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 در شهرشناختی یبایینظم بر تجربه زتاثیر 

 بازار تاریخی و حسینیه بزرگ شهر زواره :نمونه موردی

 
 1نویسنده: مریم شفائی

  11، واحد 7تهران، خیایان ظفر، خیایان گوی آبادی، کوچه پوراردکانی، بن بست شمس، پالک  -1







 چکیده

توان گفت بدون یم یکه حت یدارد به طور ژهیواهمیت و جایگاهی ستم، نظم یا سیک نظام ین در نگاه به شهر به عنوا

 رگذار استیآن تاث یهایژگیبر و یافته، ینظم در ابعاد مختلف شهر تجلافتد. یشهر به خطر منظام ت یوجود نظم موجود

 ین مقاله سعیدهد. در ایدر شهر بروز م شناختیزیبایی و تجربه زیبایی، خود را در ارتباط با یگذارگاه اثریک جایدر  و

های پژوهش از طریق شده و یافته محیط شهری پرداختهدر  ییبایرابطه نظم و ز از طریق مرور منابع به بررسی شودیم

ضاد با توجه به آرا و نظریات مختلف و بعضاً مت در ابتدا .گرددها و مطالعات میدانی در یک نمونه موردی بررسی برداشت

 کلمهدر رابطه با نظم شود و واژه یماز نظم ارائه  یو کاربرد ، تعریفی مناسبدر مورد نظم ،مرتبط یهانظران حوزهصاحب

ز یم مهم و چالش برانگیکه از مفاههای پیچیدگی و سادگی . سپس واژهشودیشناخته منظمی است، متضاد آن که بی

رابطه  تر شدن به موضوع،کینزد یبرادر ادامه شوند. شناخته می آنراتب ارتباط با م در مرتبط با مفهوم نظم هستند،

نکه نظم مطلوب و یا یبرا یدر قدم بعد و شودمی دهیکاوزیبایی شناختی در فضاهای شهری نظم، زیبایی و تجربه

 یها و فضاهااست، تفاوت نظم مطلوب در شهر چگونهم یهست که خواهان آن ینامطلوب شناخته و روشن شود نظم

مدرن  ید و شهرهایجد یشهر یهاشده و توسعه یزیربرنامه یبا نظم موجود در شهرها یخیتارعمدتا ارزشمند  یشهر

مطلوب  یشهر یدر فضاها یدگیچیز پیجاد نظم و نیا یکه عموماً برا یعمل یهاروش ادامهدر  رد.یگیقرار م یبررسمورد 

در انتها فضای بازار تاریخی و  .شودیم یرد، معرفیقرار گ توجهمورد  یآت یهایطراح یتواند برایاستفاده شده و م

محسوب شناختی به لحاظ غنای تجربه زیباییارزشمند و موفق  مجموعه فضای شهری که یک حسینیه بزرگ شهر زواره

-میورد پژوهش قرار یچیدگی مپشود، به عنوان نمونه موردی پژوهش جهت بررسی معیارهای مرتبط با ایجاد نظم و می

  گیرد.

 

 یشناختینظمی، سادگی، پیچیدگی، تجربه زیباینظم، بیشهر،  کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه  -1

و غیره را مجذوب  آرنهایمچون  یالکساندر و رفتارشناسان پردازانی چون ونتوری وسالهاست نظریه 2نظمیو بی 1مفهوم نظم

بریم و از این واژه در گفتگوها و میاسم دارد که ما بارها و بارها از مفهومی به نام نظم خود ساخته است. الکساندر بیان می

دانیم نظم چیست اما تعریف آن به عنوان یک واقعیت هندسی ژرف که کنیم و همه ما به طور ذاتی میمینوشتار خود استفاده 

 بتوان از آن استفاده کرد بسیار دشوار است. 

باید الزمه کارکرد هر مجموعه  رانظم به طوری که  ،ا نظام استیستم یهر س یجدانشدناست که جزء  یتیفینظم ک

نظم به واقع  آمیز در این رابطه این است کهمساله مهم و ابهاماما  .ذهنی و چهرد آن جسمی باشد چه کارک سامانمند دانست

 . مییگویز سخن میم در واقع از چه چیزنیاز نظم حرف م یوقتبه این معنی که  ؛ستیچ

گذارد یمردمان آن شهر اثر م 4یشناختییبایو تجربه ز 3ییبایا بر زیآنکه یاما ا ،ر گذار استیتاث محیط فنظم بر ابعاد مختل

-یو چگونه م گرددکنندگان شهر میو موجب غنای تجربه زیبایی شناختی تجربه ده استیپسند ینکه چگونه نظمیر و ایا خی

 شود. میپرداخته  هاکه در ادامه مقاله به آن ،است یتوان آن را به وجود آورد مطالب

 

 ینظم یو بنظم  -2

است  یتوقعات عاماز  یکی یریذزیبایی، وحدت، هویت، هماهنگی، ماندگاری، پایداری و تغییر پهفت ویژگی به همراه  نظم

، باشد ییضاچه فنکه یصرف نظر از ا ،یشهر یاست که انسان از هر فضا یتوقعاتآن  دارد. منظور یشهر یکه انسان از فضا

 باشد. یات شهریفیک بسیارید جایا عامل مهم در ایساز نهیتواند زمین نظم میهمچن .[1]انتظار دارد

-برای واژه متضاد با نظم نظریه توان آن را در مقابل واژگان متضادش بازشناخت.برای داشتن شناختی مناسب از نظم می

و همچنین پیچیدگی به عنوان کلمات  یا آشفتگینظمی بی پردازان مختلف کلمات متفاوتی را ارائه داده اند. برای مثال واژگان

 اند.م معرفی شدهمقابل نظ

 ینظم را به معن یمثال ونتور یاست. برا آمده 1ینظم معادل سادگ ،که از نظم ارائه شده است یفیاز تعار یاریدر بس

 .[2]دهدیقرار م یدگیچین پیو همچن ینظمی، نظم را در مقابل بینظمیببا  6پیچیدگی ارتباط دادنبا و داند یم یسادگ

-امکان یدگیچیتقد است نظم در هر مرحله از پعم ومخالف  یدگیچیو پ ینظم یمعادل قرار دادن ب نظر او دربا  آرنهایم اما

اصول  ن یا در سیستم وجود داشته باشند و نظم دهندهآید که اصول نظم وقتی به وجود می دارد کهیان میو بر است. ایپذ

 .[3]ستین طور نیکه در واقع ا ینظر برسد در حال نامنظم به ،بیکه ترک یبه طور ممکن است برای همه قابل درک نباشند

ترکیب وقتی منظم است که اصول ترکیب یکدیگر را حمایت کنند و وقتی نامنظم است که چنین حمایتی  آرنهایمدر نگاه 

ند( ا نامنظم باشیتوانند منظم  ی)که هر کدام از آنها ممحیط نامنظم محیطی است که رابطه اجزای آن  وجود نداشته باشد.

