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در آغاز ميتوان پرسشهايي از اين دست را مطرح ساخت :چرا بازشناسي مكانها ضروري است؟ در
اين بازشناسي به چه مؤلفههايي ميبايست پرداخت؟ اين مؤلفهها در مكاني مصداقي ،چه شناختي را ميتوانند
به دست دهند؟ اين نوشتار تالشي دارد براي شناخت «مکان» که بر پايه تحقيقي کيفي ،از طريق سهمؤلفه
کالبدي و کارکردي و معنايي به دست آمده است .در اين تحقيقمؤلفه معنايي حاصل رويدادها ،خاطرهها،
افسانهها و روايتهاي ذهني مشترک است؛ مؤلفه کالبدي همانا برآيندِ چشمانداز طبيعي و مصنوع است؛ و
حوزه کارکردي نيز از عملکردها و فعاليتهاي انجامشده در مکان نتيجه ميشود .البته بايد بر اين نكته تأكيد
كرد به دليل تسلط عنصر زمان ،عموم ًا آنچه كه به دست ميآيد ،فقط به بخشي از هويت پويا و مبهم مکان
اشاره ميكند .به منظور تبيين بيشتر موضوع ،شناخت شاخصهاي تعيينشده در يکي از عناصر مهم شهري
يعني ميدان ،با مصداق «ميدا ِن شهرداري رشت» ،که زندگي جاري شهروندان اين شهر ـ خواسته يا ناخواسته
ـ با آن عجين شده ،مورد تحقيق قرار گرفته است .افزون بر آن ،آشفتگيهاي کالبدي ،نابسامانيهاي کارکردي
و اختالالت ايجادشده در مؤلفه معنايي مکان در اين ميدان شهري تبيين گرديده است .ميدان شهرداري رشت
ميداني تاريخي است که در عين دارا بودن ظرفيتهاي مناسب معنايي و کالبدي و کارکردي ،متأسفانه به
دليل سياستهاي اعمالشده ،معمو ً
ال در حد فلکة تسهيلکننده ترافيک خودرو عمل ميكند .کالبد پيراموني آن
نيز بيارتباط با بستر و زمينهاش ،هر روز نوايي ناموزونتر از پيشساز ميكند .اين ميدان ،برخالف معناي
ديرين آن ،مردمان را از حضور در آن برحذر ميدارد .اين نوشتار در جستوجوي يافتن پاسخ براي اين سه
پرسش است :چرا به بازشناسي مكان نياز است؟  -2در اين بازشناسي به چه مؤلفههايي ميبايست پرداخت؟
 -3اين مؤلفهها در مكاني مصداقي ـ مانند ميدان شهرداري رشت ـ چه شناختي را به دست ميدهند؟
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كليدواژهها :بازشناسي مكان ،مؤلفههاي معنايي كالبدي و كاركردي ،معماري ،ميدان شهرداري رشت.
 1استاديار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،استان تهران ،شهر تهران (نويسنده مسئول)

Email: kiani@art.ac.ir

 2دانشجوی دکتری معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقيقات ،استان تهران ،شهر تهران

Email: pourali.mostafa@yahoo.com
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هايدگر در نوشتار «سرآغاز کار هنري» ،با ترديد و تشكيك ورزيدن در نگرش علمزده و اثباتگراي
انسان معاصر ،حقيقت پديداري چون معماري معبد را از ارتباط با مکان گرداگرد آن تبيين ميکند.
او ميگويد كه چيزهاي پيراموني معبد ،اشيايي نامرتبط با آن نيستند بلکه معبد و مکان پيرامون
آن در تعامل يا ارتباطي دوسويه پديدار ميگردند و رخ مينمايند (هايدگر 26 ،1382 ،ـ 1.)29اين
ارتباط تأثيرگذار پيش از اين کمابيش به گونهاي مطرح بوده است؛ اما به عنوان نوعي نگرش،
امروزه با تأثيرپذيري از جريانهاي ريشهدار و موشكافانه پسامدرن در حوزه معماري و
شهرسازي ،طرفداران بسياري يافته است .در واقع بدين ترتيب كوشش بر آن است تا با بازشناسي
ويژگيهاي کيفي مکانها ،راهي براي رهايي از بيهويتي مجموعههاي زيستي معاصر يافته شود
تا به خلق مکانهايي هويتمند ياري رساند .مؤلفههاي 2معنايي و کالبدي و کارکردي مکانها ،در
زمرة حوزههايي هستند که بهنظر ميرسد بازشناسي کيفي مکانها بهواسطه آنها دستيافتنيتر
ميشود .مکانها از جمله عوامل هويتبخش در گسترههاي زيستي انساناند که عالوه بر دارا بودن
هويتهاي متمايز ،خود سرمنشأ هويتبخشيهاي متفاوتي نيز ميشوند.
با يادآوري اينکه در روش تحقيق اين نوشتار ،شناخت مکان موردي ـ يا پژوهش دربارة آن
ـ با اتکا بر برداشت از مؤلفههاي هويتي مکان صورت ميگيرد ،تالش شده است تا مکان ،ضمن
بازشناسي در حوزه معماري و شهرسازي و همچنين در سه مؤلفه معنايي و کالبدي و کارکردي،
با تکيه بر مصداق موجود و نمونه موردي «ميدان شهرداري رشت» ،بازشناسي گردد .تأکيد بر
اين موضوع نيز ضروري است که مقوله زمان در اين سه حوزه به شکلي ذاتي همواره نقشي
تأثيرگذار دارد و به گونهاي تفكيكناپذير با اين مؤلفهها عجين شده است.
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بازشناسي مکان و محورهاي بررسي آن

w

انديشيدن در باب «مکان» از ديرباز در حوزههاي مختلف تمدني و فرهنگي مورد توجه بوده
و از ديدگاه هر يک از اين حوزهها قابليت تفاسير متفاوت و گاه مشابه داشته است .از آن جمله
ميتوان به اينها اشاره كرد :تضاد و تعامل فلسفي «يين و يانگ»در خل ِ
ق مکا ِن چيني (پيراوزلي،
ِ
درک ژاپني از مکان (نيتشکه ،)9 ،1375 ،مواجهه عميق عرفاي
 ،)55 ،1386مفهوم «ما» به مثابه
ايراني همچون عينالقضات 3با مفهوم مکان به مثابه ذاتي وجودِ موجودات (ابراهيمي ديناني،
)50 ،1383؛ و از جنبهاي ديگر ،نگاهي دکارتي با تقلي ِل مکان در حد مختصات سهوجهي و يا نگرش
دنياي مجازي که گسيختگي ناگزير ميان زمان و مکان را موجب شده است .4اينها همه ،نمونههايي
از تأثي ِر اين مقوله در کارکردهاي نظري حوزههاي مختلف به شمار ميآيند.
مقوله مکان ،امروزه با تأثيرپذيري از جريانهاي ريشهاي و موشكافانه و انتقادي چند دهه
اخير در حوزه شناخت مدرن و مدرنيسم ،و در سايه روشهايي همچون «پديدارشناسي» 5مورد
بازشناسي تازهاي قرار گرفته ،که از جمله تأثيرات آن در عرصه معماري و شهرسازي نيز درخور
تأمل و توجه بوده است .عناصر و اجزاي شهر مدرن همچون بناها و ميدانها و خيابانها بهواسطه
فرديتگرايي حاکم بر هويت پيرامون اين عصر ،بدون ارتباط با يكديگر و نيز عوامل محيطي ،طراحي
و خلق شدهاند .پيامد اين امر همانا شهر بيهويت پيرامو ِن ماست که منتقدان آن را بيش از همه ناشي
از فراموشي مقوله مکان در فرايند شناخت و طراحي برشمردهاند (.)Shulz, 1987, 100
از طرف ديگر ،مکانها از جمله عوامل هويتبخشي هستند که با مؤلفههاي فيزيکي ايستا،
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مؤلفه کالبدي مکان

