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Objectives: Today, the expansion of urbanization is associated with the 

disappearance of human activities in the space between buildings. The 

purpose of this research is to understand the dimensions of the 

connection between buildings and the city and how it is captured by the 

dispositive, and finally to find a way to emancipate in the form of an 

immanent connection. 

 Method: The research is done by a qualitative method. The research 

paradigm is emancipation, the strategy is discourse analysis and the 

tactics are data collection, coding, analysis, display, explanation, and 

profanation. 

Result : The findings indicate that the building and the city connection 

factors are related to each other through a hidden network in the form of 

three scales: the large scale includes semantic factors, the medium scale 

social factors, and the small scale include formal and functional-

behavioral aspects. Therefore, social institutions on a medium scale, will 

be captured by the dispositive after constituting as they have a specific 

form and function, and will lose their relationship with the large scale 

and exist officially in the form of a formal institution, which ultimately 

leads increasing control and power, and further disintegration. 

Conclusion: To achieve an immanent connection between the building 

and the city, the official institution should be disabled to reconnect the 

semantic scale for redefining the social institution. Also, it should be 

profane from whatever dispositive has been placed on the concept of 

institution. This is realized by the presence of non-institution in the 

space between the buildings. 
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درون پیوستگی  مفهوم  ماندگار  تبیین 

شهر؛ و  نا  ساختمان  معماری  یک    -بسوی 

 نهاد 

 

 میالد حیدری 

گروه معماری واحد تهران جنوب، دانشگاه    ،دانشجوی دکتری معماری
 آزاد اسالمی، تهران، ایران.

 *اصغر ملک افضلیعلی

اسالمی،  استادیار   آزاد  دانشگاه  جنوب،  تهران  واحد  معماری،  گروه 
 تهران، ایران. 

 مهتا میرمقتدایی 

تهران،    ،علمیهیئتعضو   شهرسازی،  و  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز 
 ایران. 

 

 چکیده  

 بین   ازرنگ شدن و یا  امروزه گسترش شهرنشینی، با کم:  اهداف
ها همراه است.  های انسانی در فضای بین ساختمانرفتن فعالیت

و   شهر  و  ساختمان  پیوستگی  ابعاد  شناخت  پژوهش،  این  هدف 
یافتن راه رهایی و   نهایتاًمعنا و    شبکهچگونگی تسخیر آن توسط 

-ماندگار میمقاومت در برابر این شبکه در قالب پیوستگی درون
 باشد. 

در    ای کهگونهبه ،پژوهش حاضر کیفی است  روش تحقیق روش:
بخشی است. در سطح راهبرد  سطح پارادایم، دارای نگرش رهایی

با   و  انجام  گفتمان  تحلیل  داده،    کارگیریبه با  گردآوری  تدابیر 
 گردد. سازی میکدگذاری، تحلیل، نمایش، تبیین و زدودن پیاده

عوامل  یافته:  هایافته که  است  آن  از  حاکی  پژوهش،  های 
قالب  شبکه  طریق  از پیوستگی ساختمان و شهر   و در  پنهان  ای 

ارتباطسه   در  یکدیگر  با  خرد  و  واسط  کالن،  بدین  مقیاس  اند. 
عوامل   واسط  مقیاس  معنایی،  عوامل  کالن  مقیاس  که  ترتیب 

کارکردی  و  کالبدی  عوامل  خرد  مقیاس  و  را -اجتماعی  رفتاری 
می اینشامل  از  اجتماعی  شود.  نهادهای  مقیاس    عنوان به رو 

ی که پس  صورتهستند، بهی  واسط، دارای فرم و فعالیت مشخص
شکل بی از  بعد  با  خود  ارتباط  در گیری،  و  داده  ازدست  را  کران 

 دهندمعنا به حیات خود ادامه می  شبکه قالب نهاد رسمی و درون 
قدرت،    نهایتاًکه   و  کنترل  افزایش  به  مالکیت    توسعهمنجر 

 گردد.خصوصی و گسست بیشتر ساختمان و شهر می

و  :  گیرینتیجه نتیجه  درون  منظوربه در  ماندگار  پیوستگی 
بایست، نهاد رسمی برای دستیابی مجدد به  ساختمان و شهر می

کرانی و تعریف مجدد نهاد اجتماعی غیرفعال گردد و از  بی عرصه
این    .معنا بر مفهوم نهاد مترتب نموده زدوده شود  شبکه  آنچههر  

نا حضور  توسط  ساختمان  -امر  بین  فضای  در  محقق  نهادها  ها 
 گردد.می

واژه شهر،  ها:  کلید  و  ساختمان  نهاد  شبکه پیوستگی  های معنا، 
 نهاد -کران و کرانمند، نا بی عرصه، اجتماعی

 
   [  1401/ 6/ 5تاریخ دریافت: ]   

 [ 1401  / 7  / 6پذیرش: ] تاریخ  
   aamalekafzali@yahoo.com: مسئول ندهسنوی* 

 

 مقدمه

و  یکی به    آن  میتقس  نحوة  ،شهریهر    یاصل  یهایژگیاز 

  ن یارتباط بی  عموم  یفضا.  ی استو خصوص  یعموم  یهاعرصه

شهر    یخصوص  یفضاها اعظم  بخش  تشککه  دهند  یم  لیرا 

جلوگ در  و  کرده  فرآ  یریبرقرار   -یاجتماع  گسستگی  ندیاز 

باز  ییفضا فضای  [. 1]  کندیم  ینقش  میان   -یعموم  ارتباط 

شهر،    یخصوص است.   ساختمان  میان  ةرابط  هماندر  شهر    و 

خصوصی روند  به  توجه  با  شهرها،  امروزه  در  ، مؤسساتسازی 

و  سازمان ادارات  ساختمان  تبعبه ها،  حال آن  در  شهری  های 

این در حالی است که    تربزرگ گسترش و   از نظر  شدن هستند. 

به   مربوط  مالحظات  به  ساختارها،  این  طراحی  در  لنگ،  جان 

نمی  عرصه صورت  چندانی  توجه  »گیردعمومی  قطع    طوربه :  
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بر محیط اطراف خود  همة ساختمان اکثر  می  تأثیرها  اما  گذارند، 