های نزاع نظم" بلکه ،نیست "نهایت فقدان نظم"بی نظمی  از نظر او .نیست یاصول نظم دهنده کلتحت سلطه ضعیف است و 

  است. "هماهنگنا

                                                 
1 order 
2 disorder 
3 beauty-aesthetic 
4 aesthetic experience 
5 simplicity 
6 complexity 
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شکل وساختاریافتگی  ،آشفتگی :شناختی اطالعاتی، برای نظم سه مرتبه قائل شدهماکس بنزه از بنیانگذاران زیبایی

نظمی است. ای برای ارتباط اجزای مختلف قابل تشخیص نباشد و معادل بیکه هیچ قاعده است آشفتگی زمانی .یافتگی

وجود برابر است با  شکل یافتگیاست و  های گوناگونساختار یافتگی وجود یک نظم یا قاعده یا یک ساختار مشخص و فرم

 .[1]اند که قابل تعویض نیستندشکلی که همه اجزای آن چنان جای گرفته

توان یم یکل یک جمع بندیدر  رد.یگیم برر را دریناپذسخت و انعطاف یکامل تا نظم ینظمیب ،ن مراتبین گفت اتوایم

به این معنی که همگی زیرمجموعه یک نظام یا  ،از اجزای مختلفی تشکیل شده که با هم ارتباطی منظم دارند طیگفت مح

 شود. اماکه گاهی به آسانی قابل درک نیستند، بر محیط اعمال میای کمک اصول نظم دهندهه و این نظم ب سیستم هستند

است که ممکن  ین در حالی. اکپارچه درک کردیک کل یا نظام را به صورت یستم یدهد که نتوان سیرخ م یزمان ینظمیب

 ان آنها برقرار نشود. یم یمناسب نظم باشند اما ارتباط یستم در خودشان دارایس یاست اجزا

 

 یو سادگ یدگیچیپ، نظم -3

با توجه به  است و ینظمیمعادل ب یدگیچیبا تناقض سرو کار دارد لذا پ یدگیچیکه پ ییاز آنجا معتقد است یونتور

وقتی شرایط با نظم مخالفت کند نظم باید خمیده یا ویران گردد. زیرا " :می گوید دهد،یم یدگیچینش پیکه به آفر یتیاهم

 .[2]"خالف قاعده و تردیدهاستغنای معماری نتیجه کارهای 

شود. اجزای گیرد  حاصل میدو طرف را در بر می نوعی رابطه است و تنها با نظمی که هر تباین و تناقض آرنهایماما از نظر 

ه ک یدر حال .[3]گیرندیابند و نه برای درگیری، زیرا یکدیگر را نادیده میترکیب نامنظم نه برای هماهنگی با هم سر و کار می

به عنوان تعریف مورد قبول برای نظم و پیچیدگی در نظر  آرنهایمن مقاله نظر یدر ا شود.یرابطه مطرح م یدگیچیدر تناقض و پ

 گرفته شده است.

با نظم در تضاد  یدگیچیتوان گفت پیم. ، نظام یا سیستم است که ممکن است ساده یا پیچیده باشدط منظم یک کلیمح

وجود داشته  یدگیچیتا پ یوسته از سادگیف پیک طیتواند در یقرار دارد و نظم م یمقابل سادگ در یدگیچیبلکه پ ،ستین

 باشد. ساختار پیچیده ساختاری است که تعداد اجزای آن زیاد است و اصول نظم دهنده متعددی در آن دخالت دارند.

ا ی ءیشود در ش یموجب ماف از هنجاری هر انحر .[3]، انحراف از هنجار استمیکی از رایج ترین منابع پیچیدگی منظ

تواند تعداد معینی انحراف را بی آنکه میا نظام ی. هر ساختار است نظمیدشمن بیاما  د.یاید بیپد یدگیچیو پ ییایط پویمح

ت انحرافااما اگر . کندیت نظام را حفظ میوکلکند خود را مسلط می ساختار قویچرا که به خطر بیفتد تحمل کند.  نظم آن

ن گرچه یحاصل شود. بنابرا ینظمیافتد و ممکن است بیر مطران کند، نظم به خیساختار و اصول را وقوی باشد که آنقدر 

د دقت شود یق انحراف از هنجارها اعمال گردد، بایکه قرار است از طر یر است، اما زمانیپذدر هر مرحله از نظم امکان یدگیچیپ

  ن ببرد. ینظم را از بنباشد که  ین انحراف به حدیکه ا

 

 شناختیزیبایی تجربه رابطه نظم و -9

، نیاز به  ر کار آنانمهم د یکی از اصول و اند اساس تحسین زیباشناختی محیط نظم استروانشناسان گشتالت عنوان کرده

اصل تقسیم نظم بر برابر است با ح وقابل اندازه گیری  طیمحارزش زیباشناختی ایجاد تعادل میان نظم و پیچیدگی است. 

مهم این است که در هر سبک معماری و شهرسازی باید تعادلی بین پیچیدگی و نظم موجود باشد. اما نکته . [4]پیچیدگی

 سازد. نکه خوانایی را دشوار  مطلوب است ییاما تا جا ،زدیانگیرا بر م یشناختبایگرچه احساس زنظام در پیچیدگی 
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بخش محیط های لذتتاکید آنها بر مطالعه رابطه پیچیدگی و سادگی و ارزش کهاند هتحقیقات تجربی زیادی انجام شد

 ح زیر خالصه کرده است:راست. راپاپورت این تحقیقات را به ش

-ها )شامل کودکان( در میدان بصری خود شکلدهد که حیوانات و انسان. تحقیقات روانشناختی و اکولوژیکی اخیر نشان می1

 دهند.رجیح میهای پیچیده را ت

 پسندد.های بصری نمیهای ادراکی وجود دارد که سادگی و پیچیدگی آشفته را در میدانای از دادهحات بهینهی. دامنه ترج2

)به مفهوم چند معنایی نه مشخص بودن معانی( و دیگر با  ابهام. دست یافتن به پیچیدگی دو راه حل دارد: یکی به معنی 3

که از یک منظر به طور کامل دیده نشوند، به طوری که در عین آشکار کردن خود ویژگی رمزی  تنوعهای ممحیطاستفاده از 

 داشته باشد.

ای در بر نداشته است های مدرن سادگی و کنترل کلی بر طراحی را در نظر داشته اند که نتیجه متقاعد کننده. بیشتر طراحی4
[3]. 

 شناختی نظم پیچیده بر نظم ساده است.ر برتری زیبایینتایج این تحقیقات ضمن نفی آشفتگی، بیانگ

کنند که پیشنهاد میرا در بحث مربوط به اعجاب و ابهام در محیط کاپالن کاپالن چارچوب ترجیحات محیطی ن یهمچن

عقیده دارند دهد. آنها )به طور مثال نظم( و درگیری با محیط )به طور مثال پیچیدگی( را با پارامتر زمان ارتباط میحس مکان

های دید خود نسبت به محیط را گسترش دهد و پتانسیل که درک محیط کافی نیست و انسان در طول زمان سعی دارد افق

گوید شهر با ارزش شهری نیست که نظم داشته درگیری و مشارکت در محیط ایجاد کند. به همین دلیل است که لینچ می

اما باید  ،گیر برای یک فرد تازه وارد ضروری استگرچه وجود نظم مسلط و همهبلکه شهریست که بتواند منظم شود.  ،باشد

ن یا .[6]تری ایجاد کندتر و عمیقهای غنینظمی کشف نشده نیز وجود داشته باشد: الگویی با پردازش در یافته شود و ارتباط

 زمان است. ط و درک نظم پنهان در آن است، مستلزم گذر یبا مح یریپردازش که منجر به درگ

اند و مدت زمانی که مردم به گیری ذهنی یا عینی شدهها به چگونگی جالب بودن آنها و اینکه اندازهپیچیدگی بصری محیط

نشان  او بین پیچیدگی و خوشایند بودن در شکل  رابطه بین جالب بودن و پیچیدگی، .[1]کنند بستگی داردالگوها توجه می

 داده شده است.

