگي و اقليمي را نيز افزود . 
طراح شهري، براي اينكه به خلق فضايي مطلوب موفق گردد،  بايد به تمام موارد باال توجه خاص 
مبذول نمايد؛ به عبارت روشن تر، بايد به عناصر سازندة فضا يعني فرم( كه عناصر مادي سازنده آن 
مي باشند)، رفتارها(كه عوامل و خصوصيات كالبدي، اجتماعي و فرهنگي به آن شكل مي دهند) و 

معني (كه تصاوير ذهني، فرهنگ و خصوصيات اجتماعي سازندة آن هستند) آگاهي داشته باشد.
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1ـ3 ـ 1.  عناصر مادى سازنده فضا 
«كيفيت فضا در وهلة اول تابع عناصر مادي متشكله آن و ارتباط اين عناصر با هم است و اين 

عوامل خود تحت تأثير مشخصه هاي ذيل هستند:
ابعاد عناصر

موقعيت عناصر نسبت به يكديگر
 نوع عناصر، جنس، سطح، بافت و رنگ» ( ُگرتر، 1375: 243 و 242)

از آن جايى كه كناره ها و سواحل، يكى از گونه هاى فضاهاى عمومى شهرى به شمار مى رود.
(الرى بقال،40:1389) و فضاهاى عمومى شهرى، باعث ايجاد « آرامش و احساس تعلق خاطر 
در شهروندان مى گردد و محلى براى گردش، ارتباطات و معاشرت را فراهم مى سازد و به بهبود 
درماندگى،  بروز  از  پيش گيرى  براى  فضاهايى"  چنين  مى كند."تقويت  كمك  شهرى  محيط 
افسردگى، گوشه گيرى و خشونت در ميان شهروندان، بسيار مؤثر و حتى ضرورى است. وانگهي 
اين فضاها مي توانند فرصتي براي رشد خالقيت بوجود آورند و محيطي "تفريحي تفرجگاهى"، در 

يك مجموعه شهري باشند» ( الرى بقال، 36:1389).   
اما عناصر مادى سازنده فضا عبارتند از: كف، جداره ها، سقف و عناصر مستقر در فضا. 

الف. كف
كف، «عنصر مشترك در فضاهاي مختلف عامل ارتباط تك تك فضاهاست و به عكس وقتي در 
كف اختالف سطح "يا جنس" به وجود آوريم، اين حركت،  ارتباط مستقيم دو سطح را قطع كرده 
و فضا را تجزيه مي كند. هنگامي كه ساختمان هاي منفرد، نافذ و مؤثر باشند و ارتباط طراحي 
بهتري با هم داشته باشند، تنها يك كف صاف و ساده كه حداقل توجه را جلب كند، مطلوب 
است . از سوي ديگر، اگر ساختمان ها با هم عدم هماهنگي داشته باشند و يا در پيرامون فضا 
شكافي بزرگ وجود داشته باشد، از طراحي دقيق كف مي توان براي جبران كمبودها استفاده 

كرد» ( الرى بقال،13-14:1389 ).
ب. جداره ها

"جداره ها در ايجاد حس وحدت و يك پارچگى و يا تقسيم فضا و كال" در ساماندهى به فضاهاى 
جداره هاى  خصوصيات  كند،  پيدا  تحقق  نقش  اين  اين كه  براى  اما  دارند؛  مؤثرى  نقش  شهرى 

فضاى شهرى بايد به درستى تعريف شوند. اين خصوصيات عبارتند از: 
"- خط افق آسمان

-فاصله بين ساختمان ها
- تناسب پنجره ها، برجستگي ها و فرورفتگي هاي نما، درها و ساير عناصر

-فرم و شكل كلي بنا
-محل و نحوة قرارگيري مدخل ورودي

-جنس مصالح، پرداخت و بافت نما
-الگوي سايه حاصل از حجم و عناصر تزئيني

-مقياس بنا
-سبك معماري" (هدمن و ديگران، 1373: 23)