به   چه    نکهایمعماران  دارد    عرصهبر    تأثیریکارشان  عمومی 

خصوصی مالکیت  های  ها خواستهاکثر ساختمان  و  کنندتوجه نمی

می منعکس  تا  را  و  کنند  عمومی«  خواستهنیازها    ؛ [2]های 

ساختمان طراحی  بهمعمول    طور به ها  بنابراین    عرصه  محدود 

 [.  3]یابد می نمودبندی فضایی هتدر قالب یک بسو خصوصی 

سازی در کنار غلبة خودروها بر فضای شهری،  روند خصوصی

رابطة   تغییر  و  و  باز    یفضاهاضمن  و خالبسته    رابطة   ، [4]  یپر 

ساختمانانسان و  انسانمعاشرت    یفضا  ها،ها  حضور  در و  ها 

ساختمان  عرصه بین  را  عمومی  است    فیتضعها  این   [.1]کرده 

 ایگونه به ها شده،  امر سبب قطع جریان زندگی در بین ساختمان

و همچنین  رسد  شهر به ساختمان میوقتی از  جریان زندگی    که

در   جاری  جریان   عرصهزندگی  به  باید  که  زمانی  خصوصی 

می گسسته  ناگهان  بپیوندد  شهر  نمیزندگی  تداوم  و  یابد.  شود 

عمومی و خصوصی و عدم    عرصه های  پدیده گسست بین فعالیت

فعالیت با  بروز  پژوهش  این  در  دو،  این  میان  در  اجتماعی  های 

فرایند عنوان گسستگی ساختمان و شهر معرفی می بر  شود که 

 [. 5]زند شود دامن میه از ارکان تجدد محسوب میفردگرایی ک

و   ایدة عملکردگرایی   شهرشولتز گسستگی معماری  نتیجة    را 

گذارد  که امکانات کمی برای استقرار زندگی متنوع در اختیار می

گسستی که لوفور آن را نتیجه نگاه ابزاری به فضا    [.6]داند  می

داری است و از طریق غلبه  داند. ابزاری که در خدمت سرمایه می

و یکپارچگی و یکنواخت کردن فضا توانسته آن را کنترل، قیمت 

   [.7] گذاری و تولید کند

و ساخته    متأثرکالن جامعه را    یساختارها   تنهانه  این گسست

آن   م پذیرفته  تأثیراز  در سطح  بلکه  نهادها  یانی،   یاجتماع  یبر 

  یهاسطح بر تجربه  نیو در خردتر  تیو ترب  میمانند خانواده و تعل

و    خیبر سرنوشت جامعه، فرهنگ، تار  تیروزمره و در نها  یزندگ

این شرایط نه توسط یک نهاد   [.5]  گذاشته است  تأثیر  یرانیفرد ا

بلکه   ساختار،  یک  »کثرت  یا  و  پیچیده«  استراتژیکی  »وضعیت 

شبکه گرفتارند.  آن  در  همه  که  است  نیروها«  میان  ای  روابط 

ای برای تشخص  است که هر فرد هم محصول آن و هم وسیله

است   تبلور آن  این شبکه که گروهی    [.8]و   کامالًمیشل فوکو 

گفتما شامل  فرمنناهمگن  نهادها،  تصمیمات  ها،  معماری،  های 

بیانیه اداری،  اقدامات  قوانین،  گزارهنظارتی،  علمی،  های های 

هستند   بشردوستانه  و  اخالقی  نام    [9]فلسفی،  با    معنا   شبکهرا 

(dispositive) هدف این شبکه تنظیم فزایندة  کند.معرفی می

حوزه همة  در  است.  امور  جمعیت  و  فرد  رفاه  پیشبرد  بهانة  با  ها 

ای  هیچ کس هدایت آن را در دست ندارد و همه به نحو فزاینده

و  در آن گرفتار می افزایش صرف قدرت  تنها غایت آن  و  شوند 

این  [.8]نظم است   این  نکتة حائز اهمیت  معنا   شبکهجاست که 

  آنکه کند به جای  هیت زندگی شهری مدرن را معرفی میکه ما

در   پویا  اجتماعی  روابط  با  امن،  شهری  تولید   های تجربهسبب 

منجر به    نهایتاًو پیوستگی ساختمان و شهر شود،  روزمره    یزندگ

، از بین رفتن زندگی  کنترل و هدایت افراد در مسیر تعریف شده

های انسانی به درون  فعالیتها، انتقال  میانی ساختمان  عرصهدر  

و  ساختمان است  نهایتاًها  شده  شهر  و  ساختمان    گسستگی 

 (.1)نمودار 

این پژوهش،  از  این  در  بین  در شکل  آنچهرو،  گسست  گیری 

نظم ماهیت  این  داشته،  نقش  شهر  و  کنترلساختمان  -دهنده، 

دهنده در جهت و با نیت پیشرفت و تعالی به نام  کننده و سامان

که به نوعی  هر چیزی است  معناست. در واقع این ماهیت    شبکه
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کردن،   تسخیر  و جهتتوانایی  رهگیری  کردن،  تعیین  دهی، 

ایمن یا  کنترل  مدلسازی،  ایدهجلوگیری،  رفتارها،  و سازی  ها 

 را داشته باشد.[ 9]ها نظرات یا گفتمان

ا هدف  نظری بنابراین  رویکردهای  بررسی  ابتدا،  پژوهش،  ین 

پیوستگی ساختمان و شهر و ارائة مدل مفهومی از عوامل سازندة  

می درون    ازآنجاکهباشد.  آن  مفهومی،  مدل  معنای   شبکه این 

نظم   برای  تالش  در  که  بود  خواهد  و شهر  ساختمان  پیوستگی 

جهت و  که  دادن  است  کالبدی  فضای  به  به    نهایتاًدهی  منجر 

گردد ضمن ایجاد آن، راه رهایی و  ت خواهد شد، سعی میگسس

درون پیوستگی  قالب  در  آن  برابر  در  ر  ماندگامقاومت 

(immanent) .معرفی و ارائه گردد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش  روش .1

هدف    یابیدست  یبرا  قیتحق  نیا از    نظر  دربه  شده  گرفته 

روش کیفی در زمینة    چراکه،  کندیاستفاده م  یفیک  تحقیقروش  

  ی کی  [. 10]مفاهیم نظری گرایش بیشتری به نامحدود بودن دارد  

 یجا  به   یپردازهینظر ،یفیک   یهاپژوهش  نیادیبن  یهایژگیاز و

نظر م  هیآزمون  اجازه  پژوهشگران  به  و  و    دهدیاست  اصالت 

. کنند  ریتفس یبا روش علم  یول  ،یها را به گونه ذهنداده  قتیحق

وابسته  که از قبل وجود داشته باشد    ینظر  یبه چارچوب  رونیاز ا

سه    ازآنجاکه  [.11]  ستین دارای  تحقیق  پارادایم، روش  سطح 

می تدبیر  و  پیش  [،10]باشد  راهبرد  تحقیق  رهاییپارادایم  -رو 

است،   برابر    چراکهبخشی  در  این   شبکهمقاومت  موضوع  معنا 

می رهاییسامانه  میباشد.  کوشش  های پویاییکند  بخشی 

آشکار   را  نگرفته  قرار  توجه  مورد  فیزیکی  و  فرهنگی  اجتماعی، 

های  کند و تا حدودی تمایل به دگرگون ساختن شرایط و تجربه

 [.10]موجود دارد 

راهبرد، برنامه یا ساختار کلی تحقیق است که در این پژوهش 

می گفتمان  فهم تحلیل  به  باور  هرگونه  راهبرد،  این  در  باشد. 

»واقعیت« تاریخی  یا  شاخص  جهانی  آن  در  بر  که  مبتنی  های 

می گذاشته  کنار  شود  فرض  ثابت  خاصی  بهاندیشة  و  جای شود 

محتوا، گفتمان برگرفته از معناست. گفتمان به منزلة چیزی شبیه  

فرهنگی   است   دادوستدتکوین  گوناگونی    تفکر  عناوین  در  که 

از معانی است که  ای  توزیع شده است. نتیجة این تکوین، شبکه

  [.10]کند  ای تاریخی یا موضوع مورد بررسی را تعریف میدوره

-تدابیر تحقیق، فنون خاص کاربردی از قبیل ابزار گردآوری داده

های تحلیلی را  های پرسشگری، استفاده از اسناد و شیوهها، شیوه

می گام  اینبنابر  ؛ [10]شود  شامل  بر  مطالب،  شده  پیموده  های 

میروشپایة   را  فوق  قالب  شناسی  در  خالصه   مراحلتوان  زیر 

 نمود:

: ماهیت زندگی شهری مدرن، گسست تجربه  مسئلهبیان . 1نمودار 
 زندگی روزمره از نهادهای اجتماعی 
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شهری  طراحی  و  معماری  حوزة  نظریات  گردآوری  یک: 

 درخصوص پیوستگی ساختمان و شهر،

دسته  و  تلخیص  کدگذاری،  در  دو:  پیوستگی  نظریات  بندی 

 رفتاری، معنایی و اجتماعی.-قالب چهار عامل کالبدی، کارکردی 

طقی از مدارک و انسجام مفهومی و  ای منسه: ساخت زنجیره

 نظری.

چهار: نمایش مفاهیم و عوامل پیوستگی ساختمان و شهر در  

 قالب جدول و نمودار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوستگی   سازندة  عوامل  رابطة  از  مفهومی  مدل  ارائة  پنج: 

 ساختمان و شهر. 

برابر   در  مقاومت  زدودن   شبکه شش:  روش  به    معنا 

(profanation.)   