 [5]پیچیدگی، جالب بودن و دلپذیر بودن : رابطه 1شکل

 

                                                             

 

 



 

نشان  1شکل طور ناهم شود.مذکور خوشایندتر میط یمح ،دپیچیده را بیازمای طیمحتری یک هرچه فرد مدت طوالنی

ر بودن آن یاز دلپذفراتر رود  یک اندازه ایاز اگر د ،اما یافزایمط یاد گرچه به جالب بودن محیز یلیخ یدگیچیکه پدهد می

ن مساله تا یرسد، اما ایبه نظر م یط در فرد ضروریو جالب بودن مح یریجاد حس دلپذیا یبرا یدگیچیگرچه وجود پ.کاهدیم

  فتد.ین ینظمیط به ورطه بیصادق است که وجود نظم در فضا احساس شود و مح یزمان
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 اما توانند جالب باشنداند میرار گرفتهقبه شکل منظمی  و عناصر اجزاهایی که در آنها محیطتوان گفت می در مجموع

د بتوانند توجه ناظر را جلب یبا هااین محیط .تر هستندو لذا جالب تر به تعمق و دقت بیشتری نیاز دارندپیچیده یهاطیمح

شاید بتوان گفت  .رسدلی زیاد و نظم خیلی کم محیط ناخوشایند به نظر میهای خیدر پیچیدگیاما  ،کرده آن را حفظ کنند

 را مختل کند.نباید درک ساختار  در ارتباط با ساختار کلی شهر اما ،پیچیدگی در فضاهای شهری مطلوب است

 

 با شهرهای ارزشمند تاریخی ریزی شده برنامهتفاوت نظم در شهرهای  -5

 ریشه  به وجود آمد.نظمی ست مدرنیستی تا حدودی بر سر اختالف نظرشان درباره نظم و بینزاع میان تفکر مدرنیستی و پ

منطق است که توان در یونان باستان سراغ گرفت که نمونه اش تنش میان افالطون و ارستو بر سر این موضوع افتراق را می نیا

شود. جایی که آتن شهری یونان باستان نیز دیده می شهرسازییا احساس کدامیک منشا درک ما از جهان است. این افتراق در 

، نقشه مشهورش را برای میلتوس ارائه ریزی شهری معروف استهیپوداموس که به پدر برنامه ،پر تنوع با هندسه نامنظم است

 .[]های شهری بودها و بلوککرد که دارای طرح خردگرایانه از خیابان

مثل آن  ؛د کلی را در نظر گرفت. در یک نگاه با دیدی انتزاعی، شهر را از باال می بینیمتوان دو نوع دیدر نگاه به شهر می

نگاه دیگر دیدی است که عابر با قرار گرفتن در فضاهای  و توان به شهر داشتدیدی که از یک برج بلند و یا از دید هوایی می

ریزی از پیش یاری از شهرهایی که بر اساس برنامهدر بس آورد.از آن به دست می ،و تجربه ملموس شهری و حرکت در آن

 ود ارائه شده است یجد یهاشهر یانه که برایآمانگرا یهاطرح یاری، بسیستیمدرن یاند، مانند شهرهاتعیین شده ساخته شده

بیند و نه ر را میریز است که از باال شهنگاه به شهر انتزاعی و نگاه یک برنامه ،ایراندر  یات شهرسازیتجرب همچنین بسیاری

شود نظمی نگاه عابر پیاده که باید در شهر زندگی کند و به صورت واقعی آن را تجربه کند، لذا نظمی که به شهر اعمال می

دهنده غلبه عقل و خردگرایی در طراحی و عدم توجه به نیازها و خشک، مکانیکی، غیر زنده و فاقد حیات است که نشان

 ست.هااحساسات واقعی انسان

ای که در بسیاری شهرهای تاریخی وجود دارد با نظم الکساندر با اشاره به طبیعت و تفاوت میان نظم ارگانیک و زنده

در دیدگاه جدید به نظم با نگاهی "دارد کند و بیان میمکانیکی شهرسازی مدرن، به وجود حیات در موجود منظم تاکید می

د آنچه که در معماری و شهرسازی مدرن به آن پرداخته شده است( با بیانی درباره میزان دکارتی از نظم )ماننمکانیکی و غیرغیر

شاید بتوان گفت مشکلی که امروزه در شهرهای ما وجود دارد عدم وجود نظم . [8]"نسبی هماهنگی، حیات و کلیت نیازمندیم

ها دارند. بلکه مشکل شهرهای ما هرها و توسعهخاص خود سعی در ایجاد نظم در ش منطقریزان شهری با نیست، چرا که برنامه

 است.  "نظم زنده " یبه جا "نظم مکانیکی"وجود 

ریزی و طراحی شهرها رویکرد مدرنیسم بر پایه استفاده از خرد استوار بود، منطقی کردن ساختار فضایی شهر. و در برنامه

. []ها و جوامع و از دست رفتن محیط مصنوعندگیهای اشتباه، گسیختن زگیریاش اینها بود: تا حدودی جاینتیجه"

های متفاوت هم کند که در هر جای دیگری با زمینهبرد و طرحی را برای شهر پیشنهاد میمدرنیسم همه تمایزات را از بین می

 یزیراس برنامهبر استواند اتفاق بیفتد. این مساله در بسیاری از شهرهای جدید ما و نیز توسعه هایی که در شهرهای ما می

 افتاده است. اتفاق گیرد، صورت میجامع  یهاطرح

لوکوربوزیه ، نظم به قدری سخت و مکانیکی است که فرصت را  "معاصرشهر "و  شاندیگارمدرنیستی مانند  یهاطرحدر 

توسعه ها با شبکه های  توسعه یافته اند این 18در شهرهای آمریکای شمالی که در قرن آورد. برای ابداع و اکتشاف فراهم نمی

زنده و اند. گرچه این طراحی ها پاسخگوی سیستم حمل و نقل هستند، اما شهر را به فضایی غیرشطرنجی منظم طراحی شده

 اند. ها مناسب است، تبدیل کردهکه فقط برای حرکت اتوموبیل
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های عوض توان در آن جای همه خانهواحدهای مسکونی در قطعات به اصطالح تفکیکی زمین که می ساختنبا  شهرسازی 

این نوع  در ایران .رسدپندارد، به مرتبه نازلی از نظم میایستد خود را در جای قبلی میکرد و فرد در هر جایی از آن که می

شطرنجی و قطعات  مهای منظمحالت جدید شهری با شبکهدر های شهری توان بعد از انقالب  برای توسعهنازل نظم را می

خود را نشان که نتایج نامطلوب آن را در حال حاظر نه تنها در ناکارامدی عملکردی  کرد همشاهد یسازآماده یو حتکیکی تف

محالت)اگر بتوان نام ن یا یبه طور کل هستند. یجددارای مشکالت این مناطق شناختی نیز زیبایی ظلحا به ، بلکهدهدیم

ختن و کشف شدن یبرانگ یبرا یزی، ابهام و تنوع هستند و در آنها چیدگیچیهرگونه پاز  یبا عاریتقر ها گذاشت(محله را بر آن

 یو کالبد ییات فضایفیبه ک یچ توجهیاعمال شده و ه ین نظم نازل هم تنها در خطوط دو بعدیهم یاز طرف وجود ندارد.

