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بسمه تعالی

نایــاب شــدن نســخ کتــاب هایــی کــه در معاونــت شهرســازی و معمــاری وزارت 
مســکن و شهرســازی توســط مهنــدس محمود توســلی اســتاد فرزانه و بازنشســته 
دانشــگاه تهــران تألیــف شــده، تجدیــد چــاپ ایــن آثــار را ضــروری نمــوده اســت.

ــای دکتــر حناچــی، معــاون شهرســازی و معمــاری  ــه همــت آق ــن لحــاظ ب بدی
وزارت راه و شهرســازی، مقــرر شــد کــه کتــب مذکــور بــا اولویــت کتــاب هــای » 
اصــول و روش هــای طراحــی شــهری و فضاهــای مســکونی در ایــران ) ۱۳۶۵(«، 
ــا پیشــگفتار از   ــد واحــد و کتــاب » قواعــد و معیارهــای طراحــی فضــا شــهری » ب » طراحــی دسترســی )۱۳۶۷(« در یــک مجل
مؤلــف انتشــار یابــد. امــا طــی رایزنــی هــای مکــرر، مهنــدس توســلی نوشــتن مقدمــه بــرای تجدیــد چــاپ متــن قدیمــی را بــدون 
بازنگــری آن بــه صــالح ندانســت و طــی یــک پیــام کتبــی اعــالم نمــود کــه بعلــت مشــغله زیــاد، فرصــت بازنگــری و وارد کــردن 
مطالــب و اســناد جدیــد بــه متــن قبلــی را نــدارد. لــذا مســئولیت نظــارت بــر تجدیــد چــاپ را بــه اینجانــب محــول نمــود. بدیــن 
ترتیــب وظیفــه ای بــر عهــده ام قــرار گرفــت کــه در دو حــوزه قابــل پیگیــری بــود: اول اینکــه در تجدیــد چــاپ بــه نســخه بــرداری 
تصئیــری ) اســکن( متــن قدیمــی اکتفــا نشــود و حروفچینــی مجــدد صــورت گیــرد و تصاویــر و اســناد منــدرج در کتــاب حتــی 
االمــکان از وضــوح مطلــوب برخــوردار باشــد و دوم آنکــه پیشــگفتاری نوشــته شــود و زحماتــی کــه در تدویــن ایــن کتــاب بــکار 

رفتــه و شــرایطی کــه باعــث شــکل گیــری ایــن کتــاب شــده و تحــوالت بعــدی را روشــن تــر نمایــد.
شــکل گیــری ایــن کتــاب بــه دوران جنــگ تحمیلــی در دهــه شــصت شمســی بــاز مــی گــردد. زمانــی کــه دو یــار همــراه و هــم 
ــای وزارت مســکن و  ــدس ســید رضــا هاشــمی در ســمت ه ــی و مهن ــدس کازرون ــدس توســلی، مرحــوم مهن دانشــکده ای مهن
شهرســازی و معاونــت شهرســازی و معمــاری آن خدمــت مــی کردنــد. هــم گام و هــم رأی بــودن ایــن دو و دیگــر مســئولین، ایــن 
مقطــع زمانــی را بــه دوره پربــاری در عرصــه شهرســازی و معمــاری کشــور بــدل کــرد. آغــاز فعالیــت هایــی چــون تهیــه طــرح 
هــای کالبــدی ملــی و منطقــه ای، ایجــاد نظــام مهندســی و مقــررات ملــی ســاختمان ، تجدیــد نظــر در شــرح خدمــات طــرح 
هــای جامــع و تفصیلــی ، تــالش بــرای ســاماندهی مناطــق و محــور هــای تاریخــی، فرهنگــی در شــهرها، شــهرهای جدیــد و ... از 

دســتاوردهای آن اســت.
ــارب  ــل تج ــرات حاص ــن نظ ــود. ای ــرات وی ب ــج نظ ــه و تروی ــدف ارائ ــا ه ــن دوره ب ــلی در ای ــود توس ــدس محم ــری مهن بکارگی
پژوهشــی ایشــان در مطالعــه شــهرهای اقلیــم گــرم و خشــک و بویــژه شــهر یــزد، و نیــز حاصــل تحصیــل ایشــان در رشــته نوظهــور 
طراحــی شــهری )در آن زمــان ( بــود کــه بــدون کوچــک تریــن چشمداشــت مالــی در قالــب کتــاب هایــی ارائــه شــد.حاصل ایــن 
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نایــاب شــدن نســخ کتــاب هایــی کــه در معاونــت شهرســازی و معمــاری وزارت 
مســکن و شهرســازی توســط مهنــدس محمود توســلی اســتاد فرزانه و بازنشســته 

دانشــگاه تهــران تألیــف شــده، تجدیــد چــاپ ایــن آثــار را ضــروری نمــوده اســت.
بدیــن لـحـاظ بــه همــت آقــای دکتــر حناچــی، معــاون شهرـسـازی و معـمـاری 
وزارت راه و شهرســازی، مقــرر شــد کــه کتــب مذکــور بــا اولویــت کتــاب هــای » 
اصــول و روش هــای طراحــی شــهری و فضاهــای مســکونی در ایــران ) ۱۳۶۵(«، 
» طراحــی دسترســی )۱۳۶۷(« در یــک مجلــد واحــد و کتــاب » قواعــد و معیارـهـای طراحــی فـضـا شــهری » بــا پیشــگفتار از  
مؤلــف انتشــار یابــد. امــا طــی رایزنــی هــای مکــرر، مهنــدس توســلی نوشــتن مقدمــه بــرای تجدیــد چــاپ متــن قدیمــی را بــدون 
بازنگــری آن بــه صــالح ندانســت و طــی یــک پیــام کتبــی اعــالم نمــود کــه بعلــت مشــغله زیــاد، فرصــت بازنگــری و وارد کــردن 
مطالــب و اســناد جدیــد بــه متــن قبلــی را نــدارد. لــذا مســئولیت نظــارت بــر تجدیــد چــاپ را بــه اینجانــب محــول نمــود. بدیــن 
ترتیــب وظیفــه ای بــر عهــده ام قــرار گرفــت کــه در دو حــوزه قابــل پیگیــری بــود: اول اینکــه در تجدیــد چــاپ بــه نســخه بــرداری 
تصئیــری ) اســکن( متــن قدیمــی اکتفــا نشــود و حروفچینــی مجــدد صــورت گیــرد و تصاویــر و اســناد منــدرج در کتــاب حتــی 
االمــکان از وضــوح مطلــوب برخــوردار باشــد و دوم آنکــه پیشــگفتاری نوشــته شــود و زحماتــی کــه در تدویــن ایــن کتــاب بــکار 

رفتــه و شــرایطی کــه باعــث شــکل گیــری ایــن کتــاب شــده و تحــوالت بعــدی را روشــن تــر نمایــد.
شــکل گیــری ایــن کتــاب بــه دوران جنــگ تحمیلــی در دهــه شــصت شمســی بــاز مــی گــردد. زمانــی کــه دو یــار همــراه و هــم 
دانشــکده ای مهنــدس توـسـلی، مرحــوم مهنــدس کازرونــی و مهنــدس ســید رـضـا هاشــمی در ســمت ـهـای وزارت مســکن و 
شهرســازی و معاونــت شهرســازی و معمــاری آن خدمــت مــی کردنــد. هــم گام و هــم رأی بــودن ایــن دو و دیگــر مســئولین، ایــن 
مقطــع زمانــی را بــه دوره پربــاری در عرصــه شهرـسـازی و معـمـاری کشــور بــدل کــرد. آغــاز فعالیــت هایــی چــون تهیــه طــرح 
ـهـای کالبــدی ملــی و منطقــه ای، ایـجـاد نـظـام مهندســی و مقــررات ملــی ـسـاختمان ، تجدیــد نظــر در شــرح خدمــات طــرح 
هــای جامــع و تفصیلــی ، تــالش بــرای ســاماندهی مناطــق و محــور هــای تاریخــی، فرهنگــی در شــهرها، شــهرهای جدیــد و ... از 

دســتاوردهای آن اســت.
بکارگیــری مهنــدس محمــود توـسـلی در ایــن دوره بــا هــدف ارائــه و ترویــج نظــرات وی بــود. ایــن نظــرات حاصــل تـجـارب 
پژوهشــی ایشــان در مطالعــه شــهرهای اقلیــم گــرم و خشــک و بویــژه شــهر یــزد، و نیــز حاصــل تحصیــل ایشــان در رشــته نوظهــور 
طراحــی شــهری )در آن زمــان ( بــود کــه بــدون کوچــک تریــن چشمداشــت مالــی در قالــب کتــاب هایــی ارائــه شــد.حاصل ایــن 
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نایــاب شــدن نســخ کتــاب هایــی کــه در معاونــت شهرســازی و معمــاری وزارت 
مســکن و شهرســازی توســط مهنــدس محمود توســلی اســتاد فرزانه و بازنشســته 
دانشــگاه تهــران تألیــف شــده، تجدیــد چــاپ ایــن آثــار را ضــروری نمــوده اســت.

ــای دکتــر حناچــی، معــاون شهرســازی و معمــاری  ــه همــت آق ــن لحــاظ ب بدی
وزارت راه و شهرســازی، مقــرر شــد کــه کتــب مذکــور بــا اولویــت کتــاب هــای » 
اصــول و روش هــای طراحــی شــهری و فضاهــای مســکونی در ایــران ) ۱۳۶۵(«، 
ــا پیشــگفتار از   ــد واحــد و کتــاب » قواعــد و معیارهــای طراحــی فضــا شــهری » ب » طراحــی دسترســی )۱۳۶۷(« در یــک مجل
مؤلــف انتشــار یابــد. امــا طــی رایزنــی هــای مکــرر، مهنــدس توســلی نوشــتن مقدمــه بــرای تجدیــد چــاپ متــن قدیمــی را بــدون 
بازنگــری آن بــه صــالح ندانســت و طــی یــک پیــام کتبــی اعــالم نمــود کــه بعلــت مشــغله زیــاد، فرصــت بازنگــری و وارد کــردن 
مطالــب و اســناد جدیــد بــه متــن قبلــی را نــدارد. لــذا مســئولیت نظــارت بــر تجدیــد چــاپ را بــه اینجانــب محــول نمــود. بدیــن 
ترتیــب وظیفــه ای بــر عهــده ام قــرار گرفــت کــه در دو حــوزه قابــل پیگیــری بــود: اول اینکــه در تجدیــد چــاپ بــه نســخه بــرداری 
تصئیــری ) اســکن( متــن قدیمــی اکتفــا نشــود و حروفچینــی مجــدد صــورت گیــرد و تصاویــر و اســناد منــدرج در کتــاب حتــی 
االمــکان از وضــوح مطلــوب برخــوردار باشــد و دوم آنکــه پیشــگفتاری نوشــته شــود و زحماتــی کــه در تدویــن ایــن کتــاب بــکار 

رفتــه و شــرایطی کــه باعــث شــکل گیــری ایــن کتــاب شــده و تحــوالت بعــدی را روشــن تــر نمایــد.
شــکل گیــری ایــن کتــاب بــه دوران جنــگ تحمیلــی در دهــه شــصت شمســی بــاز مــی گــردد. زمانــی کــه دو یــار همــراه و هــم 
ــای وزارت مســکن و  ــدس ســید رضــا هاشــمی در ســمت ه ــی و مهن ــدس کازرون ــدس توســلی، مرحــوم مهن دانشــکده ای مهن
شهرســازی و معاونــت شهرســازی و معمــاری آن خدمــت مــی کردنــد. هــم گام و هــم رأی بــودن ایــن دو و دیگــر مســئولین، ایــن 
مقطــع زمانــی را بــه دوره پربــاری در عرصــه شهرســازی و معمــاری کشــور بــدل کــرد. آغــاز فعالیــت هایــی چــون تهیــه طــرح 
هــای کالبــدی ملــی و منطقــه ای، ایجــاد نظــام مهندســی و مقــررات ملــی ســاختمان ، تجدیــد نظــر در شــرح خدمــات طــرح 
هــای جامــع و تفصیلــی ، تــالش بــرای ســاماندهی مناطــق و محــور هــای تاریخــی، فرهنگــی در شــهرها، شــهرهای جدیــد و ... از 

دســتاوردهای آن اســت.
ــارب  ــل تج ــرات حاص ــن نظ ــود. ای ــرات وی ب ــج نظ ــه و تروی ــدف ارائ ــا ه ــن دوره ب ــلی در ای ــود توس ــدس محم ــری مهن بکارگی
پژوهشــی ایشــان در مطالعــه شــهرهای اقلیــم گــرم و خشــک و بویــژه شــهر یــزد، و نیــز حاصــل تحصیــل ایشــان در رشــته نوظهــور 
طراحــی شــهری )در آن زمــان ( بــود کــه بــدون کوچــک تریــن چشمداشــت مالــی در قالــب کتــاب هایــی ارائــه شــد.حاصل ایــن 



تــالش بــه انتشــار کتبــی منجــر شــد کــه در زمــان خــود باعــث روشــنگری بســیار گردیــد بطــوری کــه امــروز پــس از گذشــت 
بیــش از بیســت ســال، هنــوز بــا تقاضــای تجدیــد چــاپ آن هــا مواجهیــم.

مطالــب ایــن کتــاب بــا توجــه بــه لــزوم ارتقــای کیفیــت محیــط شــهری، در بســتر توســعه کمــی پــس از انقــالب اســالمی و وجــود 
طــرح هــای آمــاده ســازی تهیــه شــد. شــاید امــروزه بــا توجــه بــه نــوع توســعه هــای شــهری و الویــت مالحظــات اقتصــادی در 
کشــور، مــوارد تحقــق پیشــنهادات ایــن کتــاب در کالنشــهرها محدودتــر باشــد، امــا ارزش مطالــب هنــوز بــه قــوت خــود باقــی 
اســت. کتــاب اصــول و روش هــای طراحــی شــهری و فضاهــای مســکونی در ایــران توســط مهنــدس محمــود توســلی » تألیــف«  

و طراحــی دسترســی » ترجمــه و تألیــف شــده«، کــه منابــع مــورد اســتفاده آن در متــن بصــورت مشــخص ذکــر شــده اســت.
تغییــر رویکــرد توســعه از دهــه هفتــاد شمســی بــه ســمت اقتصــاد ســوداگر بــر زمیــن و ســاختمان، روی آوری مدیریــت هــای 
شــهری بــه دخالــت و تغییــر بــی رویــه طــرح هــای توســعه و عمــران را باعــث شــد و ایــن عــدم توجــه بــه مالحظــات کارشناســی، 
نوعــی یــأس و احســاس بیهودگــی در تــالش هــای کارشناســان حــوزه شــهری بوجــود آورد و تأثیــر محصــول عمــر و زندگــی حرفــه 
ای آنــان را زیــر ســؤال بــرد. مهنــدس توســلی پــس از تــالش هــای بســیار بــرای اصــالح امــور و نوشــتن ســخنرانی و درخواســت 
بازگردانــدن قطــار توســعه شــهری بــه مســیر پایــدار، ایــن روزهــا کنــج خلــوت اختیــار کــرده و بــه تحقیــق و تألیــف بــرای خــود 
مــی پردازد.امــروزه ایــن شــیوه عمــل او نقشــی نمادیــن یافتــه بطــوری کــه جامعــه حرفــه ای و دانشــجویان، بــا یــادآوری بــزرگ 
منشــی و رفتــار نیکــوی او، مــرا کــه مــدت زیــادی دانشــجو و همــراه مهنــدس توســلی بــوده ام ، در مــورد احــوال او مــورد ســئوال 

قــرار مــی دهنــد و مــن هــم پاســخی جــز اینکــه حــال او خــوب ولــی احــوال توســعه در جامعــه بــد اســت، نــدارم.
بدیــن ترتیــب بــه نظــر مــی رســد کــه انتشــار مجــدد کتــب توســط معاونــت معمــاری و شهرســازی ) دفتــر معمــاری، طراحــی 
شــهری و بافــت هــای واجــد ارزش ( بــا گرامیداشــت ایــن نویســنده و آرزوی ســالمت و بهــروزی او مــی توانــد اقدامــی مثبــت و 

ســازنده باشــد و در اعتــالی جامعــه و اخــالق حرفــه ای مؤثــر گــردد.
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ــه در  ــي ک ــن معن ــرد دارد. بدی ــه کارب ــي اســت ک ــق، تحقیق ــن تحقی  ای
طراحــي نمــاي فضاهــاي شــهري مــي تــوان از آن اســتفاده کــرد. تعاریــف 
و مفاهیــم آن بــر پایــه مطالعــات قبلــي به ویــژه دو کتــاب طراحــي 
فضــاي شــهري ۱ و ۲ اســت. در آن دو کتــاب از جملــه مســائل معمــاري 
ــي و ســاختار کالبــدي و محــدودة  ــي و مفاهیــم فضای و شهرســازي، معان
عمــل طراحــي شــهري بررســي شــد  و در فصــل پایانــي بحــث قواعــد و 
معیارهــاي طراحــي شــهري را آغــاز کــردم کــه تحقیــق حاضــر دنبالــۀ آن 
اســت. موضوعــات بررســي حاضــر را نیــز، ماننــد مطالعــات گذشــته، نگارنــده پیشــنهاد کــرد و مــورد موافقــت قــرار گرفــت. مشــکل 
اساســي در ایــن تحقیــق، ماننــد گذشــته ـ کمبــود مطالعــات پایــه اي نظــري و تحلیلــي بــه زبــان فارســي اســت. پــس، در شــرح 
و بســط معانــي و مفاهیــم در حــد توانایــي خــود و امکانــات ایــن تحقیــق کوشــیده ام. انتخــاب هشــت مجموعــۀ فضــاي شــهري 
ــا روش  ــد ب ــه بتوان ــوده ک ــي ب ــار انتخــاب شــرح نمونه های ــه و معی ــي صــورت گرفت ــت کاف ــه و دق ــا مطالع ــدي، ب ــب کالب و ترکی
تحلیلــي در طــرح اصــول و قواعــد شــکل دهندة فضاهــا و نماهــاي شــهري راهگشــا باشــد. در مقدمــه مشــکالت تهــران بــا توجــه 
بــه فضــاي شــهري مــورد بحــث قــرار گرفتــه و بــا شــرح یــک نمونــه و اشــاره هاي تصویــري و نوشــتاري دیگــر، در جــاي جــاي 
مطالعــه بــر آن تأکیــد شــده اســت. ابتــدا نظــر ایــن بــود کــه از تهــران فضاهــاي بیشــتري انتخــاب شــود، امــا مطالعــات میدانــي 
کــه نقشــه مکانهــاي آن در صفحــه ده آمــده نشــان داد کــه ســاختار فضایــي و ترکیــب بدنــۀ فضاهــاي شــهري چنــان دســتخوش 
ــي  ــي و اصــول شــکل دهنده نماهــاي شــهري مفیــد باشــد. و ایــن در حال ــد در طــرح مبان تغییــرات ناهنجــار شــده کــه نمي توان
اســت کــه شــهر به رغــم بي بهرگــي از ضوابــط طراحــي فضاهــا و نماهــاي شــهري، همــواره سرمشــق ســایر شــهرهاي ایــران بــوده 
ــان از آقــاي مهنــدس ســیدرضا  هاشــمي معاونــت محتــرم وزارت مســکن و شهرســازي و آقــاي مهنــدس فرجامــي  اســت. در پای
عضــو محتــرم هیــأت مدیــرة ســازمان ملــي زمیــن و مســکن و همکارانشــان کــه مشــوق و سلســله جنبــان ایــن پژوهــش بوده انــد، 
صمیمانــه سپاســگزارم. وقتــي کــه ایــن تحقیــق دوبــار در وزارت مســکن و شهرســازي و مرکــز مطالعــات و تحقیقــات شهرســازي 
ــران معرفــي شــد، معاونــت دانشــور و نکته ســنج وزارت مســکن و شهرســازي آقــاي مهنــدس ســیدرضا  هاشــمي و  و معمــاري ای
مدیــران محتــرم مرکــز مطالعــات بــه دیــدة عنایــت و قبــول در آن نگریســتند و انتشــار آن را در برنامــۀ کار مرکــز قــرار دادنــد. امیــد 
آن اســت کــه ایــن تحقیــق بتوانــد گامــي مثبــت در جهــت تدویــن قواعــد و معیارهــاي طراحــي فضــاي شــهري محســوب گــردد 

ــراي بحــث و نقــد علمــي پیرامــون قواعــد شــکل دهندة فضاهــاي شــهري. و مدخلــي باشــد ب
والحمدهلل رب العالمین.

                                                                                                                                       محمود توسلي
استاد دانشگاه تهران

                                                                                                                                                   سال ۱۳۷6 
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تبیین مشکالت فضایي ـ كالبدي تهران
مقدمه،

ــان( در  ــدان و خیاب ــهري )می ــاي ش ــرد فضاه ــکل و کارک ش
ــه  ــي دارد. مطالع ــاي اروپای ــا نمونه ه ــي ب ــاوت نمایان ــران تف ای
فضــاي شــهر ایرانــي چنانکــه قبــاًل عنــوان کــرده ام،)۱( مســتلزم 
ــاري  ــۀ معم ــخ و نظری ــۀ تاری ــق در زمین ــي دقی ــام بررس انج
ایرانــي )معمــاري بــه مفهــوم وســیع کلمــه( اســت، مطالعــه اي 
ــمن  ــدار و گریش ــوپ، گ ــون پ ــگاماني چ ــه پیش ــر از آنچ فرات
انجــام داده انــد. چنیــن مطالعاتــي بایــد بتوانــد زوایــاي تاریــک 
و مبهــم مطالعــات گذشــته را روشــن کنــد و گامــي بــه پیــش 
باشــد نــه تکــرار کــم مایــۀ کار ایشــان. پیداســت کــه ایــن کاري 
ــه نظــر مي رســد.  ــد ب اســت دشــوار و در شــرایط موجــود بعی
زیــرا آنــان عــالوه بــر برخــورداري از پشــتیباني دولــت ایــران و 
ــرادي دانشــمند،  مراکــز پژوهشــي دولت هــاي متبــوع خــود اف

ــان در  ــروردة دانشــگاه هاي پیشــرفتۀ جه ــت و پ واجــد صالحی
ــد. امــروز در شــرایط فرهنگــي جهــان  دهه هــاي گذشــته بودن
و ایــران انجــام چنیــن مطالعاتــي دشــوارتر بــه نظــر مي رســد.

به رغــم کمبــود مطالعــات نظــري دربــارة معمــاري ایــران، ایــن 
بررســي دربــارة شــکل فضــاي شــهر ایرانــي براســاس اطالعــات 
ــۀ  ــه در تجرب ــده ک ــام ش ــدف انج ــن ه ــا ای ــود اســت و ب موج
طراحــي مفیــد واقــع شــود. در مطالعــات گذشــته چنــد فضــاي 
ــه در خــارج شــرح داده  ــران و چنــد نمون ــه در ای شــهري نمون
شــد. در ایــن مطالعــه بــا بررســي چنــد نمونــۀ دیگــر در ایــران 
و خــارج از ایــران ســعي بــر ایــن اســت کــه نــکات و معیارهایــي 
روشــن شــود کــه بتوانــد راه طراحــي را هموارتــر کنــد. تجربــۀ 
ــه  درســت بایــد براســاس آگاهــي نظــري صــورت گیــرد، تجرب
ــکار  ــل آش ــه در عم ــري ک ــاي نظ ــت خطاه ــورت گرف ــه ص ک

ــوند. ــپرده مي ش ــو س ــه اي ن ــه تجرب ــده اند ب ش
ــف  ــاي مختل ــهري در فرهنگه ــاي ش ــان فضاه ــد می ــر چن ه
ــز هســت کــه نشــان  ــاوت وجــود دارد، وجــوه مشــترکي نی تف
مي دهــد فضاهــاي شــهري اساســاً جزئــي جدایي ناپذیــر از 
ــت  ــهر اس ــخ ش ــف تاری ــهر در ادوار مختل ــي ش ــاختار فضای س
ــرایط  ــع ش ــهر، تاب ــي ش ــاخت کل ــون س ــن روي، همچ و ازای
ــه  ــي ب ــر فرهنگ ــوده و در ه ــر ب ــادي متغی ــي و اقتص اجتماع
ــه و  ــا تکی ــان ی ــدان و خیاب ــون می ــون، چ ــاي گوناگ صورت ه
حســینیه و بــازار و گــذر و حیــاط مســجد، جلــوه نمــوده اســت.

