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  : چكيده فارسي -1
يكجانشيني را تجربه كردند وآنگاه دانستند ناگزيرند آنچه را براي سكونت مـي آفريننـد كنـار هـم                    انسان ها روزگاري دور          

  .بگذرند و در آن حضور يابندبگذارند ، از ميان آنها
    شكل)آنهايي كه شهر بدون آنها زنده نخواهد بود (شهر آن هنگام كه در وجود عامل هاي شهري                  

              
                   

               

         

گيرد براي ادامه حيات ناگزير 
 همـان است بداندكه بايد همواره پويا باشد و در تعادل، آنچه كه ويژگي هاي پويايي و در تعادل بودن را به آنها نسبت مي دهيم 

در فـضاهاي اين فعاليت هـا از آنجا كه . كه براي در تحرك و تعادل بودن بايد منظم و مرتبط باشند فعاليت هاي شهري هستند 
 بـراي سـاكنان شـهر، چرا كه تعريف كننده ساختار اصلي شهرخواهند بود  هاو ميدانها، خيابان ها گذر، اتفاق مي افتند شهري

  . مي افتدپياده راه ها و ميدان ها اتفاقدر گذرها ،بيش از ديگر فضاهاتجربه يك فضاي شهري
    بـدانيم ، مفـاهيمي بـه ميـان         ) مفـاهيم(و محتواهاي كيفـي ) شهري    اجزاي(اگر فضاي شهري را مجموعه اي از چيزهاي عيني 

  مـينوقتي از يك پياده راه در كنار خيابا       . مي آيند كه همه آنها در موفقيت يك فضاي شهري سهم بسزايي دارند              
                             

      
                

                            
                       

                        

                     
            

  

گـذريم، در 
پي آنيم بدانيم آيا مكاني كه در حال تجربه پيوسته آن هستيم  واجد هويتي با روح ، پرتحرك ،پويـا و صـميمي اسـت يـا ايـن 

هويت خاطره انگيز خواهد بود؟
شـهري آيـا فـضاهاي . طرح شود شايد اولين بحث در مورد حال وهواي شهرمورد نظر باشدشهركرمانبررسياگردر اين ميان 

اصوًال تعريف شده اند؟ آيا جداره ها و لبه , هبستگي , خاطره انگيز بودن , كرمان صميميت جذابيت وپويايي را درخود دارند؟ آيا 
وكًال آيا فضاها و مكان هايي وجـود دارد كـه در خـود ارزش هـاي شـهري را  هاي شهري ارتباط الزم را با فضاي شهري دارند؟ 

ين سواالت و رسيدن به راه حل ها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و البته در اين ميان بايـد داشته باشد؟ پاسخگويي به ا 
مد تري داشته باشد و آيا  مي تـوان بـه آمشخص شود چه عناصري در رسيدن به اهداف گفته شده مي تواند نقش مؤثرتر و كار 

  يشتري داشته باشند؟يك سري عناصر و ساختارهاي شهري رسيد كه در شهر كرمان تأثير ب
 در واقع اين اسـتانداردها بـه كهموارد گفته شده مي تواند به شكل استانداردهاي كلي در فضاي شهري مورد استفاده قرار گيرد 

 راهكارهـاي طراحي،سـامان  ارائـه  اين نوشتار با هدف .زماني ورعايت مسائل فرهنگي توجه دارد ,مسائل اجرايي,شرايط اقتصادي
(Ordering) بر پايه تفكر و انديشه حـاكم بـر ايـده     دريك مطالعه مورديخيابان به عنوان يك فضاي شهري     دهي يا نظم دهي 

  .پيشنهادي نگاشته مي شود
  
  طراحي شهري؛رشد تدريجي؛ مكان شهري؛پرسپكتيويته؛سلسله مراتب:  واژه هاي كليدي-2
  
  

  
  
  
  

    
                                                

 كارشناس ارشد معماري-1
   كارشناس ارشد معماري-2
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  :مقدمه -5
 هاي اخير سعي در نگاهي دوباره به اصول خـود ،تـدوين و اجـراي آنهـا در شـهر       شهري در سال طراحي      

در اين زمينه آنچه كه در مورد  اهميت قرار گرفته بهسازي و مرمت شهري مي باشد حـال آنكـه               .نموده است 
در حال حاضـر    . در گذشته ساخت شهرهاي جديد با طراحي هاي در مقياس انبوه مورد توجه  قرار مي گرفت                