هر مکاني جداي از مؤلفه معنايي ،داراي کالبدي مصنوع يا طبيعي نيز هست که شناخت مکان بدون
آن تحقق نمييابد .مؤلفه کالبدي به امانتداري و يادآوري مؤلفه معنايي و آنچه كه در مکان رخ داده

نامۀ معماری و شهرسازی

گرايش معاصران به معنا در معماري و شهرسازي ،بيشک اعراضي است بر آنچه كه داعيهداران
معماري مدرن آن را عملکردگرايي ميخواندند (شولتز .)37، 1382 ،شهر مدرن ،شهري تهي و
بيمعنا و بيهويت بوده است (گروتر .)236 ،1390 ،شولتز خاطرنشان ميکند که محيط پيراموني
در صورتي ميتواند به محيطي بامعنا مبدل شود که امکاناتي غني در تعيين هويت ارزاني دارد
و پيوندي سرشار از معنا را با جهاني متشکل از اشيا و چيزهاي مختلف برقرار سازد .در اين
نگاه ،معاني پديداري چون مکان از ارتباط ميان آدمها ،بناها ،زمين ،آسمان ،زمينسار و حريم آن
شناخته ميشود (شولتز 31 ،1381 ،ـ .)22
وقتي جهان براي ما از چنين ارتباطي معنا مييابد ،ما نيز هدفمندانه در ميان چيزهاي جهان قرار
ميگيريم؛ و هر آنچه را که حس ميکنيم ،ديگر صرف ًا واقعياتي مستقل از ما نيستند و عميق ًا به وجود
ما وابستهاند ،و در عين استقالل موجوديت درکنار يکديگر يکپارچه معنا ميشود .معاني پيش از ما
وجود داشتهاند و تاريخ و زندگي دارند ،اما در تعامل با حيات مکاني و زماني ما دوباره بازسازي و
بازتوليد ميشوند (پريموزيک .)29-40 ،1388 ،معناي مکانها متنهاي تکبعدي نيست بلكه و داراي
کاراکترهاي پيچيده است و از ديالوگي ابدي 7بين کيفيتهاي مادي و حضور فعاليتهاي موجود در
مکان و در تعامل بين مؤلفه کالبدي و رويدادهاي زندگي شكل ميگيرد (.)Hay, 2006, 33
مؤلفه معنايي مکان ،بستري کيفي و استعاري است برآمده از خاطرات جمعي و حضور
رويدادها و به طورکلي آن دست از ويژگيهايي که مکان بهواسطة آن داراي معنا شده است.
خاطرات جمعي آدميان از رويدادهاي دور و نزديک ،کيفيتي معنادار را ميآفرينند که در مؤلفه
معنايي تفسير ميگردند ،مؤلفه معنايي کيفيتي هويتمند است مبتني بر حضور خاطرات مردماني
آشنا و ناآشنا ،که بر اساس رخ دادهها در مکان تعريف ميشود .مؤلفه معنايي ميتواند موقعيت
را به مکاني مقدس يا رازآلود و يا حتي بيارزش بدل سازد .عناوي ِن مکانها عموم ًا به اين موارد
که در شناخت مؤلفه معنايي مکان نقشي ياريرسان دارند ،اشاره ميكنند« :نام» است که تمامي
محسوسات را به بخشي از جهان تبديل ميکند و از آنان ادراکي متضم ِن معنا به وجود ميآورد
ِ
شناخت آن ضروريترين بخش در
(شولتز .)173 ،1381 ،مؤلفه معنايي ،پيچيده و مبهم است و
مواجهه با مکان به شمار ميآيد ،چرا که تغييرات ناشيانه در اين مؤلفه ـ همچون تغيير عنوان مکان،
ميتواند به تقويت يا تضعيف و يا حتي نابودي آن بينجامد.