 یچراکه نگاه به شهر نگاه دو بعد .شودیاحساس نم ینظم یشهر یتک فضاهاو در  نشده است یشهر یدر فضاهابخش انتظام

در بسیاری موارد حتی زانه خشک یرن نگاه برنامهیا کند.یرد عابر که در درون فضا آن را تجربه مفزانه بوده و نه نگاه یرو برنامه

نظام  بهبود نظام حمل و نقل سواره صورت گرفته، یکه صرفا برا یها و مداخالتز با خیابانکشییدر بافت تاریخی شهرها ن

موجود را مخدوش کرده است. 

گیرند. توجه و گرایانه صورت میها بر اساس شرایط موجود و دیدگاهی واقعدر نظم موجود در شهرهای تاریخی ، طرح

های ظریف، شود و توجه به تکنیکهای جغرافیایی شهرها که موجب فراز و نشیبها و نظم ارگانیک میاحترام به ویژگی

ر در فضا قابل درک است، نظمی پیچیده و زیبا و حیات و زندگی را در ضای که تنها از نگاه عابر و فرد حاقانههوشمندانه و خال

مراتب  یداراساختاری  واجدده و یچیپ ینظم ،کنیمنظمی که از آن دفاع مید گفت یبا لذاشود. فضاهای شهری موجب می

ت و ساختار شهر ینه تنها نظم در کلیابد. وسعت و عمق می ،اجزا است که در آن نظم فراگیر به اندازه وحدت کارکردی بین

برخوردار است و فرصت را  یدگیچیاز پ ین نظم از حد مناسبی. اابدیتوسعه م یات معماریبلکه تا مرتبه جزئ ،شودیاعمال م

 آورد. یدر شهر فراهم م یشناختییبایتجربه ز یبرا

توان یم و استفاده شده یشهر یدر فضاها یدگیچیز پیجاد نظم و نیا یکه برا ییهااز روش یشود بعض یدر ادامه تالش م

-یاست و مطمئنا م نقصیو ب کامل مجموعهن یتوان ادعا داشت که ایشود. البته نم یو معرف ییبه کار برد، شناسا یدر طراح

 ز، به آن افزود. یرا ن یگریخالقانه د یهاتوان روش

 

 یشهر یاهادر فضجاد نظم یا یهاوشر -6

بینجامد و تنوع بدون نظم ممکن است به ایجاد هرج و مرج  عدم جذابیتتواند به یکنواختی و بدون تنوع میسخت و نظم 

مختلف قرار دهد که  یهاند، در دستهیبیرا که م ییزهایشود چشم انسان چیب مجاصول گشتالت موشود.  تهیمننظمی و بی

 یجاد حس نظم در فضاهایا یشود. از اصول گشتالت برایکپارچه میت یک کلیت ط به صوریت محخن موضوع موجب شنایا

 :ل آمده استیدر ذکه در ایجاد نظم در فضاهای شهری   گانه 6 ن اصولیا شود.یاستفاده م یشهر

 یوقت یدهد. حتیک دسته قرار میمشترک هستند را در  یژگیا ویفرم  یهمانند که دارا یزهایچشم چ :اصل شباهت

ل یهستند اما به دل ییجز یهامثال چشم پنجره ها را گرچه دارا تفاوت یبرا  .[6] باشندگر تفاوت داشته یکدیبا  یاصر قدرعن

-یگژین ویاما اگر ا ،دهدیک دسته قرار میو عملکرد در  یو عمود یافقیی مانند اندازه، تناسبات، همراستا یمشترک یهایژگیو

عملکرد و در بافت، مصالح  یهمانند .نمی افتد ن همگروه کردن اتفاقیف باشد، ایضع یلیخا یمشترک وجود نداشته باشد  یها

 ت کند.یرا تقو تواند احساس نظم در فضا یز مین یمعن یو حت

که دوتر قرار دارند،  ییهاشناسد و با آنیم هگرو کیهم قرار دارند در  یکیرا که در نزد یچشم عناصر مجاورت: اصل

 . [6]گذاردیتفاوت م



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49ماه  تیر -تهران 

 

7 

ا گروه قرار ین ین زمیکه در ا یکند. عناصریف میک گروه را تعرین مشترک یا زمیحصار  ن مشترک:یا زمیحصار اصل 

 یک جداره، سقف، کف، خط، لبه شهریتواند ین حصار میا .[6]شوند یز میکه خارج از آن قرار دارند، متما ییرند از آنهایگ یم

 باشد. ییمحدوده معنا یا حتیو

 ییا همگرای یابیق جهتیرند از طریگیک دسته قرار میشان در تیق جهت و موقعیکه عناصر از طر ییجا :ییگراهم اصل

گر یز دیا هرچیدان ، ساختمان یک میابان که به سمت یمجاور خ یبناها یابیجهت .[6]یخال یا فضایک جسم یبه سمت 

 ن گروه است. یجهت گرفته اند، از ا

از  یاریدر بس یژگین ویا .[6]ده شوندیک کل فهمیشود  عناصر ناکامل به صورت یموجب مکه  یلاص ت:یاصل محصور

ل اصل یدان را به دلیچشم م ،دانیها در بدنه میدگیکه با وجود بر یبه طور ،شودیده میرسند دیبه آن م ییهان که راهیادیم

 .دکنیکپارچه درک میت واحد و یک کلیمجاورت به صورت 

 .[6]باشند هن گونیبوده است انده شوند که قرار یفه یوها به شکلگشود الیموجب م اصل تداوم :

جهت ایجاد حس ای شهری خصوصا فضاهای شهری تاریخی ههایی هستند که معموال در فضاعالوه بر اصول گشتالت روش

 اند:ذیل آمده در اند،بر مبنای اصول گشتالت بنا شده معموال کهها اند. این روشنظم به کار برده شده

 .[9]شود ها و فضاهای یک بنا حول یک محور یا مرکز مشترک تقارن نامیده میتوزیع برابر فرم تقارن:

به  تقارن شعاعیو  ها حول یک محورتوزیع متعادل فرم به معنی به طور کلی دو نوع تقارن وجود دارد: تقارن محوری

 .ها حول یک مرکزتوزیع متعادل فرم مفهوم

وع نظم در معابد و قصرهای باستانی و بسیاری فضاهای شهری از مصر باستان تا قرن هجدهم با استفاده از تقارن این ن

در معماری بعد از ظهور نهضت مدرن توجه معمارا ن بیشتر به تعادل و کمتر به تقارن  .[11]محوری و مرکزی متبلور شده است

تعادل برای انتظام بخشی به فضاها توجه می شود.  رن و بیشتر از آن،بوده است. اما در شهرسازی همچنان به اهمیت تقا

تواند مناسب باشد. نمونه آن خصوصا برای فضاهای شهری با مقیاس بزرگ که درک یک کل یکپارچه دشوار است، این روش می

 توان دید.را در فضای میدان نقش جهان اصفهان می

 شود. در روش اول فرم جداره های فضا منظم است و به گونه ایست کهطریق ایجاد  2مرکزیت می تواند به  مرکزیت:

گیرد که بر فضا تسلط دارد و آن را تحت اما در روش دوم یک عنصر مرکزی در میانه فضا قرار می جداره ها رو به مرکز دارد و

 تاثیر خود قرار می دهد. 