تفــاوت فضــاي شــهري در کشــورهاي مختلــف به ویــژه معلــول 
ــت  ــد اس ــر معتق ــت. زوک ــي اس ــي و فرهنگ ــاي اقلیم تفاوت ه
احتمــاالً  فرانســه  ایتالیــا و  وجــود میدان هــاي بســیار در 
ــي  ــردم التین ــي م ــت ذات ــي و خصل ــرایط اقلیم ــي از ش ناش
ــکلي  ــه ش ــرایط ب ــن ش ــت. ای ــرب اروپاس ــوب و غ ــان جن زب
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از زندگــي عمومــي انجامیــده و در ســاختار فضایــي شــهر 
به صــورت میــدان و خیابــان بــراي فعالیت هــاي اجتماعــي 
ــه رغــم شــرایط تقریبــاً  ــا ایــن همــه ب متجلــي شــده اســت. ب
ــه  ــان ک یکســان اقلیمــي در کشــورهایي چــون اســپانیا  و یون
ــد،  ــرار دارن ــه اي ق ــۀ مدیتران ــا و فرانســه در منطق ــد ایتالی مانن
وســعت و تعــداد میدان هــاي اســپانیا و یونــان بــه پــاي ایتالیــا 
و فرانســه نمي رســد. برخــي از ایــن کشــورها هرچنــد در 
قرن هــاي شــانزدهم و هفدهــم از قــدرت اقتصــادي و سیاســي 
فــراوان برخــوردار بودنــد بــه علــت ســاختار ویــژه اجتماعــي و 
ــه توســعۀ زندگــي عمومــي در  روانشــناختي مــردم عالقــه اي ب
ــدان مي شــود از خــود نشــان  ــه ایجــاد می ــه منجــر ب شــهر ک
ــدرت  ــه ق ــا هم ــز ب ــد نی ــتان و هلن ــي در انگلس ــد. حت ندادن
سیاســي و اقتصــادي کــه داشــتند، در قیــاس بــا ایتالیــا بناهــاي 
ــرایط  ــور ش ــن دو کش ــد. در ای ــاخته نش ــم س ــي عظی عموم
ــر زندگــي خانوادگــي ســبب  ــد ب ــا و تاکی اقلیمــي شــمال اروپ
ــه در  ــي ک ــوه و رونق ــا آن جل ــي ب ــاي عموم ــه فضاه ــد ک ش
ایتالیــا مــي بینیــم بــه وجــود نیایــد.)۲( البتــه در اینجــا زوکــر 
ــان  غنــاي فضــاي شــهري در کشــورهایي ماننــد اســپانیا و یون

ــد. ــي مي کن ــا بررس ــا ایتالی ــه ب رادر مقایس
به طــور کلــي صاحــب نظــران فضــاي شــهري ایتالیــا را 
غني تــر از ســایر کشــورهاي اروپایــي مي داننــد. ایــن کــه 
ــاي  ــداث اگوراه ــه در اح ــنت دیرین ــا آن س ــان ب ــرا در یون چ
عهــد باســتان، در دوره هــاي بعــد فضــاي شــهري مانــدگار بــه 
ــلط  ــه تس ــه ب ــا توج ــد ب ــه بای ــت ک ــي اس ــد بحث ــود نیام وج
ــن در  ــود ای ــا وج ــود. ب ــال ش ــان دنب ــد از یون ــرب بع ــر غ رم ب
یونــان، به ویــژه در معمــاري متعــارف آن، بــه فضاهــاي شــهري 
ــي ـ بصــري  ــم کــه داراي ارزش هــاي فضای ــي برمي خوری فراوان

ــت.)۳( ــي اس خاص
فضاهــاي شــهري در شــرق بــا فضاهــاي شــهري در غــرب کاماًل 
متفــاوت اســت. ایــن تفــاوت بــه ســبب تفــاوت شــرایط تاریخي، 
ــرقي و  ــورهاي ش ــان کش ــي می ــي و اقلیم ــي، اجتماع فرهنگ
غربــي اســت. امــا بیشــتر مطالــب مربــوط بــه فضاهــاي شــهري 
ــي تأکیــد داشــته اند.  ــر شــهرهاي غرب را غربیــان نوشــته اند و ب
ــي  ــي از فعالیت های ــواردي اطالعات ــد در م ــن مآخــذ هــر چن ای
ماننــد برگــزاري جشــنواره ها، مراســم محلــي و رقص هــاي 
مذهبــي در شــهرهاي شــرقي بــه دســت مي دهنــد، امــا 
شــرق  شــهري  فضاهــاي  کالبــدي  ســاختار  از  تصویــري 
ــي  ــاره برخ ــات درب ــال اطالع ــن ح ــا ای ــد. ب ــیم نمي کنن ترس
ــد  ــهرهایي مانن ــه، بخصــوص در ش ــاي شــهري خاورمیان فضاه

ــت. ــتر اس ــبتاً بیش ــره نس ــدس و قاه بیت المق
مآخــذ غربــي دربــارة معمــاري و فضاهــاي شــهري ایــران 
ــا  ــد و تنه ــه کرده ان ــاري تکی ــرد معم ــر منف ــر عناص ــتر ب بیش
یــک نمونــه میــدان نقــش جهــان اصفهــان بیــش از هــر چیــز 
ــوده اســت. مــادام دیوالفــوا ضمــن  مــورد گفتگــو و تحســین ب
ــه  ــان ب ــان اصفه ــش جه ــدان نق ــي از می ــر دقیق ــه تصوی ارائ
ــي  ــخن م ــر آن س ــت بي نظی ــردازد، از عظم ــف آن مي پ توصی
ــر  ــه در اواخ ــت ک ــرت آور نیس ــا حی ــد: »آی ــد و مي پرس گوی
ــي  ــوال مش ــر اص ــه در آن هن ــي ک ــانزدهم در مملکت ــرن ش ق
آزادي داشــته اســت ابنیــه اي بوجــود آیــد کــه از حیــث نظــم 
ــه  ــم فرانس ــرن هفده ــاري ق ــص معم ــب داراي خصائ و ترتی
ــول در وجــود  ــل از دخ باشــد... آیــا روح امپراطــوري رم قب
ــاه  ــدان ش ــۀ می ــاغ و ابنی ــاران چهارب ــود معم ــان در وج غربی
حلــول نکــره اســت ... بســادگي بــراي مــن مکشــوف اســت کــه 
در دنیــاي متمــدن امــروز هیچ گونــه بنایــي وجــود نــدارد کــه 
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ــتۀ  ــارات شایس ــارن عم ــي تق ــعت و زیبای ــث وس ــد از حی بتوان
ــن  ــخص م ــده ش ــن عقی ــد. ای ــدان باش ــن می ــا ای ــه ب مقایس
نیســت. ســایر اروپائیــان هــم کــه در فــن معمــاري و مهندســي 
ــا عقیــدة مــن همــراه انــد. ســیاحاني کــه از  تخصــص دارنــد ب
ــه را  ــن ابنی ــد و ای ــران آمده ان ــه ای ــد ب ــه بع ــم ب ــرن هیجده ق
ــد همــه متفــق القــول هســتند کــه در هیــچ یــک از  ــده ان دی
شــهرهاي مهــم اروپــا مجموعــۀ ســاختماني نیســت کــه قابــل 
ــه  ــا میــدان شــاه اصفهــان باشــد.«)۴( وي ســپس ب مقایســه ب
مقایســۀ میــدان نقــش جهــان بــا میــدان ســن مارکــو در ونیــز 
ــد.  ــان مي ده ــش جه ــدان نق ــه می ــري را ب ــردازد، و برت مي پ
ــون آن  ــر پیرام ــدان و عناص ــاي می ــحور فض ــد مس ــر چن او ه
ــۀ آن را در  ــي ریش ــه صورت ــعي دارد ب ــاکان س ــا کم ــده، ام ش
ــراز مي کنــد کــه  ــد. زوکــر نیــز همیــن عقیــده را اب غــرب بیاب
میــدان شــاه در قــرن هفدهــم تــا حــدودي متأثــر از مجموعــۀ 
اگوراهــاي متأخــر دوران یونــان باســتان و مجموعــۀ فورم هــاي 
ــۀ  ــارة مجموع ــد درب ــات مفی ــه مطالع رومــي اســت.)۵( از جمل
اردالن  پــوپ،  بررســي هاي  بــه  مي تــوان  جهــان  نقــش 
ــر  ــدان و عناص ــن می ــارة ای ــه درب ــرد ک ــاره ک ــار اش و بختی
ــدان  ــت می ــوان گف ــوالً مي ت ــد. اص ــث کرده ان ــون آن بح پیرام
نقــش جهــان اصفهــان تنهــا نمونــه اي اســت کــه مــورد توجــه 
ــاي  ــت. نمونه ه ــه اس ــرار گرفت ــي ق ــان غرب ــۀ محقق و مطالع
دیگــر چــون در قــرن حاضــر دچــار تغییــرات اساســي شــدند 
ــوان اطالعــات  ــدرت مي ت ــد و به ن چنــدان مــورد توجــه نبوده ان
مفیــدي دربــارة آنهــا بــه دســت آورد. شــاید قدیم تریــن تصویــر 
از فعالیــت در یــک نمونــه میــدان ایرانــي پیــش از دخالت هــاي 
پهلــوي اول در فضــاي شــهرها، مربــوط بــه میــدان اصلــي شــهر 
ــي را در روز  ــر واقعــي کــه نخــل گردان ــن تصوی ــزد باشــد. ای ی

عاشــورا نشــان  مي دهــد مربــوط بــه ۹۰ ســال پیــش و ر دورة 
ــۀ تحقیــق حاضــر را  ــي کــه پای ــه اســت.)۶( در مطالعات قاجاری
تشــکیل مي دهــد و مــن خــود یــا بــا همــکاران دیگــران انجــام 
داده ام ســعي بیشــتري بــراي شــناخت فضاهــاي شــهري ایــران 
بــه عمــل آمــده اســت. همچنیــن در درس »شــناخت فضاهــاي 
ارشــد  کارشناســي  دورة  در  کالبــدي«  تحلیــل  و  شــهري 
ــجویان  ــه دانش ــرده ام ک ــعي ک ــران س ــگاه ته ــازي دانش شهرس
ــگ  ــهري در فرهن ــاي ش ــي فضاه ــن تاریخ ــم تکوی ــا مفاهی ب
ــاي  ــتجوي نمونه ه ــه و جس ــه مطالع ــوند. و ب ــنا ش ــري آش بش
ــران  ــهرهاي ای ــایر ش ــا س ــران ب ــده در ته ــناخته ش ــر ش کمت
ــد. در ایــن پژوهــش مفاهیــم و تعاریــف را از مطالعــات  بپردازن
گذشــته گرفته ایــم و در عیــن حــال هــدف، ایــن اســت کــه ۱( 
ــه دیگــر در  مطالعــات گذشــته تکمیــل شــود، ۲( هشــت نمون
داخــل و خــارج از ایــران بــا توجــه بــه امکانــات و هــدف مطالعۀ 
اولیــه حاضــر بررســي شــود و ۳( بــا تحلیــل فضایــي ـ بصــري و 
شــکلي ایــن نمونه هــا، نــکات و معیارهایــي کــه ممکــن اســت 

ــه طراحــي ســودمند باشــد، اســتنتاج شــود. در تجرب
ــکلي  ــل ش ــایي و تحلی ــه شناس ــي ک ــه فضای ــت نمون از هش
ــران  ــل ای ــا در داخ ــج فض ــت، پن ــه اس ــن مطالع ــدف ای آن ه
وســه فضــا خــارج از ایــران در نظــر گرفتــه شــده اســت. بعــد 
ــاي  ــج فض ــي پن ــات قبل ــه مطالع ــر پای ــترده ب ــي گس از بررس
ایرانــي بــه شــرح زیــر انتخــاب شــدند. هــدف ایــن اســت کــه 
بتوانیــم حتي المقــدور بــه برخــي نــکات و قواعــد شــکل دهندة 
ــد از:  ــا عبارتن ــن فضاه ــم. ای ــي ببری ــاي شــهري پ ــۀ فضاه بدن
ــۀ فضــاي  ــک نمون ــي ی ــزد، ۲( ارزیاب ــۀ ی ــاي منطق ۱( میدان ه
ــۀ  ــزد(، ۳( نمون ــي ی ــته درون ــده )در هس ــي ش ــهري طراح ش
حیــاط خانــۀ فاطمــي در نائیــن، ۴( جزئــي از بدنــۀ یــک خیابان 
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)جبهــۀ شــمال شــرقي تقاطــع خیابــان اللــه زار و جمهــوري( و 
۵( مســجد شــیخ لطــف اهلل و میــدان نقــش جهــان. در مطالعــه 
ــۀ  ــي از بدن ــي و جزئ ــۀ فاطم ــاط خان ــزد، حی ــاي ی میدان ه
ــي و  ــر جنبه هــاي فضای ــه زار و جمهــوري بیشــتر ب ــان الل خیاب
شــکلی تأکیــد شــده، فضــاي طراحــي شــده در یــزد نمونــه اي 
ــجد  ــي مس ــده و در بررس ــرا ش ــمتي از آن اج ــه قس ــت ک اس
شــیخ لطــف اهلل و میــدان نقــش جهــان بیشــتر بــه جنبه هــاي 
ــران توجــه شــده اســت. رمــزي فضــاي شــهري و معمــاري ای

ابتــدا نظــر ایــن بــود کــه از تهــران فضاهــاي بیشــتري 
)حداقــل دو فضــا: تقاطــع اللــه  زار و جمهــوري و میــدان 
فردوســي( انتخــاب شــود امــا مطالعــات میدانــي نشــان داد کــه 
ســاختار فضایــي و ترکیــب بدنه هــاي فضاهــاي شــهري تهــران 
دســتخوش تغییــرات ناهنجــار شــده و بــا توجــه بــه هــدف ایــن 
مطالعــه، ناچــار بایــد بــه نمونه هــاي دیگــري در ســایر شــهرهاي 
ــران روي آورد. امــا چــون تهــران همــواره سرمشــق توســعۀ  ای
کالبــدي و طراحــي شــهرهاي دیگــر کشــور بــوده اســت، ابتــدا 
ــج  ــپس پن ــم وس ــي آن مي پردازی ــکالت فضای ــان مش ــه بی ب

ــم. ــي مي کنی ــه را معرف ــورد مطالع ــه م نمون

تبیین مشکالت فضایی - كالبدی تهران 

ــوان شــده و  ــی عن ــه ای قبل ــات پای ــه در مطالع همــان طــور ک
ــود از  ــد، مقص ــد ش ــاره خواه ــا اش ــز باره ــه نی ــن مطالع در ای
جنبه هــای فضایــی در ایــن مطالعــه فضاهــای شــهری )شــامل 
دو عنصــر اساســی میــدان و خیابــان( اســت. و در فضــای 
شــهری نیــز به ویــژه جوانــب بصــری و شــکلی بدنه هــای 
محصورکننــده آن مــورد نظــر اســت. بنابرایــن مشــکالت فضایی 

- کالبــدی شــهری ماننــد تهــران در واقــع بــه صورتــی در فقــر 
ــه فضــای  ــا توجــه ب ــه فقــط ب ــن مطالع ــی تهــران )در ای فضای
ــهر( خالصــه  ــای ش ــدان زیب ــان و می ــی خیاب ــه معن شــهری ب
ــری  ــی - بص ــات فضای ــه اصالح ــت ک ــدی نیس ــود. تردی می ش
ــدان  ــد می ــا مانن ــن و خیابانه ــی میادی ــب برخ ــر در ترکی اخی
ــت  ــه  وضعی ــرای آن ک ــت. ب ــا ارزش اس ــیار ب ــن آباد بس حس
ــروری  ــه م ــم ب ــال کنی ــران دنب ــی فضــای شــهری رادر ته فعل
تاریخــی می پردازیــم تهــران در دوره صفویــه قریــه ای محصــور 
ــن  ــد و در دوره ناصرالدی ــه ش ــه دارالخالف ــود. در دوره قاجاری ب
ــا کرمــان  شــاه اهمیــت یافــت. تهــران ماننــد یــزد، اصفهــان ی
و کاشــان تاریــخ طوالنــی نــدارد و شــهری اســت ۲۰۰ ســاله . 
ــه بیســت شــکلی  ــا حــدود ســال های ده ــن شــهر ت ــا همی ام
طبیعــی داشــته و به تدریــج در طــول ۹۰ ســال گذشــته و 
بویــژه ۳۰ ســال اخیــر بــه دالیــل سیاســی، اقتصــادی و 
اجتماعــی، گســترش وســیعی یافتــه اســت. بــرای آنکــه بتوانیــم 
ــورد  ــهر م ــاس ش ــه مقی ــران را نســبت ب ــهری ته ــای ش فضاه
مطالعــه قــرار دهیــم، بهتــر اســت آنهــا را مرتبــط بــا دوره هــای 
تاریخــی توســعه تهــران کــه نقشــه آن موجــود اســت، بررســی 
ــه  ــدی ک ــد دوره توســعه تاریخــی – کالب ــوان چن ــم. می ت کنی
ــرای تهــران در نظــر  ــا هــدف ایــن مطالعــه نزدیــک باشــد، ب ب

ــت: گرف
یکــم، زمانــی )در حــدود ســال ۱۲۷۵، ۱۹۰ ســال پیــش( کــه 
ــال  ــان، چ ــه عودالج ــاً محل ــهر را اساس ــدی ش ــاختار کالب س
ــاختار  ــت. س ــی داده اس ــکیل م ــنگلج تش ــازار و س ــدان، ب می
فضایــی شــهر صورتــی قــرون وســطایی داشــته و عناصــر 
ــا، ارگ  ــهر و دروازه ه ــار ش ــد از: حص ــارت بودن ــده آن عب عم
ــتمل  ــهر مش ــازار ش ــه ب ــع، مجموع ــجد جام ــی، مس حکومت
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۱. میدان ها یا فلکه های تقاطع خیابان ها درتهران.
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ــالت و  ــز مح ــا و مراک ــا، قیصریه ه ــراها و تیمچه ه ــر کاروانس ب
گذرهــای اصلــی شــهر، ماننــد گــذر امامــزاده یحیــی یــا گــذر 
ــه دروازه شــمیران می رســیده  ــه ب ــه عودالجــان ک ــی محل اصل
ــه دروازه  ــه ب ــنگلج( ک ــه س ــار در محل ــه پاچن ــذر محل ــا گ و ی
قزویــن منتهــی می شــده اســت. ســاختار فضایــی شــهر بیشــتر 
بــر پیونــد فضایــی میــان عناصــر مرکــز شــهر و مراکــز محــالت 
از طریــق یــک رشــته فضاهــا و عناصــر ارتبــاط دهنــده یعنــی 
ــن  ــروز ای ــت. ام ــوده اس ــتوار ب ــدان اس ــی و می ــای اصل گذره
ســاختار بــه کلــی دگرگــون شــده و تنهــا نشــانه های ضعیفــی 
از آن ماننــد گــذر و مرکــز محلــه امامــزاده باقــی مانــده اســت. 
ــبزه  ــن دوره را س ــهری ای ــن فضــای ش ــوان عمده تری ــاید بت ش
ــی(  ــی عموم ــه فضای ــه مثاب ــام ب ــجد ام ــاط مس ــدان و حی می

دانســت.
دوم، کــه بــه تهــران عهــد ناصــری شــهرت دارد )در حدود ســال 
۱۳۰۹ ه، ۱۰۹ ســال پیــش( زمانــی اســت کــه ســاختار فضایــی 
ــار  ــده( دچ ــا مان ــی برج ــای قبل ــی فضاه ــد برخ ــران هرچن ته
دگرگونی هــای اساســی شــده و فضاهــای شــهری بســیاری در 
آن پدیــد آمــده کــه برخــی از آنهــا دارای ارزش هــای فضایــی - 
بصــری بــوده اســت. فضاهــای شــهری جدیــد از جملــه عبارتنــد 
ــه و  ــدان توپخان ــی( و می ــرو فعل ــه ناصرخس ــان ناصری از خیاب
ــان  ــی( و خیاب ــه زار فعل ــر الل ــق ب ــه منطب ــان مخبرالدول خیاب
ــان الماســیه  ــر ســعدی فعلــی( و خیاب دروازه دولــت منطبــق ب
بــاب همایــون فعلــی( و میــدان بهارســتان . خیابانهــای این دوره 
ــر  ــن ام ــده ای ــت عم ــاید عل ــد. ش ــتقیم و طوالنی ان ــب مس اغل
ــه دوره اول در  ــرون قلع ــهر بی ــیع ش ــی و وس ــترش ناگهان گس
زمینهــا و باغــات بــوده اســت. امــا بــه هــر حــال بــه اســتثنای 
ــداث  ــدق دوره اول اح ــه و خن ــیر قلع ــه در مس ــان ری ک خیاب

شــد، خیابانهــای ایــن دوره از ســاختار فضایــی دوره اول پیــروی 
نمی کننــد و بعدهــا ایــن فکــر خیابــان کشــی مســتقیم بــدون 
ــه ســاختار موجــود سرمشــق ســایر شــهرهای  ــادن ب ارزش نه

ایــران ماننــد اصفهــان و یــزد و شــیراز قــرار گرفــت.
ســوم، بــرای ســهولت بحــث در ایــن مطالعــه کــه مربــوط بــه 
ــن  ــرو ریخت ــان ف ــم از زم ــت، می توانی ــهری اس ــای ش فضاه
حصــار شــهر عهــد ناصــری تــا بــه حــال را یــک مرحلــه در نظــر 
گیریــم ایــن تصمیــم بــا مطالعــه میدانــی ســریعی گرفتــه شــده 
و پیداســت کــه خــود ایــن مرحلــه توســعه مرحلــه ای پیچیــده و 
قابــل تقســیم بــه مراحــل متفــاوت اســت. بــرای مثــال اقدامــات 
ــهرک هایی  ــیع ش ــعه وس ــازی و توس ــر بلندمرتبه س ــی ب مبتن
ــرج  ــور ک ــری و مح ــهرک ژاندارم ــرب و ش ــهرک غ ــد ش مانن
مرحلــه ای اســت کــه بــه هیــچ وجــه قابــل مقایســه بــا توســعه 
آرام تهــران در دهه هــای ســال های ۱۳۱۰ و ۱۳۲۰ نیســت. 
ــا  ــان کشــی های آغــاز ایــن دوره را نمی تــوان ب همچنیــن خیاب
ــا  ــروز یکج ــطح ام ــم س ــای غیره ــا و تقاطع ه ــاد بزرگراهه ایج
مــورد بحــث قــرار داد. امــا در ایــن مطالعــه می توانیــم گســترش 
بیــرون شــهر محصــور و برخــی تغییــرات داخــل شــهر محصــور 
ــای  ــه فضاه ــن مرحل ــم. در ای ــر بگیری ــه در نظ ــک مرحل را ی
شــهری ماننــد میــدان توپخانــه، میــدان بهارســتان، یــا خیابــان 
ــه تدریــج ترکیــب خــود را از دســت  ــه زار و ناصــر خســرو ب الل
دادنــد و میدانهــا تنهــا بــه گــره ترافیــک ســواره مبــدل شــدند 
و همچنیــن فضاهــای بــا ارزش ماننــد میــدان فردوســی و 
ــه فلکــه گــره  ــج ب ــد و بعــد به تدری ــه وجــود آمدن حســن آباد ب
ــای  ــع خیابان ه ــیر تقاط ــدند. در مس ــدل ش ــواره ب ــک س ترافی
جدیــد میــدان، فضاهــای بســیاری بــا نــام میــدان ایجــاد شــد 
کــه کار کــرد اصلــی آنهــا تنظیــم گردشــها و حــرکات ســواره 
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ــد از  ــه عبارتن ــا از جمل ــن فضاه ــه ناصــری ای ــود. داخــل قلع ب
)میــدان قیــام خراســان(، محمدیــه، شــاهپور )وحدت اســالمی(، 
میــدان امــام )توپخانــه ســابق( و در مســیر قلعــه و خنــدق عهــد 
ناصــری میــدان شــهدا و فردوســی و پاســتور و حــّر و میــدان 
ــام  ــدان ام ــری، می ــه ناص ــع قلع ــوی مرب ــه س ــن و در س قزوی
حســین و انقــالب و راه آهــن، و بیــرون قلعــه تــا بــه امــروز ایــن 
فضاهــا ایجــاد شــده: میــدان ولــی عصــر و هفــت تیــر و هفــت 
حــوض نارمــک و رســالت و آرژانتیــن و دو میــدان تجریــش و 
میــدان جمهــوری و میــدان آزادی و صادقیــه. مســایل فضایــی- 
ــدان  ــام می ــه ن ــا ک ــن تقاطع ه ــی از ای ــک برخ ــری و ترافی بص
ــاًل روشــن شــده اســت. و چــون  ــروز کام ــه ام ــه خــود گرفت ب
ــا صــرف هزینه هــای  از آغــاز نادرســت شــکل گرفتــه، امــروز ب
گــزاف هــم ماننــد )میــدان صادقیــه( نمی تــوان بــه آنهــا شــکل 
ــدی  ــی- کالب ــه اصــالح فضای ــدی نیســت ک ــول داد. تردی معق
ــرد - و  ــورت می گی ــروز ص ــه ام ــا ک ــن تقاطع ه ــی از ای برخ
ــران  ــوع ته ــا در مجم ــا ارزش اســت، ام ــاره شــد - ب ــدان اش ب
ــرات  ــات و تغیی ــد تصمیم ــهری نیازمن ــای ش ــه فضاه در زمین

ــوس آن اشــاره می شــود. ــه رئ ــری اســت کــه ب اساســی ت
ــدی  ــی و کالب ــات فضای ــناد و اطالع ــز اس ــاد مرک ــزوم ایج - ل
ــه های  ــها و نقش ــژه عکس ــات بوی ــع آوری اطالع ــیو(، جم )آرش
تهــران، چاپ اطالعات و تســهیل دسترســی محققــان و طراحان 
بــه اطالعــات . در حــال حاضــر مطالعــات مربــوط بــه مســایل 
تهــران متفــرق اســت و دســتگاههایی ماننــد شــهرداری، محیــط 
ــه  ــدام ب ــر ک ــازی ه ــگاه ها و وزارت راه و شهرس ــت، دانش زیس
صورتــی بــی ارتبــاط بــا هــم بــا مطالعــات مربــوط بــه تهــران 
ســروکار دارنــد. ایجــاد تشــکیالتی متحــد و مرتبــط بــا مســایل 
ــیار  ــرورت بس ــروز ض ــران ام ــهر ته ــی ش ــزی و طراح برنامه ری

دارد. 
- مســئله فضــای شــهری در تهــران بــا مســئله تراکــم و 
ــا آلودگــی ارتبــاط دارد. مقصــود از تراکــم  ــن مســئله نیــز ب ای
ــم  ــت، تراک ــدی نیســت؛ بلکــه تراکــم جمعی ــا تراکــم کالب تنه
ــات و  ــم اطالع ــهیالت و تراک ــات و تس ــم امکان ــل، تراک اتومبی
ــود.  ــامل میش ــور ش ــه کل کش ــبت ب ــا را نس ــم فعالیت ه تراک
پــس مســئله تهــران مســئله ای ملــی اســت. بدیــن معنــی کــه 
ــطح  ــا در س ــور تنه ــطح کل کش ــران در س ــعه ته ــادل توس تع
ــت  ــن اس ــت ای ــت. واقعی ــی اس ــل بررس ــی قاب ــزی مل برنامه ری
ــعه  ــای توس ــه پ ــران ب ــهری در ته ــات ش ــرعت اصالح ــه س ک
بی  بندوبــار آن نمی رســد، بنابرایــن اعمــال نوعــی کنتــرل 
ــه ای  ــی و منطق ــزی مل ــب برنامه ری ــران در قال ــعه ته ــر توس ب

اجتناب ناپذیــر اســت.
- در مقیــاس برنامه ریــزی و طراحــی شــهری، ســاختار کالبــدی 
- فضایــی و بصــری تهــران آشــفته اســت. ایــن امــر در برخــی از 
بخش هــای شــهری کــه بــه شــهرک معــروف شــده بــه خوبــی 
دیــده می شــود و نمونــه آن را می تــوان در ســاختمان های 
ــی  ــه خوب ــری ب ــهرک ژاندارم ــرب و ش ــهرک غ ــگ ش ناهماهن

مشــاهده نمــود . 
ــوز  ــد هن ــاختمانهای بلن ــی س ــود برخ ــم وج ــران به رغ - ته
ترکیبــی اساســاً افقــی دارد. امــا همیــن ترکیــب از نظــر فضــای 
ــف اســت. تصمیمــات  ــژه فضــای شــهری ضعی ــی  و به وی عموم
ــه بلنــد مرتبه ســازی و ایجــاد توده هــای ســاختمانی  ــوط ب مرب
ســنگین بایــد بــا ایجــاد فضاهــای بــاز و فضاهــای شــهری تــوأم 
شــود. چگونگــی ترکیــب تــوده ســاختمانی بــا فضــا مهمتریــن 
ســوال عملــی طراحــی شــهری اســت. در ادامــه ایــن مطالعــه 
برخــی قواعــد طراحــی کــه می توانــد راهنمــای طراحان شــهری 
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باشــد، مطــرح خواهــد شــد. و در اینجــا ایــن طــرح پیشــنهاد 
ــی از  ــه مســئله بخش های ــرای پاســخ روشــن ب ــه ب می شــود ک

تهــران در مقیــاس ۱/۵۰۰ طراحــی شــهری شــود.