بازشناسی مکان .مطالعه موردی :ميدان شهرداری رشت

پديدآورنده ديگر هويتبخشيها نيز ميشوند .گسترههاي معنايي هر مکان حاصل رويدادها،
خاطرهها ،افسانهها و روايتهاي ذهني مشترک و مميزههاي کالبدي ايستا ،برايندِ فيزيکي احجام،
اشيا ،مصالح و حتي طبيعت و هر آن چيزي است که بستر کالبدي آن مکان را شکل ميدهد .در اين
ميان حوزه عملکردي مکانها نيز که به کارکردها و فعاليت در آنها ميپردازد ،در کنار دو حوزه
ديگر ،بخشي از هويت مبهم مکان را ميشناسانند (رلف .)64 ،1389 ،بايد اذعان كرد كه تفاوت در
شيوههاي نظري مواجهه با مقوله مکان نتايج متفاوتي را به دنبال داشته و البته با ابهاماتي نيز
6
همراه بوده است.
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مؤلفه کالبدي با ويژگيهاي تناسباتي و شکلي خود داراي جهتگيري خاص هندسي است که
تأثير عمدهاي هم در شکلگيري مؤلفه معنايي و جانمايي کارکردهاي شاخص و غيرشاخص مکان
دارد .بستر کالبدي همواره ظرفيتهايي را در بطن خود دارد که طرحهاي پيشنهادي ميتوانند با
دخالت در آن ـ پيامد آن ـ خودِ مکان را نابود يا تقويت و يا متحول كنند .هنر طراحي مستلزم
تفسير نيازهاي طرح و ارتباط دادن آن با ظرفيتهاي نهفته در دل بستر طرح است (فنمايس،
 149 ،1386ـ  .)147بيتوجهي و ناديده گرفتن اين ظرفيتها در برنامهريزي و بهويژه در زمان
8
مداخالت محيطي در مکان ميتواند به تغيير و تحول جبرانناپذير آن بينجامد.
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شكل  .1کوه صفه ـ چشمانداز طبيعي دور ،که نقشي تعيينكننده در شکلگيري مؤلفه کالبدي مکان در ميدان نقش
جهان اصفهان دارد.
منبع :ويکيپديا
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است کمک ميكند و گاه خود به خلق و آفرينش آن ياري ميرساند .اين نقش مهم حکم ميکند که
مؤلفه مصنوع کالبدي بيش از توجه به فرديتگرايي ،به نگهداري درون و مرز برون مکان بپردازد.
چشماندا ِز دور و نزديک ،منظ ِر طبيعي و مصنوع ،بدنهها ،پيکره فضايي ،نشانهها ،عناصر شاخص و
ِ
خطوط آسمان ،آستانه ،مسيرها ،حدود ،مرز و مواردي
غيرشاخص کالبدي ،عناصر اصلي کف و بام،
از اين دست بستري را فراهم ميآورند که شناخت مکان بدون شناسايي آنها به درستي امكانپذير
نيست و آنها در واقع به حال و هوا و شخصيت محلي مکان قطعيت ميبخشد (شولتز.)173 ،1381 ،
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مؤلفه کارکردي مکان
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مکانها ويژگيهاي منحصربهفردشان را از حضور کارکردهايي متمايز و فعاليتهاي زيستي
مشخص بهدست ميآورند و در سايه روشن زندگي روزمره ،فعاليتها و عملکردهاي رخ نموده
احساس ميشوند ( .)Harvey, 1996, 310مؤلفه عملکردي مکانها که در پرتو مؤلفه کالبدي امکان
وقوع مييابد ،نقشي تعيينکننده در شکلدهي به بستر معنايي مکان دارد ،با تاکيد بر اينکه در
بسياري از مواقع ،همين مؤلفه معنايي است که امکان وقوع بسياري از کارکردها را در مکان فراهم
ميآورد .بسياري از آيينها و مراسم معنوي در مکانهايي با سابقهاي از مؤلفه معنايي مقدس
ِ
مقدس بسياري هستند که در پي رخدادي معنوي در مکاني
روي ميدهند .شهرها و روستاهاي
خاص شکل گرفتهاند.
تغييرات کارکردي و کاربري و به طورکلي فعاليتهاي شكلگرفته در مکان ،هويت شناختهشده
آن مکان را دستخوش تغييرات ميکند .از همينرو اين اقدامات ميبايست با مطالعه کيفي دقيق و
حساس دربارة مؤلفههاي کالبدي و معنايي مکانها و البته با در نظرگيري گستره زمان صورت
پذيرد .براي مثال آشکار است که کارکرد مکاني مقدس با مکان فروشگاه متفاوت است و به راحتي
امکان تبديل کاربري بين اين دو کارکرد وجود ندارد.
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امروزه ميدان به فلکهاي براي تسهيل در رفتوآمد خودروها بدل شده است؛ بدون کالبدي
نگاهدارنده ،و گاه محصور در بدنهاي که بيارتباط با بستر و زمينه ،هر روز نوايي ناموزونتر از
ديروز ساز ميكند .ميدانهاي شهري 12،برخالف معناي ديرينشان ،مردمان را از دعوت به حضور
باز ميدارند .اين در حالي است كه با يادآوري خاطرههاي جمعي ميتوان گفت كه ميدان ،پيشتر
مکاني عجين با مفهوم حضور بوده است؛ حضو ِر معنادا ِر مردماني آشنا و غريبه با خاطرههايشان
از رويدادهاي نوبهنو ،که در پناه کالبدي پيراموني ،توأمان مکا ِن ميدان را ميآفريدهاست (پورعلي،
 .)65 ،1387ميدانهاي شهرها دربردارندة مواجهههاي متفاوتي از حضور در يک فضايي واحد
هستند؛ يا به عبارتي مواجهههاي متنوع ناشي از حضور در مكاني واحد (کالن.)45 ،1377 ،

نامۀ معماری و شهرسازی

مکانها در برهههاي مختلف زماني ،نقشهاي گوناگوني مييابند و با فعاليتها و کاربريهاي متنوع
داراي هويتي پويا ميشوند ،اين پويايي که به دليل حضور رويدادهاي متغير در گذر زمان شکل
ميگيرد ،تعريف مکان را دشوار ـ و چه بسا ـ ناممکن ميسازد .مستندات ،تصاوير ،نقلقولها،
سفرنامهها و نظاير اينها از همين دستاند و نميتوانند مکان را آنگونه که هست درخور ارائه
سازند و عموم ًا آنچه كه بيان ميكنند ،فقط به بخشي از هويت پوياي مکان اشاره دارد.
مشاهدات تاريخي حاكي از آناند كه فرهنگهاي مختلف در گذشته داراي روشهاي زمانبندي
و شيوههاي مکانگزيني خاص خود بودهاند .هر نوع فرهنگ داراي شاخصهاي فضايي معيني
است که آگاهي آن فرهنگ را از مکان شکل ميداده است .در سکونتگاههاي پيش از مدرن ،زمان
و فضا از طريق موقعيتپذيري مکان با يکديگر مرتبط ميشدند .عصر ساعتهاي مکانيکي و
تقويمهاي استاندارد جهاني موجب شد كه زمان بدون ارجاع به شاخصهاي مکان تعيين شود ،و
حتي ارتباط معنادا ِر رويدادهاي تاريخي نيز با مکانها قطع گردد (گيدنز .9)35 ،1388 ،اين موضوع
نقشي مهم در بيهويتي مکانهاي عصر مدرن داشته است که تشريح آن خود مستلزم نوشتاري
تفصيلي است.
با اين حال ديگر بايد پذيرفت که مکان بيشک چيزي فراتر از محل انتزاعي دکارتي و کليتي
مملو از کيفيتهاي گوناگون است (پرتوي )42 ،1383 ،که در کنار جغرافياي شباهتهاي بيپايان،
با شاخصههاي متنوع و بامعنا دربردارندة تفاسير فلسفي و روانشناختي و نيز اجتماعي و
فرهنگي گستردهاند و چونان كه فراهمشده از كيفيتهاي بصري گوناگون ،شيوهاي از هستي را
مشخص ميسازند که بر هر گوشه و کناري قابليت ربط دادن و تسري دارند و تن به تأويلهاي
بيشمار ميسپارد (شولتز .)241 ،1381 ،در اين نوشتار تالش شده است كه تحقيق کيفي 10مکان
در موضوع معماري يا شهرسازي در سه مؤلفه معنايي و کالبدي و عملکردي مورد کنکاش قرار
گيرد؛ البته با تأکيد بر اين نكته كه عنصر زمان نيز در اين سه مؤلفه به شکلي ذاتي همواره نقشي
11
تأثيرگذار داشته است و دارد ،و به گونهاي تفكيكناپذير با اين بسترها عجين است.
اكنون به منظور بررسي مصداقي اين نوشتار ،كوشش ميگردد كه شناخت شاخصهاي
اشارهشده ،در يكي از عناصر مهم شهري ،يعني ميدان ـ که زندگي جاري شهروندان ،خواسته
يا ناخواسته با حضور آن درآميخته است ـ واكاوي و بررسي گردد .سپس به بازشناسي مؤلفه
معنايي و کالبدي و عملکردي مکان ،يکي از نمونههاي ميدانهاي شهري واقع در شمال ايران،
موسوم به ميدا ِن شهرداري رشت پرداخته ميشود.