تا  و  كند  تغيير  مي تواند  محيطي  اوضاع  به  توجه  با  فوق  خصوصيات  از  يكي  هر  اهميت  ميزان 
حدودي نيز به ميزان موفقيت ضوابط ديگر بستگي دارد. در ارزيابي  نهايي، تأثير كلي طرح است 

كه مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد.
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ج. سقف
"اغلب فضاهاي شهري فاقد سقف هستند." با اين حال "خط آسمان ساختمان هاي محصور كنندة 
فضا، محدوده اي را تعريف مي كند كه به طور ذهني مي توانند لبه هاي سقفي فرضي را براي فضا 
تعريف كنند» (الرى بقال، 1389 : 15).« براى اين منظور بايد جداره هاى پيوسته و با تغييرات 

ارتفاعى كمتر از25 درصد داشته باشيم13» (هدمن و ديگران، 1373: 95).
د. عناصر مسقر در فضا

اين عناصر، «جزئي از بدنه، كف يا سقف نيستند ولي به لحاظ موقعيت، ابعاد و تناسب، رنگ، 
فرم و شكل و حالت در فضا تأثيرگذار مي باشند» (الرى بقال، 1389 : 15). اين عناصر در دو 
دسته خالصه مى شوند: اثاثيه يا مبلمان شهرى و عناصر طبيعى مانند درختان و آب. ساير عوامل 
تأثيرگذار بر كيفيت فضا، عبارتند از : رابطه توده و فضا و رابطه كل و جزء.1ـ3 ـ 2.  رفتارها، « از 
طريق رواج برخي رفتارها يا ايجاد محدوديت براى بعضي رفتارهاي ديگر در فضا، مي توان احساس 
خاصي را در افراد ايجاد نمود، به گونه اى كه كيفيت ويژه اي را از فضا استنباط نمود» (الرى بقال، 
1389 : 20). براى مثال، مردم در فضايى كه رفتارهاى خالف در آن كمتر اتفاق مى افتد، احساس 
امنيت مى كنند و فضا را امن مى خوانند. رفتارها، خود تحت تأثير عواملى شكل مى گيرند. اين عوامل 

بصورت فهرست وار عبارتند از :
محيط
فعاليت

خصوصيات اجتماعى
خصوصيات فرهنگى

عوامل جوى

1ـ3 ـ 3.  معنى ( تصاوير ذهنى )
هنگامي كه فرد شىء را بطور روشن مي بيند و با آن آشنا مي شود، يك تصوير ذهنى14، از آن تشكيل 
مي دهد و تصاوير ذهني وقايع مهم بطور استثنايي تا مدت ها در ذهن باقي مي مانند.«تصاويري كه 
از محيط در ذهن ناظر بوجود مي آيد، به راستي حاصل جرياني دو جانبه بين ناظر و محيط اوست. 
... ناظر پاره اي عوامل بصري محيط را انتخاب مي كند، آن را در ذهن خود به نظام مي آورد و به آن 
معني مي دهد. ... از همين رو تصويرهر عامل ثابت مفروض ممكن است درذهن ناظرين مختلف 

كامًال متفاوت باشد» (لينچ، 1372 :16-19). 
بايد دانست كه تصوير ذهني ممكن است بصري نباشد، مثًال شنيدارى باشد. افراد از صداهاي آشنا 
تصويرهايي در ذهن دارند كه مي توانند به كمك آن ها صداهاي تازه را بشناسند، به همين ترتيب 
تصاوير ذهني از موضوعات مربوط به المسه و حس چشايي نيز وجود دارد و به كمك اين ها مي توان 

خاطرات را به ياد آورد.
مرحله بعدي وضع معيارهايي است كه از يك سو با تصورات ذهني مردم مرتبط باشد و بر اساس 
آن وضع شده باشد و از طرف ديگر چنان بطور مستقيم به فرم مربوط باشد كه سنجش ارزش هر 
طرح پيشنهادي را در مقايسه با پيشنهادهاي ديگر ممكن سازد. در ضمن معيارها بايد در برگيرندة 
نيازهاي متعدد بوده و به صورت كلي تعريف شوند. به طوري كه بتوان از آن ها در موقعيت هاي 
گوناگون استفاده نمود و بر اساس تصوير ذهني عمومي وضع گرديده باشند، تا بتوانند خواست اغلب 
شهروندان را برآورده نمايد. چرا كه امكان انطباق تصوير ذهني با فضاي مورد نظر فضا را داراي 