-اند ، میدان هستهکوه ، حوض یا ستون یادبودی قوام یافتهپل زوکر ترکیب آزادی را که با تاکید مرکزی قوی مثل بنایی بش

بندد. این وحدت ها عناصر نا همگون پیرامون را در یک واحد بصری به هم میاین کانون "ای خوانده و در وصف آن گفته:

 "کند.نظم بناهای مجاور تهدید نمیقاعدگی ترکیب کلی یا موقعیت، اندازه یا شکل بیفضایی را بی

-آوری و سازماندهی نوعی از فرم، گردآوری، سطح یا حجمی که به وسیله تداوم و نظمش موجب جمعخط مفروض: عامل

تواند های مجاور خیابان میبرای مثال تداوم خطوط افقی در نمای ساختمان .[9]شودها و فضاها گردد، عامل مفروض نامیده می

های مختلفی چادری بزرگ در فضاهای شهری که عملکردها و فعالیت هایطراحی سقف به کل نمای خیابان کلیت ببخشد.

 گیرد. ها با نظم و هماهنگی انجام شود، در این گروه قرار میتواند در سایه آنمی

کاربرد اشکال تکراری و  .[1]شودتناسب در معماری به واسطه ریتم و فضای موزون به مفهوم نظم مرتبط می ریتم/تکرار:

ها و فضاهای مشابه روشی است که برای انتظام بخشی در بسیاری آنها برای سازماندهی مجموعه ای از فرم ریتم حاصل از

 فضاهای شهری به کار گرفته شده است. 
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، اندازه یا جهت خود را عوض توانند به تدریج شکلدر ساختارهای تکراری مثل بافت فواصل یا عناصر میتدریج: 

ن و یمت معیمال یاست، دارا یات واقعیح یرااکه د یزیبا هر چیتقر"د: یگویزنده م یهاطه با نظامالکساندر در راب .[11]کنند

برای مثال   .[8]"کنندیر مییف تغیک طیگر در یبه کرانه د یاو با ظرافت از کرانه یج  به آرامیها به تدرتیفیاست. ک یمشخص

کند. با های شهر به مرکز آن به تدریج تغییر میک شدن از حاشیهموفولوژی بافت با نزدی ،توان گفت در یک شهر منظممی

شود. این روش نه تنها موجب تر میها به تدریج بلندتر و ارتفاع ساختماننزدیک شدن به مرکز قطعات به تدریج ریزدانه

ن یهمچن کند.شود، به خوانایی بافت و توانایی فرد برای شناخت موقعیت نسبی خود در شهر کمک میاحساس نظم در شهر می

 تواند خود را نشان دهد.یم یات فضاها هم به خوبییدر جز یژگین ویا

-یم میقاعده تقسیقاعده و ببا یهاها به دو دسته شکلشکل مخصوص به خود را دارد. شکل یشهر یفضاها هرهندسه: 

که  ییفضاها و با قاعده هستند یهامنتظم و ... جزء شکل یهایضلعره، چندیل، دایمانند مربع، مستط یهندس یاند. شکلهشو

ن فضاها قرار دارند اگر فرم یکه در مجاورت ا ییهماطور بناهادارند.  یشتریاند، انتظام بته شدهباقاعده ساخ یهاها و فرماز شکل

 شود. یشتر احساس مید، نظم در فضا ببا قاعده داشته باشن یو شکل

 ممنظ یدر فضاها [.11]ء است مستقل از اندازه آنیک شیا یک فضا یان ابعاد مختلف یمنظور از تناسب رابطه م :اتتناسب

در  دهنده فضا.لیات عناصر تشکیان ابعاد فضا و تناسب در جزئیب مستواند وجود داشته باشد: تنایتناسب به دو شکل م یشهر

که عمدتا  ییفضاها یدر طراح 2به  1، تا  1به 1،  1به  2ران ، از نسبت ارتفاع به عرض یا یشهرها یمیو قد یانیم تمقس

ستا و توقف یشتر حالت ایکه ب ییفضاها یدر طراح 6به  1تا  2به  1دارند و از نسبت ارتفاع به عرض  ییایحرکت و پوس ح

ک نوع تفکر ین فضاها یدهد که در همه ایکسان است نشان میشتر فضاها یه در بن تناسبات کیا[. 11]دارند، استفاده شده است

تا  یشهر یهاو منظم از راه یبه صورت سلسله مراتب یعبور یرهاین تناسبات در مسیا یبخش حاکم است. از طرفانتظام

وجود همچنین هاست. راهاز انتظام موجود در تناسبات  یشود که حاکیشتر میت بیر کرده محصورییتغ یمحل یرهایمس

ها در مونین پیکند. ایدر فضا کمک م یک نظم کلیها به وجود ات مانند درها و پنجرهیتناسبات مشخص و ثابت در جزئ

ن مختلف در یادیاطراف م یهانماها در جدارهت شده است. تناسبات طاقیرعا یران و غرب به خوبیا یخیتار یشهرها یمعمار

 ات است.یژه به تناسبات در جزئیه واز توج ی، حاکرانیا

ن انسجام تا یوجود دارد. ا یوندین اجزا و عناصر مختلف شهر همپیعموما ب یخیتار یدر شهرهاو انسجام:  یوندیهمپ

در  یشهر یفضاها که ستیان شهرها عموما به گونهیا یان عناصر دشوار است. مورفولوژیم ییک فضایتفکگاهی است که  یحد

کپارچه درک یک کل یگر بناها دارد و شهر به شکل یبا د یادیز یوستگیک از بناها پیاند و هر ها احاطه شدهتمانخان سایم

ت با یها، اولویسازد شهرها خصوصا بلند مرتبهیجد یوسازهااز ساخت یاریمدرن و بس یسازکه در شهر یشود. در حالیم

مجاور  یهاکند و با ساختمانیم ییباز قرار گرفته خودنما یر فضاک کل مستقل که دیک از بناها به صورت یلذا هر  ،فضاست

 . کندیوند برقرار نمیخود پ

 

 یشهر یدر فضاها یدگیچیجاد پیا یهاوشر -7

، وجود پیچیدگی است. شودمیشناختی در شهر تجربه زیبایی غنایکه گفته شد یکی از معیارهای که موجب  طبق آنچه

  شود:یم ی، معرفانددر فضاهای شهری موفق مورد استفاده قرار گرفته یدگیچیجاد پیا یبرا ی کهیهاروش یدر ادامه بعض

دهد که غنا و پیشینه شهرهایی چون رم و پاریس و شهرهای دوره جرج در انگلیس و اسکاتلند، نشان می تنوع و تباین:

 _گیرندمصالح، طراحی نما و جزئیات تاثیر می که از اصول ساده مربوط به_هاتنوع محیطی بیشتر از آنکه از خود ساختمان

شود. بنابراین تنوع محیطی ها و استفاده از اراضی شهری ناشی میاز تنوع موجود در چیدمان ساختمان ،سرچشمه گرفته باشد
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ورکننده، با تغییر در مقیاس فضاها، نوع آنها، درجه محصور نمودن، عناصر محص [.12]شودها ناشی میاز فضای بین ساختمان