برساخت مدل   مفهومی درون ماندگار پیوستگی ساختمان  هفت: 

 و شهر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی گانة روشپژوهش: روش کیفی و چگونگی ارتباط سطوح سه تحقیق روش .2نمودار 
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 مبانی نظری   2
 نظریات پیوستگی ساختمان و شهر 1-2

می مشخص  مختلف  نظری  رویکردهای  مرور  گردد با 

پیوستگی ساختمان و شهر دارای ابعاد و عوامل مختلفی است و  

را دربرحتی می پیوستگی    تواند چند رشتة طراحی  مفهوم  گیرد. 

است، مکان  اساساً ایجاد مکان  فضایی    فقطنه هایی که  در مورد 

را  خاص آن  که  هستند  رویدادهایی  و  اقدامات  تمامی  بلکه  اند، 

 مدیریت قلمرو  مثابهبه با این مفهوم پیوستگی سازد. ممکن می

عمومی   قلمرو  است.  بالعکس  و  عمومی  مقابل  در  خصوصی 

عمومی    عنوانبه  جبههساختمانوجه  مابین  فضاهای  های  ها، 

های روی داده در این فضاها و مابین این فضاها ورودی، فعالیت

از   متأثرها  شود و تمامی اینها تعریف میو مدیریت این فعالیت

 ؛ [12]ها، یعنی قلمرو خصوصی هستند  کارکردهای خود ساختمان

مکان  بنابراین و  پیوستگی  امنیت  حس  ایجاد  به  طور  همینها 

همچنین   و  خود  به  دادن  ارزش  جامعة    جزئیحس  یک  از 

ارتباط پیدا می بودن  پیوستگی به زیبایی   همچنین  کند.ارزشمند 

و شکل  مکان،  یک  همچون  شناسی  آن،    اقداماتی  نورپردازی 

می فعالیت صورت  آن  در  که  آن هایی  در  که  مردمی  و  گیرد 

 [. 2]مشارکت دارند نیز ربط دارد 

کارمون بحث  متیو  شهر  و  ساختمان  پیوستگی  درخصوص  ا 

انسانمکان برای  میآفرینی  بیان  را  به  ها  زمینه  این  در  و  کند 

اهمیت  می  تأکیدموضوع    4اهمیت   مردم،  نقش  اهمیت  کند: 

واقعیت درک  محدودیتمکان،  به  توجه  با  و ها  بازار  که  هایی 

.  میانیکنند و اهمیت فرایند طراحی در مقیاس  قوانین ایجاد می

شهروی   و  ساختمان  بین  شامل    پیوستگی  محلی،    4را  زمینه 

ریخت بعد  شش  و  نظارت  و  اقتصاد  ادراکی،  جهانی،  شناسی، 

بعد    شناسانه، عملکردیهای زیباییو ویژگی  اجتماعی، بصری و 

 [. 12] داندزمان می

پیوستگی ساختمان و شهر از نظر جان لنگ از طریق طراحی  

می محقق  هشهری  که  طراحی مشود  سنتی  حوزه  سه  با  ،  زمان 

  [. 2] باشدشهرسازی، معماری و معماری منظر در ارتباط مییعنی 

جهت پیوستگی ساختمان و شهر باید  این گفته بدین معناست که 

تر از مقیاس کار خود و  های هم باالتر و هم پاییناز مقیاس  دائماً

-میدر این راستا  .  نیز رابطة اجزاء با کل و کل با اجزاء آگاه بود

در   کیفیت  فقدان  و  شهر  و  ساختمان  گسستگی  مشکل  توان 

که نیت خوب    های معاصر را به مقررات بخش عمومی نیز توسعه

طرح دارند ولی  بد  کنترل ریزی  و  استانداردها  به  های و 

کل  وسازساخت آگاهی  داد.  که  نسبت  هم،  دارند  اندکی  نگرانه 

های فنی اغلب ایجاد مکان را  کاربردهای انعطاف ناپذیر استاندار

می مواجه  شکست  از    [.12]سازد  با  حاکی  گفته  این  مضمون 

به   خواست  تأمینتوجه  و  طراحی  نیازها  در  مردم   عرصه های 

سکونتگاه است  عمومی  انسانی  از  بنابراین    ؛[2]های  پیوستگی 

ای مشارکتی که متضمن مشارکت بین طریق یک فعالیت حرفه

و   سیاستمداران،  بخش خصوصی  بین  اقتصاد، همکاری  عمومی 

حرفه فعالیت  بین  و  شهروندان  و  طراحی  و متخصصان  ای 

 گردد.محقق میپژوهشی 

شهری  تیبالدز   فضای  کلیت  ادراک  قالب  در  را  پیوستگی 

یعنی کلیت   ؛تر استمعتقد است کل از جزء مهمکند و تعریف می

می ادراک  آن  از  که  آنچه  و  شهری  از  فضای  زیبایی  شود 

منفرد ادراک،    و  ساختمان  این  در  دارد.  بیشتری  اهمیت  خیابان 

ها ایفا  تری را نسبت به ساختمانها نقش مهمها و فعالیتکاربری

تر  کنند. هر چه گوناگونی بیشتر باشد، به خلق شهری سرزندهمی
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می مکانکمک  و  ادراکشان  مردم،  نتیجه  در  بیشترین  کند.  ها 

مکان دارند.  را  انسان  اهمیت  مقیاس  که  پیچیده  و  جذاب  هایی 

و متفاوت با   فردمنحصربه پیاده دارند و دارای شخصیت مستقل،  

نوعی   شهرها  این  در  هستند.  در  الیه  مراتب سلسلهیکدیگر  ای 

برای تیبالدز عالوه بر    بنابراین  ؛[13]  ها وجود داردآرایش کاربری

فعالیت  و  انسانی  مقیاس  با  و  های  کالبدی  ادراکی  بعد  متنوع، 

می اهمیت  حائز  نیز  به  معنایی  اشاره  که  دید  باشد  گذاشتن  کنار 

دارداثباتنگر  جزء گویا    البته   .گرایی  خود،  چارچوب  بیان  در  وی 

به   ولی  دارد،  ذهن  در  را  تاریخی  و  وسطایی  قرون  شهرهای 

 کند. چگونگی دستیابی به آن در دنیای مدرن اشاره نمی

را با عنوان حس مکان و تحت سه مولفة    پیوستگی  جان پانتر

می تعریف  معنا  و  فیزیکی  محیط  وی،  فعالیت،  تعریف  در  کند. 

فر شامل  فیزیکی  منظر ممحیط  شهری،  منظر  ساختمانی،  های 

کاربری شامل  فعالیت  نفوذپذیری،  و  شهری  مبلمان  ها، طبیعی، 

،  تردد پیاده و سواره و الگوهای رفتاری و بعد معنا شامل خوانایی

 [. 12]باشد مناسبات فرهنگی و ارزیابی کیفی می 

-منصور یگانه پیوستگی بین ساختمان و شهر را یکی از اصلی

معیارهای کیفیت فضاهای شهری   از نظر وی  که    داندمیترین 

بوده  عمدتاً کیفیتی  چنین  واجد  بومی  و  سنتی  اند.  فضاهای 

کیفیتی تنها بر نباید برای ایجاد چنین  کند  بیان میوی    همچنین

می بلکه  کرد،  تکیه  عملکرد  یا  محتوا  عناصر  و  شکل  بایست 

همراه هم در ایجاد آن دخالت کنند. یگانه در نهایت پیوستگی را  

فعالیتی  ابعاد کالبدی، فضایی،  نمادین معرفی -دارای  و  اجتماعی 

 [. 16، 15، 14]کند می

می فوق  مقدمة  مرور  پیوستگی  با  نظریات  و  توان  ساختمان 

کارکردی کالبدی،  اصلی  عامل  چهار  ذیل  در  را  رفتاری، -شهر 

 معنایی و اجتماعی تفکیک و ارائه نمود.