13-  البته وجود ساختمان ها يا عناصر خاص در نقاط 
كانونى با اختالف ارتفــاع بيش از 25 در صد به دليل 
بهره گيرى از خصوصيات تضاد مى تواند به تنوع خط 
آسمان كمك كند و در ضمن در صورت ارتفاع بيشتر، 
اين عناصر مانند يك تيرك، ارتفاع فضاى شــهرى را 

افزايش مى دهند.
15-Image
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هويت مي نمايد.
2. معيار هاى طراحى

، براى كناره هاى رودخانه به عنوان يكى از انواع  در ذيل معيارهاى طراحى بر مبناى ابعاد فضا
فضاهاى عمومى مورد بررسى قرار گرفته است.در پژوهش مذكور،كه مقاله حاضر از آن استخراج 
انواع  از  يكى  عنوان  به  رودخانه،  كناره  در  فضاها  از  يك  هر  خصوصيات  مفصل  بصورت  شده، 
فضاهاى عمومى بر اساس ابعاد فضا بررسى شده و معيار هاى طراحى از آن استخراج شده است، 

كه در مقاله حاضر بصورت بسيار خالصه به آن اشاره مى گردد.

2-1. معيار هايى بر مبناى ابعاد فضاى رياضى، كالبدى و حسى – ادراكى
از آن جا كه محدوده كنار رودخانه ( و بناهاى آبى )، فضايى ملموس است، بنا براين جزء دسته 
فضاهاى رياضى محسوب نمى شود، اما بايد محدوده آن با ابزار مادى تحديد و تعريف شود تا 
خصوصيات يك فضاى كالبدى مثبت را دارا شود. كناره ها به دليل خصوصيت آن ها، فقط از 
يك سو تحديد و محصور مى شوند و سوى ديگر آن ها با لبه نرم رودخانه تعريف مى گردد. به همين 

جهت جزء نرم فضاها دسته بندى مى گردند.
نظر به اين كه مفهوم فضاى "حسى  ادراكى" ارتباط تنگاتنگى با چگونگى نظم دهى ذهنى ناظر 
به فضاى پيرامون، بر اساس سابقه ى ذهنى ، فرهنگ ، خصوصيات اجتماعى ، موقعيت قرارگيرى،   
زمان قرارگيرى و سرعت حركت ناظر در فضا از يك طرف و نيز خصوصيات كالبدى فضا از سوى 
، در تصوير ذهنى از فضا نيز تغييراتى حاصل مى شود. به همين  ديگر دارد، با تغييرات در هر كدام
جهت در طراحى فضا نه تنها به خصوصيات كالبدى (زيبايى شناسى) و عملكردى فضا بايد توجه 
كرد، بلكه بايد به پيشينه ى ذهنى مخاطبين فضا نيز توجه نمود. به كارگيرى عناصر مأنوس از 
لحاظ ذهنى و نيز تقويت جايگاه عناصر شاخص مانند پل، آسياب ها ، َكت ها و رودخانه و برقرارى 
ارتباط مناسب با بافت شهرى مى تواند بر غناى فضاى كالبدى و همچنين به تبع آن بر غناى 

فضاى حسى ادراكى بيفزايد.

2-2. معيار هايى براى خلق فضاى مابين و مثبت
« هر گاه چند بنا همزمان در حوزة ديد ما قرار بگيرند، براى مثال آسياب هاى آبى و پل هاى روى 
رودخانه و جداره شهرى ناشى از تركيب بناهاى مسكونى و مذهبى روابط بين آن ها از طريق 
فضاى مابين ادراك مى گردد. اگر فاصله دو ساختمان خيلي زياد باشد، ايجاد رابطه بين آن ها 
تنها از طريق ايجاد فضاي مابين متشخص قابل حصول است. به اين ترتيب است كه اين فضا در 
شكل گيري فضاي شهري و عمومي تأثيري كامًال مهم دارد»(الرى بقال، 6:1389). تعريف فضاي 
لبه رودخانه، به عنوان فضايي شاخص، سامان يافته و ارتباط دهنده بين جداره شهرى، بناهاي 
آبي و رودخانه، مي تواند به تشخص فضاي كنار رودخانه كمك كند و بر ارزش ذهني بناهاي آبي 
بيفزايد. ترافيك شهري را مي تواند از هر جا داد، در حالي كه كناره رودخانه فضاي منحصر به 
فردي جهت هويت بخشي به فضاهاي عمومي شهري است كه نبايد به جاي آن، عملكردهاي كم 