 ساخت شـهرهاي جديـد كـه        ف مرمت،احياء ،نوسازي و كالً بهبود آن چيزي است كه وجود دارد ونه صرفاً             هد
 ديگر بـر اسـاس      ،مرمت شهري  .مسائل بسيار پيچيده و حل نشدني  را در جلوي  طراحان شهري گذاشته اند              

راه حلي كه تغييرات را     به عنوان   ) Participation(اقدامات يك سازمان و نهاد دولتي نبوده و مشاركت جمعي           
       طراحـي شـهري در مقيـاس هـاي         .مـورد توجـه قـرار داده اسـت         در بافت شـهري اعمـال مـي كنـد            تدريجاً

         توجه خاصـي بـه طراحـي شـهري در مقيـاس هـاي كوچـك تـر                  در سال هاي اخير    .متفاوت مطرح مي شود   
)(Piece meal Growthاست داشته  نتيجه بهتريزرگ همواره نسبت به توسعه در مقياس بكهاست    شده.  

 با وجود قوانين معماري ،شهرسـازي       ) شهرهاي تاريخي  خصوصاً(مانند بسياري از شهرهاي ايران      ن ب شهر كرما 
 كـه شـايد در      كاستي هـايي  از  . را دارا است   همچنان پاره اي  مسائل و مشكالت خود        و ضوابط مربوطه به آن    

در .  ناتواني شهر در به نمايش گذاشتن زيبايي هاي خود اسـت           ده شود ديكرمان پررنگ تر از ساير شهرها       شهر
اد حال و هواي شهري شاد و سر زنده شايد ايده بسيار            ايج.ضعيف شده است  واقع روحيه فعال و پوياي شهري       

       را ) اجتمـاعي - فرهنگـي  –كالبـدي   (بزرگي براي شهر باشدكه خود شناخت  عظيمي از ساختار هاي شـهري              
  . بررسي شودترخُردبا مقياسي مسائل در اين قالب نوشتاري  سعي شده . مي طلبد

  

  

  

  

  

  

  متن اصلي  -6   
اين ديدگاه ها براي بدست آوردن راهكارهاي طراحي        .  عمده دارد  1شهر در مباني طراحي شهري سه نگرش          

 و خالي نمايش دهـيم     هنگامي كه اجزاي شهر را در شكل پر       . د بود نشهري با وجود تفاوت داشتن با هم خواه       
را طرح مي كنيم كه نتيجه آن ساختار و نظـم فـضاهاي پـر و    )Figure-Ground Theory(تئوري توده و فضا 

 اين شـبكه خيابـان هـا و         . است يك فضاي تهي شهر    ي ي شبكه دسترسي ها در شهر نمونه     . خالي شهر است  
از آنجا كه بحث اين نوشته پيرامـون        . تندگيرد كه ساختارهاي يكپارچه كننده شهر هس       مي   ميدان ها را در بر    

  گونـه اي ديگـر از فـضاهاي خـالي شـهر            در يـك مطالعـه مـوردي اسـت        به عنوان يك فضاي شهري      خيابان  
)Urban Voids(در تقابل با فرم هاي معماري شهري با نام باغ ها و پارك هاي عمومي مطرح مي شوند.  

 اجتماع انسان ها را بيش از ديگـر نمونـه           دگي فعال و پوياييِ    زن ،و ميدان   خيابان ، در ميان فضاهاي تهي شهر    
در شهر از سازمان خطوطي سخن مي گويدكـه اجـزاي   ) Linkage Theory(ديدگاه ارتباط. ها نشان مي دهد

 هـاي    اين خطوط كه نمونه محور هاي نيرو در شهر هستند به عنوان داده             .كند  مي    ثابت شهر را به هم وصل     
 )ارگانيك يا از پـيش طـرح شـده         (يدسترسي ها بسته به شكل وجود     . مي شوند  رح مط يخاص طراحي شهر  

در شهر هاي تاريخي و روستاها جمع شدن واحـد          .  شهر نشان مي دهند      لفرم هاي متفاوت را در فضاي فرما      
بـه عنـوان يـك جمـع     ) خيابـان (هاي معماري در پيروي از گونه اي نظم تحديد شده در فرم گروهي با گـذر          