یادداشتها و مآخذ
۱ . بــرای بحثــی دربــاره اهمیــت تاریــخ و مباحــث نظــری در فهــم معانــی 

فضاهــای شــهر ایــران نــگاه کنیــد بــه: 

ــا همــکاری ناصــر بنیــادی طراحــی فضــای شــهری ۱ و  محمــود توســلی ب

ــران، ســال ۷۱- ۲، مرکــز مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ای
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هشــت نمونــه فضــای شــهری و تركیــب 
كالبــدی

۱. میدان های منطقه یزد
ــم  ــم بگوی ــه دارم، می توان ــن مرحل ــا ای ــه ت ــی ک ــا اطالعات ب
ــمار  ــوز در ش ــزد هن ــهر ی ــینیه های ش ــا و حس ــا، تکای میدانه
برجســته ترین نمونه هایــی بــه شــمار می رونــد کــه قطعــاً 
ایرانــی هســتند. بســیاری از فضاهــای شــهری منطقــه یــزد در 
مطالعــات قبلــی بررســی شــده اســت . در ایــن مطالعــه تأکیــد 
ــده  ــای محصورکنن ــکلی و بدنه ه ــات ش ــر خصوصی ــتر ب بیش
ــینیه های  ــا و حس ــا، تکای ــت میدان ه ــت. اهمی ــن فضاهاس ای
ــق  ــی از مناط ــا در یک ــن فضاه ــه ای ــت ک ــن اس ــزد در ای ی
تاریخــی قــرار دارنــد کــه هنــوز کــم و بیــش دســت نــا خــورده 
ــای  ــاری و فض ــات معم ــی مطالع ــذ اصل ــی از مآخ ــت. یک اس
شــهر ایرانــی، متــون کهــن، از جملــه تاریخ هــای محلــی اســت. 

ــون کهــن کاری  ــران براســاس مت ــاری ای ــاره معم ــق درب تحقی
ــده ایــن ســطور آغــاز کــرده و امیــدوار اســت  اســت کــه نگارن
کــه وضــع زمانــه مهلــت انجــام آن را بدهــد و انشــاءاهلل بتــوان 
ــارم و  ــرن چه ــر ق ــری از نیشــابور عهــد ابوســعید ابوالخی تصوی
ــا تعمــق در کتــاب شــریف اســرارالتوحید بــه دســت  پنجــم( ب
داد، یــا ســاختار کالبــدی شــیراز حافــظ را بــه تصویــر کشــید، 
ــدی  ــرار میب ــز کشف االس ــیر عزی ــیدن در تفس ــا اندیش ــا ب ی
ــای  ــرد. تاریخ ه ــن ک ــی را روش ــم و معان ــی مفاهی ــوان برخ بت
ــاره  یــزد به ویــژه تاریــخ جعفــری اطالعــات نســبتاً دقیقــی درب
ــد.  ــزد به دســت می دهن عناصــر شــهری و نواحــی روســتایی ی
تاریــخ جعفــری از جملــه مآخــذ دســت اول دربــاره یــزد اســت.

ــده،  ــته ش ــری نوش ــم هج ــرن نه ــه در ق ــخ ک ــن تاری )۱( ای
ــش از  ــرون پی ــهری از ق ــر ش ــهر و عناص ــاره ش ــی درب اطالعات
قــرن نهــم و قــرن نهــم بــه دســت می دهــد. در ایــن ماخــذ هــر 
ــاد  ــدرت ی ــی  به ن ــای عموم ــن و فضاه ــداث میادی ــد از اح چن
شــده، امــا دربــاره عناصــری ماننــد دروازه و مســجد و مدرســه 
ــه و  ــازار و قصــر و خان ــر و ب ــاغ و بادگی ــام و آســیاب و ب و حم
کاروانســرا همــواره ســخن رفتــه و برخــی از عناصــری کــه در 
آن ذکــر شــده تــا بــه امــروز باقــی مانــده اســت. بــرای مثــال از 
ــرد)۲(  ــام ب ــوان ن ــرن هشــتم می ت ــای دروازه کوشــکنو در ق بن
ــت و  ــی اس ــام باق ــن ن ــه همی ــه ای ب ــزد محل ــروز در ی ــه ام ک
در آن مرکــزی مرکــب از عناصــری ماننــد مســجد، تکیــه، 
ــی  ــه اصل ــب بدن ــرار دارد ترکی ــار، آســیاب و بازارچــه ق آب انب
ــرده  ــا در پ ــن ج ــه ای ــت. آنچ ــی اس ــکنو پلکان ــینیه کوش حس
ــب  ــت ترکی ــم قدم ــه نمی دانی ــت ک ــن اس ــرار دارد ای ــام ق ابه
ــت و در  ــدر اس ــزد چق ــای ی ــا و میدان ه ــه تکای ــی بدن پلکان
دورانــی کــه جعفــری دربــاره یــزد گفتگــو - می کنــد آیــا ایــن 
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ترکیــب وجــود داشــته اســت؟ 
یــزد دارای دومیــدان یــا تکیــه بــزرگ شــهری بــه نام هــای امیــر 
چخمــاق و شــاه طهماســب بــوده کــه پیــش از ایــن دربــاره آنها 
و ایــن کــه چگونــه در اثــر نخســتین خیابــان کشــی ها متالشــی 
شــدند، گفتــه ام. امــروز برخــی عناصــر مجموعــه میــر چخمــاق 
و بدنــه اصلــی میــدان شــاه طهماســب باقــی اســت. بدنه هــای 
دیگــر از میــان رفتــه و آنچــه ایجــاد شــده صــورت ناهنجــاری 
دارد. )تصاویــر ص ۲۳(. بدنــه اصلــی ترکیــب پلکانــی دارد کــه 
دو منــار نیــز بــر فــراز آن اســت. دربــاره عناصــر مجموعــه میــر 
چخمــاق اطالعــات نســبتاً جامعــی وجــود دارد. گفتــه می شــود 
کــه میــدان مربــوط بــه قــرن نهــم هجــری اســت و بدنــه رفیــع 
آن متعلــق بــه دوره هــای بعــد و اساســاً قــرن ســیزدهم هجــری 

 )۴ است.)
ــا دو  ــاس ب ــر مقی ــزد از نظ ــه ی ــه در منطق ــری ک ــدان دیگ می
میــدان بــزرگ شــهر یــزد قابــل قیــاس اســت و ترکیــب پلکانــی 
دارد، حســینیه شــاه ولــی تفــت اســت و نکتــه ای دربــاره قدمــت 
ــه  ــه ب ــطی آن ک ــه وس ــوار غرف ــد در دی ــه می گوین ــن ک آن ای
عزاخانــه شــهرت دارد کاشــی های شــش گوشــه شــکل کــه در 
قــرن نهــم هجــری در منطقــه یــزد مرســوم بــوده بــه کار رفتــه 

اســت. 
بدیــن ترتیــب بدنــه اصلــی میدان هــای یــزد چــه در مقیاســی 
ــی  ــه اصل ــا بدن ــاق و ی ــر چخم ــدان امی ــد می ــزد مانن ــهر ی ش
ــن علــی و چــه  برخــی عناصــر شــهر ماننــد امامــزاده ســهل ب
ــد حســینیه کوشــکنو و شابوالقاســم  ــاس محــالت مانن در مقی
ــد  ــزد مانن ــه ی ــهرهای منطق ــای ش ــا میدان ه ــادان و ی و فه
حســینیه شــاه ولــی تفــت یــا حســینیه بــازار نــواردکان، و یــا 
ــا  ــه ب ــینیه زارچ، هم ــد حس ــزد مانن ــای ی ــای آبادی ه میدان ه

ــی  ــلوب خاص ــی از اس ــزای فرع ــبات واج ــی در تناس تفاوتهای
ــن  ــت. ای ــی اس ــب پلکان ــن ترکی ــه همی ــد ک ــروی می کنن پی
ــن مناطــق شــهری  ــه یکــی از قدیمی تری ــه ب ــژه ک ــب وی ترکی
ــگ فضــای  ــران اختصــاص دارد، ریشــه در فرهن ــاری ای و معم
شــهری ایــران دارد، هرچنــد کــه ابهامــات تاریخــی مربــوط بــه 
ــه ای  ــم، نکت ــاز گفت ــه در آغ ــور ک ــان ط ــواردی هم ــن م چنی
اســت کــه بایــد ضمــن بررســی تاریــخ و نظریــه معمــاری ایــران 

روشــن شــود. 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــد بگوی ــا بای ــه در اینج ــه ای ک ــا نکت تنه
ــان  ــدن جه ــی در تم ــاده و پلکان ــی  به صــورت س ــب هرم ترکی
ــه ۲۶۵۰  ــینه آن ب ــته و پیش ــر رواج داش ــژه مص ــتان به وی باس
ــده  ــناخته ش ــه ش ــن نمون ــران قدیمی تری ــد. در ای ق.م می رس
ــه حــال زیگــورات ایالمــی  چغازنبیــل اســت کــه متعلــق  ــا ب ت
بــه ۱۲۵۰ ق.م اســت. از طرفــی بدنــه بناهــا بــا ترکیــب مثلثــی 
وتقــارن محــوری همچنــان در فرهنــگ معمــاری جهــان 
ــه  ــورد بحــث ک ــه صــورت م ــی ب ــه پلکان ــا بدن ســابقه دارد. ام
ــه کار  ــهری ب ــای ش ــرر در فضاه ــترده و مک ــه ای گس ــه گون ب
رفتــه فقــط در خــاک یــزد بــه چشــم می خــورد و بــه نظــر مــن 
ترکیــب پلکانــی بدنه هــا بــا تقــارن محــوری و تأکیــد و تقویــت 
ــه  ــر کارکــردی کــه ب غرفه هــا و طاقنماهــای مرکــزی عــالوه ب
صــورت شــاه نشــین دارد، در اســاس جنبــه نمــادی دارد و بــی 
ارتبــاط بــا ترکیــب زیگورات هــا نیســت. تحلیــل شــکلی بیشــتر 
ایــن ترکیــب در بخــش دوم دنبــال خواهــد شــد. به طــور کلــی 

ــت:  ــوان گف می ت
ــای  ــای فض ــته ترین نمونه ه ــزد برجس ــه ی ــای منطق - میدان ه

شــهری اند کــه ریشــه در تاریــخ شهرســازی ایــران دارنــد.
ــمار  ــه ش ــهر ب ــی ش ــاختار فضای ــی از س ــا جزی ــن فضاه - ای
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 .  ) )تصویــر ۲  می رونــد 
هرگونــه تغییــر در بافتهــای قدیمــی، ضمــن ایجــاد فضــای نــو 

بایــد بــه ایــن »اصــل ســاختاری« وفــادار بمانــد. 
ایــن فضاهــا در گذشــته فعــال بوده انــد )تصویــر ۴ ( امــروز نیــز 
ــن  ــوان ای ــر ۸( می ت ــع بصــری )تصاوی ــردن موان ــا برطــرف ک ب

فضاهــا را خوشــایند کــرد.
ــوان در ایجــاد فضــای  ــن می ت ــن میادی ــدرت ای ــب پرق از ترکی

نــو بــا اســتقرار عناصــر جدیــد شــهری درس گرفــت.
ــهری  ــای ش ــکل دهنده فض ــد ش ــم و قواع ــیاری از مفاهی  بس
کــه در بخــش دوم ایــن مطالعــه بــه تفصیــل مــورد بحــث واقــع 
ــبت و  ــی و نس ــدت، هماهنگ ــارن، وح ــم، تق ــد نظ ــده مانن ش

ــود دارد. ــا وج ــن میدان ه ــب در ای متناس
 بدنــه پلکانــی بــه مثابــه یــک کل، ترکیبــی اســت یــا 
ــور  ــا مح ــدت ب ــاس و دارای وح ــا مقی ــارن ب ــت متق نظمی اس

قــرار گرفتــن طــاق نمــای مرکــزی )تصاویــر ۳-۶(.
اجــزاء ایــن کل نیــز هریــک دارای تناســب و مقیــاس و انــدازه 
مناســبند: الــف( میــزان و وســعت طاقنماهــای عقــب نشســته 
نســبت بــه باقی مانــده ســطح بدنــه شــامل جزرهــا. ب( نســبت 

و تناســب طاقنماهــا.

یادداشتها و مآخذ
ــار،  ــرج افش ــش ای ــه کوش ــزد، ب ــخ ی ــد، تاری ــن محم ــری، جعفرب ۱. جعف

ــاب، ۱۳۴۳. ــر کت ــه و نش ــگاه ترجم ــران، بن ته

۲. همان، صص  ۵۰-۵۱.

ــکنو  ــه کوش ــز محل ــه مرک ــری از مجموع ــق و تصاوی ــرحی دقی ــرای ش ۳. ب

ــه: ــگاه کنیــد ب ن

محمــود توســلی، ســاخت شــهر و معمــاری در اقلیــم گــرم و خشــک ایــران، 

پیونــد، ســال ۱۳۶۱، صــص ۲۹-۳۲.

ــمند  ــه ارزش ــاب دوم، از مجموع ــزد، کت ــای ی ــه: یادگاره ــد ب ــگاه کنی ۴.  ن

دربــاره یــزد، تألیــف اســتاد ایــرج افشــار از سلســله انتشــارات انجمــن آثــار 

ــی، صــص ۷۰۷-۸. مل
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ــه  ــی در دو مجموع ــب پلکان ــا ترکی ــهری ب ــای ش ــه فض ــزد: دو نمون ۲. ی

ــع  ــه واق ــی محل ــن مجموعه هــا در مســیر گــذر اصل ــه، کــه ای مرکــز محل

ــی  ــذر اصل ــی گ ــاختار فضای ــی از س ــا جزئ ــع میدانچه ه ــده و در واق ش

ــه  ــی ب ــای اصل ــیر گذره ــالت در مس ــز مح ــن مراک ــرار گرفت ــت، ق اس

ــد.  ــان می ده ــهر را نش ــی در کل ش ــم فضای ــود نظ ــورت وج ــن ص بهتری

ایــن نظــم در خیابــان کشــیهای قــرن حاضــر از هــم گســیخت و می توانــد 

در طراحــی شــهری دوبــاره بافت هــای قدیمی اســاس طراحــی قــرار گیــرد. 

ــم بحــث شــده اســت. ــاره مفهــوم نظــم در بخــش تحلیــل مفاهی درب

                           باال حسینیه فهادان و پایین حسینیه شا ابوالقاسم..

۱- بازارچه فهادان

۲-گذراصلی فهادان

۳-زورخانه فهادان

۴- آب انبار

۵- مدرسه ضیائیه

۶- حسینیه بزرگ فهادان

۷- آب انبار شاابولقاسم

۸- میدانچه، حسینیه شاابولقاسم

۹- مدرسه شهاب الدین قاسم طراز

۱۰- بازارچه شاابولقاسم

۱۱- مسجد چهل محراب

۱۲- حمام عمومی

۱۳- بقعه دوازده امام

۱۴- رخشویخانه عمومی

۱۵- میدانچه فهادان
۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۵

۱۴

۱۳

۱۲

۳
۴

۵

۶

۷

۸
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ــزد،  ــی در ی ــن عل ــزاده ســهل ب ــی امام ــه پلکان ۳. بدن

ــران. ــاری ای ــدرت در معم ــه پرق ــک بدن ــه ی نمون

ــر  ــر ب ــت ) تصوی ــی تف ــاه ول ــدان )حســینیه( ش ۴. می

.)1937, p138( :ــی در ــس قدیم ــاس عک اس

 ATHAR-E IRAN, TOME 11, FASCICULE1, 

ــزاده  ــه امام ــهری و بدن ــای ش ــن فض ــی ای ــه اصل بدن

ــی  ــن اوج طراح ــاال( مبی ــر ب ــی )تصوی ــن عل ــهل ب س

ترکیــب پلکانــی در فضــای شــهری اســت. در حســینیه 

شــاه ولــی ترکیــب کل وزیــن، کشــیده و دارای امتــداد 

افقــی اســت. و در ســهل بــن علــی ترکیــب کل وزیــن، 

ــا  ــارن ب ــه متق ــر دو بدن ــت. ه ــودی اس ــیده و عم کش

مرکــز و در نتیجــه دارای وحــدت، دارای تناســب و 

تقابــل شــکلی قــوی هســتند. دربــاره جنبه هــای 

فلســفی و هنــری کلماتــی کــه اینجــا درشــت تر 

ــت. ــده اس ــث ش ــل بح ــش تحلی ــده در بخ ــته ش نوش
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ــک )ســکوی هشــت  ــدان۵. حســینیه و کل ۴. می

ــزد  ــادی زارچ ی ــل در آب ــط( و نخ ــوش در وس گ

)تصویــر بــر اســاس یادگارهــای یــزد، خــاک 

ــی، ۱۳۴۸،  ــار مل ــن آث ــار، انجم ــرج افش ــزد، ای ی

ــارن  ــب محصــور، متناســب، متق ص ۵۱۳(، ترکی

ــه ای  ــی  و پل ــب هرم ــد ترکی ــر چن ــز، ه ــا مرک ب

ــه  ــران ب ــان و ای ــاری جه )Ziggurat(  در معم

هــزاران ســال پیــش و به دوران باســتان می رســد. 

ــا تقــارن محــوری و  ــی ب ــه پلکان امــا ترکیــب بدن

تأکیــد و تقویــت غرفه هــا و طاقنماهــای مرکــزی 

ــای  ــه ای مکــرر و گســترده در فضاه ــه گون ــه ب ک

ــه  ــزد ب ــه ی ــا در منطق ــه، تنه ــه کار رفت شــهری ب

چشــم می خــورد. ایــن ترکیــب ایرانــی و اســالمی  از نظــر شکل شناســی مســتقل از سبک شناســی ادوار تاریخــی در منطقــه مرکــزی ایــران قابــل بررســی 

ــت. ــده اس ــث ش ــل بح ــی تحلی ــکل دهنده در بخش ــم ش ــها و مفاهی ــن ارزش ــاره ای ــت. درب ــری را داراس ــای بص ــه ارزش ه ــت و کلی اس

ــر  ــو در اردکان )تصوی ــازار ن ــل ب ــینیه و نخ ۶. حس

براســاس یادگارهــای یــزد، ص ۴۷۷(. نمونــه ای 

متفــاوت کــه در ترکیــب مرکــزی آن تزئینــات 

کاشــیکاری بــه کار رفتــه و در عیــن حــال از 

ــی در  ــز، وافق ــی کشــیده و عمــودی در مرک ترکیب

دوســـو، برخــوردار اســت کــه اهمیــت مرکــز را زیاد 

می کنــد.
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۷.  مراســم نخــل گردانــی در میــدان )تکیــه بــزرگ( شــهریزد، روز عاشــورا 

ــای  ــه فض ــک نمون ــکوه در ی ــر ش ــت پ ــماره ۶ ص ۹ ( فعالی ــذ ش )مأخ

شهري در بيش از صد سال پيش.شــهری در ۹۰ ســال پیــش.
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۸.  مجموعــه تصاویــری از بدنــه میــدان بــزرگ شــهر )میــدان امیر 

چخمــاق( در حــال حاضــر، آشــفتگی فضایــی و اغتشــاش بصــری 

در میــدان و بدنه هــای آن بــه چشــم می خــورد. پاســخ بــه 

مســایل فضایــی - بصــری ایــن میــدان مســتلزم طراحــی دوبــاره 

اســت. ایــن طراحــی بایــد بــا شــناخت دقیــق قواعــد شــکل دهنده 

ــرایط  ــد در ش ــن قواع ــن ای ــه کار گرفت ــی  و ب ــای قدیم بدنه ه

امــروز صــورت گیــرد.
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ــده )در  ــی ش ــهری طراح ــای ش ــة فض 2. نمون
ــزد( ــهر ی ــی ش ــتة درون هس

ــهری  ــی ش ــی از طراح ــزد جزی ــی در ی ــان محل ــی خیاب طراح
ــش  ــاً ۱/۶ بخ ــه تقریب ــت ک ــش قدیمی اس ــی بخ ــته درون هس
ــه اســتثنای قســمتی محــدوده  قدیمــی را شــامل می شــود و ب
شــهر دوره آل مظفــر را در قــرن هشــتم هجــری قمــری دربــر 
ــه  ــی در ســال ۱۳۶۵ ب میگیــرد. طراحــی شــهری هســته درون
تصمیــم وزارت مســکن و شهرســازی ســابق بــر پایــه مطالعــات 
ــه  ــان داد در حالیک ــات نش ــد. مطالع ــاز ش ــی آغ ــترده قبل گس
ــران در  ــار معمــاری ای ــن آث ــا ارزش تری ــی دارای ب هســته درون
ــهر  ــش ش ــن بخ ــئله تری ــت، پرمس ــی اس ــی و جهان ــطح مل س
نیــز می باشــد. مجموعــه مطالعــات بــه صــورت کتــاب طراحــی 
ــز  ــط مرک ــال ۱۳۶۸ توس ــزد در س ــم ی ــت قدی ــهری در باف ش
مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران بــه چــاپ 
ــر تشــخیص و  ــی ب ــد کار مبن ــه حاضــر رون رســید.« در مطالع
ــک  ــی ی ــخ طراح ــا پاس ــداف ت ــن اه ــائل و تعیی ــناخت مس ش
ــری - و اجــرای حــدود ۶۰  ــی ۱۲ مت فضــای شــهری - خیابان
ــق  ــل و دقی ــات کام ــت. اطالع ــده اس ــیم ش ــد آن ترس درص
مطالعــات انجــام شــده در کتــاب یــاد شــده در دســترس اســت.

تشخیص و شناخت مسائل منطقه مورد مطالعه
اجتماعی - اقتصادی - فرهنگی

- تمرکز فقر شهری
ــی  ــی و فرهنگ ــی - جمعیت ــاختار اجتماع ــدن س ــوض ش - ع
ــل از  ــی )قب ــن عراق ــی معاودی ــدن برخ ــاکن ش ــاکنین، س س
ــی -  ــگ تحمیل ــن جن ــی و مهاجری ــن افغان ــالب( و مهاجری انق

ــی.  ــای اجتماع ــود بزهکاریه وج
- تخلیــه تدریجــی بافــت از ســاکنانی کــه توانایــی ســکونت در 

محــالت دیگــر شــهر را دارنــد.
- پایین آمدن قیمت زمین و ساختمان.

ــی  ــه زمان ــد ســنتی ک ــز تولی ــل شــدن تدریجــی مراک - تعطی
ــد  ــد مانن ــی  بوده ان ــش قدیم ــاخص بخ ــال و ش ــر فع از عناص

ــی(. ــاری )روغنکش ــرزی( و عص ــی )رنگ صباغ
ــت  ــدن کیفی ــن آم ــر پایی ــر آن ب ــوق و نظای ــل ف ــر عوام - تأثی

ــی. ــط زیســت شــهری در بخــش قدیم محی
- ناتوانــی طرحهــای شهرســازی، جامــع و تفصیلــی، در پاســخ 

مشــخص بــه مســائل .
ــالب  ــش از انق ــال های پی ــردم از س ــی م ــی طوالن - بالتکلیف
ــت  ــود کیفی ــت بهب ــدام در جه ــه اق ــه هرگون ــادی ب و بی اعتم

ــی. ــط زیســت بخــش قدیم محی

کالبدی- فضایی
-  فرســودگی شــدید بناهــا و فضاهــای قدیمی شــامل خانه هــا، 

کاروانســراها، گودال هــای خنــدق.
خانه هــای  فضایــی   - کالبــدی  ســاختار  پاســخ  عــدم    -

. امــروزی  خانــواده  نیازهــای  قدیمی بــه 
ــر تجهیــزات،  - ضعــف شــدید فعالیت هــای شــهری مشــتمل ب

خدمــات و تســهیالت .
ــکل  ــن مش ــه عمده تری ــه مثاب ــواره ب ــی س ــف دسترس - ضع
ــی کوچــه پــس کوچه هــای دو ســه  )نتیجــه مطالعــات(، فراوان

ــات شــهری ــه خدم ــری و مســئله دسترســی ب مت
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عناصــر و فضاهــای عمــده منطقــه 
مــورد مطالعــه 

۱. مسیر دیوارهای شهر قدیمی،
۲. دروازه های شهر قدیمی،

۳. ارگ حکومتی قدیم.
جامــع،  مســجد  مجموعــه   .۴
شــامل مســجد جامــع، بقعــه ســید 

ــته  ــهری در هس ــای ش ــی فض ۹.  طراح

ــدوده  ــت مح ــاال راس ــر ب ــزد، تصوی ــهر ی ــی ش درون

ــوب  ــد. در حــد جن ــزد را نشــان می ده ــی شــهر ی هســته درون

غربــی محــدوده کــه مســیر آن به صــورت قطــری در ایــن 

ــه یــک فضــای شــهری  ــان به مثاب صفحــه دیــده می شــود، خیاب

طراحــی شــده اســت. مســیر اصلــی داخــل خط چیــن قســمتی 

از طــرح پیشــنهادی اســت کــه اجــرا شــده اســت.