بازشناسی مکان .مطالعه موردی :ميدان شهرداری رشت

مؤلفههاي شناسايي مکان و گستره زمان
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شناسايي مؤلفههاي کالبدي و کارکردي و معنايي مکان ميدان ،با پژوهش کيفي عناصر و
اجزا و ارتباطات موجود بين درون و برون ميدان صورت ميپذيرد :بازشناسي زندگي جاري،
خاطرههاي جمعي و رويدادهايي که گاه نام ميدان با توجه و در نظر گرفتن آنها ،نهاده شده است.
در تحقيق کيفي مكان ميدان ،ارتباط معنايي کالبد ميدان با کارکرد درون و کاربريهاي برون و
همچنين توده بناهايي که در کنار يكديگر بدنة ميدان را آفريدهاند ،ارتباط کارکردي و عملکردي
کالبد و فضاي حاضر ميدان با وابستگيهاي مکاني دور و نزديک ،مسيرها ،امتدادها ،وروديها،
آستانهها ،خروجيها ،مرزها ،چشماندا ِز عناص ِر شاخص ميدان همچون برج و ناقوس يا مناره ،و
ارتباط اين عناصر با ديگر اجزا و مواردي از اين دست که گاه تن به تاويل نيز ميسپارند ،مورد
تأکيد قرار ميگيرد (پورعلي.)1390،10 ،
با اين رويکرد ديگر برج يا گنبد تنها فرمهاي منتزع يا مدور يا عمودي نيستند بلكه عناصري
هستند که به يکي از شيوههاي هستي بين زمين و آسمان تجسم ميبخشند .برج يا گنبد ميتوانند
محيط را به خاطرهها بازگردانند و در قالب واسطهاي بين زمين و آسمان يا برون و درون عمل كنند
(شولتز 56 ،1381 ،و  .)199عناصر شاخصي همچون سردر ،بر ِج ساعت ،گنبد و منارة مسجد مجاور
ميدان و نظاير اينها بدون در نظر گرفتن ويژگيهاي سبکشناختي دوره طراحي و ساختشان،
نقشي ويژه در شکلگيري هويت کالبدي و کارکردي و معنايي مکا ِن ميدان برعهده دارند.
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شکل و ساختار ميدان در فضاهاي شهري ايران در طول دورههاي تاريخي با تغيير و تحولهاي
جدي مواجه شده است .اين تغيير و تحولها متناسب با ماهيت عملکردي و کارکردي و يا بسته
به شرايط مکاني و زمانيشان متفاوتاند و مشخص ميسازند که در گذشته ميدان عمدت ًا هويتي
انسانمحور داشته و با هرچه نزديكتر شدن به دوره معاصر ،عملکرد و يا شکلپذيري آن با
تأثيرپذيري از ديگر نيازها و خواستهها تغيير کرده است .با مروري کوتاه ،ميتوان اين تحوالت
را به سه بخش تقسيم كرد:
يكمـ ميدا ِن شهري مکاني بوده است که بر اساس استقرار چند بناي مهم شکل گرفته و ديگر
بناهاي کوچکتر و کماهميتتر آن هماهنگي کامل با بسترهاي شکلگيري بناهاي مهم آن داشتهاند.
اين ميدانها داراي طرحي منظم و کالبد هندسي و فضايي معنادار بودهاند و اصول تناسب و توازن
در آنها کام ً
ال رعايت ميشده است .بهرغم حضور بناهاي شاخص در بستر کالبدي اين ميدانها،
آنچه که در واقع پديدار شده خود ميدان است .در اين گونه ميدانها ،بناهاي اصلي و ميدان رابطه
متقابل داشتهاند و هر يك از آنها در بيان ديداري و جلوه تصويرياش به ديگري وابسته بوده است.
ميدان نقش جهان اصفهان نمونه عالي چنين مکاني است.
دومـ ميدان شهري به مثابه مکاني که در ميانه خيابان يا مسيري اصلي شکل گرفته است .اين
پديده در ايران عمدت ًا به اوايل دوره معاصر باز ميگردد؛ يعني زماني که خيابان به شکل بارز و
محسوس ،نقشي تعيينكننده را در فضاي شهري و محيط رفت و آمد برعهده ميگيرد .در اين
نوع ميدانها ،هويت کالبدي از خيابان تأثير پذيرفت ،بهگونهاي كه اين نيمه ميدان به تعبيري ،شکل
فضايي عقبنشيني کرده از خيابان را تداعي کرد .اگرچه شکل انسانمحوري اين ميدانها ديگر
همچون گذشته نبود ،ولي در همان فضاي نيمهميداني ،انسان همچنان نقش و حضور اصلي را
داشت .سبزه ميدان تهران را ميتوان از جملة اين نمونهها برشمرد.
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شكل  .2ميدان شهرداري ،عمارت پستخانه ،و مهمانخانه ايراننگار