 در ايـن    . اتفاق مي افتـد    كانوني است كه در امتداد خيابان      بازار هم    . اجتماعي متحد را شكل مي دهند      ،كننده
                                                 

 ؛شبكه  تئوري ارتباط-2  نمايانگر ساختار و نظم فضاهاي شهريو فضا؛ نمايش اجزاي شهر در شكل پر و خالي تئوري توده -1:   نگرش هاي عمده طراحي شهري-1
  برگرفته از محتوي فرهنگي و منطقه اي از گذشته تا اكنوندر مكان  تئوري مكان ؛برقراري گونه اي ارتباط - 3دسترسي كه اجزاي شهري را به هم متصل مي كند 
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 بـا   كانون ارتباط با فضاهاي عمومي فراهم مي شود و آميختگي مسيرهاي سرپوشيده ،باز،خطي يا غير خطـي                
اند حال آن  كننده تعيين بنيادهاي همگاني  اين خصوصيات همه در پديد آوردن مكانِ      .مي شود   ديده يكديگر

  .كه خيابان ها در شهرهاي امروز در فقدان اين ويژگي ها نسبت هاي انساني خود را از دست دادند
      خيابان به عنوان يك فضاي شهري با معاني برگرفته از محتواي فرهنگي و منطقه اي آن شهر مكـاني شـهري                     

تعريف مي شـوند    ) كالبدي( با نگاه خصوصِات فيزيكي      در بيشتر فضاهاي شهري امروز كه      اين عنوان    .مي شود 
مصداق نمي يابد حال آنكه خيابان و هر فضاي شهري ديگر در كنار ويژگـي هـاي كالبـدي ، خصيـصه هـاي                        

  .گي از هويت مكاني آن شهر داردانساني و فرهن
اي انـساني را    ا تأثير گرفتن از جنبش مدرن اصول طراحي شهري و مقياس هـ            طراحان و سياستگذاران شهر ب    

 در گذشته خيابان به عنوان يك مكان شهري هويت تجاري           .ترك كردند ،كه در شهرهاي گذشته وجود داشته     
 ارتبـاط    شهرها عموماً  در اين .  مردم مورد توجه بود      ، داشت و به عنوان فضايي جمع كننده       يو اجتماعي معين  

در نبود ايـن ارتبـاط سـاكنان        الي كه امروزه     در ح  شتنزديكي بين زندگي درون بنا و فعاليت خيابان وجود دا         
 مجبور مي شوندكه زندگي اجتماعي را در محدوده قابل كنترل شخصي خود بوجود آوردنـد و در هويـت                   شهر

 اين رفتار ساكنان شهري براي سرمايه گذاري در بخش هايي كه در نتيجـه طـرح                 .عمومي خيابان وارد نشوند   
 )خيابـان هـا   (گسترش شهر در ارتفاع و افزايش تراكم در آن ناحيه          موجب   ،هاي شهري سامان دهي مي شوند     

 در ايـن    .در اين زمان شهر از مكان جمع كننده عمومي به فضاهاي خصوصي تغير شكل مـي دهـد                 . مي شود   
ه هـا  تفاده مـي كننـد كـه اجـرا  نـشدن ضـابط      بخش ها ساختمان ها براي جلب توجه از مـصالح متنـوع اسـ        

 اكنون كه نماهاي شهري بـه جوالنگـاه         .نماها پديد مي آورد     ي و ناهنجاري را در      زيباشناختي شهري ناهمگون  
ساختارهاي كالن شهري نتيجه    عرصه هاي خصوصي به قيمت مخدوش كردن عرصه هاي عمومي بدل شدند             

  .مي باشندروابط هماهنگ اقتصادي ميان دولت و بازار 
هـر  درگذشـته    .كه امروزه از آنها غفلت مـي شـود         اساس فضاي شهري سنتي تعدادي اصول ساختار پايه بود          

      سكونتي در محدوده خود بـا پيـروي از اسـاس خانـه گـاهي چهـره اي دگرگـون شـده                  شهريِ-واحد معماري 
  چـرا كـه    كرد بخشي از چهره بافت در هماهنگي با ديگر خانه هـا مـي شـد                 وقتي به گذر رو مي     امامي يافت   