 عوامل کالبدی 2-2

بر   که  شهر    کالبدی  عواملنظریاتی  و  ساختمان  پیوستگی 

دارند،   معمارانه تمرکز  می  درکی  ارائه  پیوستگی  به  نکناز  و  د 

زیباییکیفیت تجربه  و  بصری  شهری های  فضاهای  شناختی 

محمود توسلی به توصیف پیوستگی کالبدی در   [.12]پردازند  می

می سنتی  پایهشهر  اصل  وی  یا  پردازد.  شهر  طراحی  در  ای 

از  بخش سبب پیوستگی ساختمان و شهر خواهد شد    آنکه هایی 

داند که واجد  ای از فضاهای محصور و متباین میرا ایجاد رشته 

فضاهای متباین که به معنی پهن و    [. 17]مقیاس انسانی باشند  

باریک شدن فضا و همچنین سرباز و سربسته بودن آن است که  

وی به    البته  سبب تنوع اصیل و در نهایت پیوستگی خواهد شد.

رابطة این اصول با سایر مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 

زمینه آن  در  که  نمیداشتهها  نقشی  امکان  اند  درنتیجه  پردازد. 

-این اصول در شهرسازی امروزی با ابهام مواجه می  کارگیریبه 

مثال اصل فضاهای متباین با توجه به ورود خودرو    عنوانبه شود.  

می  محقق  چگونه  شهرها  بدنهبه  ایجاد  با  تنها  آیا  و  های  شود؟ 

برا نیز شواهدی  که در شهرسازی معاصر  آن  پیوسته کالبدی  ی 

نواب،   پروژه  نظیر  دارد،  تولید  می  راستیبه وجود    پیوستگی توان 

 نمود؟

دلیل  به  را  ایرانی  شهر  در  کالبدی  پیوستگی  هم،  استیرلن 

تکرار شونده آن میفضاهای پی  و  با سلسلهدرپی  از داند که  ای 

پیوستگی  حائری،    [. 18]اند  ها، ماهرانه به هم پیوند خوردهگذرگاه
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خوانی  دقت در تعریف هماهنگ خط آسمان، تداوم و همها،  بدنه

و شکل باز  فضاهای  تسلسل  و  تنوع  بناها،  سازنده  عناصر  و  ها 

و   زمین  با  بنا  ارتباط  تحکیم  سایه،  و  نور  تنوع  پوشیده،  و  بسته 

عوامل پیوستگی کالبدی ساختمان و شهر معرفی    ازجملهرا  معبر  

یک    عنوانبه را  یان گل نماهای طبقة همکف    [. 19]  کرده است

ها های بزرگ و کوچک و بین ساختمانارتباط مهم بین مقیاس

می  شهرو   و    کند.تعریف  نما  بیشتر  شفافیت  که  ترتیب  بدین 

و فرورفتگی فعالیتمیزان جزئیات  نما،  بیشتر  بیشتری های  های 

پیاده در  میرا  ایجاد  نماها  مقابل  در  میرو  و سبب  که  شود  کند 

و   عمومی  رفتار   عنوانبه ها،  ساختمانفضاهای  واحد  کل  یک 

 [.3] کنند

عالوه بر مفاهیمی که به بررسی پیوستگی کالبدی در مقیاس  

-کالن بافت شهر و مقیاس خرد عناصر و اجزای ساختمان می

فضای   درخصوص  میانی  مقیاس  در  کالبدی  پیوستگی  پردازند، 

ساختمان میبین  مطرح  نیز  مقیاس ها  اتصال  نحوة  باشد. 

ای و در نهایت پیوند آن با مقیاس  به مقیاس محله  شهرینکال

که از طریق شناسایی و سازماندهی متناسب عناصر بینابینی    خرد

است   پذیر  است    زیته  کامیلو  [.20]امکان  افرادی  اولین  از  یکی 

با رویکرد زیبایی شناسانه  ها  که در خصوص فضای بین ساختمان

است کرده  پردازی  نمی   وی [.  21]  نظریه  که  داشته  توان  عنوان 

ساختمان بین  اینکه  فضاهای  از  و  سپرد  اتفاق  دست  به  را  ها 

تعامل   محل  و  چندکاره  فضایی  را  فضاها  این  همکارانش 

روزنی برای ورود نور و هوا یا   عنوانبه بینند و تنها  اجتماعی نمی

یک   برای  جلوخانی  یا  و  یکنواخت  بافت  در  تنوع  نوعی  ایجاد 

 [. 22] است متأسفپندارند ه میساختمان پرشکو

پور پیوستگی کالبدی ساختمان و شهر در مقیاس میانی  مدنی

شفاف،   مرزهای  ایجاد  در  بین    حالدرعینرا  مبهم  و  نفوذپذیر 

و  عرصه فردی  حقوق  و  منافع  که  خصوصی  و  عمومی  های 

[. 1]داند  میکند    محافظتجمعی را به رسمیت بشناسد و از آن  

مرزهای  و  شهر  و  ساختمان  ارتباط  در  میانی  مقیاس  به  توجه 

به   اشاره  دو،  این  بین  مبهم  و  عمومیشفاف  نیمه   -قلمرو 

 ساختمان در حدفاصل شهر تا    بنامتعلق به چندین    خصوصینیمه

ها و  بستبن   را   دارد که حائری مصداق فضایی آن در بافت سنتی

پذیر به  از طرف دیگر مرزهای انعطاف   [.4]  دانسته استدربندها  

نه   که  انتقالی  مناطق  نه    کامالًشکل  و   کامالًعمومی 

به خصوصی بود  خواهند  قادر  اغلب  مفصلاند،  های عنوان 

و  عمومی  فضاهای  بین  حرکت  و  کنند  عمل  پیونددهنده 

ها، هم از  خصوصی، بین درون و بیرون را برای ساکنان و فعالیت

 [.23]تر کنند نظر فیزیکی و هم روانی، آسان 

 رفتاری -عوامل کارکردی 3-2

بر شیوه استفاده نظریاتی هستند که  رفتاری  -عوامل کارکردی

اولین  ،  د. جین جیکوبزن دار  تأکیدو اشغال فضا توسط مردم   جزء 

ها و  افرادی است که درخصوص اهمیت مردم نسبت به ساختمان

نویسد.  های مردم در پیوستگی ساختمان و شهر مینقش فعالیت

را   محله  این  آنچه  و  خود  زندگی  محله  در  مشاهداتش  وی 

ساخت چندبعدی  و  امن  کردسرزنده،  بیان  بود،  می  .ه  -جیکوبز 

نویسد: »آنچه ما باید خود را با آن وفق دهیم، مردم هستند و نه 

مراکز  ساختمان نیست؛  موجود  وضع  پذیرش  معنای  به  این  ها. 

شهری به تعمیر اساسی نیاز دارند و این مراکز کثیف هستند، این 

دارد.  ها وجود  مراکز شلوغ هستند، اما چیزهای درستی نیز در آن
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توان فهمید که این چیزها، چه هستند. ما با مشاهداتی ساده می