نامۀ معماری و شهرسازی

سومـ ميدان معاصر به مثابه فلکهاي براي تسهيل آمدوشد خودروهاست ،که اگرچه گاه
ساختمانهاي مهم دولتي و يا عمومي در حوالي و يا چهار طرف آن بنا شدهاند ،اما نقش عبوري
خيابانها در شکلگيري آن بيشترين اهميت را داشته است .در اينجا حضور انسان كمرنگ شده و
وجود اتومبيل نقشي عمده و محوري يافته است .در زمان حاضر نمونه اين ميدانها يا فلکهها را
ميتوان در تمامي شهرها مشاهده كرد.
ميدان شهرداري رشت را ،كه در بخش مرکزي اين شهر واقع است ،امروزه عم ً
ال بايد در زمره
ميدانهاي نوع سوم يا همان فلکهها برشمرد كه ضمن دارا بودن ظرفيتهاي مناسب معنايي و
کالبدي و کارکردي ،متأسفانه صرف ًا در حد فلکة تسهيلکننده ترافيک خودرو عمل ميكنند ،كه گاه
حال و هواي گونه دوم ـ و بهندرت نيز کيفيات مکاني گونه يكم ـ را پيدا ميكنند .اين در حالي است
كه ميدان مذكور در گذشتة نه چندان دور ،دست كم در دوره ناصري ،ميداني با كيفيت مكاني نزديك
به ميدان نوع يكم بوده است .اين ميدان در دوره پهلوي اول با استقرار چند بناي شاخص اداري
و تجاري همچون بلديه و پستخانه و نيز چند مهمانخانه بر جاي بناهاي قاجاري ،شكلي نزديك
به شرايط فعلي را يافت .ميتوان اين دوره از تغييرات را تحول و تبديل شدن آن به گونه دوم
قلمداد كرد .تحوالت ايجادشده اخير نيز عم ً
ال ميدان را به گونه سوم نزديك ساختهاند .بازشناسي
ميدان شهرداري رشت در اين نوشتار از دريچه بستر معنايي و کارکردي و کالبدي مکان ،از آن
دست است که تالش ميگردد تا با تعليق پيشفرضهاي اثباتگرايانه و زيباييشناسانه به پژوهش
ِ
کيفيت مکاني حاضر آن پرداخته شود .بديهي است كه اين موضوعات در جايگاه خود داراي
دربارة
13
اهميتاند و در همان مقام به بررسي و تحليل نياز دارند.
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ميدان شهرداري رشت امروزه نماد و هسته مرکزي شهر رشت يا مرکز استان گيالن به شمار
ميآيد؛ و چه بسا بتوان گفت كه اين ميدان در وهله نخست معناي وجودياش را از اين مرکزيت و
استقرار و حضور در مرکز شهر به دست ميآورد .نوع ساختار ترافيکي شهر در دوره معاصر و
همچنين تجمع رويدادهاي مهم اجتماعي مانند تظاهرات و راهپيماييها در اين مکان نشان از اهميت
مرکزي آن دارد.
در نقشه دارالمرز رشت که در دوره ناصري ترسيم گرديده ،از اين ميدان با عنوان ميدان
دربخانه ديواني نام برده شده است و در محدوده آن ميتوان عمارت دربخانه ،تکيه دولت،
نقارهخانه و قبرستان ابوجعفر را تشخيص داد 14.ميدان امروزي که سابقهاي در حدود دوره پهلوي
اول دارد ،در گذشته ضمن دارا بودن معنا و مفهوم حكومتمداري ،معناي مذهبي نيز داشته است .در
وجه غربي اين ميدان گورستان قديمي شهر و مزار استاد ابوجعفر ـ كه بنا بر اقوال تاريخي ،بسياري
از گيالنيان بهواسطه دعوت او به اسالم گرويدهاند ـ استقرار داشته است (سرتيپ پور.)18 ،1370 ،
در سفرنامه رابينو 15درج گرديده است كه مهمترين بقعه رشت ،امامزاده آقا سيد ابوجعفر نام دارد
كه نزديك مقر حكومتي در محوطهاي گورستاني واقع است (رابينو.16)84-82 ،1374 ،
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شكل  .4بخشي از نقشه دارالمرز رشت ـ دوره ناصري ،محدوده ميدان شهرداري رشت.

در اين تصوير قبرستان ابوجعفر در غرب ،تکيه دولت و نقارهخانه در جنوب ،و عمارت دربخانه در شمال مشاهده ميشود.
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در آغاز دوره پهلوي اول اين ميدان دستخوش تغييرات كالبدي گستردهاي شد و به ويژه
گورستان و بقعه قديمي بهواسطه احداث بناي بلديه تخريب گرديد و مزار ابوجعفر در محدوده
حياط داخلي ساختمان نوساز شهرداري قرار گرفت .تغييرات كالبدي مذكور مؤلفه معنايي ميدان را
كه جنبه توأمان مذهبي و حكومتي داشته است ،صرف ًا به جنبه حكومتي و تجاري و تفريحي معطوف
كرده و از اين رو بسياري از مردم امروز رشت از اين سابقه معنايي و مذهبي بياطالعاند .نظرسنجي
انجامشده در پاييز  1389از جامعه آماري  100نفره حاضر در ميدان با مشخصه افراد باالي 20
سال ،نشان داد كه بيش از  78درصد از پرسششوندگان از اين سابقه تاريخي و معنوي بياطالعاند.
مؤلفه معنايي ميدان شهرداري با گذر زمان بازتوليد شده است و هنوز هم يادآور خاطرهها
و رويدادهاي ميدان است كه هميشه نقشي مهم در هويتبخشي به مكان دارند .البته ناگفته نماند
كه به هر حال سياستهاي اعمالشده اخير در اين ميدان ،عم ً
ال بازخواني معنايي پيشين را دچار
معضل ساختهاند.

بازشناسی مکان .مطالعه موردی :ميدان شهرداری رشت

برپايي هرساله مراسم عزاداري امام حسين(ع) در دهه آغازين ماه محرم در جلوخان بناي
شهرداري در کنار برگزاري برنامههاي ديگري چون نواختن موسيقي صبحگاهي در پاي تنديس،
صداي زنگ ساعت برج که در طول شبانهروز گذر زمان را به ياد ميآورد ،و نيز برگزاري
برخي از فعاليتها ،آيينها ،جشنها ،يادبودها ،بزرگداشتها و رويدادهايي پراكنده از ايندست ،که
آشنايان و ناآشنايان در آن حضور مييابند ،همه و همه تاكنون بستر معنايي مکان را آفريدهاند
وزين پس هم خواهند آفريد .قرارگيري تنديس ميرزا كوچك خان جنگلي ،كه نزديك به صد سال
است مردم اين ديار هويت خود را در هم تنيده با دالورمرديهاي او برميشمارند ،در جانب باالي
ميدان ضمن يادآوري خاطره او ،در شكلدهي به بستر معنايي ميدان نيز ياري ميرساند.
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شكل  .5حضور در ميدان ،در ظهر روز دهم ماه محرم