رکن الدیــن، بــازار و چهــار ســوق شــاه، مدرســه علمیــه.
ــه،  ــه ضیائی ــادان، مدرس ــه فه ــز محل ــه مرک ۵. مجموع

ــادان.  ــینیه فه ــام، حس ــه دوازده ام بقع
۶.گذر تاریخی یوزداران

ــا،  ــالق بلنده ــه ط ــامل خان ــینیان ش ــه حس ۷. مجموع
ــرن  ــل ق ــین )اوای ــرف الدین حس ــه ش ــره و مدرس مقب

ــت.  ــینیه هش ــری(، حس ــتم هج هش
ــک  ــف ی ــر مختل ــامل عناص ــکنو ش ــه کوش ۸. مجموع

ــه. ــز محل ــه مرک نمون
۹.  مجموعه فامیلی عرب ها

ــه  ــار بازارچ ــل در کن ــار فص ــه چه ــد نمونه خان ۱۰. چن
رباطــک

خیابان سید گل سرخ

خیابان امام
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۱۰. مســیر طراحــی شــده به صــورت فضــای شــهری، در طــرح پیشــنهادی 

ــتقرار  ــی اس ــا عمق ــه ت ــوده، بلک ــر نب ــورد نظ ــی م ــاد دسترس ــا ایج تنه

فعالیت هایــی در مســیر فضــای خیابــان و دیگــر دسترســی های فرعــی کــه 

بــدان راه پیــدا می کننــد، پیشــنهاد شــده اســت. بــرای اتصــال ایــن مســیر 

ــا خیابــان امــام )جــزء ج- د( دلیــل دیگــری نیــز پیشــنهاد شــده اســت. ب

ــار و  اضطــراری از قبیــل آتش نشــانی، آمبوالنــس و مســئله حمــل و نقــل ب

وســایل عــادی زندگــی.
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اهداف
- فعــال کــردن هســته درونــی بــا ایجــاد فضاهــا و فعالیت هــای 

نــو و نــه صرفــاً مرمــت چنــد بنــا.
- شــکل گیری نــو بــا آگاهــی یافتــن از اصــول و قواعــد 
ــرار  ــاً تک ــه صرف ــته و ن ــمند گذش ــای ارزش شــکل دهنده فضاه

ــی.  ــای قدیم ــکلی بناه ش
طراحــی قابــل اجــرا بــا توجــه بــه اختیــارات تصمیم گیرنــدگان، 
ــای  ــتفاده از بخش ه ــر اس ــات. حداکث ــردم، امکان ــت م خواس

مخروبــه و بســیار فرســوده و حداقــل تخریــب

پیشنهادها
۱( برای كل هسته درونی )شامل خیابان محلی(

- برقــرار کــردن برنامــه مــداوم ارتبــاط تلویزیونــی و رادیویــی 
بــا مــردم در مــورد مســایل بافــت قدیــم و اســتفاده از نظــرات 

مــردم در طراحــی مــداوم .
-  جمــع آوری زباله هــا، پاکســازی محــالت، کوچه هــا، کنج هــا 

و راه پلــه پــا شــیر آب انبارهــای قدیمــی 
- ایجــاد مرکــزی پیگیــر در هســته درونــی )شــهرداری بخــش 
ــتگاه های  ــا دس ــل ب ــی کام ــز در هماهنگ ــن مرک ــم(، ای قدی
ــل  ــزد عم ــی ی ــراث فرهنگ ــازمان می ــژه س ــه وی ــط ب ذی رب
ــم  ــش قدی ــایل بخ ــه مس ــن ب ــاً پرداخت ــد و کارش صرف می کن

شــهر اســت.
- دادن امتیــازات ویــژه بــا شــرایط آســانتر بــه ســاکنین بخــش 

ــه خانه. ــن و نقش ــد تلف قدیمی مانن
- ایجــاد مراکــز، عناصــر و فضاهــای شــهری جدیــد و ایجــاد یک 
نمونــه خانــه طراحــی شــده حیــاط دار، مرمــت بقایــای بــرج و 
ــدق،  ــای خن ــارک در محــل گودال ه ــاروی قدیمــی ، ایجــاد پ ب

نوســازی و اصــالح فضایــی پیرامــون بقعــه ســیدگل ســرخ در 
محــل تقاطــع دو خیابــان و طــرح چنــد نمونــه خانــه مســکونی، 
و همچنیــن ایجــاد کتابخانــه، مراکــز ورزشــی، آموزشــی، 

ــی . بهداشــتی و رختشــویخانه عموم
- ایجــاد سلســله مراتبــی از دسترســی : ۱۲ متــری، ۶-۷ 
متــری و ۵-۴ متــری، )حداقــل دسترســی های الزم بــرای 
بافــت قدیمــی  و متناســب بــا مقیــاس فضاهــای آن( بــه مفهــوم 
فضــای شــهری )خیابــان و میــدان(. در مجمــوع روانتــر کــردن 
ــه  ــل قلع ــتهای داخ ــن بس ــی ب ــردن برخ ــاز ک ــی ها، ب دسترس
ــر  ــی در ب ــه مســایل اجتماع ــه( ک ــوار قلع قدیمــی  )مجــاور دی

داشــته اســت.
ــد  ــی مانن ــامل اجزای ــازی ش ــازی و بهس ــط نوس ــی ضواب برخ

ورودی و در و پنجــره.
                               

2( خیابان محلی مورد بحث در مطالعه حاضر 
ــده  ــی ش ــهری طراح ــای ش ــک فض ــورت ی ــان به ص ــن خیاب ای
ــی اســتفاده شــامل  اســت. مســیر آن از خرابه هــا و فضاهــای ب
بقایــای خنــدق قدیمــی ، کــه بــه صــورت زباله دانــی در آمــده، 
ــر ایــن  و قســمت هایی از گذرهــای موجــود می گــذرد. ســعی ب
بــوده کــه حداقــل تخریــب صــورت گیــرد. ایــن خیابــان باتوجــه 
ــازار از جانــب  ــه ب ــه مقیــاس  بافــت طراحــی شــده اســت و ب ب
ــای  ــر خیابان ه ــی اســت اگ ــد. گفتن شــمالی دسترســی می ده
امــام )پهلــوی ســابق( و قیــام شــاه )ســابق( در پنجــاه شــصت 
ســال پیــش درســت و بــه جــا احــداث می شــدند، بــه 
ــه دو نیمــه تقســیم کــرده  ــازار را ب ــان قیــام کــه ب جــای خیاب
می توانســتیم منطبــق بــر همیــن خیابــان ۱۲ متــری، خیابــان 
ــه  ــزد مجموع ــازار ی ــروز ب ــیم و ام ــته باش ــری داش ــض ت عری
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ــاه  ــاق و ش ــر چخم ــای امی ــا و تکای ــود و میدان ه ــته ای ب پیوس
طهماســب بــه مثابــه دو نمونــه فضــای کم نظیــر شــهر ایرانــی، 

برجــا بودنــد.
در حــال حاضــر حــدود ۶۰ درصــد خیابــان محلــی مــورد بحــث 
ــکل  ــج ش ــوی آن به تدری ــای دو س ــده و فعالیت ه ــداث ش اح
ــنهادی و  ــرح پیش ــین، ط ــع پیش ــر وض ــت. تصاوی ــه اس گرفت

ــد. ــان می ده ــر را نش ــع حاض ــن وض همچنی

از جملــه جنبه هــای مثبــت ارزیابــی طــرح كــه 
اجراشــده:

 - مقیــاس خیابــان طراحــی شــده بــا مقیــاس بافــت قدیم شــهر 
ــا  تناســب دارد عرضــی ۱۲ متــر کــه در بعضــی از قســمت ها ب
ــود،  ــر می ش ــد عریض ت ــای جدی ــتقرار فعالیت ه ــه اس ــه ب توج
ــان  ــه خیاب ــه را به دســت می دهــد ک ــک طبق ــاً ی ــاع عمدت ارتف
را بــا تناســب مطلــوب )۲ = ارتفــاع/ عــرض( محصــور می کنــد. 
ــاختار  ــه س ــه ب ــا توج ــواره ب ــی س ــرای دسترس ــن نســبت ب ای

فضایــی بخــش قدیــم شــهر، مطلــوب اســت )تصاویــر ۱۸(.
- در طراحــی خیابــان از ســاخت ارگانیــک شــهر پیــروی شــده 
و بــا ایجــاد فضاهــای متبایــن همــه جــا دیدهــا و منظرهــای نــو 

موردنظــر بــوده اســت )تصاویــر ۲۳(.
نــو،  فضاهــای  و  فعالیت هــا  اســتقرار  طراحــی،  در   -
دسترســی های جدیــد تــا عمقــی موردنظــر بــوده و معیارهــای 
ــده  ــنهاد ش ــزاء آن پیش ــه واج ــداث بدن ــرای اح ــدودی ب مع
ــر ۲۲( و  ــت )تصوی ــده اس ــروی ش ــواردی از آن پی ــه در م ک
تصمیم گیــری در مــورد فضاهــای خصوصــی بــا پیشــنهاد 

نمونه هایــی بــه مــردم واگــذار شــده اســت.
کــه  میخــورد  چشــم  بــه  ظرافت هایــی  بدنه ســازی  در   -

مدیــون طراحــی هوشــمندانه و درک درســت همــکار ارجمنــد 
آقــای مهنــدس ســیامک واعظــی بــوده اســت )نــگاه کنیــد بــه 

ــص ۳۲-۳۱(. ــار ۷۳، ص ــادی ۱۲، به آب
 

برخی نواقص طرح پیشنهادی و مسایل اجرایی
در  وناهماهنــگ  نامناســب  ســاختمانهای  احــداث  اگرچــه 
شــرایط اقلیمــی و کالبــدی یــزد )تصاویــر ۲۱ ( ممنــوع شــده، 
ــر  ــم )تصاوی ــه ســاختمانها را بازهــم مشــاهده می کنی ــن گون ای
۲۱(. مســئله قطــع ارتبــاط بــا فرهنــگ معمــاری گذشــته و بــی 
ــی در  ــای قدیم ــازی بافته ــات نوس ــه اقدام ــردم ب ــی م اطمینان
اثــر ســپری شــدن زمــان طوالنــی همــان طــور کــه در کتــاب 
طراحــی شــهری در بافــت قدیمی یــزد عنــوان شــده، از جملــه 
بناهــای  احــداث  بــرای  می تــوان  کــه  اســت  علت هایــی 
نامطلــوب برشــمرد. توضیــح و تشــریح طرحهــای مطلــوب 
ــل  ــد در ح ــردم، می توان ــارکت م ــا مش ــون ب ــق تلویزی از طری

ــد.  ــر باش ــکالتی مؤث ــن مش چنی
ــردم  ــی و م ــدگان محل ــم گیرن ــودن تصمی ــنا نب ــت آش ــه عل ب
ــده  ــنهاد ش ــای پیش ــود معیاره ــد، الزم ب ــای جدی ــا طرحه ب
بــرای طراحــی گســترده تر از آن باشــد کــه در گزارش هــا 
)و در نهایــت در کتــاب( آمــده اســت. ایــن نقــص می توانســت 
بــا حضــور مــداوم گــروه مطالعــه کننــده در محــل و توضیــح و 
بحــث بــا مشــارکت مــردم تــا حــدودی بــر طــرف شــود، امــا بــه 
ــروژه  ــدود پ ــات مح ــا و امکان ــم گیریه ــر در تصمی ــت تاخی عل

میســر نشــد.
دســت زدن بــه طراحــی شــهری در بافــت قدیــم شــهر تصمیــم 
ــزد.  ــهرداری ی ــه ش ــود ن ــابق ب ــازی س وزارت مســکن و شهرس
سیاســتهای شــهرداری یــزد اساســاً برتوســعه گســترده بیــرون 
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شــهر قــرار داشــت نــه اصــالح فضایــی درون شــهر. 
بــه رغــم مشــکالت فــراوان، اجــرای قســمتی از ایــن طــرح کــه 
ــاد  ــم و ایج ــت قدی ــهری در باف ــی ش ــه طراح ــتین تجرب نخس
ــگ  ــوده در شــرایط جن ــت فرســوده شــهر ب ــو در باف فضــای ن

ــت. ــوده اس ــر ب ــی اقدامی مؤث تحمیل

یادداشتها و مآخذ
۱.  نگاه کنید به: 

ــد  ــادی و محم ــر بنی ــوری، ناص ــلو منص ــود برکش ــلی، محم ــود توس محم

حســن مؤمنــی؛ طراحــی شــهری در بافــت قدیــم یــزد، مرکــز مطالعــات و 

ــران، ۱۳۶۸ ــاری ای ــازی و معم ــات شهرس تحقیق

۱۱. کیفیــت ســاختمانی ابنیــه در قســمتی 

ــی دو  ــهایی هوای ــت. عکس ــده اس ــرا ش ــه اج ک

قســمت داخــل کادر کــه در صفحــه بعــد آورده 

شــده، فرســودگی شــدید مســیر طراحــی شــده 

را نشــان می دهــد.
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ــای  ــزء فعالیت ه ــه ج ــده ک ــی ش ــای طراح ــمتی از فض ۱۲. قس

پیشــنهادی مســیر اجــرا شــده اســت
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مســیر  شــدید  فرســودگی   .۱۳

مطالعــه شــده. ایــن تصاویــر هوایــی 

را   ۲۵ صفحــه  تصویــر  وضعیــت 

می دهــد. نشــان 
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۱۴. زبالــه دانــی گــودال خنــدق و فضاهــای مخروبــه پشــت دیــوار قلعــه 

دوره آل مظفــر )قــرن هشــتم هجــری(.

۱۵. طرح پیشنهادی.
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۱۸. دو تصویــر پاییــن از خیابان هــای ایجــاد شــده )از طــرف خیابــان ســید 
گل ســرخ( کــه مقیــاس آن بــا مقیــاس بافــت قدیــم شــهر متناســب اســت.

  ۱۶. فضای ایجاد شده.

  ۱۷. فضاهای ایجاد شده.

  ۱۷. فضاهای ایجاد شده.
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۱۹. دو تصویــر پیاپــی )الــف و ب( کــه وجــود فضاهــای متبایــن را در مســیر پیــاده رو نشــان می دهــد و بــه فضاهــای بــازی تبدیــل شــده اســت. علــی رغــم 
ــه ایــن امــر توجــه نشــده اســت  ــه اجــرا ب ــان )طرح هــای پاییــن( در مرحل ــه خیاب ــه بدن پیشــنهاد مشــخص در مــورد عقــب نشســتن ورودی هــا نســبت ب

)تصویــر الــف(.

ــا بناهــای  ــه اجــرا شــده در مســیر کــه در مقایســه ب ــه خان ــک نمون ۲۰. ی
ــت. ــر اس ــر ۱۹( موفق ت ــان )تصاوی ــه خیاب ــرف ب مش

  ب  الف
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دو  چــپ،  ســمت  تصاویــر   .۲۱
نمونــۀ نامطلــوب از بناهــای ایجــاد 
شــده در بافــت قدیــم یــزد را پیــش 
ــان ۱۲  ــرای خیاب ــی و اج از طراح
ــم  ــد. علی رغ ــان می ده ــری نش مت
احــداث  از  مــردم  منــع کــردن 
چنیــن بناهایــی مجــددا در مســیر 
ــا  ــد آنه ــری همانن ــان ۱۲ مت خیاب
ــداث  ــت( اح ــمت راس ــر س )تصاوی
نــه  بناهــا  ایــن  اســت.  شــده 
تنهــا بــا شــرایط اقلیمــی  یــزد 
ــاب  ــه آفت ــت و روب ــگ اس ناهماهن
بعــد از ظهــر تابســتان قــرار گرفتــه 
اســت بــا  )بدنــه( بناهــای یــزد کــه 
ــدان  ــی  )می ــای عموم ــه فضاه رو ب
ــی  ــه ارتباط ــرار گرفت ــان( ق و خیاب

ــدارد. ن

۲۲. ترکیــب پیشــنهادی برخــی 
پنجره هــای رو بــه خیابــان کــه 
ــه آن را  ــروی شــده و نمون از آن پی
ــر  ــپ تصوی ــمت چ ــوان در س می ت

ــد. ــاال دی ب
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ــن و  ــورت متبای ــده به ص ــاد ش ــای ایج ــی از فضاه ــر پیاپ ــه تصوی ۲۳. س
ــل ص ۸۹ . ــش تحلی ــه بخ ــد ب ــگاه کنی ــن ن ــب. همچنی متناس
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۳. بدنه حیاط خانه فاطمی نائین

می دانیــم کــه زندگــی و فعالیــت در فضــای حیــاط یــک 
ــای  ــت در فض ــی و فعالی ــا زندگ ــی( ب ــی خصوص ــه )فضای خان
ــاًل  ــی( کام ــی عموم ــان )فضای ــدان و خیاب ــی می ــهری یعن ش
تفــاوت دارد. امــا همــان طــور کــه حیــاط خانه هــا در فرهنــگ 
ــا  ــواده ی ــراد خان ــتفاده اف ــرای اس ــی خصوصــی ب بشــری فضای
ــاط  ــورت حی ــه ص ــم ب ــهر ه ــدان ش ــوده، می ــاوندان ب خویش

ــت .  ــوده اس ــهروندان ب ــتفاده ش ــورد اس ــواره م عمومی هم
از طرفــی همــان طــور کــه گفتــه ام فضــای شــهری در فرهنــگ 
ایرانــی میــدان، تکیــه، حســینیه، گذربــازار، چهارســوق، حیــاط 
عبــوری مســاجد بــا فضــای شــهری در غــرب میــدان و خیابــان( 

تفــاوت فاحشــی داشــته اســت . ایــن تفــاوت نــه تنهــا مربــوط 
بــه شــرایط اقلیمــی، بلکــه اساســاً معلــول ویژگی هــای تاریخــی 
فرهنــگ ایرانــی اســت. گشــودن ایــن مطلــب مســتلزم مطالعــه 
ــادات،  ــه اعتق ــوان گفــت ک ــدر می ت ــن ق ــه اســت. همی جداگان
ــردم  ــی م ــی و اجتماع ــد دین ــنتی، عقای ــای س ــا، باوره رفتاره
ــه  ــهر ب ــدی را در ش ــاختار کالب ــی از س ــورت خاص ــران ص ای
وجــود آورده کــه در آن فضاهــای خصوصــی )و به ویــژه فضــای 
مســکونی تــوأم بــا فضــای بــاز خصوصــی بــه صــورت حیــاط( 
غالــب بــوده و فضــای درون بــر فضــای بیــرون همیشــه برتــری 
داشــته اســت. ایــن وضــع با شــرایط غــرب کــه زندگــی و تجمع 
ــاوت  ــاًل متف ــته کام ــخصی داش ــگاه مش ــه جای ــرون از خان بی
اســت، ازایــن روی تجربــه طراحــی فضــای شــهری و عمومی بــه 

۲۴. بدنه زمستان نشینی که فاقد ارزش های شکلی بدنه تابستان نشین است.
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ــب از  ــه مرات ــی ب ــهرهای غرب ــدان در ش ــان و می ــورت خیاب ص
ایــران قــوی تــر اســت. خصوصیــات درونگرایــی معمــاری ایــران 
ــه  ــی، تجرب ــاری غرب ــی معم ــی برونگرای ــا ویژگ ــه ب در مقایس
ــا  ــدان ی ــه می ــه رو ب ــاختمان هایی ک ــی را در س ــان غرب طراح
خیابــان دارنــد غنــی تــر کــرده اســت. تجربــه معمــاری ایــران 
ــی از  ــا .. صورت ــا و تکیه ه ــای میدانه ــردن فضاه در محصــور ک
ــرون بســیار  ــران از بی ــاری ای ــود . معم ــای ســاده ب طاقبندی ه
ــه  ــن مطالع ــود... بنابرای ــی اش در درون ب ــود اصل ــاده، و نم س
دقیــق فضاهــا و بدنــه حیاط هــای قدیمی می توانــد بــرای 
ــد.)۱(  ــد باش ــن عمومی مفی ــا و میادی ــه خیابانه ــی بدن طراح
قدیمی شــهرهای  خانه هــای  از  بســیاری  حیــاط  جملــه  از 
ــت  ــوردار اس ــیار برخ ــی بس ــهای فضای ــران از ارزش ــی ای تاریخ
ــدان رواج  ــان و می ــداث خیاب ــه اح ــن دوره ک ــد در ای و می توان
یافتــه بــرای طراحــان شــهری و معمــاران در طراحــی بدنه هــای 
ــد.  ــده باش ــا آموزن ــا و میدان ه ــای خیابان ه ــده فض محصورکنن
در ایــن مطالعــه ترکیــب بدنــه حیــاط قدیمی خانــه فاطمــی در 
نائیــن نشــان داده شــده کــه تحلیــل شــکلی آن در بخــش دوم 

آمــده اســت. دو نکتــه اساســی ایــن کــه:
- علــت انتخــاب بدنــه یــک نمونــه حیــاط ایرانــی بــرای بحــث 
قواعــد و معیارهــای طراحــی شــهری، غنــی بــودن ترکیــب ایــن 
ــای  ــر فضاه ــران در براب ــهرهای ای ــی در ش ــای خصوص فضاه

ــت . ــوده اس ــا ب ــد میدانه عمومی مانن
ــن  ــه فاطمی نائی ــه خان ــی نمون ــه اصل ــای شــکلی بدن - ارزش ه
ــا در بحــث از  ــد راهنمــای م ــوی اســت کــه می توان ــان ق آنچن
ــب، نظــم، نســبت و تناســب،  ــد ترکی ــم و قواعــدی مانن مفاهی

ــا مرکــز و وحــدت باشــد. تقــارن ب

مأخذ
۱- طراحی فضای شهری ۱، ص ۴۷.
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ــق،  ــات دقی ــا جزئی ــن ب ــی در نائی ــه فاطم ــین خان ــه تابستان نش ۲۵. بدن
دربــاره ارزش هــای شــکلی ایــن بدنــه در بخــش تحلیــل بحــث شــده اســت.

۲۶. ترکیــب متقــارن بــا مرکــز، متناســب در کل و در اجــزا، بدنــه پشــت بــه 
ــی،  ــه فاطم ــن، خان ــی، نائی ــاط ایران ــه حی ــک نمون ــه تابستان نشــین( ی قبل
دربــاره جنبه هــای فلســفی و هنــری اصطالحــات و مفاهیمــی کــه درشــت 

نوشــته شــده، در بخــش تحلیلــی بحــث شــده اســت.
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ــه زار و  ــع الل ــه تقاط ــان، نمون ــه خیاب 4 . بدن
ــوری جمه

ــر  ــی از دو عنص ــم یک ــاًل گفته ای ــه قب ــور ک ــان همان ط خیاب
ســاختار فضایــی شــهر محســوب می شــود. عنصــر دیگــر 
ــه صــورت  ــرب ب ــن دو عنصــر در غ ــدان اســت. طراحــی ای می
فضاهــای عمومی بــرای فعالیتهــای اجتماعــی، فرهنگــی و 
اقتصــادی ســابقه دیرینــه دارد. شــهرهای غربــی از دوران 
باســتان تــا بــه حــال تجــارب ارزشــمندی در طراحــی ایــن دو 

اندوخته انــد. عنصــر 
طــرح مباحــث نظــری دربــاره طراحــی خیابــان بــه ۲۰۰۰ ســال 
ــجم از  ــدون و منس ــته های م ــتین نوش ــد و نخس ــش می رس پی
آن ویتروویــوس معمــار و مهنــدس رومــی در قــرن اول قبــل از 

ــه چشــم  ــر صفحــات بعــد ب ــع عمــده بصــری کــه در تصاوی ــر موان ــان جمهــوری، در ایــن تصوی ــه زار و خیاب ــان الل ۲۷.  کنــج شــمال شــرقی تقاطــع خیاب
ــه تنهــا بــه منظــور طــرح برخــی قواعــد شــکل دهنــده ماننــد نظــم و تــداوم در قســمتی از بدنــه و ناهماهنگــی  می خــورد حــذف شــده اســت. ایــن نمون
در قســمت دیگــر انتخــاب شــده اســت. دربــاره ایــن مفاهیــم بویــژه تــداوم، بحثــی در مــورد ترکیــب تصویــر بــاال، در بخــش تحلیــل ســخن رفتــه اســت.
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۲۸. کنــج شــمال شــرقی تقاطــع 
ترکیــب  جمهــوری،  و  اللــه زار 
نخســت بعــد از احــداث خیابان هــای 
ــورت  ــه به ص ــه زار ک ــوری و الل جمه
دو طبقــه بــا عنصــر کاله فرنگــی 
ــر  ــا تغیی ــیم ب ــت. )ترس ــج اس در کن
ــی از  ــاس عکس ــر اس ــد ب ــه دی نقط
از ســاختمانهای  نماهایــی  کتــاب: 
تهــران، حســین ســلطان زاده ص 

)۱ ۹

۲۹. ترکیــب بعــدی پــس از احــداث 
طبقــه ســوم در دو ســوی عنصر کاله 
فرنگــی و بســتن آن. طبقــه ســوم بــه 
صــورت ردیفــی از ترکیبــات ســه 
طاقنماهــای  ردیــف  بــاالی  دری 

ــده اســت. ــه ش ــه دوم اضاف طبق
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میــالد اســت.)۱( بعــد از آن در دوران قــرون وســطی، رنســانس 
ــای شــهری موضــوع  ــواره طراحــی فضاه ــی هم و دوران صنعت
بحــث بــوده اســت. در ادامــه ایــن مطالعــه جوهــر تجربــه غــرب 
ــای  ــده فض ــکل دهن ــد ش ــول و قواع ــی اص ــورت برخ ــه ص ب
ــاری  ــی معم ــی درونگرای ــد. ویژگ ــد ش ــوان خواه ــان عن خیاب
ــای  ــی از طراحــی فضاه ــران در طــول اعصــار تصــور متفاوت ای
عمومی پدیــد آورده، تــا آنجــا کــه امــروز تصــور شــهروند 
ــری اســت مســتقیم و ماشــین  ــان بیشــتر معب ــی، از خیاب ایران
رو کــه ســطح آن آســفالت شــده باشــد. ایــن تصــور بــه ویــژه 
ــه بعــد، در  ــان کشــیهای مســتقیم ســال ۱۳۰۰ ب بعــد از خیاب
ــه در  ــی ک ــر خیابان های ــت. اگ ــده اس ــاد ش ــردم ایج ــن م ذه
ایــن دوره در شــهرهای ایــران کشــیده شــد از ســاخت ارگانیــک 
ــی توجــه  ــه اصــل پیوســتگی فضای ــرد و ب ــت می ک شــهر تبعی
ــروز وجــود  ــای شــهری گذشــته ام می شــد، بســیاری از فضاه
می داشــتند، در اصفهــان گــذر اصلــی بــازار بــه مســجد جامــع 
ــام  ــان ام ــا خیاب ــازار ســمنان ب ــاط ب ــود و ارتب ــده ب متصــل مان
شــاه ســابق( قطــع نشــده بــود)۲(، .. ایــن تصــور از خیابــان در 
شــهری بــه صــورت معبــری ماشــین رو نتیجــه نداشــتن درک 
درســت از تجربــه غــرب اســت. خیابــان عنصــری اســت شــهری 
و در طراحــی آن جوانــب مختلــف بایــد رعایــت شــود. حرکــت 
ــان  ــان جری ــه دو ســوی خیاب ــی ک ــا فعالیت های ــد ب ــواره بای س
دارد و همچنیــن جنبه هــای شــکلی، کالبــدی، فضایــی، بصــری 
ــورد  ــهری م ــی ش ــوام در طراح ــورت ت ــه ص ــاده ب ــور پی و عب
ــه  ــب بدن ــب ترکی ــن جوان ــی از ای ــد. یک ــرار گیرن ــی ق بررس
ــم  ــه ه ــی ک ــه فضــای شــهری اســت. خیابان ــه مثاب ــان ب خیاب
ــاده در آن  ــم پی ــرد و ه ــرار می گی ــل ق ــتفاده اتومبی ــورد اس م
ــاره ترکیــب  ــرای ایــن منظــور و بحــث درب حرکــت می کنــد. ب

ــای  ــه یکــی از خیابان ه ــه زار، ک ــان الل ــی از خیاب ــا، جزی بدنه ه
قدیمی تهــران اســت در نظــر گرفتــه شــده کــه در ادامــه 
ــی از  ــه زار جزئ ــان الل ایــن مطالعــه تحلیــل خواهــد شــد. خیاب
ــوده  ســاختار اصلــی فضایــی تهــران قدیــم در قــرن گذشــته ب
کــه بــا میــدان توپخانــه )میــدان مرکــزی شــهر تهــران( ارتبــاط 

داشــته اســت .