 [.24]« خواهندمی توانیم ببینیم مردم چه می

فعالیتکوین   و  افراد  آنلینچ  از شهر معرفی  های  را جزئی  ها 

میمی ذهن  در  که  سیمای کند  خوانایی  و  وضوح  سبب  و  ماند 

های  مردم و فعالیتشود. »عوامل متحرک شهر، خاصه  شهر می

آنان همانقدر در ایجاد تصویر هر شهر در ذهن موثراند که عوامل  

بلکه خود نیز   شهرندناظر مناظر    تنهانه ثابت جسم شهر و آدمیان  

آن هستند«   از  نفیس    وی  [.25]جزئی  بنای  مانند یک  را  شهر 

می ساختمانی  برمیمعماری،  قد  فضا  در  که  این  داند  با  افرازد، 

با گذشت زمان شکل و    تربزرگتفاوت که مقیاسی   تنها  دارد و 

 یابد.  سیمای نهایی خود را می

با   رفتاری و  -بر عوامل کارکردی  تأکیدمطالعات یان گل هم 

در اسکاندیناوی انجام شد. از نظر یان گل پیوستگی ساختمان و  

فعالیت زمینه  در  یعنی  شهر  انسانی    چراکه ن.  آورد  هم   گردهای 

فعالیت و  مردم  میحضور  جذب  را  افراد  سایر  انسانی،  .  کندهای 

فعالیت هر  اگر  است  ممکن  شوند،  آورده  هم  گرد  افراد  و  ها 

رویداد، رویدادهای دیگر را تشویق کند. شرکت کنندگان در یک  

دارند.   را  دیگر  رویدادهای  در  و شرکت  تجربه  فرصت  موقعیت، 

خودتقویت میفرایندی  شود  شونده  آغاز  از    ؛[23]تواند  بنابراین 

کارکرد عمده پیوستگی ساختمان و شهر فراهم آوردن این منظر،  

ساختمانعرصه بین  و  لبه  در  زندگی  برای  [  26،  21]  هاستای 

از طریق فعالیت برنامهکه  های  ریزی نشده و فعالیتهای روزانه 

رهایی  یابد و اشاره به وجود نوعی حس  اجتماعی ساده تحقق می

 های روزانه دارد. در فعالیت

کند، بررسی نقش فرهنگ در  ای که گل به آن اشاره نمینکته

می شکل همگانی  زندگی  مثالگیری  تمامی  از باشد.  وی  های 

سر  پشت  را  صنعتی  دوران  که  است  کشورهایی  شهرهای 

ملبورگذاشته نظیر  سیدنی  ن،اند،  و    و کپنهاگ،  شرایط  نیویورک 

این  پیاده فرهنگسازی  سایر  در  بدین  الگو  است.  نشده  ارائه  ها 

تنها جزء    عنوانبه  رفتاری-عوامل کارکردی معنا که در کار وی  

شود و به محیط فرهنگی و هنجارهای رفتاری محیط معرفی می 

اشاره نمی جامعه  جهانی  ای  الگویی  همگانی  زندگی  گویی  شود. 

سازی پیادهاست که در هر جای دنیا با یک شکل مشخص قابل  

باشد که قصد  است. این نوع نگاه، نزدیک به دیدگاه مدرنیسم می

 . صادر کردن یک فرم و عملکرد ثابت را به تمام نقاط دنیا داشت

کارکردیکریستوفر   عوامل  بر  نیز    تأکید رفتاری  -الکساندر 

بی  ویدارد.   کیفیت  عنوان  با  را  میپیوستگی  معرفی  و    کندنام 

-ت، در الگویی منفرد و تک به وجود نمیکند این کیفیبیان می

گردد. »این کیفیت  آید؛ بلکه در نظامی کامل از الگوها محقق می

نمی می را  بلکه  ساخت،  شهرها  و  بناها  در  را  توان  آن  توان 

ایجاد کرد«   مردم  معمولی  فعالیت  با  درنتیجه   [.27]غیرمستقیم 

-آنپیوستگی ساختمان و شهر به معنی پیوستگی جریان درونی  

رویدادها حاصل می از  الگوهای خاصی  تکرار  از  شود  هاست که 

فعالیت را  که هم مکان و هم  رویدادهای طبیعی  و  انسانی  های 

می را  شامل  بیرون  و  درون  که  الگوها  از  کامل  نظامی  شود. 

گرفته است. الگوهایی که در کلیت تکرار    یک کل دربر  عنوانبه 

شوند و فعالیت عادی مردم ایجاد میو در جزئیات تنوع دارند، با  

شود و هویت شهر و بنا را  کشف میاک و  راد  ،از طریق احساس

کیفیتمی عوامل  بی   سازند.  بر  عالوه  تعریف  این  در  نام 

دارد،  -کارکردی نیز داللت  معنایی  بعد  بر  نظر    چراکهرفتاری  از 

بیشتر از عقل باید بر حواس تکیه کنیم.  چون احساس  الکساندر  

اره به کلیت نظام معطوف است. وقتی الگویی در ما احساس همو
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می ایجاد  نیروی   حقیقتاًکند،  خوبی  که  است  منسجمی  الگوی 

ندارد  اتفاق نظر فوقانسان  و   پنهانی در آن وجود  در العادهها  ای 

تعریف، ویژگی و    بنابراین   ؛[ 28،  27]احساسشان در الگوها دارند  

پویا که از درون ریشه   حالدرعین ماهیت تکرارشونده و طبیعی و  

شود مفهومی است که  گیرد و با احساس ادراک و کشف میمی

 کرانی دارد. رو به سمت بی

 عوامل معنایی 4-2

باشد  های شناخته شده و شناخته نشده میانسان شامل بخش

و در هر عصری، بخش تعریف نشده و بیان نشده انسان باقیست  

ابد هم باقی خواهد ماند   تا  عوامل معنایی در پیوستگی    [.19]و 

  کران ساختمان و شهر اشاره به بخش شناخته نشده و ساحت بی

در زندگی دارد که از طریق احساس و خیال فردی مورد ادراک 

کران را متافور  سرتو این ساحت بیمایکل دی  [. 29]گیرد  قرار می

هندواروپایی(  metaphor)  متافورنامد.  می ریشة  و    bher از 

و  30]باشد  می  transferمترادف   وسیله[  باستان  یونان  ای  در 

اند. این بدین معناست  شدهبوده که مردم با آن در شهر جابجا می

واقع  که   داستاندر  و  را   روزههمه   متافورندها که  متافورها  مردم 

-دهند و به هم وصل میها را شکل میکنند و مکانجابجا می

های فضایی، توسط  در این تعریف، متافورها و داستان  [.31]کنند  

ها، باورها و فرهنگ جامعه شکل گرفته و سبب پیوستگی  اسطوره

این موضوع را با عنوان حرکت    شولتزشوند.  ساختمان و شهر می

اصلی که  شناخته  به  ناشناخته  معرفی  از  فضاست  انگیزة  ترین 

 [.6] کندمی

کران زندگی در پیوستگی ساختمان  به ساحت بی  توجهاهمیت  

تجزیة   از طریق  ایدة عملکردگرایی  است که  دلیل  بدین  و شهر 

پدیده و  نتیامور  در  کرده،  تبدیل  شناخته  به  را  چیز  همه  جه  ها، 

می اختیار  در  متنوع  زندگی  استقرار  برای  کمی  گذارد. امکانات 

پیوستگی ساختمان و شهر و به  راه دستیابی  بعد   شولتز  افزودن 

و   زندگ  کرانی بی  معنا  روزه    یبه  هر  زندگی  پدیدارشناسی  را 

 یدارهایما از پد  ةجهان روزان-ستیزکند. از نظر وی  معرفی می

ها و ... که قابل  حیوانات، درختان، شهرها، خانهنظیر مردم،    ینیع

کلیتی از مصالح مادی، شکل،  است.    افتهی  لیتشکتجزیه نیستند  

رنگ و  معینبافت  خصلتی  دارای  که  طریق    [32]اند  اند  از  و 

بی و  صریح  که  نظام  احساس  کلیت  به  همواره  و  است  ابهام 

  [. 27]شود باشد ادراک میمعطوف می

با فضا روبرو هستیمبیان میادوارد رلف   -کند، هر جا که ما 

این حس با مفهوم مکان   -شکل نامشخص و بی  صورتبه گرچه  

-ها مراکز معنایی از محیطنیز همراه خواهد بود. برای رلف مکان 

گیرند. با ادغام فضا و معنا، اند که از تجربیات شخصی شکل می 

اجتماعات،  مستقالًافراد   یا  و  گروه  یا همراه  مکان    و  به  را  فضا 

  [.12]کنند تبدیل می

ندیده    تأکیدالبته   معنی  به  روزانه  تجارب  و  مکان  اهمیت  بر 

بلکه   نیست.  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی  ساختار  اثرات  گرفتن 

آن   آشناست.    زداییآشناییهدف  امور  زومتور    طورهمان از  که 

  که  است اطالعاتی و هانشانه از پر پسامدرن کند »جهانبیان می

 کامل  طوربه   را   هاآن  کس  هیچ  که   دهندمی  ارجاع  به چیزهایی

 های نشانه  فقط  نهایت  در  هم  چیزها  آن  چراکه  فهمد،نمی

  به  قادر  کسی  دیگر .  ماندمی  پنهان  واقعی   امر.  دندیگران  چیزهای

   [. 33]نیست«  دیدنش

از  ما  رهانیدن  معنای  به  پیوستگی  در  معنا  بعد  بنابراین 

چیزهاست  به  ما  بازگرداندن  و  ازخودبیگانگی  و  راه    تجریدها  که 
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می  که  ماست  تخیل  و  حواس  آن  به  روزه  دستیابی  هر  بایست 