اهميت تر را جايگزين كرد.
ايجاد فضايي عمومي كه امكان بروز رفتارهاي متنوع و جمعي را فراهم آورد و متناسب با فرهنگ 
و پيشينه ى ذهني استفاده كنندگان باشد ، مي تواند منجر به باز توليد فضاي مابين مناسبي گردد، 
كه به خاطر خصوصيات بارز و مطرح شان از ساير فضاها متمايز مي شوند و تجربه بي نظيري را 
ارائه مي دهند و سبب مي شوند كه با ورود به آن فضا، احساسات خاصي برانگيخته گردد، «چنين 
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فضاي سه بعدي قوي  تجربه حسي مثبتي ايجاد مي كند. اين تجربه حسي مثبت توسط افرادي 
كه بطور مشترك از اين فضا استفاده مي كنند، از طريق باال رفتن آگاهي شان نسبت به رابطة 
اجتماعي با ديگران كامل مي شود. وقتي فضايي اين كيفيت نادر و جادويي را دارد، طراح نيازي 
به پر كردن خالء ندارد. آن جا خالئي وجود ندارد و از فضاي مثبت پر شده است» (هدمن و 

ديگران، 1373: 69 - 68).
براي خلق فضاي مذكور بايد بين عناصر مختلف سازنده كالبد، رفتار و معني هماهنگي ايجاد 
شود. به اين ترتيب در طرح كالبدي فضا نه تنها بايد بين اجزاء آن شامل كف سازي، جداره هاي 
بافت مسكوني، پل و آسياب ها و نيز مبلمان شهري به لحاظ فرم و شكل و طرح، مصالح سازنده 
ارتباط برقرار گردد، بلكه بايد كاربري ها به گونه اي طراحي شوند كه رفتارهاي گوناگون در كنار 
هم به وقوع بپيوندد، تا فضا به لحاظ تصوير ذهني سرزنده جلوه كند. رفتارهايي مانند قدم زدن، 
نظاره كردن، نشستن، دراز كشيدن، بازديد از بناهاي تاريخي، بازي بچه ها و مانند اين  ها، نه از 
طريق تعريف فضاهاي كامًال جدا از هم، بلكه در كنار هم صورت پذيرند. براي اين منظور الزم است، 
اين مالحظات در طراحي كف فضا انعكاس يابد. جداره ها بصورت پيوسته و در رابطه با كف طراحي 
شوند و با هم از طريق طراحي پله ها و ساير عوامل پيوند دهنده مرتبط گردند. عبور سواره نبايد به 
گسست ميان رودخانه و جداره بافت شهري منجر شود و فضا را به دو بخش منفصل تقسيم نمايد، 

چراكه ناقض پيوستگي فضايي، رابطه توده و فضا و رابطه كل و جزء است.

2-3. معيار هايي در هماهنگي با سخت فضا و نرم فضا
كناره رودخانه به لحاظ طراحي بايد واجد خصوصيات نرم فضا باشد؛ به همين جهت در طراحي كف، 
بدون ايجاد لبه مشخص، بايد ارتباط بين كناره و رودخانه به صورت امن و در عين حال بدون نياز 
به حصار و محدوده معين فراهم گردد. اين مهم از طريق، ايجاد شيب راه ها و ايجاد محدوده هاي 
امن در كنار رودخانه، ميسر خواهد بود. احداث كانال "مانند آن چه هم اكنون احداث شده" در 
، به جهت نقض اين خصوصيت فضا و ايجاد لبه و محدوده مشخص ناقض معيار هاي  كنار رودخانه
مطلوبيت فضايي بوده و از كيفيت فضا مي كاهد (تصوير 1). اما طرف ديگر كناره، آن جا كه به بافت 
مسكوني منتهي مي شود  به لحاظ قرارگيري در دسته فضاهاي سخت بايد داراي طرحي با چارچوب 
سه بعدي16  مشخص، مفصل بندي مشخص بين جداره و كف و غنا در استفاده از عناصر مستقر 
، پله هاي شهري، و مبلمان مناسب باشد، تا مكاني معني دار ايجاد  در فضا مانند درخت، درگاهي ها