توان فضاهایی متباین پدید آورد. های خالقانه و جدید دیگر میو بسیاری روش [11]و تغییر در نور شکل بدنه محصور کننده

 متنوع موثر است .    یجاد فضاهاید، در ایآیدر ادامه م یدگیچیجاد پیا یکه برا ییهاکیگر تکنیهمه د یتوان گفت به نوعیم

، به وسیله اندازه شکل ها و فضاهای سازماندهیمیت یا معنای یک فرم یا یک فضا از سایر فرمتفکیک اه سلسله مراتب:

های فقدان رابطه بین نظمکه "ست چرا ین ینظمیب یالزاما به معن یشهر یب در فضاهاعدم وجود سلسله مرات .[9]یا مکان آن

دهد که رابطه مطرح نظمی زمانی روی میبطه است و بیشود. درگیری مستلزم رانظمی نمیمجاور لزوما موجب درگیری و بی

 یدگیچیاز نظم که پ یتریبه مراحل عال یابیسلسله مراتب موجب دستتوان گفت وجود یاما م [3]"آیدشود اما فراهم نمیمی

ش یشهر افزا را در یی، خواناهایخصوصا در شبکه دسترس یشهر ین سلسله مراتب در فضاهایهمچنشود. یبه همراه دارد، م

 کند.یتر مرا آسانت شهر یدر کلدهد و درک نظم موجود یم

تواند برای هر دو نوع منظر اتفاق بیافتد. محیط شهر شامل مناظر ایستا و پویا است. این خوشایند بودن می دید متوالی:

دیدهای متوالی که موجب حفظ  تواند از طریق ایجاد فضاهایی بابرای درک نظم در محیط به تداوم منظر نیاز است که می

شود، بوجود آید. وجود دیدهای متوالی عالوه بر ایجاد حس نظم، پیچیدگی نیز در توجه فرد برای کشف فضاهای مختلف می

 کند. ابیت و شگفت آوربودن محیط برای کشف فضاهای متباین کمک میذکند و به جمحیط ایجاد می

، تاکید روی تضادهاست. تضاد بین محیط و منظر نرم و صلب، بین خیابان است که با نظم در ارتباط یمفهوم مهم تضاد:

های رنگین و ساده یا حتی تکرنگ، بین محیط عمومی با یک فضای عمومی وسیع، بین فضاهای شلوغ و خلوت، بین ساختمان

ن دست یاز ا ییوجود تضادها [.12]خاص و یادمانی و غیر اینها یهازمینه و ساختمانهای پسشهر و حومه، بین ساختمان

 ینظمیجز اغتشاش و ب یزیجه چیاد باشد ، نتیز یلین تضادها خیدهد. اما اگر تعداد ایش میرا در شهر افزا یدگیچیات و پیح

ش دهد. مانند ینما ینواخت باشند تا عنصر مهم و متضاد خود را به خوبکی یطیالزم است همه عناصر مح ینخواهد بود. گاه

ها، به جداره ینه تکراریدان نقش جهان که در زمیبازار در م یقاپو و ورودیاهلل، ساختمان عالخ لطفیم، مسجد شمسجد اما

 کنند.   یم ییخودنما یخوب

ها و مانند آن ها، چهارسوقدانچهیها، مدانیا و میپو ییها و گذرها عموما فضاها، کوچههاابانیخ :ییایو پو ییستایا

گردد. یت میتقو یات عناصر و مالحظات کارکردیچون تناسبات و جزئ یق عواملیها از طریژگین ویستند. استا هیا ییفضاها

 آوردیده فراهم میچیمتنوع و پ ین فضاها در امتداد و در ارتباط تنگاتنگ با هم، شهریاز ا یاقرار گرفتن مجموعه

لن در کتاب گزیده منظر شهری خود در کنار منظر متوالی، اینجا و انجا یکی از مفاهیمی است که گوردن کااینجا و آنجا: 

معلوم است. این کیفیت خصوصا در آنجای نا_آنجای معلوم و اینجای معلوم_کند و شامل دو نوع اینجای معلومبه آن اشاره می

-و شگفتی نیز مینوع دوم آن متضمن کیفیت ابهام در فضاهای شهری است. ضمنا موجب تنوع ، پویایی، منظر متوالی و کشف 

های شود که آنجایی جذاب و گیرا وجود داشته باشد که فرد را برانگیزد. کیفیتی که در شهرشود. اما همه اینها زمانی واقع می

 [.13]امروز ما کمتر دیده می شود

منظور از [. 11]شودمقیاس رابطه بین عناصر یک فضا یا اندازه یک شیء با فضاها یا اشیای اطراف آن مربوط میمقیاس: 

تواند مبنایی برای نظام بخشی به مقیاس انسانی وجود تناسب الزم میان ابعاد بدن انسان با محیط است. ابعاد بدن انسان می

کند انسان کند، بلکه کمک میمحیط باشد که استفاده از این مبنا در همه فضاهای شهری نه تنها در شهر انتظام ایجاد می

 یهانظام یهایژگیاز و یکیالکساندر  بر قرار کرده، حس حیات و زندگی در فضای شهری ایجاد شود.رابطه بهتری با محیط 

 یزهایکردن چ اندازهکیجور و  کیبا  مخالفتاست که موجب  یژگین همان ویداند. ایمختلف م یهااسیزنده را وجود مق

 شود. یمشابه م
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 نمونه موردی -8

پیچیدگی در فضای شهری که مستخرج از مطالعات پژوهش بوده است در یک نمونه های ایجاد نظم و جهت بررسی روش

موردی، محدوده بازار و حسینیه بزرگ در بافت تاریخی شهر زواره به عنوان یک فضای شهری موفق به لحاظ برخورداری از 

 شناختی انتخاب شده است.غنای تجربه زیبایی

گردد. این شهر که تاریخچه آن به پیش از اسالم بر میاستان اصفهان است  شهر زواره یکی از شهرهای تاریخی واقع در

)دارای یک فضای سرپوشیده توان به بازار تاریخی و حسینیه بزرگدارای عناصر ارزشمند تاریخی بسیار است که از آن جمله می

اند اند فضاهای شهری جذابی را پدید آوردهاشاره نمود. این دو عنصر تاریخی که در امتداد یکدیگر واقع شده و یک فضای روباز(

 3و شکل زواره  بافت تاریخی بازار و حسینیه بزرگ را در موقعیت 2شکل  آورند.شناختی عمیقی را فراهم میکه تجربه زیبایی

شده  )در حال حاضر کاروانسرای موجود در مجاورت غربی بازار تخریبدهدنشان مینقشه تاریخی بازار و حسینیه بزرگ را 

  :است(

 : نقشه موقعیت بازار و حسینیه بزرگ در بافت تاریخی زواره2شکل

 

 : نقشه تاریخی بازار و حسینیه بزرگ در بافت تاریخی زواره3شکل
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ای شکل و چشمه طاقیسقفی  که دارای یکی از عناصر ارزشمند معماری تاریخی شهر زواره استبازار زواره  بازار زواره:

تابد. سطح بازار مفروش از سنگ است و تعدادی حجره های مجمعه روی سقف به داخل بازار میروزنه شید ازنور خور است که 

در حال که بازار وجود داشته در گذشته دو کاروانسرا در دو جانب  در حال حاضر فعال نیستند.که  وجود دارددر این بازار 

خود را به خیابان جدیدی به نام خیابان امامزاده یحیی )ع( سپرده  یکی از آنها به صورت مخروبه درآمده و دیگری جایحاضر 

  است.