بیابد.   تربیت  و  دیده  بر    چراکهآموزش  تحلیلی  تفکر  آموزش 

کند. گرایی علم مدرن، زندگی را فاقد معنا می اساس دیدگاه اثبات

»اثر هنری نظر شولتز  از  از  و    چیز  هرای که پیش  تخیل  ما  به 

باید مبنای آموزشحس فضایی می باشد مکان است«    بخشد و 

ناشناخته  ؛[32] و  متافورها  سبب  بنابراین،  فرهنگی،  هر  در  ها 

انسان مکانپیوند  و  و  ها  شهر    نهایتاًها  و  ساختمان  پیوستگی 

و    حالدرعین  چراکهگردد.  می تجریدها  از  ما  رهایی  موجب  که 

طریق  یکنواختی از  غیرمستقیم  آموزش  شد،  خواهند  مدرن  های 

 تعامالت اجتماعی را درپی خواهند داشت. برقراری 

 عوامل اجتماعی  5-2

بازتابعوامل   شهر  و  ساختمان  پیوستگی  و    اجتماعی  روابط 

در  کنش که  است  شهر  فرهنگی  خصوصیت  و  اجتماعی  های 

بعد اجتماعی   باشد. ها و تعامالت اجتماعی نمایان میقالب پویش

ها در است که در بطن تجربه انسان یزیآن چ نظر لوفور،فضا در 

-نیو از ا  رد یگیها شکل مروزمره و فرهنگ حاکم بر آن   یزندگ

 ی کیزیف  یکه از فضا  تأثیری، بر اساس  مختلف  یهامی، در اقلرو

م  تأثیریو    ردیگیم آن  بر  بسیکه  است.    تفاوتم  اریگذارد، 

و   یاجتماع  یفضا  کیتوان گفت که لوفور با تفکیم  ،دیگربیانبه 

 نیها را در اانسان  یزندگ  وهینقش فرهنگ و ش  ،یکیزیف  یفضا

بس کرده    اریمفهوم  عبارت    [.5]  استپررنگ  زندگی  شیوة 

شود. رفتار با می  لایست که تمامی رفتارهای آدمی را شامفشرده

خود، با خانواده و با جامعه: رفتارهای خوراکی، پوشاکی، گفتاری،  

یک   هر  نگاهی.  و  یا  حرکتی  ملموس  انعکاس  رفتارها  این  از 

داردغیرملموس در شکل پیرامون  بنابراین در    ؛[4]  دهی فضایی 

شیوة  فضایی  محصول  شهر  و  ساختمان  پیوستگی  تعریف،  این 

 زندگی فرد، خانواده و جامعه خواهد بود.

است،  فاضلی   معتقد  و جمعی  فردی  زندگی  شیوة  توصیف  در 

 یخاص  یاجتماع-یطرح و بافت فرهنگ  یداراشهرها  در گذشته  

کنش  که  ایگونه به بودند،   و  خصوص  یاجتماع  یهاروابط    تیو 

در آنها به وجود    ی و تعامل گرم درون  شیپو  ی شهر، نوع  یفرهنگ

شهر،  .  دآوریم این  تشک  مثابهبه خانه  در  شهر   ةدهند  لیجزء 

کل    شتریب  یتیاهم یا از  ساختاری  تفکر  دلیل  به  بلکه  نداشته، 

زندگیشبکه محیط  دربارة  همسایگی  ای شهروندان  روابط  شان، 

 [. 5] در سطح پیوندهای عمیق وجود داشته است

از راه   با شخصیت معین  با هویت و  از نظر فاضلی یک شهر 

خاطره جمعیانباشت  حافظه  و  میها  شکل  به    گیرداش  نه  و 

وی درخصوص .  هاها یا خیابانها، میدانکمک انباشت ساختمان

خیابان توسعه  است  معتقد  شهر  و  ساختمان  و  پیوستگی  ها 

های اخیر موجب شده تهران با داشتن  ها در دههگسترش بزرگراه

نبود   وی  باشد.  محلی  اجتماعات  فاقد  شهری  مدرن  سبک 

شکل دادن به خاطره  اجتماعات محلی را سبب ضعف شهر برای  

به یک گویش   و درنتیجه عدم توانایی سخن گفتن شهرنشینان 

 [. 5]داند یا زبان شهری مناسب می

 نیچندکه حضور  بنابر تعریف فوق اجتماع محلی عالوه بر آن

به   ،کندیم  ریامکان پذ  گریکد یهمزمان در کنار    صورتبه نفر را  

ب نظم  آن  ی شخص  ن یروابط  و  ها  نیازهای بخشیده  و  خواست 

  گرانیفرد در کنار د   کههنگامی.  دهدها را پاسخ میاجتماعی آن

مشابه    کیدر   تجربه  کسب  امکان  دارد  حضور  مشترک  مکان 

افر دن  ادبین  م  یایاز  فراهم  اتصالی اطراف  و  نسل  یشود   یهابا 

تجربه     ایاند  داشته  یکیزیف  تیبا همان واقع  مشابهیگذشته که 
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-یمکه تجربه مشابه خواهند داشت برقرار    ندهیآ  یهانسل  یحت

کند،  یم  یاتصال باز   نیا  یکه برا  یبا نقش  یعموم  ی فضا  .گردد

رو  یپل بر  م  یرا  برقرار  جاودانگیزمان  جنبه  که  به خود    یکند 

کسب   گران یحضور در کنار د  قی . تجربه مشابه که از طرردیگیم

و    ی افکار عمومها،  جشن  ها،نیو رسوم و آئشود توسط آداب  یم

 [. 1] دیآیبدست م ز ی... ن

مفاهیم   یعنیمجموعة  کسب   فوق،  محلی،  منسجم  اجتماع 

توجه به خواست و نیازهای افراد  و ها و مراسمتجربه مشابه، آئین

می صورترا  نهاد  مفهوم  ذیل  در  نمود.  توان  طبق    چراکهبندی 

های پیچیده اجتماعی ها و جریانای از پویشتعریف، نهاد شبکه

هستند  که    است معینی  هدف  به  یگانهناظر  کل  شمار  و  به  ای 

پویشمی این  چون  وسیلهآیند.  یاری  به  میها  متحقق  -هایی 

شوند، کلمه نهاد اجتماعی گذشته از معنی اصلی خود، بر محل و  

ها ضرورت دارند،  ها و سایر وسایلی که برای این پویشساختمان

 [.34] کندنیز داللت می

عوامل   به  توجه  در  شهر  و  ساختمان  پیوستگی  بنابراین 

که   میانی  مقیاس  در  اجتماعی  نهادهای  حضور  یعنی  اجتماعی، 

ارتباط دهندة نهادهای خرد نظیر خانواده به نهادها و ساختارهای 

این مفهوم را با نام »مکان سوم«    الدنبرگکالن جامعه هستند.  

ندگی روزانه خود باید در از نظر او افراد در طول زکند.  معرفی می

زندگی   و  کار  خانگی،  زندگی  کنند:  محیط  تجربه  حیطه  سه 

می بیان  وی  آن  توجه  باکند  اجتماعی.  مدرن  به  زندگی  که 

هسته  ، خانگی شامل  مدرن  جامعه  در  خانوادگی امروزه  های 

تنها زندگی می افراد مجرد است که  کنند و فضای  مستقل و یا 

نمی خانه  و  خو کار  برآورده استهتوانند  را  افراد  انتظارات  و  ها 

محرک و  فضاها  به  مردم  از  سازند،  بتوانند  که  دارند  نیاز  هایی 

ها قلمروهای اجتماعی خاص را فراهم آورند. ایدة وی  طریق آن

است که    یگوناگون  یعموم  یشامل فضاها  «مکان سومبا نام »

دور از خانه و کار    لبانهاست که به شکل داوط  یاجتماعات  یرایپذ

  باشند ی م  یرسمریو غ  یمعمول  اکثراً شادمانه دور هم جمع شده و  

در حقیقت مکان سوم، جایی است در شهر که احساس در    [.12]

است   جایی  دارد.  بودن  حس    دورازبه خانه  دارای  اداری،  قوانین 

 رهایی و حق انتخاب. 