ن در مقياس معماري با شهر و به بياني مواجهه كالبدي آن با فضاهاي              چگونگي گفتگو و تعامل فرمي يك مكا      
حال آنكه امروزه نشانه هاي هويت محلـه اي  .كند ميشهري در خيابان ها و ميدان ها هويت شهري را تعريف        

يي بـراي حركـت اتومبيـل دادنـد و      خود را به ميدان ها و خيابان هـا         تغيركرده و گذرها و مراكز محالت جاي      
 بررسـي پيـشينه   در نگاهي به فضاهاي شهري موفق در گذشته ، .ت ها در كنار خيابان ها انجام مي شود  فعالي
نمونه هـاي فـضاهاي شـهري        . است تنها تعيين كننده نخواهند بود بلكه ابزاري مؤثر براي برقراري ارتباط          آنها  

به اين موضوع كه بهره گيـري       با آگاهي   .گذشته اصول راهنماي نظري و فرمال دروني طرح را فراهم مي كنند           
 از اصول و مباني گذشته حداقل دگرگوني را به شكل ذهني يا عينـي نيـاز دارد،بـه توصـيف تعـدادي از آنهـا                        

    .پرداخته مي شود
   در فضاي شهري شناختيييزيبا -6-1

ايين تـر از  اگر شرايط بحراني را در نظر نگيريم گزينه هاي زيبا شناختي براي همه انسان ها حتي آنان كـه پـ          
ند وشرايط در اين مورد اهميت ندارد       هستند،همواره وجود دار  سطح مشخصي از درآمد و استاندارهاي زندگي        

  .يا عملي از قضاوت و انتخاب زيبايي شناختي اندفرايند ذهني چراكه انسان ها همواره درگير 
          شـدن و بحـران هويـت        اين مؤلفه حياتي بخـش از هويـت فـردي و جمعـي اسـت و فقـدان آن بـه بيگانـه                        

در دو  تي قضاوت مي كنند،     خمعيارهاي زيبايي شنا  از آنجا كه برنامه ريزان و معماران در خصوص          . مي انجامد 
دهه گذشته براي مقابله با اصول و روش هايي كه رو به فراموشي اند ، رويكرد مربوط به زمينه و بـستر شـهر                        

رد و احترام به بستر موجود را به عنوان روشي بـراي انـساني كـردن و                 نقش مهم تري را در انتخاب معيارها دا       
  .جمع گرايي هر طرح پيشنهادي مطرح مي كنند

  نگاهي به روانشناسي و تاثير محيط بر انسان -6-2
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 ايجاد تعادل بصري در     .نظم را مهمترين عنصر در ايجاد تعادل و موازنه بين نيرو هاي متفاوت جهان مي دانند               
         يك تصوير ،باعث ايجاد آرامش در ذهن انسان و مقبوليت آن از جهت دارا بودن ارزش هاي زيبـايي شناسـانه                     

 ،تناسبات ناهمگن و شكل هاي نامرتبط مـي توانـد بـه     نادرستبنابر اين هر نوع اغتشاش،مكان يابي       .مي باشد 
ل يك پياده روي يك شـهر اروپـايي را بـا يـك پيـاده رو در كـشور                    اگر به عنوان مثا   .عنوان  زشتي تلقي شود    

 بـا  فت ها نيست بلكه  در انتظام اجزاء        در نوع  و شكل مصالح و با        خودمان مقايسه  كنيم مهمترين تمايز قطعاً      
 محيط بايد دو خصوصيت مورد توجه باشد،اول اينكـه محـيط يكپارچـه و از                يدر روانشناس  .هم و با كل است    

  .پيوند دهدهم ه دوم ايجاد تغييرات و تمايزات محيط را ب و ي تبعيت كندنظم مشخص
  ):نظمي كه در شهرهاي سنتي وجود داشته است(توجه به سلسله مراتب -6-3

هندسه منظم معماري در مقياس شهري فرمي آزاد بـه          .از خصوصيات شهرهاي ايراني ارگانيك بودن آن است       
 .تضاد است    هرحال فضاي شهري واجد خصوصياتي م      به.ي ايجاد كند  خود مي گرفت تا تنوع را در فضاي شهر        

     اين بدان معناست كه فضاي شهري نمي تواند يكدست و يكنواخت شود چـرا كـه يكنـواختي هويـت را نـابود              
    بنـابراين  .در سلسله مراتب هدف  تغيير از يك وضعيت به وضعيت ديگر به صـورت  تـدريجي اسـت                   .مي كند 