ــع  ــرقی )تقاط ــمال ش ــج ش ــده كن ــای عم ویژگی ه
ــوری( ــه زار و جمه ــان الل خیاب

- کنــج شــمال شــرقی اللــه زار تنهــا بــه عنــوان نمونــه ای کــه 
ــث  ــورد بح ــن آن م ــد را ضم ــائل و قواع ــی مس ــوان برخ می ت
ــه در  ــور ک ــان ط ــس، هم ــت. پ ــده اس ــاب ش ــرار داد. انتخ ق
ــه اصــول  مقدمــه گفتــه شــد هــدف ایــن مطالعــه پرداختــن ب
ــای سبک شناســی دوره تاریخــی  ــد مســتقل از ویژگی ه و قواع

ــوده اســت. ب
ــه  ــه زار و جمهــوری، بدن ــان الل ــس از احــداث خیاب ــی پ - زمان
ــان  ــر ۲۸ و ۲۹( نش ــه )تصاوی ــی ک ــه صورت ــرقی ب ــمال ش ش
ــک ترکیــب کاله فرنگــی  ــا ی ــه ب ــه صــورت دو طبق می دهــد ب
ــی  ــاالی ردیف ــر ب ــر ب ــی دیگ ــد و در زمان ــداث ش ــج اح در کن
ــی  ــب کاله فرنگ ــوی ترکی ــه دوم در دو س ــای طبق از طاقنماه
کنــج ردیفــی از ترکیبــات ســه دری افــزوده شــده کــه در خــور 

اهمیــت اســت.
- ترکیــب ســه دری مــورد بحــث در ارتبــاط بــا ردیــف طاقنمای 
ــی اســت  ــال کوچک ــران دارد و مث ــاری ای ــر، ریشــه در معم زی
ــروز حــوادث در طــول  ــه رغــم ب ــه مــا نشــان می دهــد ب کــه ب
ــران از دوران  ــاری ای ــخ معم ــات در تاری ــی ترکیب ــا برخ قرنه
ــت. در  ــه اس ــداوم یافت ــان ت ــر همچن ــا دوران معاص ــتان ت باس
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بخــش دوم ایــن بررســی در بخــش تحلیلــی دربــاره ایــن مقولــه 
بحــث شــده اســت.

- در حــال حاضــر همــان طــور کــه تصاویــر صفحــات ۳۰ و ۳۱ 
نشــان می دهنــد وجــود زوائــد فــراوان و ایجــاد ســاختمان های 
ــاش  ــب اغتش ــر، موج ــا یکدیگ ــاط ب ــدون ارتب ــگ و ب ناهماهن

بصــری شــده اســت.

یادداشت ها و مآخذ
ــان  ــاره ســابقه تاریخــی قواعــد شــکل دهنــده طراحــی خیاب ۱.  درب
در ادامــه ایــن مطالعــه بحــث دقیق تــری صــورت خواهــد گرفــت. در 

ایــن مرحلــه از جملــه نــگاه کنیــد بــه: 
Cliff Moughtin, Urban Design , Street and Square, 
Butterworth Architecture, 1992, Chapter 5. 

۲. محمــود توســلی- ناصــر بنیــادی، طراحــی فضــای شــهری، مرکــز 
مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران، ۱۳۷۱ ص ۴۷.
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۳۰. ســه تصویــر کــه بــی نظمــی ، ناهماهنگــی و ترکیــب بناهــا و بدنــه آنهــا 
ــج  ــاال: کن ــر ب ــد. تصوی ــان می ده ــزاء را نش ــاط اج ــدم ارتب ــن ع و همچنی
شــمال غربــی اللــه زار، وســط: خیابــان جمهــوری و تقاطــع اللــه زار، پاییــن: 
ــاره نظــام، هماهنگــی و  ــا جمهــوری، درب ــه زار ب ــی تقاطــع الل جبهــه جنوب

اتحــاد اجــزاء و اشــکال در بخــش تحلیــل ســخن رفتــه اســت.
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۳۱.  نمــای خیابــان جمهــوری در تقاطــع اللــه زار و جمهــوری، حــدود ۶ مرحلــه ســاختمانی را می تــوان در ایــن نمــا تشــخیص داد کــه بــه اســتثنای یــک 
مرحلــه کنــج شــمال شــرقی، عکــس ۲، کــه دربــاره آن در مبحــث تحلیــل بحــث شــده، دیگــر مراحــل همانطــور کــه ســه عکــس دیگــر نشــان می دهــد، 

بــه طــور مجــزا و بــدون ارتبــاط بــا هــم و بــدون پیــروی از اصــول و قاعــده مشــخص شــکل گرفتــه اســت.

دوترکیــب متضــاد کــه دردو دوره ایجــاد 
شــده اســت .

ــودی دارد،  ــب عم ــای طاقدارترکی ۱( نم
آن  دروپنجره هــای  ســطوح  یعنــی 
ترکیــب عمــودی دارنــد، در حالیکــه  
ــت  ــمت راس ــای س ــزاء دربن ــن اج همی

نــد. فقی ا ا
کامــاًل  دردوبنــا  روزنه هــا  ۲(شــکل 

اســت. متفــاوت 
۳(مصالــح و رنــگ دو بنــا کامــاًل متفــاوت 

اســت؛ آجروســنگ وروکــش ســفید 
۴( جا واندازه نامناسب تابلوها

۵(مسئله نسب کولر در نما
ــا  ــوط نماه ــطوح و خط ــتگی س ۶(گسس

ــت ــرده اس ــن ب ــری را از بی ــداوم بص ت

ــزودن  ــا اف ــگ ب ــی هماهن ــاد ترکیب ایج
ــف  ــوم روی ردی ــه  س ــا طبق ــه دریه س
بــاره  در  دوم  طبقــه  طاقنماهــای 
خصوصیــات شــکلی ایــن ترکیــب در 

بخــش تحلیــل بحــث شــده اســت.

دو ترکیــب کمــاکان متفــاوت از نظــر 
ــبات  ــاق ؛ تناس ــوع ط ــژه ن ــزاء ، بوی اج
پنجره هــا، تــداوم خطــوط و ســطوح نمــا 

ــح. ــا ومصال ــاط آنه ــکال و ارتب واش

دو ترکیــب باتضــاد کامــل، بــدون ارتبــاط 
از نظــر تناســبات وشــکل ورنــگ ومصالح 

ــا. وترکیــب روزنه ه
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ــف اهلل و  ــیخ لط ــجد ش ــا در مس ــوم فض ۵. مفه
ــدان می

مســجد شــیخ لطــف اهلل در ضلــع شــرقی میــدان نقــش جهــان 
ــان  ــی فضــای مرکــزی شــهر اصفه ــار عنصــر اصل یکــی از چه
اســت، )شــکل ۳۲( طــراح مســجد اســتاد محمدرضــا اصفهانــی 
بــوده کــه نامــش بــر کاشــی های معــرق محــراب مســجد نقــش 
بســته اســت. دو اســتاد خطاطــی مســجد را برعهــده داشــته اند. 
اول اســتاد علیرضــا عباســی، از مشــهورترین ثلث نویســان زمــان 
ــای  ــه کتیبه ه ــه از جمل ــاس ک ــاه عب ــوص ش ــان مخص و مقرب
کمربنــدی ســاقه گنبــد را نوشــته و دوم اســتاد باقــر بنــا کــه از 
جملــه کتیبــه هــای عمــودی بــه قلــم اوســت. همان طــور کــه 
ــری دوره  ــاری و هن ــاهکار معم ــن ش ــاد ای ــی ایج ــم بان می دانی

صفــوی شــاه عباســی بــوده اســت)۱( .
ــی از  ــمار یک ــیخ را در ش ــان مســجد ش بســیاری از خاورشناس
شــاهکارهای بــی نظیــر معمــاری و مظهــری از تمــدن و فرهنگ 
شــرق دانســته اند. دربــاره طراحــی میــدان کامپیدولیــو۱  در اثــر 
ــی از هشــت  ــوان یک ــه عن ــن بررســی ب ــه در ای ــژ ک ــکل آن می
فضــای مــورد مطالعــه بــدان پرداختــه ام برخــی گفته انــد کــه 
هیــچ معمــاری در طــول تاریــخ نتوانســته بــه موفقیتــی کــه در 
طراحــی فضــای کامپیدولیــو نصیــب میــکل آنــژ شــده دســت 
یابــد)۲( بــه گمــان مــن نمی تــوان تنهــا بــر یــک اثــر انگشــت 
گذاشــت و آن را برتریــن دســتاورد در طــول تاریــخ فرهنگهــای 
مختلــف جهــان دانســت. تردیــدی نیســت کــه اثــر میــکل آنــژ 
شــاهکاری اســت بــی نظیــر، امــا مســجد شــیخ در ارتبــاط بــا 
میــدان نقــش جهــان نیــز اثــری بــی ماننــد اســت و در شــمار 

1. Campidoglio 

ــهری  ــی ش ــاری و طراح ــخ معم ــاهکار تاری ــد ش ــی از چن یک
جهــان قــرار می گیــرد. ایرانشناســانی چــون مــادام دیوالفــو آ۲، 
ــاره مســجد  ــدره گــدار۴ مطالبــی درب ــوپ۳ و آن ــور آپهــام پ آرت
ــوپ  ــر پ ــا نظ ــان آنه ــه در می ــد ک ــته ان ــدان نوش ــیخ و می ش
ــدن  ــول فالن ــدار از ق ــت. گ ــران اس ــر از دیگ ــر و عمیق ت کاملت
ــه دلیــل نزدیکــی ایــن مســجد بــه مســجد شــاه  می نویســد: ب
کــه عظمــت و زیبایــی مقهورکننــده اش مســجد همســایه را از 
ــا ایــن  ــه آن نشــده اســت. ب رونــق انداختــه، توجــه چندانــی ب
ــی  ــیخ لطــف اهلل دســت کم از لحــاظ هماهنگ ــه مســجد ش هم
ــوس  ــود ک ــکوه خ ــایه پرش ــا همس ــیکاری ها ب ــل کاش و تکام
ــای  ــه گنبده ــد از هم ــدون تردی ــد آن ب ــد. گنب ــری می زن براب
ــر  ــر حاض ــای عص ــت. ایرانی ه ــر اس ــان زیبات ــود در اصفه موج
ــجد را  ــن مس ــد و ای ــی دارن ــه آگاه ــن نکت ــه ای ــی ب ــه خوب ب
بهتریــن بنــای شــهر می داننــد)۳( در مجمــوع، نوشــته ها 
عمدتــاً در وصــف مســجد شــاه متمرکــز شــده اســت تــا 
مســجد شــیخ لطــف اهلل. علــت ایــن امــر بــه نظــر نگارنــده تنهــا 
وســعت و عظمــت مســجد شــاه نیســت، بلکــه فضاهــای آشــنای 
ــاب مســاجد چهــار  ــه کامــل و ن مســجد شــاه اســت کــه نمون
ایوانــی اســت کــه از پیــش وجــود داشــته اســت. امــا مســجد 
شــیخ بــا قواعــد شــناخته شــده مســاجد ایرانــی قابــل تحلیــل 
ــه  ــوان ب ــدرت می ت ــت و به ن ــک استثناس ــت، ی ــح نیس و توضی
نوشــته ای دســت یافــت کــه ترکیــب آن را تحلیــل کــرده باشــد. 
ــاره فضــای  ــوپ درب ــب ایران شناســان، نوشــته پ ــان مطال از می
ــور  ــاب ن ــد و بازت ــای گنب ــدا، فض ــکاری و ناپی ــچ ابت داالن، پی
ــد.  ــر باش ــجد مؤث ــی مس ــد در درک فضای ــا می توان ــر بدنه ه ب
ــکل و  ــه ش ــل هنرمندان ــات وی نخســتین گام در تحلی توضیح

2.Dieulafoy          3.Arthur Upham Pope       4.Andre Godard   



۴۹

ــدازه  ــه ســبب ان ــن مســجد ب فضــای مســجد شــیخ اســت. ای
ــکل  ــود. ش ــانتر درک می ش ــاده تر، آس ــرد س ــده و کارک برازن
ــاق چهارگــوش، کــه میــراث  ــر روی یــک ات اســتوار گنبــدی ب
ــار  ــا ب ــن مســجد کوچــک زیب معمــاری ساســانی اســت، در ای
ــر  ــه روی قص ــی رو ب ــاه عباس ــده. آن را ش ــان ش ــر نمای دیگ
ــن  ــاخت. ای ــه اش س ــورد عالق ــی م ــار روحان ــه افتخ ــود و ب خ
اتاقــی منفــرد و جالــب اســت کــه بیشــتر حالــت نمــاز خانــه ای 
خصوصــی را دارد. در اینجــا هــم مثــل مســجد شــاه بــرای قــرار 
دادن شبســتان در جهــت قبلــه نوعــی تعدیــل بــه عمــل آمــده، 
ــی  ــه انحــراف از محــور شــمالی- جنوب ــه مســتلزم ۴۵ درج ک
ــدا در  ــکاری و ناپی ــن منظــور از پیچــی ابت ــوده و بدی ــدان ب می
ــل  ــی داخ ــخص وقت ــت. ش ــده اس ــتفاده ش ــجد اس داالن مس
ــرار دارد.  ــه رویــش ق شبســتان می شــود، محــراب درســت روب
تغییــر جهــت از بیــرون ناپیداســت، زیــرا از بیــرون تنهــا گنبــد 
ــر  ــدان را پ ــده می شــود کــه سراســر می ــا دی ــاالی دیواره در ب

می کنــد. 
ــار  ــا ب ــر، ب ــر ۱۲ مت ــه قط ــه آن ب ــک پوش ــاه ت ــد کوت »گنب
فراوانــش کــه روی دیوارهــای قطــور بــه قطــر ۱۷۰ ســانت( قرار 
گرفتــه، بــه بنــا اســتحکامی آرام می بخشــد. اســلیمی های آبــی 
و ســفید بــا وقــار بــه گــرد زمینــه ای بــه رنــگ شــیر و قهــوه 
ــان  ــس و درخش ــردار مقرن ــک س ــورد و ی ــاب می خ ــچ و ت پی
ــاق نشــانه  ــان اســت. خــود ات در میــان آن باشــکوه تمــام نمای
ــاق چهارگــوش اســت کــه  کمــال نهایــی نقشــه گنبــد روی ات
ــم شــده  ــاده و مالی ــان س ــده زم ــش فزاین ــا پاالی در آن دوره ب
ــود  ــاق چهارگــوش ب ــه صــورت ات ــی ب ــود. آنچــه در نقشــه پ ب
ــی  ــت گوش ــه هش ــود ب ــت بش ــی یکنواخ ــت مکعب و می توانس
گنبــددار باقا ب هــای پرمایــه و جــدی و عناصــر اصلــی و 

جنبــی متضــاد تعدیــل شــده اســت. گوشــواره کوچــک و 
خــام اشــکانی و ساســانی کــه ســخت جنبــه مکانیکــی داشــت، 
اینــک تغییــر شــکل یافتــه و کامــاًل جــذب شــده بــود. هریــک 
از تاقنماهــای کنجــی، کــه در واقــع گوشــواره ای غول آســا بــود، 
بــه جــای اینکــه گودالــی شــیپوری باشــد، اینــک بــه کــف اتــاق 
ــار  ــه چه ــد ک ــاد را دارن ــوه و ابع ــان جل ــا هم ــید. اینه می رس
تاقنمــای اصلــی و بنابرایــن اطــاق دارای پــی چهارگــوش را بــه 
ــا  ــا ب ــر هشــت تاقنم ــد. ه ــل کرده ان ــوش تبدی ــک هشــت گ ی
ــی ضخیــم مزیــن  ــه شــکل طناب حاشــیه فیــروزه ای روشــنی ب
ــده در  ــفید خیره کنن ــای س ــه ه ــی از کتیب ــای پهن ــا نواره و ب
ــن  ــی رضــا بزرگتری ــه خــط عل ــی مــات ب ــن آب ــه تیره تری زمین
قاب هــای  میــان  از  شــده اند.  احاطــه  زمــان  خوشــنویس 
مســطح تاقنماهــای محــور اصلــی پنجره هــا، طارمی هــا و 

ــده اســت.  ــرون آم ــی بی درهای
»ایــن مجموعــه کــه بیشــتر آراســته به کاشــی اســت، درخشــان 
ولــی هماهنــگ اســت و رنگهــای مســلط فیــروزه ای، الجــوردی 
ــا  ــا ب و ســفید شــیری اســت. ازاره و تاقنماهــای وســط دیواره
ــه در  ــده، ک ــیده ش ــی پوش ــی اطلس ــت رنگ ــی های هف کاش
تاقنماهــا دارای اســلیمی های درشــتی اســت. باقــی داخــل بنــا 
از کاشــی های معــرق درخشــانی اســت کــه موجــب رقــص نــور 
در سراســر بنــا می شــود و گاه بــا ورقه هــای تابــان نــوری 
ــرو  ــرح را ف ــگ و ط ــام رن ــه ای تم ــه لحظ ــت ک ــراه اس هم
ــژه در تاقنمــای  می گیــرد. ایــن ســطوح روشــن آینــه وار، به وی
کنجــی عبــارت از طومارهــای بــزرگ در هــم تنیــده ای اســت 
ــه  ــش شــده محــراب ب ــوه ای نق ــه شــیر قه ــک زمین ــه در ی ک
خاطــر رنــگ تمیــز و صافــش، همچنیــن ترکیبــات و خطــوط 
هماهنگــش بســیار گیراســت. از یــک نقــش خورشــید زریــن بــر 
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ــچ گســترده ای منتشــر  ــای مارپی ــد رشــته طوماره ــوک گنب ن
می شــود کــه پــر از شــکلهای گل و بوتــه اســت، نقــش پارچــه 
ای کــه نمونــه هایــی از آن در دســت اســت. همــه ایــن عناصــر 
ــاال و  ــد ب ــه گنب ــرده، ک ــه ک ــی احاط ــه پهن ــای کتیب را نواره

ــازد.  ــد می س ــد متح ــی می رس ــه پ ــه ب ازاره ای را ک
ــود  ــن ب ــی ممک ــوع متعلقات ــت. هرن ــی اس ــره خال ــاق یکس »ات
مبتــذل باشــد و بــر اثــر شــکل نیرومنــد و رنــگ آمرانــه 
ــی عیــب و  ــاب اســت، ب ــک معمــاری ن ــن ی منکــوب شــود. ای
آرام و هنــوز بــه همــان کمــال ســیصد ســال پیــش کــه آن را 

بنــا کرده انــد.« 
ــاقه  ــت. در س ــمگیر اس ــای چش ــی از ویژگیه ــور یک ــه ن »تعبی
ــی تعبیــه شــده و در آنهــا  گنبــد در فواصــل منظــم پنجره های
ــری  ــی و دیگ ــی داخل ــته اند، یک ــت شــبکه کار گذاش ــک جف ی
خارجــی، هریــک شــامل نقش هــای اســلیمی  برجســته ای کــه 
در آنهــا فضاهــای پــر و خالــی متناســب اســت، چنــان کــه نــور 
ــگ از  ــی رن ــی آب ــای کاش ــول لبه ه ــکند و در ط ــار می ش دو ب
ــه می شــود  ــور تلطیــف و تصفی ــی می گــذرد. بدین ســان ن صاف
و بــر هــزاران ســطح شــفاف دیــوار و گنبــد بــاز میتابــد، 
ــی  ــرد و زیبای ــرا میگی ــبنمی براق ف ــون ش ــا را همچ ــه ج هم
ــت  ــادر نیس ــس ق ــچ ک ــازد. هی ــان می س ــی را نمای ــر زمین غی
ــکان و  ــی آنکــه ت ــا متفکــر وارد شــود ب ــی هوشــیار ی ــا حالت ب
احساســی ناشــی از رســیدن بــه حضــور بــه وی دســت ندهــد. 
ایــن بنــا بــه خاطــر همــه برازندگی هــا و کمالــش فاقــد ضعــف 
اســت: فضــا کامــاًل بــاز و نقشــها بســیار قــوی اســت. ایــن بنــا، 
همچنــان کــه از معمــاری آن انتظــار می رفتــه حالــت خــود را 

ــد.«)۴(  ــا می کن الق
ــای  ــه ه ــه جنب ــه ب ــر ک ــراز هنرف ــی، غی ــان ایران ــن محقق بی

ــار  ــارات اردالن و بختی ــه، اش ــت پرداخت ــه دق ــا ب ــی بن تاریخ
در کتــاب »حــس وحــدت«۱ بعــد از پــوپ گامی جلوتــر و 
ــمار  ــه ش ــجد ب ــی مس ــای فضای ــم ارزش ه ــاتر در فه راهگش
ــه  ــمتی از بدن ــت: »قس ــن اس ــان چنی ــح ایش ــی رود. توضی م
ــیده  ــته )تراش ــب نشس ــر عق ــی بک ــه صورت ــدان ب ــرقی می ش
ــودی پوشــیده از کاشــی  شــده( و فضــای مســتطیل شــکل گ
ــجد )داالن( از آن  ــط مس ــای راب ــه فض ــده ک ــاد ش ــرق ایج مع
ــه ســنگی بلنــد،  ــاال رفتــن از پنــج پل آغــاز می شــود. بعــد از ب
ــه تنهــا مســیری می گــذارد کــه  ــای ب شــخص از آســتانه در پ
ــپس وارد  ــردد، و س ــپ می گ ــمت چ ــه س ــب ب ــورت اری به ص
ــبتاً  ــگ و نس ــت تن ــی اس ــن فضای ــود. ای ــال می ش ــای انتق فض
ــر  ــت س ــه او پش ــانی ک ــی و درخش ــای آفتاب ــا فض ــک و ب تاری
نهــاده در تضــاد قــرار دارد. در حرکــت بــه جلــو، نــور ضعیفــی 
ــد.  ــن می کن ــد راه را روش ــل میتاب ــور مای ــه ط ــاال ب ــه از ب ک
ایــن نــور بــه دیــوار مقابــل می تابــد و چرخشــی در فضــا ایجــاد 
ــور  ــوی ن ــه س ــاز ب ــت و ب ــمت راس ــه س ــخصی ب ــد. ش می کن
ــرو و  ــدن در فضــای راه ــار پیچی ــا دو ب ــد. ب دیگــری راه می یاب
قــرار گرفتــن در تاریکــی فزاینــده، احســاس خلــوت و بریــدن از 
ــا عبــور از روشــنایی  ــر، ب جهــان خــارج دســت می دهــد. جلوت
آرام مســیر داالن، در و فضایــی دیگــر آشــکار می شــود. در 
ــه طــور کامــل احســاس می شــود  ایــن لحظــه تأثیــر انتقــال ب
و شــخص از مســیر نورانــی وارد فضــای وســیع و بی زمــان 
اردالن و  شبســتان گنبــدی بهشــت می شــود...«)۵( نظــر 
بختیــار کــه بعــد از پــوپ نوشــته شــده مکمــل بیــان پــوپ و 
ــچ  ــوپ از پی ــت. پ ــین اس ــر دلنش ــردو نظ ــت. ه ــفی تر اس فلس
ناپیــدای داالن و رقــص نــور و نقــش خورشــید ســخن می گویــد 

1.The Sense of unity 
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و اردالن و بختیــار از فضــای انتقــال و خلــوت و شــگفتی و 
فضــای بــی زمــان گفتگــو می کننــد. در جــای دیگــر بختیــار بــر 
مدخــل و در ورودی مســجد و جهــت تأکیــد می کنــد و مدخــل 
را در معمــاری مبیــن حرکــت و عبــور و نخســتین قــدم بــرای 
ــای  ــه ه ــل گفت ــاز مکم ــار ب ــاره بختی ــد.)۶(  اش ــفر می دان س
ــل  ــار، مدخ ــف بختی ــت. در توصی ــار اس ــوپ و اردالن و بختی پ
بــه مفهــوم عرفانــی ورود بــرای عبــور و آغــاز ســفر از جاذبیــت 
ــاری مســجد شــیخ  ــه معم برخــوردار اســت. اشــاره دیگــری ب
لطــف اهلل رادر کتــاب راپوپــورت می تــوان دیــد. وی ضمــن 
ــا احســاس  ــه جنبشــی ی ــط، موضــوع تجرب بحــث ادراک محی
ــت  ــه حرک ــه ب ــد ک ــش می کش ــت )Kinesthetics( را پی حرک
در فضــا بــا توجــه بــه تغییــر ســطوح پیچهــا، ســرعت حرکــت و 
ماننــد آن نظــر دارد. در ایــن تجربــه تحریــکات حــواس انســانی 
ــرد و  ــت در فضــا صــورت می گی ــی و حرک ــه جابه جای ــا تجرب ب
ــا و پیچهــا، ســرعت حرکــت و ریتــم تغییــر  در آن تنــدی زوای
حرکــت و میــزان تغییــر جهــت ۰۰۰، حرکــت بــه بــاال و پاییــن، 
سراشــیبی و پلــه و تغییــرات جهــت بــدن چــه به صــورت فعــال 
و چــه منفعلــی دخالــت دارد . . . بــرای مثــال در طراحــی 
ــی در جهــت و  ــرات ناگهان ــه تغیی ــان ب مدخــل مســاجد اصفه
ــه کینســتتیک رادر  ــه تجرب ــم ک ــع برمی خوری آســتانه های رفی
ــه  ــد، و تجرب ــت تشــدید می کن ــر جه ــا تغیی ــن و ب ــاال و پایی ب
ــروکار  ــا س ــو و دم ــور، ب ــا ن ــه ب ــر را ک ــواس دیگ ــال ح انتق
دارنــد تقویــت می کنــد)۷( در بحــث راپوپــورت تأثیــر اختــالف 
ــود و  ــن را موجــب می ش ــاال و پایی ــه ب ــت ب ــه حرک ســطوح ک
ــر جهــت کــه در ســرعت حرکــت انســان نقــش دارد، در  تغیی
ــای  ــت و فض ــگ و حرک ــور و رن ــاره ن ــت. درب ــه اس ــور توج خ
ــی و  ــان ایران ــن محقق ــه ای ــر از آنچ ــاید بهت ــیخ ش ــجد ش مس

غربــی نوشــته انــد، نتــوان نوشــت. امــا مــن معتقــدم کــه اگــر 
مســجد شــیخ بــا همیــن تناســبات و ترکیــب فضایــی از آجــر 
یــا خشــت و گل بــا پوشــش ســیمگل ســاخته میشــد، جذابیــت 
فضاییــش کمتــر از حــاال نبــود، حتــی بــا رنــگ خــاک رمــزی 
تــر می نمــود. دیگــر اینکــه فضاهــای مســجد شــیخ بــا فضــای 
ــه  ــن همــه شــور برانگیخت میــدان نقــش جهــان اســت کــه ای
و گرنــه همیــن مســجد البــه الی ســاختمان های شــهرک 
غــرب یــا شــهرک ژاندارمــری تهــران فاقــد ارزش هــای کنونــی 
ــای  ــی فض ــاط در طراح ــت ارتب ــه اهمی ــت ک ــود. اینجاس می ب
ــاری  ــت معم ــی جذابی ــز اصل ــود، »رم ــن میش ــهری روش ش
مســجد در تبایــن و تناســب دو فضــای کامــاًل متقابــل و عمــده، 
ــد و  ــر گنب ــای زی ــری فض ــان و دیگ ــش جه ــدان نق ــی می یک
ــن  ــت. ای ــه اس ــن دو نهفت ــل ای ــای حدفاص ــن فضاه همچنی
فضاهــای حدفاصــل از ســه فضــا و بــه یــک معنــی از پنــج فضــا 
تشــکیل شــده انــد. می تــوان چنیــن بیــان کــرد کــه: ناظــر از 
ــودن  ــت محصــور ب ــد خصوصی ــه فاق ــدان ک فضــای وســیع می
ــود،  ــت می ش ــجد، هدای ــل مس ــای اول، مدخ ــه فض ــت، ب اس
ســپس از چنــد پلــه بــاال مــی رود و در فضــای دوم مدخــل قــرار 
می گیــرد، بعــد در آســتانه ورود بــه مســجد کــه خــود فضایــی 
اســت کــم عــرض و طولــش دو قــدم و بــه کلفتــی جــرز اســت 
ــد. ســپس وارد  ــه شــده مکــث می کن و در مســجد در آن تعبی

ــردد.  ــه می گ ــه قائم ــا زاوی ــه ب ــود ک ــرو می ش راه
ناظــر کــه بــا ورود بــه مســجد از حــال و هــوای بیــرون )فضــای 
ــاد  میــدان( آزاد میشــود، در ایــن راهــرو بیشــتر بیــرون را از ی
می بــرد و در درون قــرار می گیــرد، زمانــی برابــر بــا طــی 
چهــل قــدم در ایــن راهــرو می گذرانــد، تــا بــه فضــای مدخــل 
ــتن از  ــی گسس ــه کل ــر و ب ــی دیگ ــد؛ مکش ــتان می رس شبس
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۳۲. فضــای میــدان نقــش جهــان و مســجد شــیخ لطــف اهلل. مقصــود 
از انتخــاب ایــن نمونــه بیــان ارزش هــای فضایــی مســجد شــیخ اســت، 
بــه گونــه ای دقیق تــر و روشــن تر از آنچــه تــا بــه حــال بحــث شــده 
ــان  ــی ضمــن توضیحــات مســجد شــیخ بی اســت. ویژگی هــای فضای
ــجد،  ــت مس ــد، موقعی ــی  مانن ــل از مفاهیم ــث تحلی ــد و در مبح ش
ــن مســجد ســخن  ــا ای ــاط ب مقیــاس بیــرون، درون، وحــدت در ارتب

رفتــه اســت.
ــر ایــن اســت کــه وســعت فضــا و مقیاســی  ــاال ســعی ب در تصویــر ب
میــدان در رابطــه بــا فضاهــای مســجد شــیخ بیــان شــود و تصویــر، 
ــان  ــدان نش ــعت می ــا وس ــاط ب ــیخ را در ارتب ــجد ش ــب - مس ترکی
ــا کمتریــن خطــوط مقصــود بیــان  ــوده ب ــر ایــن ب می دهــد. ســعی ب

شــود.