 ها و بحث  یافته.3

-شبکهسوی  گذر از پیوستگی کالبدی به  1-3

 ای از عوامل پیوستگی  

ساختمان  آنچهبنابر   پیوستگی  عوامل   گذشت  دارای  شهر  و 

 جدولدر  .  باشدرفتاری، معنایی و اجتماعی می-کالبدی، کاکردی

تفکیک  1 به  شهر،  و  ساختمان  پیوستگی  با  مرتبط  مفاهیم   ،

 گردد.بندی و ارائه میپرداز، خالصه، دسته عوامل و نظریه
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جدول    طورهمان در  می  1که  پیوستگی    مفاهیمباشد،  مشخص 

،  رفتاری-از توجه به عوامل کالبدی و کارکردیساختمان و شهر  

سمت   و    تأثیربررسی  به  معنایی  سوق   نهایتاًعوامل  اجتماعی 

دوران  یافته در  عظیم  گسست  دو  معرف  نگرش  تغییر  این  اند. 

در   اول  است.  معنامدرن  در   بعد  بسیار  سعی  پژوهشگران  که 

اند. انسانی که هدف اصلی و  کرده  یادآوری آن در زندگی مدرن

 آرزوهای اصلی خود را در دنیای علم و اطالعات فراموش کرده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انسان در زندگی مدرن دارد.    تنهاییبه گسست دوم اشاره   و  ؛ است

 ها و  تهاین تنهایی سبب کوتاه ماندن دست او از دستیابی به خواس

این به معنای آن است که عوامل    اش شده است. وق اجتماعیقح

گیرند؛ بلکه از طریق  پیوستگی در یک سطح و کنار هم قرار نمی

با  شبکه خرد  و  واسط  کالن،  مقیاس  سه  قالب  در  و  پنهان  ای 

 ، عوامل  3 نموداراند. بدین ترتیب که مطابق با  یکدیگر در ارتباط

 

 همراه مفاهیم و عوامل موثر بر هر یک شهر؛ به نظریات پیوستگی ساختمان و  . 1جدول 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

dd
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                            13 / 18

https://udd.modares.ac.ir/article-40-63848-fa.html


 1401 زمستان  /4/ شماره 3دوره  یشهر  یگفتمان طراح یعلممجله 

 

87 

عوام کالن،  مقیاس  عوامل  معنایی  و  واسط  مقیاس  اجتماعی  ل 

 دهند. رفتاری مقیاس خرد را تشکیل می-کالبدی و کارکردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با   مطابق  و  شبکه  این  کالن،  3نمودار  در  مقیاس    عرصه، 

بیناشناخته و  داستانها  متافورها،  است.  فضایی، کرانی  های 

این ساحت وجود   انسان، تخیل، حس رهایی در  آرزوهای اصلی 

های  طور خالصه فرمهاست. بهشناخته  عرصه دارند. مقیاس خرد،  

فعالیت و  مقیاس  معماری  قابل مشاهده هستند.  انسانی که  های 

نظم نحوة  ناشناختهواسط،  و سازماندهی  به  دهی  تبدیل  برای  ها 

نهادها  شناخته بر  (  institutions)ها هستند.  چنین مسئولیتی 

پویش دارند.  جریاعهده  و  قالب  نها  در  اجتماعی  پیچیده  های 

تجربهآئین کسب  سبب  مراسم،  و  شکلها  و  مشابه  گیری  های 

می داوطلبانه  اجتماعی  بهقلمروهای  کهگونهگردد.  عین   ای  در 

 سو از  از یک مند هستند.کران و بعدی کرانواحد، دارای بعدی بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کان   لویی  انسان  نظر  اصلی  آرزوهای  از  انسانی  نهادهای 

می انسانسرچشمه  تمامی  بین  و  مشترکگیرند  آرزوهای   اند.ها 

کردن،  مالقات  کارکردن،  کردن،  زندگی  آموختن،  آرزوی  اصلی 

کردن بیان  و  بی  ؛ اندپرسش  بعدی  از  نهاد  یعنی  بنابراین،  کران 

و گرفته  سرچشمه  انسان  اصلی  می  آرزوهای  فرم  دارای  -خود 

انسان  ، باشد روابط  چگونگی  بر  ناظر  که  در    است ها  فرمی  و 

فعالیت مینهایت  شکل  زندگی  در  را  انسان  کان  دهد.  های 

نمونه را  نهادهاهمیشه مدرسه  این  از  از آرزو  ای    ی یادگیری که 

می میسرچشمه  ذکر  دیگر  [.6] کرد  گیرد،  سوی  ، نهاد  از 

از  مجموعه یا مکانقرارگاهای  رفتاری  ها  که حدودی   استهای 

مسئولیت هنجاری،  نظمی  ردهروشن،  نظام  های  شده،  بندی 

برنامه از  مجموعهو    ریزی شدة عضویت داردارتباطی و نظام  ای 

 عوامل پیوستگی ساختمان و شهر  چگونگی ارتباط .3نمودار 
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که اشاره به  [  35]  استالگوهای جاری رفتار و محیطی فیزیکی  

 مند نهاد دارد.بعد کران

اجتماعی   نهادهای  ایجاد   عنوان بهبنابراین  در  واسط  مقیاس 

می بازی  محوری  نقش  شهر  و  ساختمان  میان  کنند. پیوستگی 

ویژگی  چراکه بودن  دارا  روشن،    ازجملههایی  با  حدودی  نظم، 

مسئولیت ردههدف،  شده های  واسطی    و   بندی  ارتباطی  نظام 

کالن   مقیاس  میان  آرزوهای  هستند  و  و  متافور  انسان  اصلی 

که نهادها دارای فرم و    آنجاییاما از    ؛مقیاس خرد فرم و فعالیت

رده مسئولیت  و  هدف  نظم،  مشخص،  برای فعالیت  شده  بندی 

شکل از  پس  هستند،  دارند.  اعضا  شدن  تثبیت  قابلیت  گیری، 

دهند. از  کران از دست میکه ارتباط خود را با بعد بی  ایگونه به 

اد، در قالب نهاد رسمی به حیات خود ادامه  این زمان به بعد، نه 

نهاد میمی و حیات  اصلی آن حفظ موجودیت  -دهد که هدف 

یابد و نهاد مثال نهاد یادگیری، به مدرسه تغییر می عنوانبه باشد. 

همسایگی به مجتمع مسکونی که هریک دارای برنامه فضایی و  

به  نهاد،  شدن  تثبیت  هستند.  مشخصی  دستوری  مراتب    سلسله 

( و از 4نمودار  معنا قرار گرفته )  شبکهمعنای آن است که درون  

فعالیت و  فرم  کنترل،  و  نظارت  تعریف  طریق  و  مشخص  های 

 شده و قابل انتظاری را تولید خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

مقاومت در برابر -ماندگار پیوستگی درون 2-3

 معنای پیوستگی  شبکه
درون   رسمی  نهاد  فوق،  مطالب  و    شبکهبنابر  دارد  قرار  معنا 

باشد، بنابراین  نظم و افزایش کنترل و قدرت می   توسعههدف آن  

معنای   به  هم،  کنار  در  رسمی  نهادهای  مالکیت    توسعه حضور 

 خصوصی و گسستگی ساختمان و شهر خواهد بود. 

در  شبکهویژگی    ازآنجاکه آن  توانایی  تسخیرکردن،   معنا 

دهی، تعیین کردن، رهگیری و جلوگیری، مدلسازی، کنترل  جهت

ایمن ایده  سازییا  گفتمانرفتارها،  یا  نظرات  و  میهاها  -ست، 

از نظر آگامبن   بایست ضمن ایجاد در مقابل آن کنشگری نمود.