 ارتباط  كرد و سپس با مفصل هايي      تضاد را حفظ   بلكه گهگاه بايد    ه فضاها را شبيه  هم نمود      نمي توان هميش  
ركتي به مكـث    رسيدن از يك فضاي خصوصي به عمومي،از فضاي ح         ريجي  به وجود آورد    دالزم را به شكلي ت    

 سلسله  بنخيتي متفاوت بايستي در چهار چو     حركتي به يك فضاي حركتي ديگر با س       و يا حتي از يك فضاي       
  . باشد مشخصمراتبي

   مكان هاي مكث-6-3-1
محـيط  ه با اجزاي معماري محصور مي شوند فضايي كه با محيط طبيعي تعريف مي شوند در كنار فضاهايي ك   

طراحي فضاهاي بـاز بـراي      .شهري را انعطاف پذير مي كند و در تعادل بخشيدن به فضاهاي شهري مؤثر است              
ته شده و طبيعي راهكاري موفق و پاسخگو خواهد بود اين گونـه فـضاها بـا                 حضور،عبور و مكث با اجزاي ساخ     

       ي آرامـش و اسـتراحت   كاهش نوفه ها ي زمينه شهر در خيابان هـاي اصـلي ،مكـان هـاي جمـع كننـده بـرا               
  .مي شوند

  
  
  ):مي شودكه از ديد انسان با حركت در فضاي شهري تجربه (توجه به پرسپكتيو  و توالي منظرهاي شهري  -6-4

 هر انساني آن را در اين جا هدف اين نيست كه تمامي عناصري كه در يك فضاي شهري وجود دارد و احتماالً             
پرسپكتيو داراي وجـوه    .  است اهميتبلكه به آن بخشي توجه مي كنيم كه بيشتر مورد           بررسي كنيم   بيند   مي

 .و روبروي شما شامل اين موارد مـي شـود         متفاوتي است ،تصور كنيد  در يك پياده رو قدم مي زنيد  پرسپكتي             
بعـد وجـوه    وجوه ديگر در مقـام بـاالتري باشـد    اول نقطه انتهاي پرسپكتيو كه از نظر اهميت شايد نسبت  به         

ز اليه هاي متفاوتي تشكيل شود كه هر اليه براي تغييـر            اند ا كناري يعني چپ و راست  است كه خود  مي تو           
ر و در عين حال انعطاف پذيرتر      جداره سبز از جهت زماني متغي      مثالً .تداراي خصوصيات منحصر به فردي اس     

ـ            .از اليه پشتي خود يعني نماي ساختمانها است          ه شـكل  وجه كف و آسمان در روز به يك شـكل و در شـب ب
 كـف سـازي هـم از شـكل          .ثر است  به هر حال عنصر نور در طراحي مؤ        چرا كه ديگري فضا را تعريف مي كند       

انتخاب ويژگي  . تعيين كننده است   ،ر پديد آوردن تعادل بصري ،آرامش و تجربه حركتي درست         ،بافت و رنگ د   
اقليمي،هويـت   -ها آن در كنار پاره اي مورد هاي تعيين كننـده از اسـتاندارهاي حركتـي و شـرايط محيطـي                    

  .دارد بسيار  عنصري در پرسپكتيو اهميت از اين رو اندازه و شكل تغيير هر منطقه اي تأثير مي گيرد-شهري
  
  اجزاي شهري  -6-5
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 اصول  طرحدر حال شكل گيري است،مي توان با        ) دليل تعريض خيابان  ه  ب(با توجه به اينكه بدنه خيابان جهاد      
يـا در حـال   شـده  كلي تعريفي معين از بدنه در حال  شكل گيري خيابان به وجود آورد و بدنه هاي نوسـازي        

  .اير بدنه ها هماهنگ نمودي مشخص با ساجزاي  را  با الحاق نوسازي
 و در   موعه را بهم متصل مي كنـد      كه تغييرات اجزاء يك مج     همانطور كه گفته شد سلسله مراتب نظمي است       

بر اين اساس  بدنـه هـا ي خيابـان شـامل دو عنـصر       . به وقوع مي پيونددواقع در سلسله مراتب تغيير تدريجاً  
نقاط مكث در واقـع     . ال دهنده آنها را در بر مي گيرند       اصلي مي شوند كه نقاط شاخص و مكث و فضاهاي اتص          