ــر گنبــد اســت.« ــه درون کــه فضــای زی بیــرون و پیوســتن ب
اینجاســت کــه فضــا در برخــی از آثــار برجســته معمــاری ایــران 
صورتــی رمــزی پیــدا می کنــد و مســتقل از قوانیــن ســبک در 
ــد.  ــوه می کن ــکلی جل ــه ش ــه ب ــی هرلحظ ــف تاریخ ادوار مختل
در مســجد شــیخ نــه حیاطــی هســت و نــه حــوض و درختــی . 

فقــط فضــای نــاب اســت کــه در دل تــوده جریــان دارد. 
اگــر دو فضــای مکــث، یکــی آســتانه ورود بــه راهــرو و دیگــری 
آســتانه ورود بــه شبســتان را بــر پنــج فضــای اصلــی بیفزاییــم، 

هفــت فضــا بــه دســت خواهــد آمــد کــه تحلیل شــکل شناســی 
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۳۳.  فضــای جلوخــان مســجد نخســتین فضایــی 
ــا  ــر ب ــی دیگ ــه فضای ــاده ورود ب ــر را آم ــه ناظ ک

مقیــاس متفــاوت می  کنــد.

ــوان ورودی، آخریــن فضــای بیــرون پیــش  ۳۴. ای
ــه درون. از ورود ب

هریــک بــه شــرح زیــر اســت: 
ــت  ــیعی اس ــکل وس ــتطیل ش ــدان مس ــدان، می ــای می ۱( فض
بــه ابعــاد ۱۶۵× ۵۱۰ متــر کــه جزئیــات آن قبــاًل گفتــه شــده 
ــد  ــه هرچن ــن اســت ک ــزود ای ــوان اف اســت آنچــه اینجــا می ت
ــی جمــع کــردن عناصــر عمــده بصــری  ــدان توانای وســعت می
ــی وســیع  ــن فضــای افق ــا در ای ــد، ام را از ناظــر ســلب می کن
و بــاز کــه روی بــه آســمان گشــوده، زمیــن و آســمان بــه هــم 

می پیوندنــد. )تصاویــر۳۲ (
۲( فضــای جلوخــان مســجد ایــن فضــا نخســتین فضایــی اســت 
کــه ناظــر را آمــاده ورود بــه فضایــی دیگــر بــا مقیاســی متفاوت 

ــر ۳۳( می کنــد. )تصوی
ــطح  ــر از س ــه باالت ــج پل ــه پن ــی ک ــوان ورودی: فضای ۳(  ای
جلوخــان مســجد اســت فضایــی اســت تنگتــر و آخریــن فضــای 
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ــر ۳۴( ــت. )تصوی ــرون اس بی
۴( آســتانه ورودی: کــه دِر مســجد در آن تعبیــه شــده، فضــای 
ــی  ــه جهان ــه درون، ب ــای ورود ب ــتین فض ــت و نخس ــث اس مک
ــره  ــه چه ــه رفت ــای درون رفت ــد فض ــه بع ــا ب ــر. از اینج دیگ
ــد را  ــه بع ــتانه ورودی ب ــر ۳۵ آس ــه تصاوی ــد. )مجموع می نمای

نشــان می دهــد(
ــجد  ــای مس ــه فضاه ــی مجموع ــر اصل ــای داالن: جوه ۵( فض
شــیخ همیــن فضاســت. اگــر مســجد شــیخ بــا همیــن ترکیــب 
ــای  ــه ج ــدان ب ــر می ــرف دیگ ــی در دو ط ــر حت ــای دیگ در ج
ــی  ــد ارزش فضای ــاخته می ش ــاه س ــجد ش ــا مس ــو ی ــی قاپ عال
ــای  ــه فضاه ــن فضــا نســبت ب ــی را نداشــت و مقیاســی ای فعل
بیرونــی کامــاًل عــوض میشــد. در ایــن فضاســت کــه گسســتن 
ــود،  ــل میش ــج حاص ــه تدری ــه درون ب ــتن ب ــرون و پیوس از بی
زندگــی جهــان بیــرون، صداهــا، رنگ هــا و حــرکات در فاصلــه 
ــم  ــود، کم ک ــی می ش ــی ط ــای میانج ــن فض ــه در ای ــی ک زمان
ــریت  ــان بش ــطه می ــت واس ــی اس ــن فضای ــردد. ای ــو می گ مح
ــت  ــتان درون( . عالمی اس ــت )شبس ــرون و روحانی ــدان بی می

ــی . ــی اســت مثال ــان جســم و روح . میانفضای می
ــش از  ــر پی ــث آخ ــه شبســتان: فضــای مک ــتانه ورود ب ۶(  آس

ــه درون اســت. ــتن ب پیوس
۷( فضــای شبســتان: فضــای درون، فضــای عالــم غیــب، فضــای 

جهــان دیگــر.

یادداشت ها و مآخذ
ــای  ــدان فقه ــود و از خان ــروزی( ب ــان )ام ــردم لبن ــف اهلل از م ــیخ لط ۱ . ش

امامیــه، کــه بــه ســعی پادشــاهان صفــوی در ترویــج تشــیع و اکــرام فقهــای 

آن بــه ایــران آمــد. ابتــدا بــه مشــهد مقــدس رفــت و آخــر بــه همــت شــاه 

ــه  ــری ب ــری قم ــال ۱۰۱۱ هج ــد. در س ــکونت گزی ــان س ــاس در اصفه عب

ــجد  ــه مس ــه ب ــد ک ــا گردی ــرای او بن ــه ای ب ــجد و مدرس ــاه مس ــتور ش دس

ــول  ــال ط ــجد ۱۷ س ــن مس ــاختمان ای ــد. س ــروف ش ــف اهلل مع ــیخ لط ش

کشــید و حیــن اتمــام ســاختمان ایــن مســجد، شــاه عبــاس احــداث مســجد 

جامــع عباســی یــا مســجد شــاه را در ضلــع جنوبــی میــدان آغــاز کــرد. ن . 

ک: مقالــه لطــف اهلل هنرفــر، هنــر و مــردم، شــماره ۱۸۳، دی ۲۵۳۶، ص ۲(.

2. Paul D. Spreieregen, Urban Design, The 

Architecture of towns and Cities, McGraw Hill, 1965, 

p17.
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۳۵.  مســیر حرکــت ناظــر و ورود بــه 
فضــای درون و اساســا داالن - راز 
ــجد  ــای مس ــت فضاه ــی جذابی اصل
ــت  ــه نهای ــف اهلل و ورود ب ــیخ لط ش

ــتان. ــی شبس ــای درون یعن فض
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6. تجدیــد طراحــی تپــه كاپیتولینــه۱ بــه 
رم كامپیدولیــو2،  میــدان  صــورت 

ــژ  ــکل آن ــت می ــه دس ــو در رم ب ــدان کامپیدولی ــی می طراح
شــاعر  و  معمــار  نقــاش،  مجسمه ســاز،   ،)۱۴۷۵-۱۵۶۴(
ــهری  ــی ش ــار طراح ــن آث ــته تری ــمار برجس ــی در ش ایتالیای
ــان  ــی از طراح ــه برخ ــا ک ــا آنج ــی رود ت ــمار م ــه ش ــان ب جه
ــچ  ــه هی ــد ک ــن۳ معتقدن ــپرای ریگ ــد اس ــر مانن ــهری معاص ش
معمــاری در طــول تاریــخ بــه موفقیتــی کــه میــکل آنــژ تنهــا 
ــی  و  ــر قدم ــه دســت آورده، نرســیده اســت. ه ــر ب ــک اث ــا ی ب
ــری  ــه بص ــا تجرب ــی ب ــه ای و هرنگاه ــی، و هرلحظ ــر درنگ ه
غنــی ای همــراه اســت.)۱( در طراحــی ایــن میــدان میــکل آنــژ 
ــه  ــاًل توجــه داشــته و ب ــه محدودیت هــا و عناصــر مــکان کام ب
ــری  ــود، در آن تغیی ــه وضــع موج ــرام ب ــا احت ــن۴، ب ــول بیک ق

1.Capitoline Hill   2.Campidoglio  3.Spreiregen   4.E.Bacon

داده بی آنکــه میــراث فرهنگــی گذشــته تبــاه شــود و از میــان 
بــرود.)۲( و ایــن درســی  اســت بــزرگ بــرای طراحــان شــهری 
دوره هــای بعــد وامــروز. از ایــن روی کوشــیده ام در این بررســی 
بــا بیانــی فشــرده و تصاویــری گویــا و نیــز بــا ترســیم مجــدد، 
ــاد  ــا ایج ــژ در نماه ــکل آن ــه می ــری را ک ــای بص آن ارزش ه
کــرده، بــرای خواننــده روشــن کنــم. روش دخالــت میــکل آنــژ 
همچنــان ارزش خــود را حفــظ کــرده و امــروز نیــز در طراحــی 

ــت. ــهری معتبراس ــای ش ــاره فضاه ــازمان دادن دوب و س

ــش از  ــای آن پی ــی و بناه ــه تاریخ ــود تپ ــع موج وض
ــژ ــکل آن ــدام می اق

زمانــی کــه میــکل آنــژ کار طراحــی خــود را در تپــه کاپیتولینــه 
آغــاز کــرد، ایــن مــکان یکــی از هفــت تپــه تاریخــی شــهر رم 
بــه شــمار می رفــت و از نظــر معنــوی و سیاســی مکانــی مهــم 
قلمــداد می شــد. گاردنــر می نویســد کــه پــاپ پائولــوس۲ 
بــا ایــن هــدف کــه ایــن تپــه عظمــت از دســت رفتــه خــود را 
ــه نمــادی در عهــد تســلط پاپ هــا درآیــد، میــکل،  ــد و ب بازیاب
ــی آن  ــد طراح ــور تجدی ــان را مأم ــد زم ــته ترین هنرمن برجس
ــرار  ــاختمان ق ــه س ــژ س ــکل آن ــی می ــوزه طراح ــرد. در ح ک
ــه  ــه کــه ب ــی از ســده میان داشــت، یکــی کاخ ســناتورها۶، بنای
ــه ۸۰  ــا زاوی ــهرداری۷ ب ــود. دوم کاخ ش ــده ب ــل ش کاخ تبدی
درجــه نســبت بــه کاخ ســناتورها و ســوم کلیســای ســانتاماریا۸، 
ــالهای  ــه س ــخ آن ب ــه تاری ــور ک ــه ای از دو کاخ مذک ــا فاصل ب
ــه  ــبت ب ــا نس ــن بناه ــت ای ــید. وضعی ــالدی می رس ۱۲۵۰ می
هــم، خــود تپــه و مجســمه ها و ســایر عناصــر، نامرتــب و بــدون 

ــد طراحــی - ــژ درتجدی ــود. میــکل آن ــاط ومغشــوش ب ارتب

5.Pope Paule III                             6.Palezzo del Senatore
7.Palezzo del Conservatori           8.Santa Maria in Aracoeli



۵۹

۳۶. ســه ســاختمان موجــود در حــوزه ی 
ــژ طراحــی میــکل آن

۱( کاخ سناتور
۲( کاخ شهرداری

۳( کلیسای سانتا ماریا

۳۷. تجدید طراحی میکل آنژ
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فضــای تپــه کاپیتولینــه گامهــای مهمی برداشــت کــه در تاریــخ 
طراحــی شــهری کمتــر هماننــد داشــته اســت. در ایــن مطالعــه 
اقدامــات وی گام بــه گام بررســی می شــود و درســی کــه از ایــن 
ــوده  ــت نم ــوان گرف ــهری می ت ــی ش ــزرگ طراح ــاهکار ب ش

خواهــد شــد.

تجدید طراحی به دست میکل آنژ
نخســت می کوشــیم افــکار و نظــرات میــکل آنــژ را در تجدیــد 
طراحــی فضــای تپــه کاپیتولینــه بیــان کنیــم و بــرای توصیــف 
ــم شــرح  ــا ه ــاط ب ــی در ارتب ــه ول ــات او را جداگان ــر اقدام بهت

دهیــم.

هموار ساختن زمین
نخســتین قــدم میــکل آنــژ مســطح کــردن حــد فاصــل بناهــای 

بــاالی تپــه بــه ویــژه حــد فاصــل دو کاخ بــود.
1. Pope Paule III 2. Palezzo del Senatore

3. Palazzo del Conservatori . Santa Maria in Aracoeli

مجسمه مركزی:
ــناتورها  ــه ای شــکلی در محــور کاخ س ــز فضــای ذوزنق در مرک
ــر می نویســد: پیکــره ســوار  ــرار داده شــد. گاردن مجســمه ای ق
ــر اســب  ــر اســب مارکــوس آورلیــوس، یگانــه پیکــره ســوار ب ب
ــده  ــا مان ــر ج ــه ب ــه از ســده های میان ــور رومی ک ــک امپرات از ی
بــود، در نقطــه مرکــزی کل طــرح نصــب شــد. ایــن پیکــره بــه 
ــکل  ــای می ــالف توصیه ه ــر خ ــوس III  و ب ــاپ پاؤل ــتور پ دس
ــکل  ــاالً می ــد. احتم ــال داده ش ــه انتق ــه کاپیتولین ــه تپ ــژ ب آن
آنــژ ترجیــح میــداده خــود پیکــره دیگــری بتراشــد و در مرکــز 

طــرح خــود قــرار دهــد. معنــی نمادیــن ایــن پیکــره کــه ظاهــراً 
رم دوران قیصــر را بــه دوران پاپ هــا می پیوســت، احتمــاالً 
پــاپ را بــه خــود جلــب کــرده اســت.«)۴( نصــب ایــن مجســمه 
در محــور کاخ ســناتورها اهمیــت ویژهــای داشــت. این مجســمه 
ــده و نظــم  ــت کنن ــزی و هدای ــع نقطــه مرک در محــور، در واق
دهنــده در کار میــکل آنــژ محســوب می شــود، بــه طــوری کــه 
ــای رم  ــی در میدان ه ــتون های هرم ــک س ــا ت ــوان آن را ب می ت

ماننــد ســن پیتــر مقایســه کــرد.

محور میدان 
اســاس طراحــی میــدان کامپیدولیــو بــر محــوری اســتوار اســت 
ــی اســت  ــه خــط نیروی ــه مثاب ــن ب ــد بیک ــول ادمون ــه ق ــه ب ک
یعنــی خطــی کــه همچــون عامــل مؤثــر و تعیین کننــده عمــل 
ــت و  ــا اس ــده فض ــازمان دهن ــر س ــه عنص ــی ک ــد. خط می کن
آشــفتگی و اغتشــاش را بــه نظــم می کشــد. گیدئیــن می گویــد 
معمــاران عهــد باســتان هرگــز بــه ایــن جنبــه محــوری توجهــی 
ــد  ــه کردن ــویان مطالع ــور را فرانس ــن مح ــا ای ــتند. بعده نداش
ــرات  ــتون فق ــاس و س ــد و اس ــادر« نامیدن ــور م و آن را »مح

شهرســازی قــرن هیجدهــم شــد )۶( 

فضای میدان وسه بنای پیرامون 
ــد  ــه ش ــه گفت ــور ک ــهرداری همان ط ــناتورها و کاخ ش کاخ س
بناهــای موجــود و مجــاور هــم در بــاالی تپــه تاریخــی بودنــد. 
در فاصلــه ایــن دو کاخ کلیســای تاریخــی قــرار داشــت. میــکل 
آنــژ در روبــه روی ایــن دو کاخ و پشــت بــه کلیســا و متصــل بــه 
آن بنــای ســوم یعنــی مــوزه جدیــد کاپیتولیــن را قــرار داد. ایــن 

مــوزه بــا همــان زاویــه کاخ شــهرداری نســبت بــه 
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۳۸. بدنه موجود کاخ سناتورها

۳۹.  تجدیــد طراحــی میــکل آنــژ در بــه نظــم در 
آوردن نمــا و فضــا، الزم بــه توضیــح اســت کــه مقایســه 
تطبیقــی در ایــن صفحــه و صفحــه ۶۲ بــرای نخســتین 
ــان  ــدف آن بی ــرد و ه ــورت می گی ــه ص ــت ک ــار اس ب
چگونگــی نظــم در بدنــه موجــود فضــای شــهری اســت.
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۴۰. بدنه موجود کاخ شهرداری.

۴۱. تجدید طراحی میکل آنژ
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کاخ ســناتورها یعنــی زاویــه ۸۰ درجــه طراحــی شــد، طــوری 
ــد کــه  ــد آم ــه شــکلی پدی ــا، فضــای ذوزنق ــان ســه بن کــه می
ــه  ــه ماتیــن شــکل ذوزنق ــه گفت ــود. ب مجســمه در مرکــز آن ب
ــی  ــم و هندس ــاًل منظ ــای کام ــا میدان ه ــه ب ــدان در مقایس می

ــد)۷(. ــمار می آی ــه ش ــی ب ــر و دگرگون ــک تغیی ــانس ی رنس
ــه  ــت، جاذب ــک اس ــد کوچ ــکل هرچن ــه ش ــای ذوزنق ــن فض ای

فضایــی خاصــی دارد. عریــض تریــن قســمت آن میــان دو 
بنــای کاخ شــهرداری و مــوزه ۵۵ متــر و باریکتریــن فاصلــه آن 
۴۰/۵ متــر اســت.)۸( در حالــی کــه در قاعــده بزرگتــر ذوزنقــه 
ــدازی  ــا چشــم ان ــر ب ــده کوچکت ــرار دارد، قاع کاخ ســناتورها ق
بــه ســوی شــهر رم بــاز اســت. دو کنــج قاعــده بزرگتــر ذوزنقــه 
یعنــی دو جانــب کاخ ســناتورها نیــز بازنگهداشــته شــده اســت. 

۴۲. مجموعه کامپیدولیو در زمینه شهری.
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جنســن می نویســد انــدک تنافــر دو نمــای جانبــی )کاخ 
شــهرداری و مــوزه ســبب میشــود کــه کاخ مقابــل )ســناتورها( 
از آنچــه هســت بزرگتــر جلــوه کنــد و بــا ابهــت تــام برمیــدان 
مشــرف شــود.«)۹( وایــن تأثیــری اســت کــه پرســپکتیو کاذب 

ــد. ــاد می کن ــی ایج ــای جانب دو بن
میــکل آنــژ مــوزه کاپیتولیــن را بــه طــور کامــل طراحــی کــرد 
و ترکیــب بدنــه ایــن مــوزه را اســاس تغییــر و طراحــی دوبــاره 
بدنــه کاخ  ســناتورها و کاخ شــهرداری قــرار داد. بدیــن معنــی 
کــه نمــای دو کاخ عــوض شــد. در کاخ ســناتورها طبقــه همکف 
بــا افــزودن پلــکان متقــارن بــه صــورت پایــه ای قوی،وزیــن و 
ســاده درآمــد و دو طبقــه بــاالی آن بــا ســتون نماهــا از عناصــر 
اصلــی تنظیم کننــده و ترتیب دهنــده مجــدد نمــای هــر دو کاخ 
شــدند. مقایســه دو نمــای کاخ ســناتورها )تصاویــر ۳۸ و ۳۹( و 
دو بدنــه کاخ شــهرداری )تصاویــر ۴۰ و ۴۱( ایــن نکته را روشــن 
می کنــد. همان طــور کــه می بینیــم بدنــه کاخ شــهرداری 
کامــال عــوض شــد. بدیــن معنــی کــه ســاختمان اصلــی حفــظ 
ــتوندار  ــی س ــا رواق ــه ه ــدت بدن ــاد وح ــرای ایج ــی ب ــد ول ش
براســاس آنچــه میــکل آنــژ درمــورد مــوزه اندیشــیده بــود، بدان 
اضافــه شــد. نماهــا بــا ترکیــب عناصــر افقــی و عمــودی وحــدت 
ــر  ــالوه ب ــا را ع ــده نماه ــزای هماهنگ کنن ــد. اج ــکلی یافتن ش
ســتون ها یــا ســتون نماهــای عظیــم چهارگــوش و متصــل بــه 
نمــا، پنجــره و روزنه هــای متحدالشــکل، ُطــره وزیــن و کشــیده 
ــهرداری و  ــناتورها، کاخ ش ــاالی کاخ س ــری ب ــا طارمی سرتاس ب
مــوزه جدیــد، مجســمه های لبــه طارمی نماهــا و پاییــن در دور 

ــد. میــدان، و مجســمه مرکــزی میــدان تشــکیل می دادن

 كف سازی میدان
طــرح کف ســازی میــدان بــه شــکل ســتاره ای درون یــک بیضی 
ــا شــکل ذوزنقــه ای میــدان و عنصــر مجســمه در وســط  کــه ب
میــدان بــه مثابــه عنصــر نظام دهنــده متناســب بــود، پیشــنهاد 
شــد. بیکــن عقیــده دارد کــه بــدون شــکل بیضــی کــف و طــرح 
ــکان  ــدی پل ــه بع ــب س ــتاره ای و ترکی ــازی س ــدی کف س دوبع
پیــش آمــده مقابــل کاخ ســناتورها حصــول وحــدت و انســجام 
در طراحــی نمی توانســت میســر شــود.)۱۰( طــرح کــف نظــم 
ــکل  ــد: می ــر می نویس ــدان داد. گاردن ــای می ــه فض ــدی ب جدی
آنــژ بــرای مرتبــط کــردن ایــن پیکــره عظیــم )مجســمه مرکــز 
ــکل  ــی ش ــه ای بیض ــراف، پای ــاختمان های اط ــا س ــدان( ب می
برایــش ســاخت و آن را در مرکــز سنگفرشــی بــا طــرح بیضــوی 
کــه رئــوس دوازده گانــه اش احتماألمتضمــن اشــاراتی از احــکام 
ــرد.  ــد، نصــب ک ــوده ان ــه ب ــا ســده های میان نجــوم باســتانی ی
انتخــاب طــرح بیضــی شــکل در اینجــا فهمیدنــی اســت زیــرا 
میــکل آنــژ بیضــی را یــک شــکل ناپایــدار هندســی می دانســت 
و معمــاران ســالخوردتر دوره رنســانس نیــز از نزدیــک شــدن بــه 
آن خــودداری می کردنــد. ولــی طــرح بیضــوی، کــه ترکیبــی از 
مختصــات مرکــزی و محــوری در آن دیــده می شــود، بــه دلیــل 
ــر از هــر شــکل دیگــری  ــودن شــکل میــدان، بهت ذوزنقــه ای ب
بــرای پیوســتن اجــزای گوناگــون طــرح بــه یکدیگــر متناســب 
بــود. ایــن شــکل، شــکل هندســی مــورد عالقــه هنرمنــدان دوره 

بــاروک شــد.)۱۱(

پله های ورودی محور میدان
پلکانــی در محــور میــدان، پائیــن تپــه تاریخــی رابــه بــاال، بــه 
ــوازی  ــا م ــن پله ه ــه ای ــازد. لب ــط می س ــدان مرتب ــای می فض
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نیســت بدیــن صــورت کــه از پائیــن بــه طــرف بــاال فاصلــه دو 
ــم دو  ــی و از ه ــت واگرای ــن خصوصی ــود ای ــتر می ش ــه بیش لب
ــپکتیو دارد  ــر پرس ــری ب ــن اث ــپرای ریگ ــر اس ــه نظ ــدن ب رش
ــری  ــد.)۱۲( ناظ ــر می کن ــه را کوتاهت ــه فاصل ــی ک ــن معن بدی
ــوی  ــمه های دو س ــان مجس ــی رود، از می ــاال م ــا ب ــه از پله ه ک
ــن کاخ ســناتورها  ــه وزی ــا بدن ــاالی طارمی ب ــی پله هــا و ب انتهای
و دو بنــای جانبــی میــدان مواجــه می شــود. بــه نظــر مــن ایــن 
خصوصیــت نامــوازی بــودن لبــه پلــکان همــان تأثیــر نامــوازی 
ــناتورها دارد.  ــا کاخ س ــاط ب ــی را در ارتب ــای جانب ــودن بناه ب
یعنــی همــان طــور کــه اثــر پرســپکتیو ناشــی از نامــوازی بــودن 
دو بنــای کاخ شــهرداری و مــوزه بــر جلــوه بصری کاخ ســناتورها 
در مرکــز می افزایــد، نامــوازی بــودن دولبــه پلــکان هــم آنچــه را 

ــد. ــر می کن ــرار دارد، محکم ت ــر ق ــر ناظ در براب
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۷.  نمونــه نوســازی فضاهــای شــهری، منطقــه 
كروزبــرگ۱، برلیــن