نمايد و به زندگي اجتماعي جهت و استمرار بخشد.
ايجاد محور سواره باعث قطع ارتباط پياده بين بافت مسكوني، كناره رودخانه و بناهاي آبي گشته 

و به همين جهت فضا را از زندگي اجتماعي تهي نموده است(تصوير 2).
" يعني  فضا  دهندة  سازمان  مفهوم  نوع  سه  اين  از  تركيبي  سنتي  شهري  فضاهاي  «موفق ترين 
چارچوب سه بعدي، الگوي دو بعدي17، و جايگزيني اشياء در فضا18، كه در باال به آن ها اشاره شد"  
. اما فضاهايي كه توسط كاركردهاي غير مناسب اشغال مي شوند و  بودند» (ترانسيك، 61:1986)
يا رها شده باقي مي مانند، بنا به تعبير ترانسيك جزء فضاهاي از دست رفته  19محسوب مي شوند.

وجود رودخانه و بناهاي تاريخي آبي به همراه بافت سنتي شهري منحصر به فرد، در كنار هم اين 
پتانسيل را دارد كه در صورت برقراري پيوند مناسب بين آن ها، فضايي ايجاد گردد كه به زندگي 
اجتماعي جهت و استمرار بخشد و به ايجاد فضاهايي معني دار و داراي مفهوم براي مخاطبين 
تبديل شود . از چنين فضاهايي، ترانسيك تحت عنوان، فضاي مثبت ياد مي كند. اقدامات انجام 
شده جهت مناسب سازي ساحل رودخانه دز، عمدتاً بدون توجه به چنين رويكردي صورت گرفته 

تصويــر 1- ايجاد كانال در مجــاورت رودخانه ناقض 
معيارهــاى مطلوبيــت در نرم فضا ها اســت ( منبع : 

محمد آذركيش)

تصوير 2- محور ســواره باعث قطــع ارتباط پياده بين 
بافت مســكوني، كناره رودخانه و بناهاي آبي گشــته 

(منبع : محمد آذركيش)

16- Three Dimensional Frame
17- Two-Dimensional Pattern
18- Placement of Object in Space
19- Lost Space
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است، و لذا علي رغم استقبال شهروندان – به دليل فقدان جايگزين كه امكان انتخاب به ايشان 
بدهد- منجر به توليد فضايي با خصوصيات بارز و ايجاد تجربه فضايي جذاب نگرديده است. اين 
مطلب با مقايسه طراحي كناره زاينده رود "در مجاورت پل هاي خواجو و سي وسه پل " و" دز در 

مجاورت پل قديم و جديد " وضوح بيشتري براي مخاطب ايراني پيدا مي نمايد(تصوير 3).

2-3-4. معيارهايي در هماهنگي با تعريف فضاي عمومي و خصوصي 
براي اينكه اشخاص در فضاي شهري احساسى خوشايند داشته باشند، فضاي شهري را بايد به 
قلمروهايي ميان اعمال عمومي و خصوصي بر اساس سطوح مطلوب روابط متقابل تقسيم نمود. 
فضاي شهري پيرامون بناهاي آبي نيز از اين خصوصيت مستثنا نيست. فضاي پيرامون عناصر 
جذاب، مانند پل و آسياب هاي آبي مي تواند به عنوان فضاهاي عمومي تر با فعاليت هاي اجتماعي 
طراحي گردد و هر چقدر از اين عناصر دورتر مي شويم، فضا براي فعاليت هاي خصوصي تر طراحي 
مي گردد. در نهايت، عناصري مانند َكت ها مي تواند، بصورت فضاهاي كامًال خصوصي و دنج در 
نظر گرفته شوند. در اين طراحي فرآيند حركت و پيوستگي بين فضاهاي عمومي تا خصوصي بايد 
رعايت گردد تا وحدت فضايي حفظ گردد؛ به عبارت ديگر، رعايت اصل سلسله مراتب در طراحي 

عملكردي فضا نيز بايد رعايت گردد.