ايجاد كننده تغيير ،تنوع و تحول  در يك فضاي معماري و شهري مي شود كه در مقياس كلـي شـامل محـل               
به غيـر از مـوارد گفتـه شـده  ورودي     .دن فرعي و كوچه ها ،جزء نقاط مكث مي باش  ،تالقي خيابان هاي اصلي     
رودي فضاهاي عمومي و همچنين فضاهاي عمومي كه در مسيرهاي حركتي قـرار               و  فضاهاي كالبدي خصوصاً  

  بـاال نيـز شـامل مـوارد       )به عنوان مثال نفوذ كاركرد فضاي محصور رستوران به فضاي باز جلوي آن            (مي گيرند 
  .مي شود

يـد  تحول در فضاي شهري بايد در جداره هاي عمودي آن ديده شود بنـابراين كـنج هـا و ايجـاد تنـوع و تأك                        
 از كنج ها بخش هاي ورودي و كالً بدنه هـايي كـه ارتبـاط شـهر و                   جدا.بصري روي آنها اهميت بسياري دارد     

  .ند اهميت ادارايفضاي دروني معماري را ايجاد مي كنند 
ساختماني در جهت ايجاد مقيـاس  توده  كل اول در؛  دو مقياس مورد توجه است فضاي شهري درتناسبات در 

رعايت خطوط عمودي و افقي يكسان يـا خطـوطي   كه با قياس اجزاء تشكيل دهنده بدنه ها     در م و دوم   انساني  
 از عوامل مؤثر در ايجاد پرسـپكتيويته تـوالي عناصـر       .، نتيجه مي شود   ريتمي هماهنگ تبعيت مي كنند    از  كه  

ق ديـد    چرا كـه بيـشتر در افـ        بوده خصوصاً در بخش پاييني جداره بيشتر مورد توجه          ودر فواصل معين است     
  .قرار مي گيرند

در ميان اجزايي كه پرسپكتيويته را شكل مي دهند نقطه اي كه پرسپكتيو بـه آن خـتم مـي شـود اهميـت                         
  .بسيار دارد اين نقطه مي تواند همان نقطه مكث مورد نظر باشد

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

هيچ گونه احترامي به بستر شهري موجود و هويت منطقه اي گذاشـته
معيارهاي زيبايي شناختي اين واحد هاي معمـاري را چـه.نشده است   

  د ؟نكسي به نمايندگيِ خواست وسليقه چه كساني وضع مي كن
 آنچه به عنوان معماري به فضاي عمومي شهر اضافه مي شود همگوني

   .ارانه را  مي خواهدمقياس و انديشه معم
  

مرمت بافت شهري پس از آنكه توسط شبكه اي از
،بريده شـده اسـت    )حركت پياده و اتومبيل   (راه ها   

واحد هاي معماري بـا ايـن شـبكه راه بـه منظـور
رهـا.تسهيل حركت سـواره جـايگزين مـي شـوند           

كردن اجزاي باقي مانده پس از جـايگزيني ،چهـرة
د و تجربـه حركـت در به خيابان مي ده    يناهنجار
 . نا خوشايند خواهد بود  پياده رو
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  :) پيشنهاد مي شود در فرايند سامان دهي خيابان بدان پرداخته شودمواردي كه (آلترناتيوهاي پيشنهادي
 پرداخت بدنه هاي شهري؛  

                   بيشتر نسبت به ساير بخش هاي بدنه و در نتيجه ديـد بيـشتر بـراي                 و شفاف    استفاده از سطوح باز               
   تنوع بافت و مصالح بهمراه تنوع رنگ و تنوع شكل-از فضاي داخلي كنندگاناستفاده 
 ريتم در منظر شهريتناسب و تحديد فضاي پرسپكتيو ديد انساني و ايجاد  

  

  

  

  

  

  

در افق ديد انـساني ريـتم عناصـر داراي جزييـات
مي تواند به پيوسـتگي  چـشم انـدازها و نماهـاي

 همــاهنگي بخــش همكــف.شــهري كمــك كنــد 
ساختمان ها و اجزاي هماهنگ كننده در طبقـات
وپيوستگي را پديد مي آورد پيوسـتگي پيـاده راه           
بخش هايي از واحدهاي معماري ،حركت را تجربه