شكل  .6حضور در ميدان ـ يكي از مراسمهاي آييني
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با وجود اين ،گستردگي تغييرات صورتگرفته و نوع سياستهاي اعمالشده اخير ـ بهويژه
از دوره پهلوي دوم به اين سوـ سبب گرديده است كه از ميدان امروزي ،چيزي جز آمدوشد
خودروها در ذهن مخاطبان ميدان نماند .نظرسنجي صورتگرفته در اين زمينه حاكي از آن
است كه  51/2درصد از پرسششوندگان ،در پاسخ به پرسش كه «چه خاطرهاي از اين ميدان
به ياد ميآوريد؟» ،به ترافيك خودروها ،شلوغي و ازدحام درون ميدان اشاره كردهاند .آمدوشد
بيبرنامه خودروها و حجم گسترده فلكه آب نما در ميانه ميدان نه تنها امكان حضور شهروندان را
در قلب ميدان نفي كرده است ،بلكه هيچ تناسبي هم با معناي پيشين ميدان ـ كه جايي براي حضور
و ديدار شهروندان بوده است ـ ندارد.
اين گونه مداخلهها که بدون شناخت کيفي مکان صورت ميپذيرد ،به امکانات کارکردي مناسبِ
مکان خلل وارد ميسازد و در واقع بستر معنايي مکان ميدان را خدشهدار ميكند .چنين اقداماتي
ميتوانند به مرگ خاطرههاي مکان ـ و البته خود مکان ـ بينجامند.
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مؤلفه کارکردي و مؤلفه معنايي مکان در ميدان شهرداري رشت بسيار با يكديگر درآميختهاند ،اين
ميدان بهواسطه حضور بناي بلديه واقع در محور اصلي آن ،نزد اه ِل شهر و هر کسي كه از آن
گذر کرده ،هويت و نام و معنا گرفته است .حضو ِر پايدا ِر بناي شهرداري که با برج ساعتش تسلط
خود را دوچندان مينمايانَد کارکرد اصلي اين ميدان را مشخص ميسازد و به تبع آن بخشي از
مؤلفه معنايي ميدان را شکل ميدهد .اين حضور پايدار سبب شده است که عموم مردم شهر رشت
بهرغم نصب تابلويي با نامي ُجز «ميدان شهرداري» ،همچنان اين ميدان را ميدان شهرداري بنامند.
مطابق با نظرسنجي به عمل آمده  89/7درصد از پرسششوندگان ،اين ميدان را «ميدان شهرداري»
ناميدهاند .اين موضوع اهميت کارکرد و کاربري بناي شهرداري را در معنابخشي به مکان ميدان
17
نشان ميدهد.
وقتي هويت مکان بهواسطه مواجهة مشترک مخاطبان با نشانهها ايجاد ميشود حضور نمادها
نيز دوام خواهد داشت .لذا تغيير در کارکرد نمادها و بسترهاي عملکردي مکانها ميتواند به تنزل
و تضعيف بستر معنايي آن مکان بينجامد .هويت ميدان شهرداري رشت با کاربري بناي شهرداري
درآميخته است و حذف اين کاربري از ميدان عم ً
ال ماهيت آن را مخدوش ميسازد .اين كاري است
كه متأسفانه با برنامهريزي اثباتگرا به منظور کاهش ترافيک خودرو در ميدان شهرداري رشت
دنبال شده است.
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شكل  .7حضور عواملي همچون آب نما و ترافيک خودروها مانع حضور شهروندان در درون ميدان ميشود.
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مؤلفه کالبدي در ميدان شهرداري رشت

ميدان شهرداري رشت مستطيلشكل است و بر حسب پيکره ذاتي اشکال مستطيلي بر راستاي
محور طولي آن تأکيد ويژهاي شده است ،استقرار بناي شهرداري در همين محور و همچنين امتداد
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پيکره کالبدي ميدان شهرداري رشت در طول زمان از تکبناهايي شکل گرفته است كه به غير
از بخش بااليي ،بخشهاي ديگر هماهنگي کالبدي و بصري نسبت ًا ضعيفي دارند .بناي شهرداري
در بخش بااليي ميدان در کنار دو بناي پيراموني ـ موسوم به عمارت پستخانه و مهمانخانه
ايران تکبناهايي هستند که از منظر رنگ ،مصالح ،جزئيات ،بازشوها ،تعريف ورودي و طرح بام،
با يكديگر هماهنگاند و ميتوان گفت که هر سه بهرغم تفاوتهاي ظاهريشان از يک جنس و يک
گونهاند .نوع معماري کالسيک اين بناها ،بهرغم غيربومي بودنشان ،به گونهاي است كه ميتوان به
نقل از شولتز در خصوص اين نوع بناها اذعان كرد كه اينها نه تنها خصيصههاي مقدماتي طبيعي
و انساني را بازمينمايانند بلکه اين ويژگيها را در پيوندي سرشار از معنا نيز وارد ميسازند
(شولتز .)189 ،1381 ،نشانهها و عناصر خطي عمودي در نماي معماري در کنار کشيدگي افقي
بناها ،ضمن ايجاد حس ابهت و شکوه بهدليل استفاده از نشانههاي تاريخي ،دوام و بقا و استمراري
پايدار را القا ميكنند[ ،زيرا] به گونهاي سنگين و حجيم بر زمين نشستهاند (کياني.)239 ،1386 ،
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شكل  .9بخش بااليي ميدان
منبع :نگارندگان
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شكل  .8باال و پايين ميدان

بازشناسی مکان .مطالعه موردی :ميدان شهرداری رشت

ِ
ساعت بنا ،ناميدن محل
فضايي مسير موسوم به خيابان شريعتي در پايين ميدان به سوي برج
استقرار بناي شهرداري را «باالي ميدان» توجيه ميكند .زوکر در تقسيمبندياش ميدانهايي از اين
قبيل را ميدانهاي داراي جهتگيري خاص برميشمارد که کليه عناصر کالبدي و فضاييشان رو
به سوي عنصر مسلط ميدان دارند (.)Zuker, 1959, 200
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درگاه و آستانه ورودي هر سه بناي باالي ميدان ،بهواسطه رفعت و پيشامدگي و ايوان باالي
سردر ،شخصيتي يافتهاند كه مرز درون و برون را در بنا به خوبي نمايان ميسازد .کنجها نيز به
ي در هر سه بنا با تغييرشکل ،لبه و مرز بصري معماري بنا را متمايز ساختهاند .نوع مصالح،
نوع 
رنگ و طرح بازشوها ،طرح بام شيبدار ،جزئيات و بافت معماري نما و نظاير اينها ،پيکرهاي نسبت ًا
وحدتيافته را در بخش بااليي ميدان شکل دادهاند .برج ساعت در بخش مذكور ،با آن چشمانداز
فراخوانندهاش ،در پرسپکتيو تمامي مسيرهاي منتهي به ميدان ـ جز در خيابان علمالهدي ـ عابران
و به طور كلي افرادي را كه در اين مسيرها حضور دارند به درون ميدان دعوت ميكند .با اين
رويکرد تمامي مسيرهاي منتهي به ميدان در واقع نقش معابري را دارند که به ميدان به مثابه نوعي
توقفگاه وارد ميشوند.
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شكل  .10عناصر شاخص کالبدي ميدان :برجکهاي ورودي پستخانه و هتل ايران ـ در اين طرح
ارائه شده ،تنديس ميرزا کوچک نيز مشاهده ميشود.
منبع :نگارندگان

U
ni

در بقيه وجوه يا بخشهاي شکلدهنده کالبد ميدان ،که عموم ًا در سه ـ چهار دهه اخير ايجاد
شدهاند ،هيچ گونه ارتباط معناداري بين مؤلفههاي کالبدي و معنايي و کارکردي مکا ِن ميدان به
چشم نميخورد .طراحي فردگرايانه اين تودهها ،نه درگاه و آستانهاي را شکل ميدهند و نه مرز
و حدي را براي درون و برون تعيين ميکنند .تودههاي ايجادشده ،چنين نبوده كه براي نگاهداري
چيزهاي درون ميدان طراحي گردند بلكه به واقع بيارتباط با مکان به وجود آمدهاند.
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نامۀ معماری و شهرسازی