در ایــن نمونــه، بــا توجــه بــه هــدف ایــن مطالعــه، یعنــی بحــث 
قواعــد و معیارهــای طراحــی فضــای شــهری و نحــوه ترکیــب 
ــه از  ــم ک ــهری، می خواهی ــای ش ــکل نماه ــا و ش ــوده و فض ت
تجربــه غنــی آلمــان درس بگیریــم. در تجربــه نوســازی منطقــه 
شهرســازی،  سیاســت های  برلیــن  در  قدیمی کروزبــرگ 
ــی از آن یعنــی  ــزی شــهری و طراحــی شــهری و جزئ برنامه ری
ــه  ــاری ب ــی معم ــن طراح ــا و همچنی ــد و معیاره ــث قواع بح
ــیم  ــس می کوش ــت. پ ــه اس ــم آمیخت ــط دره ــی مرتب صورت
ــر  ــته و تصوی ــورت نوش ــه ص ــث را ب ــن مباح ــده ای از ای چکی
براســاس چنــد مأخــذ و مشــاهدات و مطالعــات محلــی بازگــو 
ــزی و  ــم از برنامه ری ــازی اع ــان در شهرس ــه آلم ــم. تجرب کنی

      1.Kreuzberg 

ــی اســت.  ــی و شایســته و آموختن طراحــی شــهری بســیار غن
فعالیت هــای شهرســازی در ایــن کشــور بســیار گســترده اســت 
ــی  ــود جهان ــی نم ــن الملل ــگاه های بی ــا برگــزاری نمایش و ب
یافتــه، از جملــه در ســال ۱۹۸۴ و بعــد در ســال ۱۹۸۷، 
ــی در برلیــن در زمینــه نوســازی شــهری  نمایشــگاه هایی جهان
)Urban Renewal( برپــا شــد کــه دنبالــه نمایشــگاه های 
جنبه هــای   ،۱۹۱۱ ســال  در  بــزرگ  شــهرهای  ســازمان 
اجتماعــی مســکن ونیــاز انســان بــه زندگــی در فضاهــای ســبز 
ــده در ســال  در ســال ۱۹۳۱ و بازســازی شــهرهای آســیب دی

ــود.)۱( ۱۹۵۷ ب

اصول و اهداف نوسازی منطقه كروز برگ

ــه  ــهر از جمل ــزی ش ــق مرک ــازی مناط ــداف نوس ــول و اه اص
ــت:  ــر اس ــرار زی ــه ق ــرگ ب ــه کروزب منطق

- در نظــر گرفتــن شــهر بــه عنــوان مــکان رویدادهــا و فعالیتهــا: 
تحقیــق، رقابــت، برنامه ریــزی، کار تخصصــی 

- شــهر به عنــوان کانــون ارتبــاط: محــل برگــزاری نمایشــگاه ها، 
ــر  ــه ای، هن انتشــارات، رویدادهــای عمومــی ، ســمینارهای حرف

شــهری 
ــای  ــی فضاه ــاختن و طراح ــاختمان: س ــوان س ــه عن ــهر ب - ش

ــی  عموم
در ایــن رونــد نوســازی تبــادل اطالعــات و نقطــه نظرهــا، نقدهــا 
ــود و در  ــی می ش ــدی تلق ــه ای ج ــی  و حرف ــارکت مردم و مش
ــه ســاختمان و طراحــی در موقعیــت خــاص  عیــن حــال تجرب
ــه در  ــت ک ــزد و پیداس ــی را برمی انگی ــث بین الملل ــن بح برلی

ــاز  ــه در آغ ــن ک ــی برلی ــگاه های بین الملل ــان نمایش ــن می ای
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ــرگ )بخــش قدیمی مرکــز  ۴۳.  برلیــن، قســمتی از منطقــه کــروز ب
شــهر( کــه نوســازی شــده و در حــال حاضــر دارای ارزش هــای 
فضایــی و کالبــدی بــه صــورت ترکیبــی از فضاهــای شــهری )میــدان 
ــاال: ) مأخــذ شــماره ۲ صفحــه  ــر ب ــان( اســت . مأخــذ تصوی و خیاب
ــرگ را  ــروز ب ــه ک ــی منطق ــته اصل ــت هس ــمت راس ــر س ۶۵(. تصوی

ــد. نشــان می ده
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ــن  ــت. ای ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــد، از اهمی ــاره ش ــدان اش ب
همــه ســبب شــده کــه فعالیــت شهرســازی در برلیــن اســتوار 
ــیار و  ــای بس ــم تفاوت ه ــه رغ ــه ب ــد ک ــده باش ــن عقی ــر ای ب
ــزرگ جهــان کــم وبیــش  شــرایط متفــاوت، همــه شــهرهای ب
ــه  ــد توج ــه بای ــد. البت ــن مواجهن ــازی برلی ــائل شهرس ــا مس ب
داشــت کــه مســائل شهرســازی شــهرهای بزرگــی ماننــد تهــران 
ــه مراتــب از مشــکالت شــهرهایی چــون برلیــن بیشتراســت.  ب
آنچــه در بــاال گفتیــم در مقایســه برلیــن بــا شــهرهای بــزرگ 
اروپایــی و امریکایــی بــود. امــا بــه هــر حــال روشــن اســت کــه 
ــت.  ــوان درســهای بســیار گرف ــن می ت ــه نوســازی برلی از تجرب
ــگاه۸۴  ــه نمایش ــی ک ــن موضوعات ــی از مهمتری ــه برخ از جمل
ــدان پرداخــت و ســپس اســاس مباحــث نمایشــگاه ۸۷ قــرار  ب
ــرای اصــالح فضایــی- کالبــدی  ــد رهنمــودی ب گرفــت، می توان
تهــران نیــز باشــد، خاصــه از آن روی کــه در آن مباحــث آنچــه 
ــر دور  ــز از نظ ــود نی ــده می ش ــوم نامی ــان س ــازی جه شهرس

ــده اســت ایــن مســائل عبارتنــد از: نمان
۱-  برابر کردن ارزش امالک در مناطق مختلف شهری

۲.  قابلیــت یــک شــهر بــرای شــکوفایی دوبــاره و آغــاز حیاتــی 
تــازه؛ 

۳.  بهبود وضع زندگی شهری از راه هنر و معماری. 
ــارت  ــه عب ــی ب ــاختمانی و زندگ ــرژی س ــی در ان ۴. صرفه جوی

ــود ــره موج ــرداری از ذخی ــر بهره ب ــر حداکث دیگ
۵. فعالیت ساختمانی با مالحظات بوم شناختی 

۶ . استفاده سنجیده از منابع )منابع اقتصادی شهری(
۷. مشارکت شهروندان و حقوق ایشان؛ 

۸. در نظر گرفتن کاربرد دوباره ابنیه و فضاهای عمومی
۹. انسانی کردن جریان آمدوشد شهری 

۱۰. تلفیق مناطق مسکونی با مراکز فعالیتهای اقتصادی 
۱۱. تهیه مسکن و اشتغال برای معلولین؛

 ۱۲. طرح های مسکن جدید برای اشکال جدید خانواده
 ۱۳. فضای عمومی  به مثابه فضایی برای زندگی شهری و 

۱۴. مســائل شــهری در کشــورهای جهــان ســوم درارتبــاط بــا 
توســعه شــهری در کشــورهای صنعتــی. 

همــان طــور کــه گفتــه شــد ایــن حــوادث از آنجــا کــه 
ــد تهــران  ــی- کالبــدی شــهری مانن ــد در اصــالح فضای می توان
آموزنــده باشــد در اینجــا آورده شــده و تنهــا دو ســه مــورد کــه 
خــاص شــرایط شــهری برلیــن بــوده، حــذف شــده اســت. ایــن 
مــوارد اگرچــه بــه نظــر ســاده می آیــد معنایــی ژرف دارد، و در 
ــه ارتبــاط  ــر پای ــه برلیــن محــدود نمیشــود و ب ــه تجرب واقــع ب
ــا ســایر کشــورهای جهــان تنظیــم شــده اســت. ایــن مــوارد  ب
مباحــث عمــده ای را در شهرســازی تشــکیل می دهــد. در مــورد 
ــردن«  ــر ک ــالح »براب ــای اصط ــه ج ــد ب ــر باش ــاید بهت اول ش
equalization، حتــی بــرای شــهری چــون برلیــن، واژه تعدیــل 

ــن  ــه ای ــه نظــر می رســد ک ــن ب ــم، و اصــوالً چنی ــرار دهی را ق
شــعار پیــش از ســقوط دیــوار برلیــن مطــرح بــوده اســت. کل 
ــه  مطالعــه حاضــر در واقــع جزئــی از مــوارد ســوم یعنــی مقول
هنــر در شهرســازی اســت. تلفیــق مناطــق مســکونی بــا مراکــز 
ــن  ــر جدیدتری ــی ب ــورد دهــم مبتن ــای اقتصــادی در م فعالیته
نظریــات شهرســازی اســت. مــورد یازدهــم بحــث روز ماســت. 
ــا  ــر آنه ــه ب ــن مطالع ــه ای ــی ک ــات قبل ــی و مطالع ــه فعل مطالع

ــا مــورد ســیزدهم ارتبــاط نزدیــک دارد. اســتوار اســت ب
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تحقیق علمی

ــاد  ــن ایج ــی در برلی ــگاه های بین الملل ــداف نمایش ــه اه از جمل
رابطــه و هماهنگــی نزدیــک میــان تحقیــق علمی  در شهرســازی 
ــه  ــی  زمین ــات علم ــه تحقیق ــی ک ــن معن ــود. بدی و روش کار ب
ــن و تحقــق طرح هــای ســاختمانی، تشــویق کارشناســان  تدوی
و پیشــبرد مباحــث عمومــی  در مــورد مســائل اساســی توســعه 
ــه در  ــوده اســت ک ــن ب ــدف ای ــم آورد. ه ــهر را فراه ــده ش آین
ــه صــورت  ــا اجــرا، برلیــن ب ــه تحقیــق ت ایــن فراینــد، از مرحل
مرکــزی بین المللــی بــرای بحــث، تشــکیل کنفرانســها و 
ســمینارها و برخــورد آرا در آیــد و کانونــی باشــد بــرای مطــرح 
شــدن مباحــث نظــری و مســایل مربــوط بــه توســعه شــهری و 

ایجــاد مســکن و نوســازی شــهری. 
نــکات جالــب در حرکــت  از جملــه  گفتنــی اســت کــه 
ــی دعــوت  ــان محل ــر حضــور محقق ــن عــالوه ب نمایشــگاه برلی
از صاحبنظــران خارجــی بــوده اســت. مجمــع نمایشــگاهی ۸۴ 
بنابــر اهــداف خــود بحــث دربــاره مــواردی را ضروری تشــخیص 
ــن نمیشــد، بلکــه ســایر  ــه برلی ــا محــدود ب ــه تنه ــود ک داده ب
شــهرهای بــزرگ اروپایــی و غیراروپایــی و همچنیــن کشــورهای 
جهــان ســوم را در بــر می گرفــت. جوهــر ایــن مباحــث همیــن 
مقولــه تغییــر ســاختار فضایــی کالبــدی مرکــز شــهر و نوســازی 
ــکات  ــت. از ن ــوده اس ــای آن ب ــه فضاه ــیدن ب ــرک بخش و تح
ــازی  ــردم در نوس ــاری م ــکان خودی ــث ام ــن مباح ــده ای آموزن
بناهــا، حفــظ ذخیــره مســکن در بخشــهای قدیمــی  شــهر، در 
ــزی  ــوب برنامه ری ــگاه در چارچ ــداد نمایش ــن روی ــر گرفت نظ
ــه اســناد و مــدارک و تحلیــل شهرســازی  توســعه شــهری، ارائ
ــان،  ــودکان، جوان ــف، ک ــار مختل ــات اقش ــود امکان ــر، بهب معاص

ــازی  ــل، بهینه س ــن قبی ــواردی از ای ــن و م ــالمندان، معلولی س
مصــرف انــرژی در برنامــه ریــزی شــهری و مســکن، توســعه بــا 
ــت ویژگی هــای محیطــی و بومی بخشــهای قدیمی شــهرها  رعای

ــوده اســت .  ب
هــر کــدام از ایــن جوانــب بــه دقــت مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه 
ــارت  ــی دارد عب ــدی فضای ــه کالب ــتر جنب ــه بیش ــت و آنچ اس

اســت از: 
ــی در  ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــای تاریخ ــه جنبه ه ــه ب - توج
ــر  ــا عناص ــا ب ــن جنبه ه ــب ای ــهری و ترکی ــق ش ــعه مناط توس

ــهری،  ــاخص ش ش
قدیمی شــهر  بخش هــای  در  زندگــی  کیفیــت  بهبــود   -

درارتبــاط بــا طبیعــت، 
ــه از  ــدی ک ــوژی جدی ــا تکنول ــنتی ب ــوژی س ــب تکنول - ترکی

ــد، ــوردار باش ــدال برخ اعت
- تشویق نمونه های مختلف ترکیبهای )ساختمانی( بومی . 

ــن در  ــگاه برلی ــت نمایش ــد حرک ــه ش ــه گفت ــور ک ــان ط هم
پاســخ بــه مســئله مرکــز شــهر بــه مثابــه مکانــی بــرای زندگــی، 
جنبه هــای گوناگــون دارد کــه از آن جملــه اســت درنظــر 
ــات،  ــاط، اطالع ــرای ارتب ــی ب ــورت مکان ــه ص ــهر ب ــن ش گرفت
نمایشــگاه، انتشــارات، رویدادهــا، ســمینارها، فضاهــا و میادیــن 
شــهری و هنــر شــهری. ایــن نگــرش ریشــه در شــرایط تاریخی، 
فرهنگــی، فضایــی و مکانــی برلیــن دارد. ایــن نحــوه برخــورد در 
واقــع جوهــر فراینــد علمــی  و عملــی را در شهرســازی برلیــن 
تشــکیل می دهــد. بحث هــای نظــری و اظهارنظــر دربــاره 
نتایــج عملــی مســابقات شهرســازی و معمــاری در فضایــی بــاز و 
دســترس پذیر بــرای عمــوم، اســاس جریــان متحــرک نمایشــگاه 
ــه آنچــه مشــارکت عمومی شــهروندان  ــد و ب را تشــکیل می ده
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نامیده می شود معنی واقعی می دهد.

ویژگی نوسازی منطقه كروزبرگ
و  فرســوده  منطقــه  چنــد  از  یکــی  کروزبــرگ  منطقــه 
مشــکل آفرین در بخــش درونــی و مرکــزی شــهر برلیــن غربــی 
ــهرقرن  ــی از ش ــاً بخش ــوده و اساس ــوار ب ــقوط دی ــش از س پی
ــه شــمار مــی رود. فرســودگی شــدید کالبــدی ایــن  نوزدهــم ب
منطقــه شــهری و مســائل اجتماعــی فــراوان ناشــی از مهاجریــن 
ــرای ایجــاد تعــادل زیســت  ــت ب خارجــی باعــث شــد کــه دول
محیطــی درایــن منطقــه از شــهر تاریخــی برلیــن بــه اقدامــات 
ــه  ــن منطق ــداف نوســازی ای ــد. اصــول و اه ــری دســت زن مؤث
ــداف نوســازی حرکــت  ــه در چارچــوب اصــول و اه ــژه را ک وی
ــر جنبه هــای  ــم و ب نمایشــگاه برلیــن اســت، در اینجــا می آوری
ــده  ــد تشــکیل دهن ــی و اصــول و قواع ــدی فضای ســاختار کالب
ــی  ــوع اصل ــه موض ــهری ک ــای ش ــا ونماه ــوده و فض ــب ت ترکی

ــم.  ــد می کنی ــت تأکی ــث ماس بح
- کاهش نابرابری در شرایط زندگی در منطقه؛ 

- پشــتیبانی ازیــک نمونــه محــالت شــهری منحصــر بــه فــرد 
بــا هــدف تأکیــد بــر هویــت برلیــن؛ 

- حفظ ساخت اساسی )کالبدی( تاریخی برلین؛ 
- تعریــف جدیــدی در مــورد رابطــه میــان معیارهــای اجتماعــی 

و فضــای فــردی؛ 
- مرکز شهر به مثابه مکانی برای زندگی، و

و  اجتماعــی  گرایش هــای  و  عالئــق  دربــاره  بحــث   -
فــردی. هنــری  مســئولیت های 

مسایل اساسی منطقه کروزبرگ به شرح زیر بوده است: 
 فقــدان شــدید فضــا، منطقــه بیــش از حــد در اشــغال -

ــوری ــه ط ــوده، ب ــی ب ــای صنعت ــی و بناه ــای آپارتمان  بلوک ه
ــن آن ــه زمی ــاحت کل قطع ــه مس ــا ب ــر بن ــبت زی ــه نس    ک

Floor area ratio= FAR مابیــن ۲ یــا ۳ و حتــی باالتــر اســت. 

بنابرایــن کمبــود فضــای شــهری و فضــای بــاز و همچنیــن فضــا 
ــی در  ــای آپارتمان ــی  و بلوک ه ــهیالت عموم ــاد تس ــرای ایج ب

ــه شــدت احســاس می شــود.  ایــن منطقــه ب
ــی:  ــتیبانی اجتماع ــرای پش ــازمان هایی ب ــی س ــود اساس - کمب
ــار  ــل ۷ هکت ــودک و حداق ــد ک ــرای مه ــا ب ــه ۵۰۰ فض ــاز ب نی
بــرای مدرســه، ۴ هکتــار بــرای زمینهــای ورزشــی و ۲ هکتــار 

ــازی .  ــای ب ــرای زمین ه ب
ــا.  ــزات آنه ــی تجهی ــا و کهنگ ــدید آپارتمان ه ــودگی ش - فرس
۲۰۰ تــا ۲۵ هــزار آپارتمــان در منطقــه چنیــن وضعیتــی دارنــد. 
- ســاکنین آلمانــی اغلــب منطقــه را تــرک گفته انــد، خارجیــان 

و بیشــتر ترکهــا در منطقــه ســاکن شــده اند.

هشت تدبیر برای نوسازی شهری
بخشــهای  بیشــتر  فرســودگی  از  نوســازی  مناطــق  در   -۱
مســکونی بایــد جلوگیــری شــود، مقــررات نارســا بــرای اعمــال 
ضوابــط ســاختمانی و نظــارت بــر احــداث مســکن بایــد اصــالح 

شــود . 
ــی ضــروری اســت.  ــره آپارتمان ــی در وضــع ذخی ــود کل ۲- بهب
ــت  ــده و جه ــن ش ــش تعیی ــچ روی از پی ــه هی ــود ب ــن بهب ای
ــد،  ــده باش ــن ش ــش تعیی ــر از پی ــرا اگ ــت. زی ــده نیس داده ش
عکس  العمــل، مخالفــت و در نتیجــه انفعــال گروه هــای ذینفــع 
ــت  ــد داش ــی خواه ــازی در پ ــد نوس ــرکت در رون ــرای ش را ب
ــه  ــد. در منطق ــه دار می کن ــی  را خدش ــارکت مردم ــل مش واص
موردنظــر گروه هایــی شــامل وظیفه بگیــران و بازنشســتگان 
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۴۴. تصاویری از فضاهایی که هنوز نوسازی نشده اند.

ــه  ــان و بدن ــی، خیاب ــای محل ــده پارک ه ــازی ش ــت نوس ۴۵. وضعی
آنهــا.

ــد آن ســکونت  ــای خارجــی و مانن ــی، خانواده ه ــالمند آلمان س
دارنــد. پــس، تخریــب بــرای توســعه و مدرنیــزه کــردن بایــد در 
جهــت منافــع تمامــی اقشــار ســاکن باشــد، نــه اینکــه منافــع 

ــه شــود.  ــژه ای درنظــر گرفت گــروه وی
ــب  ــوع ترکی ــد. در مجم ــر باش ــد انعطاف پذی ــازی بای ۳- نوس
ــدارد کــه  ــر شــود. امــا لزومی ن ــد بازت بخــش ســاخته شــده بای

همــه ســاختمان های درونــی و ســاختمان های بــر خیابان هــای 
بلوک هــای شــهری تخریــب شــود. بلوک هــای شــهری مرکــب 
ــد و  ــرار می گیرن ــا ق ــر خیابان ه ــه ب از ســاختمان هایی اســت ک
ــوک  ــای درون بل ــای کوچه ه ــه در انته ــاختمان هایی ک ــز س نی
هســتند. نگهــداری یــا تخریــب آنهــا بایــد بــا توجــه بــه ارزش 

ســاختمانی و امــکان ســکونت در بنــا و تأثیــر آن بــر ســایر 
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ساختمان ها و کارکرد آن در بلوک، باشد. 
۴- مغــازه داران و فروشــندگان مســتأجر در منطقــه نیــز وضعــی 
مشــابه ســاکنان دارنــد. جابجایــی آنهــا ماننــد جابجایــی 
ــد  ــد در ح ــن بای ــاد. بنابرای ــد نه ــی خواه ــری منف ــاکنان اث س
ــن  ــد. ای ــی بمانن ــان در محــل باق ــه آن ــالش شــود ک ــکان ت ام
ــی در  ــه زندگ ــتغال وادام ــظ اش ــی  در حف ــر مهم ــت اث سیاس

ــت.  ــد داش ــرگ خواه ــه کروزب منطق
۵- نوســازی منطقــه بایــد بــه ســرعت و بــا پشــتیبانی اجتماعی 
مــردم محــل عمــل گــردد تــا وضــع وخامــت بــار آن اصــالح و 
نیازهــای مبرمــش برطــرف شــود. ایــن بــه نوبــه خــود موجــب 
ــن امــر  ــه نظــر مــن ای ادغــام خارجی هــا خواهــد شــد. )کــه ب
ــر  ــی میس ــی و فرهنگ ــی عقیدت ــای اساس ــل تفاوت ه ــه دلی ب

نمیشــود و مشــاهدات محلــی نیــز چنیــن نشــان مــی داد(. 
ــرای  ــا حرکــت مــردم محلــی ب ــد خــود را ب ــت نیــز بای ۶- دول
ــرای  ــه ب ــی ک ــان اصول ــد و از هم ــگام کن ــود هم ــازی خ نوس
ــن شــده  ــدی تدوی ــر کالب ــاره از ذخائ ــازی و اســتفاده دوب نوس
پیــروی کنــد. ایــن روش در مجمــوع ارزان تــر و آســانتر از 
ــه  ــال ابنی ــر ح ــه ه ــا ب ــت. ام ــد اس ــازی جدی ــب و نوس تخری
ــازگار  ــه س ــدی منطق ــی کالب ــاختار تاریخ ــا س ــد ب ــد بای جدی

ــد.  باش
ــات  ــا و مؤسس ــایر بخش ه ــدگان س ــن، نماین ــر از برلی ۷- غی
دولتــی و نیمــه دولتــی نیــز بایــد متقاعــد شــوند کــه در رونــد 
ــا  ــت بناه ــای کیفی ــدف ارتق ــا ه ــام و ب ــور ع ــه ط ــازی ب نوس

ــه شــود.  ــه صــورت اصــل پذیرفت ــن ب ــد و ای مشــارکت کنن

ــره  ــه از فضاهــای شــهری نیمدای ۴۶. دو نمون
ای  و مربــع شــکل کــه نمونــه بــارز فضاهــای 

شــهری قدیمــی  در برلیــن اســت.
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۸- توســعه تدریجــی ویژگــی نوســازی شــهری اســت. از 
ــا دو  ــب ب ــهری اغل ــازی ش ــعه نوس ــای توس ــه طرح ه ــا ک آنج
ــی  ــاط دارد و طوالن ــرا ارتب ــان اج ــرح و زم ــه ط ــل هزین عام
ــع  ــراد ذینف ــی موجــب دلســردی اف ــه صورت شــدن نوســازی ب
می گــردد. بنابرایــن، بررســی مســائل مربــوط بــه نحــوه تحقــق 
ــای  ــد در برنامه ه ــردم بای ــارکت م ــوه مش ــز نح ــا و نی طر ح ه

ــود. ــده ش ــگاه گنجانی نمایش
در مجمــوع بایــد گفــت سیاســت نوســازی شــهری در منطقــه 
ــا درهــم آمیختــن زندگــی و  ــه مفهــوم آمیــزش ی کروزبــرگ ب
ــی و  ــا اســتوار اســت. در حــال حاضــر ســاکنان آلمان فعالیت ه
تــرک زبــان در منطقــه ســکونت دارنــد. همانطــور کــه ســاکنان 
ــکیل  ــان تش ــرک زب ــی و ت ــردم آلمان ــی از م ــه را ترکیب منطق
اســتانداردهای  از  ترکیبــی  ترتیــب  بــه همیــن  می دهــد، 
مختلــف ســاختمانی و آپارتمانــی در آنجــا وجــود دارد، بنابراین، 

ــه ترکیبــی از  در مرحلــه نوســازی نیــز بایــد ب

ــی و  ــه هماهنگ ــره ای ک ــای نیم دای ــده فض ــازی ش ــۀ نوس ۴۷. بدن
ــد. ــان می ده ــم را نش ــد و قدی ــای جدی ــق بناه تلفی

۴۸. بدنــۀ نوســازی شــده فضــای مربــع شــکل کــه تناســب مطلــوب؛ 
ــۀ  ــاع ۵ طبق ــه ارتف ــبت ب ــان را نس ــرض خیاب ــدان و ع ــعت می وس

بدنه هــا نشــان می دهــد
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ــا حمایت هــای  ــن کشــور ب ــه ای ــر ب ــا اینکــه ســفر اخی جمــع آوری شــد ت

ــازی و  ــات شهرس ــات و تحقیق ــز مطالع ــازی و مرک ــکن و شهرس وزارت مس

معمــاری ایــران میســر شــد و نگارنــده از نزدیــک برخــی از مناطقــی را کــه 

در طــول پانــزده ســال اخیــر، قبــل و بعــد از ســقوط دیــوار برلیــن، بازســازی 

ــر  ــا دانشــگاه هن ــاط ب ــن ارتب ــرد وضم ــود، مشــاهده ک ــده ب ــازی ش و نوس

ــای جهانگیرارجمنــد دانشــجوی رشــته  ــغ آق ــی دری برلیــن از کمک هــای ب

ــتاد و  ــا اس ــای پیتربایق ــا آق ــنایی ب ــات و آش ــردآوری اطالع ــی در گ طراح

رئیــس بخــش طراحــی معمــاری دانشــگاه برلیــن برخــوردار شــد. 

امــا آنچــه بــا توجــه بــه موضــوع مطالعــه حاضــر، دربــاره قواعــد و معیارهــا، 

طراحــی ترکیــب تــوده وفضــا و شــکل نماهــای شــهری در اینجــا مــی آورم 

ــه  ــازی منطق ــا نوس ــاط ب ــی در ارتب ــی نکات ــت. یک ــه اس ــامل دو نمون ش

ــش از  ــه ۱۹۸۰، پی ــه ده ــوط ب ــتر مرب ــه بیش ــرگ Kreuzberg ک کروزب

فروریختــن دیــوار برلیــن در ســال ۱۹۸۹ اســت، و دیگــر برخــی طرح هــای 

نوســازی بعــد از فروریختــن دیــوار، کــه دربــاره هــر کــدام توضیحــات الزم 

داده خواهــد شــد. مآخــذ ایــن بخــش بــه شــرح زیــر اســت و مطالبــی کــه 

ــده ای از مأخــذ اول اســت: آورده ام چکی

1. First Projects in Careful Urban Renewal, 

International Building Exhibition Berlin 1984. 