 :ورودی حسینیه بزرگ از سمت بازار6شکل  :بازار تاریخی زواره5شکل  :بازار تاریخی زواره9شکل 

 

رگ زواره متعلق حسینیه بز سرباز و سرپوشیده قرار دارد. بزرگ با دو فضای در انتهای بازار زواره حسینیه حسینیه بزرگ:

به دوران صفویه است که ابتدا در یک طبقه شکل گرفته و سپس در زمان قاجاریه یک طبقه دیگر بر روی آن ساخته شده 

بلند بر  یدارای سقف هساخته شده ک ای در جوار حسینیه سربازپوشیدهحسینیه سر شرایط اقلیمی شهر زوارهبا توجه به  است.

   دو طبقه است.شامل و است روی چهار ستون آجری 

: ورودی حسینیه بزرگ 7شکل

 از سمت بازار

: نخل قرار گرفته در ورودی 8شکل 

 حسینیه بزرگ از سمت بازار

 روباز حسینیه بزرگ فضای: 4شکل 
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 ه بزرگی: فضای سرپوشیده حسین11شکل  : فضای سرپوشیده حسینیه بزرگ11شکل 

 

 

 

 

 

 

پژوهش در  جهت 

های خلق نظم و پیچیدگی در فضاهای شهری، این شیوه ها در فضاهای نمونه موردی بررسی استفاده از روش خصوص چگونگی

های ایجاد به بررسی روش 2به بررسی روشهای ایجاد نظم در فضای بازار و حسینیه بزرگ و جدول  1 جداولاند. و کاوش شده

 پردازد.می پیچیدگی در این فضاها

 نمونه موردیایجاد نظم در فضای شهری  هایروش بررسی: 1جدول

 های ایجاد نظم در فضاهای شهریروش

 مصداق فضا  روش

ها و نورگیرهای سقف که با وجود شکل همه قوسهای بازار، دهانه و ورودی مغازه بازار   اصل شباهت

 شوند. های جزیی مشابه دیده میتفاوت

 ده به شکلی روشن و شاخص قابل شناسایی نیست.این روش ایجاد نظم در این محدو _ _ اصل مجاورت

اصل حصار یا 

 مشترک هزمین

 ها شاخص نیست. این روش ایجاد نظم در این محدوده با توجه به غلبه دیگر ویژگی _ _

های سقف و روی جداره های بازار، گیری قوساین ویژگی را در هم سویی و جهت بازار   اصل همگرایی

های روی دیوار که رو به سمت فضای حسینیه بزرگ دارند، ها و ستونکدهانه مغازه

 توان مشاهده کرد. می

های بازار ، این فضا به صورت ها و همچنین باز بودن ورودیهای مغازهبا وجود دهانه بازار   اصل محصوریت

 شود.یک فضای کشیده و محصور شناخته می

حسینیه 

 بزرگ

ها، حسینیه با وجود باز بودن بعضی قسمتدر هر دو فضای رو باز و سرپوشیده 

 شود.محیط به شکل فضایی با محصوریت باال درک می

ها و سقف شکل فضایی کشیده و خطی و منظم را ها در دیوارهتدام طاق و قوس بازار   اصل تداوم

 بوجود آورده است.

حسینیه 

 بزرگ

 آورده است. های منظم حسینیه را پدیدها، دیوارها و حجرهتداوم قوس
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 ها در طرفین بازار با هم تقارن دارند.های روی دیوار و دهانه مغازهشکل قوس بازار   تقارن

حسینیه 

 بزرگ

دیواره های حسینیه چه در فضای سرپوشیده و چه فضای روباز با هم تقارن محوری 

 دارند.

حسینیه    مرکزیت

 بزرگ

های منظم و همچنین فرم جداره سکوی موجود در فضای حسینه)روباز و سرپوشیده(

 موجب ایجاد مرکزیت در فضا شده است.

پله موجود در سطح پایینی دیوار های بازار که خود را به شکل یک پیش آمدگی  بازار   عامل مفروض

دهد موجب نظم و یکپارچگی در طول آن شده سرتاسری در طول بازار نشان می

 است.

حسینیه 

 بزرگ

 های حسینیه به آن نظم بخشیده است.عمودی در جداره تداوم خطوط افقی و

های نور روی های روی دیوار و چشمههای روی سقف و دیوار، ستونطاق و قوس بازار   ریتم/تکرار

 سقف ریتمی منظم را بوجود آورده است.

حسینیه 

 بزرگ

 است.ها موجب به وجود آمدن ریتم شده های موجود در بدنهشونده غرفهشکل تکرار

بازار و    تدریج

حسینیه 

 بزرگ

روشن حسینیه و در حرکت از فضای بسته و تاریک بازار به فضای  سرپوشیده و نیمه

پس از آن فضای روباز و روشن حسینیه به تدریج از فضای بسته و تاریک به فضای 

 رسیم.باز و روشن می

حسینیه    هندسه

 بزرگ

ه شکل مستطیل و در فضای روباز به شکل منظم حسینیه که در فضای سرپوشیده ب

 دهد.شکل مربع طراحی شده است، استفاده از هندسه قوی را در این فضا نشان می

و نیز در این فضا  است 1به  2در بازار به عنوان یک فضای پویا تناسبات دیوار به کف  بازار   تناسبات

 ر تناسبات برقرار است.های دیواها و تاقچههای روی دیوار با قوس در مغازهبین قوس

حسینیه 

 بزرگ

های سقف و در فضای سرپوشیده شکل طاقدر حسینیه به عنوان یک فضای ایستا، 

دارند. همچنین  2به  1ها در طبقه اول و دوم با هم تناسبات های روی بدنهحجره

 در فضای روباز این و است 3به  1و  2به  1تناسبات دیوار به کف در فضای سرپوشیده 

 است.  9به  1تقریبا

همپیوندی و 

 انسجام

   بازار و

حسینیه 

 بزرگ

 معماری بین فضای بازار و حسینیه بزرگ چنان همپیوندی و انسجامی چه در جزییات

و چه در فضا وجود دارد، که این دو عنصر از دید ناظر با صورت یک کلیت یکپارچه 

 درک می شوند.

 

 در فضای شهری نمونه موردی پیچیدگی های ایجادروش بررسی: 1جدول

 های ایجاد پیچیدگی در فضاهای شهریروش

 مصداق فضا  روش
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بازار و    تنوع و تباین

حسینیه 

 بزرگ

رسیدن از یک فضای پویا )بازار( به یک فضای کامال ایستا)حسینیه( و همچنین 

وجود دو فضای سرپوشیده و سرباز در حسینیه موجب ایجاد تنوع جذابی در محیط 

 دیده است.گر

بازار و    سلسله مراتب

حسینیه 

 بزرگ

-سلسله مراتب در حرکت از فضای بسته و تاریک بازار به فضای  سرپوشیده و نیمه

 شود.روشن حسینیه و پس از آن فضای روباز و روشن حسینیه به خوبی احساس می

بازار و    دید متوالی

حسینیه 

 بزرگ

ده حسینیه و پس از آن فضای روباز با حرکت از فضای بازار به فضای  سرپوشی

 کند.ای از دیدهای متوالی بسیار جذاب را تجربه میحسینیه ناظر مجموعه

بازار و    تضاد

حسینیه 

 بزرگ

فضای روشن و باز بخش روباز حسینیه درتضاب با فضای نیمه روشن و تاریک بخش 

 سرپوشیده و بازار قرار دارد.