  .اي خوب نشان مي دهد
  

 بكاربردن مصالح با بافت و رنگ هاي متفاوت ناهمگون
فضاي ميان ساختمان ها مي تواند به اندازه خود ساختمان ها اهميـت

  .داشته باشد 
؟)ارتباط فرمي(. با يكديگر مرتبط شونددو ساختمان چگونه مي توانند

هر ساختمان تنها براي نمايش خود چهره اش به فضاهاي عمومي شهر
  .نشان مي دهد 

 تركيب نامتناسب اجزاي پنجره ها ،فرم هاي ناهمگون اجزاي معماري
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 بخش هـايي كـه بـه شـكل زمـين هـاي خـالي بـاقي ماندنـد بـا                      ؛حفظ تداوم محصوريت خيابان ها    
ِخراهكارهايي با ا   .ابان بيشتر جلوه مي كنديجزاي جديد جايگزين شوند تا محصوريت 
 . ريتم هاي نما و حرمت گذاري عناصر خاص،توجه به خط آسمان

       جلوگيري از توده هاي ساختماني خـارج از مقيـاس كـه منجـر بـه دگرگـوني نادرسـت منظـر شـهر             
 .مي شوند

نظرگـرفتن  بـه رنـگ غالـب نماهـاي شـهري و در           لح  انتخاب مواد و مصا     ؛مواد و مصالح همگون با هم     
 .هري و منطقه اي و شرايط محيطي اقليمي انجام شودشهويت

 مناسب مكاناحياي خيابان با كاركردهاي متنوعتقويت و باال بردن استفاده از مكان همگاني با
 بـراي   جامعه شناختي و ارتباط با سـاكنان شـهر        , آگاهي و شناخت نسبت به علوم رفتاري        : مشاركت

نِياز آنان  .اطالع از خواست و 
؛ فـضايي بـراي ارتبـاط ميـان عمـوم مـردم            )حـضور،عبور و مكـث    (بوجود آوردن مكـان هـاي مكـث       

اُ    شهري بـراي بوجـود آوردن    و مبلماناجزا(بژه هادربرگيرنده فضاي استراحت ،پوشش گياهي و 
. )نقاط كانوني و جذاب
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8

  
  
  
  
  
  

  :نتيجه گيري
 همـه  ، تنظيم حركت ها و فعاليت هاي شهري است و ايـن اتفـاق  ، در ماهيت عبارت از ترتيب    طراحي شهري

 خيابان ؛يـك فـضاي شـهري بـه عنـوان نمونـه اي از                . بوقوع مي پيوندد   )فضاي شهري(در ساختار اصلي شهر   
هرهاگرچـه جـو   .چهره اي متفاوت و بيگانه نسبت به گذشته به خود مي گيرد           ،گردآمدن اجزاي شهري دورهم     

                   
                      

                     
            

                    
                   

                     
                

            

خيابان حركت است اما موضوع كاركردهايي كه در كناره خيابان ها به ساكنان شهر خدمات مي دهنـد نبايـد 
يـك فـضاي خيابـاني موفـق بـه شـكل خطـي، . ناديده گرفته شـود ) حركت سريع در شهر (در نگرش مدرن 

در .اب داردخصيصه هاي سه بعـدي،الگوهاي دو بعـدي و اجزايـي بـراي بوجـود آوردن نقـاط كـانوني و جـذ 
ساختارِياصوِلشناسي باز ،پرداختن به ايـن مـسائل  و آنچه اكنون با آن روبرو هستيم  گذشته فضاهاي شهري  

 ،مقولـه مـشاركت سـاكنان شـهر هـا، گـذرهاي شـهري ، و تعريف همبستگي  ؛ مي شودواجد اهميت بسيار 
پرداختگـي در نماهـا )  شـهري فراهم آوردن آستانه آرامش انسان در يـك تجربـه (ماهيت فضاي آرام شهري 

 ، ،مبلمان و فضاي سبز شهري ،ديد از بيرون به واحد هاي معماري و از واحد هاي معماري به فـضاي شـهري 
 كه مـردم بـا حـضور در آنهـا احـساس ) شناخت رفتار هاي اجتماعي  توجه به (ايجاد فضاهاي عمومي شهري 

     .تجربه كنند را و درك هويت مكانيتعلق به مكان شهري
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