است،    مؤثرهای معنا  که در برابر قدرت فراگیر شبکه  اقدامیتنها  

که   زندگی  یک  است،  زندگی  از  فرم  یک   صورتبه برساخت 

-کند و بنابراین برای ایجاد خود به شبکهماندگار زیست میدرون

نیست   متکی  تعالی  از  فرمی  هیچ  نه  و  معنا  این    [. 36]های 

های معنا یا  مقاومت به معنای طرد و حذف مطلق تمامی شبکه

آن یک  واژگونی  بلکه  نیست،  سیستم   نشینیعقبها  از  است 

های  خواهد منطق شبکهو رهبری یک زندگی که نمی  اقتصادی

آن دسته از    ای باعث ناکارآمد شدنمعنا را بپذیرد. چنین زندگی

می شبکه کنترلی   معنای  به    ؛شودهای  نیاز  گرفتن  نادیده  یعنی 

بهتر فعلیت رساندن جهانی  به  و  آگامبن  .  پیشرفت  بدین منظور، 

زدودن عمل  یک  استفاده  عنوان به را    امکان  جدید امکان  های 

  . کندمعنا پیشنهاد می  شبکه برای عناصر به دام افتاده در تسخیر  

تواند  کند که میوی عمل زدودن را همچون حرکتی تعریف می

را که   به حوزة غیرقابل    قبالًچیزی  گرفته شده و محدوده شده 

 [.9]دسترس مقدس به استفادة آزاد نوع بشر 

 کرانی معنا بر نهاد و قطع ارتباط با ساحت بی  شبکهتسلط   .4نمودار 
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ای است که »نه طبیعی  امکان زدودن به معنای نجات استفاده 

ای که در طول زمان گم شده است.  است و نه سودمند«. استفاده

که  آینده  اجتماع  یک  نفع  به  قدرت،  ابزارهای  کردن  غیرفعال 

 .است اما هنوز تحقق نیافته استموجود 

برابر   در  می  شبکهمقاومت  را  پیوستگی  معنا  عنوان  با  توان 

 معنای  شبکهماندگار معرفی کرد که شامل غیرفعال کردن درون

 زدودن واژة »نهاد« از هر   است. ساختمان و شهر یوستگیپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه

از آن  در رابطة با غیر  ماندگار،  طور درونبه  هر مفهومیمعنای  

ماندگار  این اساس پیوستگی درون  د. برشوتولید می  یا متضاد آن

با گسستگی   رابطة  از گسست در  شودتعریف می در  این  . منظور 

افراد  روزمرة  شهری  زندگی  در  اکنون  شرایط  توصیف  پژوهش، 

های بین ساختمان و  است، شرایطی که سبب قطع ارتباط فعالیت

بروز فعالیت بر  شهر و عدم  این دو شده که  های اجتماعی میان 

ادبیات   بر  مروری  با  است.  زده  دامن  ما  جامعة  فردگرایی  فرایند 

 که   گرددمشخص مینظری پیوستگی ساختمان و شهر 

معنا بر آن تحمیل کرده، از رابطة نهاد با    شبکه که منطق   نچهآ

  ؛ شودنهاد« تولید می -چیزی که نیست، یعنی »غیراز نهاد« یا »نا

درون پیوستگی  تمامی  یعنی  کردن  غیرفعال  شامل  ماندگار 

کرانی و پیش  بی  عرصهنهادهای رسمی برای دستیابی مجدد به  

تناز شکل نهادهای اجتماعی است، زمانی که  ها  گیری و تعریف 

 (.5 نمودارها وجود دارد )متافورها و آرزوهای اصلی انسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه محصول  در پیوستگی  هم  با  که  است  عوامل  از  ای 

ای  صورت خطی؛ بلکه درون شبکهای بهاند، ولی نه رابطهارتباط

ناشناخته و  معنایی  عوامل  آن  در  که  متفاوت  سطوح  با  ها  و 

مقیاس کالن، عوامل اجتماعی مقیاس واسط و عوامل کالبدی و 

کارکردی مقیا-عوامل  شناختهرفتاری  و  خرد  تشکیل  س  را  ها 

وظیفة  که    ایگونه به دهند.  می نهادها،  یعنی  اجتماعی،  عوامل 

ناشناختهنظم به شناختهدهی و سازماندهی  تبدیل  برای  ها در ها 

 .  دارندمقیاس خرد را برعهده 

 درون ماندگار ساختمان و شهر پیوستگی -5 نمودار
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ریشه بررسی  میبا  مشخص  گسست  قطع های  پدیدة  گردد 

فعالیت کاهش  و  شهر  و  ساختمان  با    توأمانسانی  های  ارتباط 

-دهنده و سازمانها، به همین ماهیت نظممکث در لبة ساختمان

دهندة نهادها مرتبط است که با هدف پیشرفت جوامع در خدمت  

مقیاس سرمایه با  ارتباط خود  و  قرار گرفته  ابزارهای آن  و  داری 

زایندگی  ویژگی  یعنی  انسان،  اصلی  آرزوهای  و  متافورها  کالن 

دست   از  را  نهاد،    ؛دهندمیخود  به    شبکه درون  بنابراین  معنا 

تغییر   شده  تثبیت  و  مشخص  فعالیت  و  فرم  با  رسمی«  »نهاد 

که گسترش نهادهای رسمی در جامعه  آن،    تبعبه یافته و  هویت  

منزلة   بودخصوصی  توسعهبه  خواهد  بینتیجه  ،سازی  جز  -ای 

به   ساختمان  عرصهتوجهی  میان  و  عمومی  گسستگی   نهایتاًها 

 . داشتتمان و شهر نخواهد ساخ

از هر    و  غیرفعال گردد  ، مفهوم »نهاد«بایستبدین منظور می

زدوده    شبکهکه    آنچه نموده  مترتب  آن  بر  نتیجه شودمعنا  در   .

افزودن پیشوند »نا«گردد  سعی می نهاد« بجای آن  -واژة »نا  با 

پیش از  کرانی و  تا امکان برقراری ارتباط »نهاد« با بی  قرار گیرد

اتصال دائمی با متافورها برای  ها و همچنین امکان  تعریف شدن

گرددآن   تعریف    (.5)نمودار    حاصل  این  -درونپیوستگی  در 

مطلق  ماندگار   حقیقت  و  دستیابی  قابل  و  مشخص  نقطة  یک 

درافتادن با کل نظام   روشی جهت  .نیست؛ بلکه یک روش است 

موجود وضع  و  جامعه .  مستقر  افراد  همة  مداوم  تالش  نتیجة 

و   آن  اصالح  در  مشارکت  و  موجود  از وضع  انتقاد    مجدداًجهت 

تفاوت تکرار  تکرار،  این  البته  تکرار.  دوباره  و  اصالح  و  -انتقاد 

آگاهی   که  صورتبدین   ،هاست از  جدیدی  سطح  مرتبه،  هر 

 آید.  بدست می یجمع

درونبن پیوستگی  معنای ابراین  به  شهر  و  ساختمان  ماندگار 

به  و  فضا  مدیریت  و  کنترل  جهت  اجتماعی  نهادهای  حضور 

در فضای بین   هانهاد-همان اندازه عدم وجود نهادها، یا وجود نا

ایجاد حس رهایی.  ستهاساختمان نهادها   طورهمان، جهت  که 

فعالیت رویداد  چگونگی  و  فرم  نابر  هستند،  ناظر  به  -ها  نهادها 

آرزوهای اصلی و خواست وجودی افراد مرتبط هستند و هر فرم  

می نفی  را  شده  تولید  فعالیت  بیو  قلمروهای  به  و  کران  کنند 

نا توجه  دارند.  فعالیت-تمایل  به  نشده،   ریزیبرنامههای  نهادها 

مبه  و  شفاف  و  مرزهای  خلوت  پویا،  و  شونده  تکرار  ماهیت  م، 

 جمع و دریک کالم تداوم احساس در خانه بودن است. 
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