كناره  فضاي  طراحي  با  آن  ارتباط  و  رابطه گرا  و  ذهني  مطلق،  فضاي  مفهوم   .5-3-2
رودخانه و پيرامون بناهاي آبي

بروز      جهت  فضايى  آن،  تاريخى  سابقه  به  توجه  با  حاضر  تحقيق  محدوده  در  دز  رود  كناره 
فعاليت هاى اجتماعى مى باشد و نيز داراى ويژگى هاى منحصر به فرد كالبدى به خاطر وجود 
رود دز، بناهاى پل و آسياب ها و همچنين بافت مسكونى با معمارى غنى و نيز شيب طبيعى 
زمين است كه داراى زمينه ى قوى براى خلق فضاهاى اجتماعى هويت بخش به شهر مى باشد.

عدم استفاده از اين خصوصيت محدوده بناهاى آبى تاريخى و تخريب بخشى از بافت و احداث 
جاده كه منجر به گسست فضايى كاركردى گشته، باعث شده كه دزفول اين مزيت نسبى را به 

تدريج از دست بدهد.

2-3-6 . نقش فضاى روز و شب در تعريف فضايى كناره رودخانه و پيرامون بناهاى آبى
شب  يا  روز  براى  تنها  شده  طراحى  فضاى  طراح،  اشتباه  براثر  شهرى،  فضاهاى  از  بسيارى  در 
مناسب است. براى مثال پاركى كه در روز بسيار سرزنده است، ولى در شب به فضايى وهم آلود 
و ترسناك بدل مى شود. فضاى كنار رودخانه و پيرامون بناهاى تاريخى به دليل تنوع و ماهيت 
خود مى توانند مجموعه اى از كاربرى ها را سامان دهى كنند كه فضا را هم در شب و هم در روز 
جذاب و فعال نگاه دارد. براى مثال تفرج و گردش، قدم زدن و ورزش و نظاره كردن، از جمله 

تصوير 3- مقايسه بستر مناسب فعاليت جمعى در كناره رود هاى زاينده رود و دز( منبع : نويسنده ومحمد آذركيش)
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در روز اتفاق مى افتد. در حالى كه صرف شام به همراه خانواده،  فعاليت هايى است كه معموالً 
فعاليتى معمول در دزفول است كه به خصوص در شب هاى تابستان در كنار رود، اتفاق مى افتد.

ايجاد فضاى مناسب در كنار بناهاى تاريخى و نورپردازى فضا و بناهاى يادشده، به خاطر جاذبه 
كالبدى كه واجد آن هستند، به جذب بيشتر خانواده هاى ساكن شهر و حتى توريست ها در شب 
به  فضا  اين  تبديل  و  زمان  گذشت  با  اين كه  خصوص  به  مى كند.  كمك  ايشان  اوقات  گذران  و 
پاتوقى جمعى اين خصوصيات فضا يعنى (تبديل آن به فضايى جمعى ) افزايش مى يابد. براى 
نمونه از پل خواجو و سى و سه پل در اصفهان مى توان نام برد كه بر اساس همين خصوصيت چه 
در روز و چه در شب محل حضور بسيارى از افراد مى باشد و همواره در اصفهان به عنوان محيطى 

سرزنده و فعال در فضاى شهرى به ايفاى نقش مى پردازد.