هر مکان بيشک چيزي است فراتر از محل انتزاعي دکارتي؛ و هويتي مبهم و پيچيده دارد که
در گسترههاي مختلف زماني ،نقشهاي متفاوت و متنوعي به خود ميگيرد و با فعاليتها و
کاربريهاي گونهگون ،هويتي پويا مييابد .مکانها جزو عوامل هويتنگار در پهنه محيطهاي
زندگي انسانها هستند ،و چه بسا بتوان با مؤلفههاي کالبدي و کارکردي و معنايي به بازشناسي با
کيفيتتري از آن دست يافت .مؤلفه معنايي مکان حاصل رخدادها ،يادگارها ،خاطرهها و روايتهاي
ذهني مشترک است؛ ويژگيهاي کالبدي ،برايندِ فيزيکي چشمانداز طبيعي و مصنوعياند؛ و حوزه
عملکردي نيز از کارکردها و فعاليتهاي رخ داده در مکان نتيجه ميشود.
در اين نوشتار تالش شده است تا با رويکرد پژوهشي کيفي به بازشناسي «مکان» با مصداق
«ميدان» به مثابه مکان مهم شهري بپردازد؛ و سپس مؤلفههاي معنايي و کالبدي و عملکردي يکي از
نمونههاي ميدان شهري واقع در شمال ايران موسوم به ميدا ِنشهرداري رشت ،بازشناسي شود.
نتايج پژوهش در خصوص اين ميدان را ميتوان چنين برشمرد:
	•ميدان شهرداري رشت که نماد مرکزي اين شهر به شمار ميآيد ،در گذشته داراي معنايي
مذهبي بوده که به سبب احداث بنا و ميدان دگرگون گرديده است .امروزه معناي جديد
شکلگرفته ،بهدليل آمدوشد بيبرنامه خودروها نهتنها امکان حضور شهروندان را در
قلب ميدان نفي کرده ،بلکه عم ً
ال معناي ذاتي ميدان را نيز که جايي براي حضور و ديدار
شهروندان است دچار خلل ساخته است.
	•قرارگيري تنديس ميرزا کوچک ،برپايي هرساله مراسم عزاداري امام حسين(ع)،
برنامههايي همچون نواختن موسيقي صبحگاهي ،صداي ساعت برج ،برگزاري پراكنده
فعاليتها و رويدادهايي از ايندست که آشنايان و ناآشنايان در آن حضور دارند ،همه
و همه ظرفيتهايي هستند براي تقويت بستر معنايي امرو ِز مکا ِن ميدان که تاکنون توليد
شدهاند (و ميبايست بازتوليد نيز بشوند).
	•مؤلفههاي کارکردي و معنايي مکان در ميدان شهرداري رشت ،با هم بسيار عجين شده و
بهواسطه حضور بناي بلديه شکل گرفتهاند .هويت ميدان شهرداري رشت چنان با کاربري
بناي شهرداري درآميخته است كه حذف اين کاربري از ميدان ،عم ً
ال ماهيت ميدان را
خدشهدار ميسازد .متأسفانه برنامهريزي اثباتگرا به منظور کاهش ترافيک خودرو در
اين ميدان ،به چنين كاري دامن زده و آن را دنبال كرده است.
	•ميدان شهرداري رشت مستطيلشكل است و بهواسطه استقرار بناي شهرداري در محور
طولي اين مستطيل ،مشخص ًا تأکيد ويژهاي بر اين بنا شده است .پيکره کالبدي اين ميدان
در طول زمان از تکبناهايي شکلگرفته است كه بخشهاي مختلف ميدان ـ جز بخش
بااليي ـ هماهنگي کالبدي و بصري نسبت ًا ضعيفي دارند .طراحي فردگرايانه اين تودهها نه
درگاه و آستانهاي را شکل ميدهد و نه مرز و حدي را براي درون و برون تعيين ميکند.
	•هرگونه برنامهريزي کالبدي که بدون شناخت کيفي مکان صورت پذيرد ،امکانات کارکردي
مناسبِ مکان و بستر معنايي آن را خدشهدار ميسازد و ميتواند به نفي حضور شهروندان
در درون ميدان ،و حتي به مرگ خاطرههاي مكان ـ و البته خود مكان نيز ـ بينجامد.

بازشناسی مکان .مطالعه موردی :ميدان شهرداری رشت

جمعبندي و نتيجهگيري
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2 .2مؤلفه را چه بسا بتوان بستر و يا حوزه نيز ناميد .محمد منصور فالمکي ،به جاي واژه «مؤلفه» از واژه «شاخه»
استفاده کرده است.
3 .3عارف شهير ايراني در قرن ششم هجري قمري ،که رسالهاي در اين خصوص با عنوان «امکنه و ازمنه» دارد.

4 .4دنياي رايانهاي با خلق مکانها و فضاهاي مجازي عم ً
ال تصور سنتي از فهم مکان ـ زماني عالم را متحول ساخته
است.
.5

Phenomenology5

سري عزيزتر
6 .6در رساله «ازمنه و امكنه» عينالقضات ( )1339 ،15چنين آمده است :در ميان آسمان و زمين هيچ ّ
سر مكان و زمان نيست.
و بزرگوارتر از ّ
Perpetual Dialogue7 .7

1010براي آشنايي با اين نوع روش تحقيق ،ن .ك .گروت و ديگران (.)1386 ،173

1111همان گونه که اشاره شد ،اين سه مؤلفه هويتساز مکان را جايگاه فيزيکي ايستا فعاليت و معاني نيز برشمردهاند
(رلف.)62 ،1389 ،
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8 .8نمونه موردي چنين تصميمي در مداخالت كالبدي ميدان توپخانه (امام خميني) تهران نيز مشاهده ميشود.
تغييرات كالبدي رخ داده در اين ميدان ،در تضعيف ويژگيهاي كيفي مكان بسيار نقش داشته است.
9 .9نمونه مصداقي اين موضوع را امروزه مشخص ًا ميتوان در تعيين آغاز ماه شوال قمري مشاهده كرد ،در
گذشته اين زمان بهراحتي بر اساس مشاهده عنصري طبيعي از ويژگيهاي مکان يعني هالل ماه تعيين ميشد ،و
پذيرفتني بود که در دو مکان مجاور ،اين رويداد ،همزمان رخ ندهد .درحاليکه عادت ما به زمان مکانيکي مدرن،
با رد اين نحوه زمانيابي ،توقع ساعت و دقيقه و ثانيه اي از پيش تعيين شده را براي آغاز ماه شوال در يک
جغرافياي مکاني گسترده همچون جهان اسالم دارد.
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1 .1همچنين ن.ک :هايدگر 75 ،1385 ،ـ .72
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پينوشتها

ve
rs
ity

w

w

1212ميدان شهري ( )Town Squareرا ميتوان در تعريف ،فضايي عمومي و باز دانست که بهطور معمول در قلب
شهرهاي سنتي و قديمي وجود داشته و هدف از آن گردهمايي مردم بوده است .ديگر نامهاي آن عبارتاند از:
مرکز شهري ( ،)Civic Centerميدان شهر ( ،)City Squareميدان خريد ( ،)Market Squareميدان عمومي (Public
 )Squareو همچنين ( platz:آلماني)( Plaza ،اسپانيايي)( Piazza ،ايتاليايي)( Place ،فرانسوي) و ميدان (فارسي و
عربي).