ت ورودی حسینیه از سمت بازار در تضاد با استفاده از رنگ سبز و زنده در قسم

 رنگ خشت و آجر که رنگی تقریبا خنثی محسوب می شود، قرار دارد.

ایستایی و 

 پویایی

   بازار و

حسینیه 

 بزرگ

ها به عنوان فضایی ایستا قرارگیری بازار به عنوان یک فضای پویا و فضای حسینیه

 نماید.هم برای فرد عابر ایجاد میدر امتداد هم حیس پویایی و ایستایی را در طول 

بازار و    اینجا و آنجا

حسینیه 

 بزرگ

در حرکت از بازار به سمت حسینیه ابتدا بازار برای ناظر اینجا و فضای سرپوشیده 

حسینیه، آنجای جذاب است)خصوصا با وجود رنگ سبز گیرا که در قسمت ورودی 

ناظر به فضای سرپوشیده رسید، این حسینیه از بازار به کار رفته است(. بعد از آنکه 

 شود.فضا تبدیل به اینجا و فضای روباز به آنجایی قابل اکتشاف تبدیل می

بازار و حسینیه 

 بزرگ
  برابر قد انسان معمولی و عرض  3ایست که ارتفاع تقریبا مقیاس در این فضا به گونه بازار

 ی انسانی و خودمانی دارد.برابر انسان معمولیست. لذا فضا مقیاس 5/1معبر تقریبا 

بازار و حسینیه 

 بزرگ
حسینیه 

 بزرگ

و  8برابر و عرض آن  9ایست که ارتفاع تقریبا مقیاس در فضای سرپوشیده به گونه

برابر   16برابر و عرض آن  9ارتفاع تقریبا برابر  قد انسان معمولی و در فضای روباز  12

 ذا مقیاسی کامال انسانی دارد.است. در تجربه فرد ناظر ل قد انسان معمولی

توان گفت به جز اصل مجاورت و اصل حصار و زمینه از بررسی روشهای ایجاد نظم و پیچیدگی در فضای نمونه موردی، می

ها به خوبی قابل درک و ها چندان شاخص و متمایز نیستند، بقیه روشمشترک که در این فضاها به دلیل غلبه دیگر ویژگی

های ایجاد نظم و پیچیدگی در فضاسازی و توان نتیجه گرفت که به کارگیری توامان روش. اینطور میشناسایی هستند

جذاب  ، فضاشودنظم به خوبی احساس میدر محیط  همچنین جزییات معماری نمونه موردی موجب شده که در عین حال که

 و قابل اکتشاف نیز باشد.
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 گیرینتیجه

جه یستم سامانمند است و بدون آن نتینظم الزمه کارکرد هر سکه رفت جه گیتوان نتین مین چنیکه گفته شد ا یاز مطالب

شود و نظم یرا شامل م یدگیچیتا پ یدارد که از سادگ یستم مراتبینظم موجود در هر س ست.یمرج نوجز آشوب و هرج یزیچ

 یاس شهریهر مق تواند دریمن اصول یابد که اییظم من یر است. هر نظام با استفاده از اصولیپذامکان یدگیچیدر هر مرتبه از پ

اساس  همچنین به کار گرفته شود.ات ییو جزا در تک فضاها تا مجموعه فضاهای شهری هم جوار و یشهر  یساختار کل از

ر و وادار یدرگشتر فرد را یهام و تنوع باشد و بیتر و همراه با ادهیچین نظم هرچه پیط نظم است و ایدر مح یشناختباین زیتحس

برخوردار  یتردهیچیباتر است که از نظم پیز یطین محیتر است. بنابراتر و جذابقیعم یباشناختی، تجربه زبه اکتشاف کند

 نشود.  ییمطلوب است که موجب ناخوانا یتا زمان یدگیچین پیباشد. اما ا

که  یکه نظم یدر حال ؛ات استیح ینده و دارا، زدهیچیپ یارزشمند وجود دارد، نظم زیبا و یشهر یکه در فضاها ینظم

، یکیمکان یوجود دارد، نظمجدید  یشهر یهاتوسعهاکثر مدرن و شهری  یزیرساخته شده بر اساس برنامه یدر شهرها

پالن  یو رو یات و به صورت دوبعدینظم فقط در کل ،ید شهریجد یهاشتر توسعهین در بیکننده است. همچنرزنده و کسلیغ

 شود.یشود و در تک فضاها اصال احساس نمیده مید

پالن  یو رو یدوبعد یانتزاع یدهاید نگاه خود را از دین است که بایم ایریمان بگیات شهریتجرباز توان یکه م یاجهینت

 م.  ینیدارد، شهر را بب را اتشیفیبا همه ک ور در خود فضاضاده که تجربه حیک عابر پیم و به عنوان یبرفراتر ب

د از یباوجود دارد.  شناسیبا کیفیت نازل به لحاظ زیبایی یشهر یو هم فضاها یارزشمند شهر یکشور ما هم فضاها در

کرده  ییها را با دقت شناسابخش آننظام یهامان وجود دارد، درس گرفت و روشیکه در شهرها یارزشمند یشهر یفضاها

  برد.ا الهام بخش به کار یبه عنوان الگو و 

تر یمیقد یهاز نظم قسمتیو ن دهها لحاظ شود تا مانع از به خطر افتادن نظام موجود شید در طراحیبا ییگرانهیماصل ز

 یهااسیمق یدر همه یات و به طور کلیئات بلکه در جزیدر کل بایستی تنهانهنظم  د بسط دهد.یجد یهاشهر را در توسعه

به  کمترکه امروز  یاار مهم است. نکتهیها بسساختمان یات معمارییبه جز ن خصوص توجهیرد. در ایمورد توجه قرار گ یشهر

-یکه هر بنا بر نظم شهر م یرینکه به تاثیهر معمار در شهر تالش دارد خود را اثبات کند بدون ا گونه ایبه .شودیآن توجه م

 .تواند کارساز باشدمیها ساختمان یفرم و نما یه الگو براینه تهین زمینشان دهد. در ا یگذارد توجه

د تالش شود ی. بانکته دیگیری است که الزم است به آن توجه شود یشهر یدر فضاها یدگیچیپ خلق لزوم توجه به

جاد یا یکه برا ییهامقاله تالش شده روش ایندر به چالش بکشد.  ردهر کیگردد که همواره فرد را با خود درگ یطراح ییفضاها

کامل نباشد و  هاوشرن یشود. ممکن است ا یو معرف ییبه کار برده شده شناسا موفق یشهر یدر فضاها یدگیچینظم و پ

در  منظم و یشهر یفضاها یطراح یبراآنها توان از یانتخاب درست و بجا، مبا را هم اضافه کرد اما  یگریبتوان به آن موارد د

 ده استفاده نمود. یچیپ عین حال
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