3. نتيجه گيرى 
در جستجو به دنبال مفهوم فضا، به اين نتيجه مي توان رسيد كه در درك فضاي شهري بايد ابعاد 
كالبدي، ذهني، نمادين، فرهنگي، اجتماعي را هم زمان مورد توجه قرار داد و با حصول شناخت 
نسبت به آن ها، از هر يك از اين ابعاد در جاي مناسب سود برد. در ادامه مقاله ابعاد گوناگون فضا 
تبيين گرديد و بر اساس ديدگاه هاي مختلف، دسته بندي هاي متفاوت آن تشريح گرديد.(فضاي 
، ( فضاي  رياضي، فضاي كالبدي، فضاي حسي  ادراكي)، (فضاي مابين، فضاي شب، فضاي تهي)
، (فضاي روز و فضاي  ، (فضاي مطلق، فضاي ذهني و فضاي رابطه گرا) سخت، فضاي نرم، ضد فضا)

شب).
باشد و  فضا مفيد  از  ما  جاي خود مي تواند در درك دقيق تر  تقسيم بندي ها در  اين  هر كدام از 
در طراحي مناسب تر فضاي شهري به ما ياري رساند، چرا كه بدون درك عميق از ابعاد فضا و        
تقسيم بندي آن، امكان طراحي محيط مناسب براي شرايط مختلف بر اساس واقعيت از طراح سلب 
خواهد شد و نتيجه  طرحي بدون اصالت و بر اساس سليقة شخصي طراح خواهد بود و مطلوبيت 
فضا از برخي ابعاد حاصل نخواهد شد. عناصر سازندة فضا، موضوع ديگري است كه در اين مقاله 
مورد بررسي قرار گرفت، چرا كه به كمك اين عناصر است كه مي توان به فضا، شكل، واقعيت و 

مفهوم بخشيد.
اين عناصر به چهار دستة عناصر مادي، عوامل جوي، رفتارها و تصاوير ذهني تقسيم شدند، كه هر 
يك از آن ها داراي اجزائي هستند كه در شكل دهي، مفهوم بخشي و يا ادراك فضا توسط مخاطب 
آن مؤثر است. چون كه كيفيت فضا در وهلة اول، متأثر از عناصر مادي متشكله آن و نحوة ارتباط 
اين عناصر با هم است، اين عناصر مادي هستند كه فرم و شكل فضا را مي سازند و يا محدودة آن را 
تعريف مي كنند و عمدتاً عناصري ثابت يا نيمه ثابت در فضا هستند. با اين حال تنها عناصر مادي 

نيست كه كيفيت فضاي شهري را مي سازد.
، در محدوده بين  بر اساس مطالب پيش گفته جهت ارتقاء كيفيت فضاى كناره جنوبى رود دز
ادراكى  حسى  و  كاركردى  كالبدى،  از  اعم  گوناگون  حوزه هاى  در  رودبند،  زاده  امام  تا  قديم  پل 
پيشنهادهاى طراحى، بر اساس مطالعات ميدانى و مقايسه آن ها با پيشنهادهاى صاحب نظران حوزه 
طراحى شهرى كه در پژوهشى كه مقاله از آن استخراج شده، ارائه گرديد . الزم به توضيح است 
كه اين پيشنهادها"كه بصورت جدول ذيل نتايج پژوهش را ارائه مى دهد،" در حوزه راهبرد و تدبير 

ارائه شده اند.
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جدول 1 – نتايج بررسى فضاى كناره جنوبى رود دز در محدوده پل قديم تا امام زاده رودبند و 
پيشنهادات طراحى جهت تبديل آن ها به فضاى جمعى مطلوب
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دنبالــه جدول 1 –نتايج بررســى فضاى كناره جنوبى رود دز در محــدوده پل قديم تا امام زاده 
رودبند و پيشنهادهاى طراحى جهت تبديل آن ها به فضاى جمعى مطلوب
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دنباله جدول 1 – نتايج بررســى فضاى كناره جنوبــى رود دز در محدوده پل قديم تا امام زاده 
رودبند و پيشنهادات طراحى جهت تبديل آن ها به فضاى جمعى مطلوب
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دنباله جدول 1 – نتايج بررســى فضاى كناره جنوبى رود دز در محدوده پل قديم تا امام زاده 
رودبند و پيشنهادهاى طراحى جهت تبديل آن ها به فضاى جمعى مطلوب
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