w

1313براي مثال ،موضوعات ترافيکي و مواردي از اين دست در جاي خود داراي اهميتاند ،ولي در حوزه اين نوشتار
نميگنجند.
1414براي اطالع بيشتر ،ن.ك .نقشه رشت ـ دوره ناصري ،رضا فراستي ،فصلنامه اثر ،شماره .33-34
1515ه .ل .رابينو ،نايب كنسول انگليس در رشت ،در دوره مشروطيت بوده است.
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1616رابينو به كتيبهاي در دوره شاه عباس اول نيز اشاره ميكند كه بر روي آن نوشته شده است :اين مقبره متعلق
به سيد ابوجعفر ،پسرخالة پيغمبر(ص) و برادر رضاعي امام حسن بن علي(ع) است .الزم به ذكر است كه شهر
رشت در گذشته داراي محلههايي چون خميران ،كياب ،چمارسرا و استادسرا بوده است كه نام محله استادسرا
منتسب به نام همين شخص است.
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1717تابلوي نصب شده با عنوان ميدان شهداي سر پل ذهاب ،حکايت از خاطره اعزام کارواني از رزمندگان گيالني
به جبهههاي جنوب در منطقه سرپل ذهاب دارد و يادبود شهداي گرانقدر اين رزمندگان است .اين خاطره هرچند
به پايداري حضور خاطرهانگيز بناي شهرداري نيست اما توانسته است عنواني فرعي را براي ميدان شكل دهد.
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- Hay, Pete (2002) "A Phenomenology of Islands", Australia, Tasmania: Island Studies Journal, Vol. 1.

A

- Harvey, David (1996) Justice, Nature and the Geography of Difference, Malden MA Blackwell.
- Norberg - Shulz, C (1987) Roots of Modern Architecture, Tokyo.
- Zuker. Poul, (1959) Town and Square, New York: Columbia University Press.
- http://fa.wikipedia.org.
- http://fa.rashtcouncil.ir.

نامۀ معماری و شهرسازی

 ابراهيمي ديناني ،غالمحسين ( )1383دفتر عقل و آيت عشق ،ج  .2طرح نو ،تهران. پرتوي ،پروين (« )1382مکان و بي مکاني ،رويکردي پديدارشناسانه» نشريه علمي و پژوهشي هنرهاي زيبا،شماره  ،14تابستان.
 پورعلي ،مصطفي ( )1387ميدان ،مکان و حضور ،پاياننامه کارشناسي ارشد ،به راهنمايي دکتر مصطفيکياني ،دانشگاه هنر ،تهران.
 پورعلي ،مصطفي (« )1390درباره پديدارشناسي در معماري» نشريه علمي و پژوهشي صفه ،ش ،52پاييز. پير اوزلي ،مايکل ،سراستيون و هنري استرلين معماري چين ،ترجمه :مرتضي هادي جابري مقدم ،چ ،1فرهنگستان هنر ،تهران.
 پريموزيک ،دنيل تامس ،مرلوپونتي ( )1388فلسفه و معنا ،ترجمه :محمدرضا ابوالقاسمي ،چ  ،1نشر مرکز،تهران.
 رابينو ،ه  .ل ( )1374واليات دارلمرز ايران ،گيالن ،ترجمه :جعفر خماميزاده ،چ  ،4انتشارات طاعتي ،رشت. رلف ،ادوارد ( )1389مکان و بيمکاني ،ترجمه :محمدرضا نقصان محمدي و ديگران .چ  ،1انتشارات آرمانشهر،تهران.
 سرتيپپور ،جهانگير ( )1370نامها و نامداران گيالني ،نشر گيلکان ،رشت. فن مايس ،پيير ( )1386عناصر معماري از صورت تا مکان ،ترجمه :فرزين فردانش ،چ  ،2دانشگاه شهيدبهشتي ،تهران.
 عينالقضات همداني ،عبداهلل الميانجي ( )1339غايتاالمكان في درايهالمكان /رسالة االمكنه و االزمنه ،بهكوشش رحيم فرمنش ،تهران.
	کالن ،گوردن ( )1377گزيده منظر شهري ،ترجمه :منوچهر طبيبيان .دانشگاه تهران ،تهران. گروت ،ليندا ( )1386ديويد وانگ ،ترجمه :عليرضا عينيفر ،چ  ،2دانشگاه تهران ،تهران. گونتر نيتشکه ( )1375درک ژاپني از مکان ،معماري قديم و جديد ژاپن ،چ  ،1آرين مهر ،تهران.	کياني ،مصطفي ( )1386معماري دوره پهلوي اول ،چ  ،2مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران ،تهران. گيدنز ،آنتوني ( )1388پيامدهاي مدرنيته ،ترجمه :محسن ثالثي ،چ  ،5نشر مرکز ،تهران. گروتر ،يورگ ( )1390زيباييشناسي در معماري ،ترجمه :جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همايون ،چ  ،6انتشاراتدانشگاه شهيد بهشتي ،تهران.
 نوربرگ شولتز ،کريستين ( )1381مفهوم سکونت ،ترجمه :محمود امير يار احمدي ،نشر آگه ،تهران. نوربرگ شولتز ،کريستين ( )1381معماري :حضور ،زبان و مکان ،ترجمه :عليرضا سيد احمديان ،معمار نشر،تهران.
 نوربرگ شولتز ،کريستين ( )1382معماري ،معنا ،مکان ،ترجمه :ويدا نوروز برازجاني ،نشر جان جهان،تهران.
 هايدگر ،مارتين ( )1382سرآغاز کار هنري ،ترجمه :پرويز ضياء شهابي ،نشر هرمس ،تهران. هايدگر ،مارتين (« )1385ساختن باشيدن انديشيدن» از مجموعه :هرمنوتيک مدرن (گزينه جستارها ،نيچه،هايدگر ،)... ،ترجمه :بابک احمدي و ديگران ،نشر مرکز ،تهران.

بازشناسی مکان .مطالعه موردی :ميدان شهرداری رشت
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