2. Internationale Bauausstellung Berlin 1987, 

Projectubersicht. 

3. City-Projekte, Buro- und Geschaftsbauten City 

Centre Projects, Office buildings and business 

premises, Berlin March 1995].

سیاســت ها و برنامه هــا اندیشــید. از نظــر کالبــدی امیــد 
ــر  ــا تأکیــد ب ــد ب برایــن اســت کــه یــک منطقــه شــهری جدی
ــرد.  ــت محیطــی شــکل گی ــدی و تقوی ــای کالب ــظ ارزش ه حف
ــد در  ــد بتوان ــال بای ــن ح ــدی در عی ــایل کالب ــه مس ــخ ب پاس
ــه سیاســی مســکن  ــه جنب ــه ب ــذر ک ــف مشــکالت زودگ تخفی
ــز  ــچ چی ــی هی ــرایط فعل ــد. در ش ــر افت ــود، مؤث ــوط میش مرب
ضروری تــر از افزایــش آپارتمانهــای مســکونی قابــل زیســت در 
ــال  ــز در ح ــن نی ــل ممک ــریع ترین راه ح ــت و س ــه نیس منطق
حاضــر ایــن اســت کــه از جابجایــی و تخریــب بــه قصــد ایجــاد 
ــا  ــود ب ــای موج ــود و بناه ــت ش ــد ممانع ــاختمان های جدی س
ــود.  ــازی ش ــه نوس ــی کلم ــوم واقع ــه مفه ــارکت مردمی ب مش

ــه در  ــت ک ــازی اس ــر نوس ــت ها و تدابی ــم سیاس ــه گفتی آنچ
ــال شــده  ــرگ اعم ــه کروزب ــه ۱۹۸۰ منطق ــازی ده ــد نوس رون
اســت در ســالهای گذشــته بحثهــای مفصلــی دربــاره نوســازی 
ــه  ــا ب ــا و برنامه ه ــه و طرح ه ــورت گرفت ــرگ ص ــه کروزب منطق
نقــد و بررســی صاحــب نظــران گذاشــته شــده اســت. امــا بــه 
ــه صــورت ســالهای دهــه  هــر حــال ســیمای منطقــه دیگــر ب
هفتــاد نیســت و بســیاری اقدامــات بــا مشــارکت واقعــی مــردم 

صــورت گرفتــه اســت.

یادداشتها و مآخذ
۱.  دلیــل انتخــاب نمونه هایــی از برلیــن بــرای ایــن بحــث همیــن وســعت 

ــازی  ــان در نوس ــه آلم ــا تجرب ــده ب ــنایی نگارن ــت. آش ــوده اس ــات ب تجربی

ــادل  ــات و تب ــل مالق ــه حاص ــردد، ک ــاز می گ ــال ۱۳۶۶ ب ــه س ــهری ب ش

اطالعــات بــا آقــای کریســتیانس اســتاد دانشــگاه برلیــن ضمــن ســفر ایشــان 

ــا معمــار و شهرســاز و  ــاط ب ــن ســال ها ضمــن ارتب ــران اســت. در ای ــه ای ب

پژوهشــگر ایرانــی در آلمــان آقــای دکتــر حســن قائمــی  برخــی اطالعــات 
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8. نمونه نوسازی بلوک های شهری، برلین

نوســازی شــهری در منطقــه کروزبــرگ برلیــن پیــش از ســقوط 
دیــوار برلیــن در ســال ۱۹۸۹ و اساســاً در دهــه هشــتاد صــورت 
گرفــت و امــروز نیــز ادامــه دارد. امــا فعالیــت نوســازی شــهری 
بعــد از ســقوط دیــوار و اتحــاد دو بخــش شــرقی و غربــی برلیــن 
ــهری در  ــازی های ش ــت. نوس ــری یاف ــاد بســیار گســترده ت ابع
برلیــن بــزرگ از جنبه هــای مختلــف سیاســی، اقتصــادی، 
ــوده  ــث ب ــورد بح ــی م ــدی و فضای ــی، کالب ــی، فرهنگ اجتماع
ــن  ــه، ضم ــن مطالع ــث ای ــوع بح ــه موض ــه ب ــا توج ــت ب اس
ــای  ــا و نماه ــوده و فض ــکل گیری ت ــای ش ــه ویژگی ه ــاره ب اش
ــتردگی  ــف گس ــود. توصی ــی میش ــه معرف ــد نمون ــهری، چن ش
ــن  ــه ای طرحهــای شــهری و معمــاری در حــال اجــرا از حوصل
ــده در  ــه نگارن ــت ک ــزی اس ــن چی ــت و ای ــارج اس ــته خ نوش
ــاهده  ــک مش ــن از نزدی ــاده روی در برلی ــت روز پی ــدت هش م

ــن  ــه برلی ــئوالن ک ــی از مس ــه یک ــن گفت ــواهد ای ــردم و ش ک
سرشــار از فعالیــت نوســازی اســت بــه وضــوح در همــه جــای 
ــش  ــن بخ ــود. ای ــده می ش ــزی دی ــش مرک ــژه بخ ــهر به وی ش
از مطالعــات حاضــر اساســاً بــر مأخــذ شــماره ۳ اســتوار اســت. 
ــد از  ــی بع ــه ۹۰ یعن ــاز ده ــه در آغ ــد ک ــان می ده ــار نش آم
ســقوط دیــوار در ســال ۱۹۸۹، حــدود ۳۱۰ طــرح بــزرگ 
ســاختمانی بــا ســرمایه گــذاری بالــغ بــر ۵۰ میلیــون مــارک در 
حــال اجــرا بــوده اســت. بعــد از ســقوط دیــوار ســرمایه گــذاران 
بیــن المللــی متوجــه شــرایط مطمئــن برلیــن شــدند و امــروز 
موضــوع انتقــال پایتخــت از بــن بــه برلیــن کــه گفتــه می شــود 
قطعــی اســت و بــه زودی تحقــق خواهــد یافــت، ارزش مکانــی 
ــای  ــرمایه گذاری در بخش ه ــرای س ــی را ب ــهر تاریخ ــن ش ای
مختلــف از جملــه ســاختمان و نوســازی شــهری افــزون کــرده 
ــن  ــوار، اتحــاد مجــدد اداری و سیاســی برلی اســت. ســقوط دی
ــگاه اول،  ــه جای ــن ب ــدن برلی ــرای بازگردان ــت ب ــم دول و تصمی
ــازی و  ــت نوس ــا فعالی ــت، ب ــس و مقردول ــند مجل ــی مس یعن
ــت  ــی و فعالی ــت. طراح ــده اس ــوأم ش ــهر ت ــاختمانی در ش س

ــرد:  ــوع را دربرمی گی ــار موض ــهر چه ــاختمانی در ش س
ــک  ــرور و ترافی ــور و م ــود عب ــاخت ها و بهب ــازی زیرس ۱( نوس
شــهری کــه بــا احــداث پلهــای بســیار، توســعه شــبکه اتوبانهــا 

و متــروی شــهری همــراه بــوده اســت، 
۲( شهرســازی و ایجــاد مســکن در حومــه و در بخــش درونــی 

و قدیمی شــهر، 
ــی  ۳( ایجــاد بناهــای اداری و تجــاری، بیشــتر در بخــش درون

شــهر، 
ــی برلیــن  ــزی و طراحــی منطقــه اداری و پارلمان ۴( برنامــه ری

بــزرگ. 
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ــیمای  ــورد س ــژه در م ــاختمانی، به وی ــای س ــاره فعالیت ه درب
ــهر  ــی ش ــش درون ــه در بخ ــهری آنچ ــی ش ــاری و طراح معم
دیــدگاه  از  بخصــوص  بســیار،  نقدهــای  می شــود،  ایجــاد 
کارشناســان نوشــته شــده، و برخــی از آنهــا بــه تجربــه منفــی 
ــوط می شــده اســت.  ــد از جنــگ مرب ــدی بع ــای کالب فعالیت ه
ــای  ــات و فعالیت ه ــددی در نتیجــه وســعت اقدام مســائل متع
ــرقی، و  ــن ش ــش برلی ــژه در بخ ــازی به وی ــاختمانی و نوس س
هجــوم ســرمایه گذاریهــای وســیع در کل شــهر بوجــود آمــده 
ــه معمــاری بناهــای جدیــد در ســاخت مجموعــه مرکــز  کــه ب
ــه  ــت ک ــداری اس ــه هش ــن هم ــود و ای ــوط می ش ــهر مرب ش
بایــد از خطاهــای نوســازی بعــد از جنــگ پرهیــز کــرد. هــدف 
ایــن اســت کــه ایــن بــار کار کردهــای مختلــف ترکیــب شــوند 
و احــداث واحدهــای شــهری بــا مقیــاس کوچــک افــزون 
گــردد. همــه ایــن فعالیت هــا و تدویــن و اجــرای طــرح 
ــزرگ، شــرایط  کلیــدی در بخش هــای مرکــزی شــهر برلیــن ب
ــورد  ــترده در م ــری گس ــث نظ ــزی مباح ــرای پی ری ــژه ای ب وی
ــه  ــن ب ــه پرداخت ــرده ک ــاد ک ــیع ایج ــی وس ــای عمل حرکت ه
ــر را  ــان حاض ــا زم ــم ت ــاختمانی دوران مدرنیس ــبک های س س
ــال های  ــازی و س ــث نوس ــان بح ــن می ــرد. در ای ــر می گی در ب
پــس از جنــگ چــه در بخــش شــرقی برلیــن و چــه در بخــش 
غربــی کــه بــا نادیــده گرفتــن ســاختار کالبــدی گذشــته شــهر 
ــژه ای  ــگاه وی ــه جای ــورت گرفت ــخ ص ــه تاری ــی ب ــی اعتنای و ب
یافتــه و بــه شــدت مــورد نقــد واقــع شــده اســت. امــا به رغــم 
ــظ  ــا حف ــت ب ــته اس ــهر توانس ــگ، ش ــوب جن ــرات نامطل اث
ــا  ــای مســکونی و ب ــا بناه ــن آن ب ســاخت ســنتی و در آمیخت
ــبکه  ــی و ش ــای تاریخ ــادی و بناه ــای اقتص ــز فعالیت ه مراک
ــد. در  ــتوار بمان ــان اس ــهری همچن ــن ش ــل راه آه ــل و نق حم

احــداث مجموعــه بناهــای جدیــد، ایــن اصــل تاریخــی طراحــی 
ــا  ــا( ب ــا و نماه ــته )پالن ه ــب گذش ــق ترکی ــه تلفی ــهری ک ش
ــورد  ــواره م ــرد هم ــورت گی ــه ص ــد چگون ــد بای ــای جدی بناه
ــی  ــه منف ــی تجرب ــا بررس ــا ب ــت. ام ــوده اس ــوال ب ــث و س بح
بعــداز جنــگ و احتــراز از کوشــش های مشــابه در ایــن مقطــع 
ــه ســرعت فعالیت هــای نوســازی در برلیــن  ــا توجــه ب ــژه، ب وی
امــروز، خواســت غالــب در بخــش شــرقی و غربــی بهــادادن بــه 
ــن از اصــول  ــن و آموخت ــهری برلی ــه طراحــی ش ســنت دیرین
شــکل دهنده تاریــخ طراحــی شــهری در نوســازی امــروز اســت. 
ــت  ــن اس ــدف ای ــا ه ــاد بناه ــازی ایج ــرعت نوس ــم س ــه رغ ب
کــه پــرده از مرکــز شــهری تاریخــی در هــر دو ســو برداشــته 
ــه  ــر ســطوحی ک ــدی را زی ــخ کالب ــد تاری ــردم بتوانن شــود و م
عجوالنــه شــکل گرفتــه ببیننــد، مقیــاس را دریابنــد و کاربــرد 
ــن  ــهر برلی ــز ش ــروز مرک ــد. ام ــهری را در ک کنن ــای ش فض
ــت  ــا افتاده اس ــی ج ــاری، اداری و فرهنگ ــق تج ــامل مناط ش
ــالت  ــت. در مح ــه اس ــن مجموع ــت ای ــازی تقوی ــدف نوس و ه
مرکــز شــهر، مقصــود در آمیختــن فعالیت هاســت، از جملــه در 
آمیختــن مراکــز اقتصــادی بــا مناطــق مســکونی کــه بخشــی از 
مرکــز شــهر را در بــر می گیــرد. در چهــار چــوب بحــث فعلــی 

ــرد: ــاره ک ــکل دهنده اش ــده ش ــد قاع ــه چن ــوان ب می ت
ــی،  ــای تاریخ ــوط بناه ــی و خط ــای تاریخ ــب خیابان ه - ترکی
فضاهــای شــهری، راه هــا و میادیــن بایــد مــورد توجــه باشــد و 

در صــورت لــزوم ترمیــم و بازســازی شــود .
 - حداکثــر ارتفــاع مجــاز ۲۲ متــر تالبــه بــام )eaves( و ۳۰ متر 

تــا خــط فوقانــی تقاطع ســقفهای شــیب دار )ridge( اســت .
 )Floor Area ratio( نســبت زیــر بنــا بــه مســاحت کل زمیــن -
ــاختمانی  ــط س ــرد و ضواب ــوع کارب ــرایط، ن ــه ش ــه ب ــا توج ب
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ــزی اســت حــدود ۵ . ــی چی ــه طــور کل ــردد و ب ــن می گ تعیی
- تــوده ســاختمانی جدیــد بایــد بــا توجــه بــه قطعــات 
کــه  خیابان هــا(  میــان  )محصــور  شــهری  زمین هــای 
بلوک هــای شــهری را وجــود می آوردنــد، طراحــی شــوند. 
بــه عبــارت دیگــر حداکثــر قطعــه زمیــن مجــاز همــان بلــوک 
شــهری اســت. پیداســت کــه ایــن ضوابــط ترکیــب معمــاری را 
ــای  ــا راهنم ــه تنه ــد. بلک ــن نمی کن ــی تعیی ــه ای قطع ــه گون ب
شــکل گیری تــوده ســاختمان های تجــاری اســت. ایــن ضوابــط 
 Street( در تنظیــم و ترتیــب شــکلی بدنــه مســیر یــک خیابــان
ــروی از  ــد ممکــن اســت پی ــر اســت. هــر چن alignment( مؤث

قواعــد بی حرمتــی بــه معمارانــی تلقــی شــود کــه عــادت کــرده 
انــد بنابــر ســلیقه شــخصی بناهــای منفــرد را در زمینــه شــهری 
ــگ،  ــه هماهن ــه مجموع ــول ب ــرای حص ــا ب ــد، ام طراحــی کنن
ــود و  ــهری می ش ــی ش ــط طراح ــع ضواب ــاری تاب ــی معم طراح
در ایــن میــان زمینــه تاریخــی- کالبــدی شــهر اهمیــت ویــژه 
ــار  ــه ای از آث ــا مجموع ــی ب ــه مکان ــن ترتیــب شــهر ب دارد. بدی
ــن  ــر ای ــاد ب ــدل نخواهــد شــد. بلکــه اعتق ــف ب معمــاری مختل
ــم،  ــه آن بازگردانی ــت شــهر را ب ــم هوی اســت کــه اگــر بخواهی
بایــد بپذیریــم کــه معمــاری جدیــد آن بازگشــتی بــه تاریــخ و 
ــاری  ــرفت معم ــد. پیش ــاری آن باش ــازی و معم ــنت شهرس س
نــه باگسســتن کــه بــا پیوســتن بــه ســنن و تکنولــوژی میســر 
اســت. از ایــن رو سیاســت اداره ســاختمان و مســکن برلیــن بــر 
ادامــه آنچــه ســنت برلیــن در ایجــاد بناهــای تجــاری و اداری 
نامیــده می شــود تأکیــد می کنــد. و ایــن سیاســتی اســت کــه 
ــرایط  ــود. در ش ــده ب ــاده ش ــار نه ــه ۱۹۳۰ کن ــالهای ده در س
ــند  ــر بکوش ــن ام ــای ای ــه در احی ــی ک ــا معماران ــروز تنه ام
پذیرفتــه می شــوند. و امــا ویژگــی اصلــی بناهــای اداری و 

ــا،  ــیع زیربن ــطح وس ــت از: س ــارت اس ــن عب ــاری در برلی تج
ــن، طراحــی  ــوالد و بت ــدرن ف ــاده م ــوژی فوق الع ــرد تکنول کارب
ــب  ــی و نظــم و ترتی ــب افق ــا ترکی ــی وســیع ب ســاده و نماهای
نمایــان. طراحــی شــهری و معمــاری یــک نمونــه بلــوک شــهری 
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ــزرگ  ــرح ب ــی از ۳۱۰ ط ــوک یک ــن بل ــازی ای ــی و نوس طراح
ــن  ــوار برلی ــقوط دی ــد از س ــه بع ــود ک ــن محســوب می ش برلی
در ســال ۱۹۸۹ صــورت گرفتــه و در برنامــه اجرایــی قــرار دارد. 
ــن  ــا و میادی ــه روال معمــول ترکیــب بنــدی خیابان ه ــوک ب بل
ــا ســال  ــان محصــور شــده اســت. ت ــار خیاب ــان چه ــن می برلی
ــن بلــوک بیشــتر عملکــرد تجــاری و اداری داشــته و  ۱۹۴۰ ای
در شــکل جدیــد عملکردهــای مرکــب خواهــد داشــت. در وضــع 
موجــود، در قطعــه زمینــی کــه به صــورت بلــوک طراحــی شــده 
چنــد بنــای قدیمــی  از جملــه بنایــی بــه ســبک کالســیک نــو 
)تصویــر ۵۰( قــرار دارد. تصویــر ۵۱ کل بلــوک طراحــی شــده 
ــان  ــو هم ــج جل ــد. در کن ــان می ده ــهری نش ــه ش را در زمین
ــب  ــه به ترتی ــه ک ــه دو طبق ــرار داد ک ــر ۵۱ ق ســاختمان تصوی
عقــب نشســته، بــر آن افــزوده شــده اســت. مابیــن ایــن 
ســاختمان و دیگــر ســاختمان های موجــود ســاختمان های 
ــا  ــب ب ــر ترکی ــه از نظ ــده ک ــده ش ــی و گنجانی ــد طراح جدی
ــا ارزش موجــود هماهنگــی دارد. در طراحــی بلــوک  بناهــای ب
پیــروی از قواعــد شــکل دهنده بناهــای خیابــان قدیمــی و اصلــی 
کــه بلــوک مجــاور آن قــرار گرفتــه الزامــی  بــوده اســت، ترکیــب 
ــه  ــت ک ــوده ای از ساختمان هاس ــر ت ــی ب ــده مبتن ــی ش طراح
ــا فضــای وســیعی را محصــور می کننــد کــه  حیــاط مرکــزی ب
نســبت بــه محیــط بیــرون آرام اســت و امــکان بهــره گیــری از 

ــد. ــر می کن ــم میس ــی در روز را ه ــور کاف ن
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۴۹. برلین، نمونه یک بلوک شهری نوسازی شده.

۵۰. بنایــی بــه ســبک کالســیک نــو در کنــج بلــوک کــه در طراحــی 
گنجانــده شــده و دو طبقــه بــر آن افــزوده شــده اســت.

)مأخــذ  بلــوک  مجموعــه  طــرح   .۵۱
.)۵۸ ص   ۳ شــماره 
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توده ساختمانی و فضا، معانی و مفاهیم

ــدان و  ــی می ــی آن یعن ــر اصل ــهری و عناص ــای ش ــوم فض مفه
ــاب  ــردازد، در کت ــدان می پ ــهری ب ــی ش ــه طراح ــان ک خیاب
ــی  ــای طراح ــهری)۱( و کتابه ــی ش ــهای طراح ــول و روش اص
فضــای شــهری ۲و۱ مــورد بحــث قــرار گرفــت الزم بــه 
یــادآوری اســت کــه منظــور از میــدان و خیابــان عبــارت اســت 
ــده  ــای محصورکنن ــا و فعالیت ه ــامل بناه ــوده۱  ش ــا و ت از فض
ــده فضــا و همچنیــن دیگــر اجــزا. در ایــن مطالعــه  و دربرگیرن
ــی ترین  ــه اساس ــس، ب ــم . پ ــر برداری ــی  جلوت ــیم قدم می کوش
ــوده و فضــا یعنــی  ــم۲ شــکل دهنده طراحــی ت ــی و مفاهی معان
طراحــی بدنــه فضاهــای شــهری می پردازیــم. در بحــث مربــوط 
بــه تــوده و فضــا مســئله اصلــی چگونگــی ترکیــب این دو اســت. 

      1.Space and Mass                 

       2.Design Concept  

چقــدر از ســطح زمیــن بایــد بــه فضــا اختصاصــی یابــد و چقــدر 
بــا تــوده ســاختمانی پرشــود؟ ایــن دشــوارترین ســؤال طراحــی 
ــهر، از  ــی ش ــای درون ــی بخش ه ــا طراح ــه تنه ــه ن ــت ک اس
ــاره بخش هــای قدیمــی ، طراحــی تجمیــع  جملــه طراحــی دوب
ــه طراحــی در  ــدس شــهر، بلک ــن مق ــون اماک و طراحــی پیرام
ــازی ها و  ــه آماده س ــهر، از جمل ــرون ش ــیع بی ــای وس زمین ه
ــرد.  ــر می گی ــز در ب ــد را نی ــن طراحــی شــهرهای جدی همچنی
ــی را در  ــی و ترکیب ــزء اساس ــا دو ج ــاختمانی و فض ــوده س ت
طراحــی معمــاری و طراحــی شــهری تشــکیل می دهنــد. 
ــل  ــه متقاب ــع رابط ــهری در واق ــاری و ش ــی معم ــر طراح جوه
ــه  ــری ب ــن دو اســت. در فرهنــگ کالبــدی امــروز برت ــان ای می
ــدم برفضــا محســوب  ــوده مق ــوده ســاختمانی داده شــده و ت ت
می شــود، تــا آنجــا کــه طراحــان نســبت بــه فهــم فضــا 
ناتــوان شــده اند و آن را نمی بیننــد۳ )۲(. در شکل شناســی 
ــت  ــل بســیاری دخال ــن دو، عوام ــی ای ــوده و فضــا و آمیختگ ت
ــط  ــا خ ــه ت ــینی گرفت ــی عقب نش ــاع و چگونگ ــد، از ارتف دارن
ــای  ــب بدنه ه ــکال و ترکی ــوط واش ــتگی در خط ــا و پیوس نم
ــت  ــگ و باف ــا و رن ــری نم ــوه ظاه ــا و جل ــده فض محصورکنن
ــری  ــم دیگ ــد و مفاهی ــر قواع ــا تأثی ــر اینه ــالوه ب ــح. ع و مصال
ــبت و  ــی، نس ــل فضای ــن و تقاب ــارن وتبای ــوازن و تق ــد ت مانن
تناســب و مقیــاس، هماهنگــی و وحــدت، ونظــم و ریتــم طــی 
قــرون مــورد بحــث قــرار گرفتــه)۳( کــه در اینجــا بــه اختصــار 
ــه بررســی ایــن مــوارد می پردازیــم. کیفیــت شــکل، ترکیــب  ب
ــم  ــی و مفاهی ــن معان ــوده و فضــا را ای ــوب ت ــی مطل و آمیختگ
تعییــن می کننــد. برخــی ازایــن مفاهیــم ماننــد نظــم و 
وحــدت، بــه علــت مفهــوم گســترده ای کــه دارنــد، از دیربــاز در 

 3.Blind Space 
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ــه  ــه )محل ــک محل ــز ی ــا را در مرک ــوده و فض ــب ت ــوه ترکی ــه نح ــر ک ــه تصوی ۵۲.. س
یعقوبــی یــزد( نشــان می دهــد. تصویــر الــف ترکیــب فضاهــا و عناصــر عمومــی  )شــامل 
ــای  ــاز( و فضاه ــام و فضــای ب ــار، حم ــا حســینیه، مســجد، بازارچــه، آب انب میدانچــه ی
خصوصــی )خانه هــای حیــاط دار( را بــا دقــت در برخــی از اجــزای معمــاری ماننــد طــاق 
و گنبــد و حیــاط مشــخص می کنــد. تصویــر بــا ترکیــب دو بعــدی تــوده و فضــا را نشــان 
می دهــد. در ایــن تصویــر کــه ترکیــب ســه بعــدی آن اســت، کل آنچــه تــوده ســاختمانی 
اســت، یکجــا نشــان داده شــده و از فضاهــای عمومــی  )میــدان و خیابــان( متمایــز گشــته 
اســت. در ایــن دو تصویــر حتــی فضاهــای خصوصــی )حیــاط خانه هــا( چــون در حــوزه 
تصمیم گیــری طراحــی شــهری نیســت، جزئــی از تــوده مجســوب شــده اســت. در طراحی 
شــهری، نحــوه ترکیــب تــوده و فضــای عمومی وشــکلی کــه ایــن دو می گیرنــد، نخســتین 
ــوده و فضاهــای عمومــی، نســبت و  ــه طراحــی اســت و ترکیــب و شــکل حجــم ت مرحل
ــا،  ــب فضاه تناس
ــل و  ــن وتقاب تبای

ــه  ــود. مرحل ــه روشــن می ش ــن مرحل ــا در همی ــادل فضاه ــارن و تع تق
ــا  ــای عمومی ی ــده فضاه ــه محصورکنن ــب شــکلی بدن ــامل ترکی دوم ش
ــن  ــه در ای ــد شــکل دهنده اســت ک ــن قواع ــه همی ــه ب ــا توج ــا ب نماه
بخــش مــورد بررســی واقــع شــده اند. تصویــر الــف، تصویــر ب، تصویــرج 
مأخــذ تصاویــر الــف و ب : شــهرهای کویــری، محمــود توســلی، 
شهرنشــینی و شهرســازی در ایران به کوشــش یوســف کیانی، ص ۲۷۹.

ــی  ــد، دیدگاه های ــث بوده ان ــورد بح ــر م ــان و هن ــفه و عرف فلس
ــر  ــر جنبه هــای نامتناهــی انســان در جهــان اســتوارند، ب کــه ب
آن انــد کــه ایــن معانــی دربرگیرنــده نکاتــی هســتند کــه بیــان 
آنهــا بــا مفاهیــم فلســفی و عرفانــی آمیختــه اســت و اگــر بــه 
انســان متناهــی و فانــی عقیده منــد باشــیم نخواهیــم توانســت 
ــی  ــت، پ ــی اس ــر زیبای ــه جوه ــی ک ــن معان ــمه ای ــه سرچش ب
ببریــم. از طرفــی آنجــا کــه بحــث زیباشناســی پیــش می آیــد، 

ــه ای اســت  ــرت بیشــتر می شــود. زیباشناســی مقول حی

ج
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ــان فالســفه و هنرشناســان  ــه حــال می ــا ب ــم ت کــه ازادوار قدی
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــوده اس ــو ب ــث و گفتگ ــورد بح م
ــه دســت داد  ــی ب ــف روشــن و دقیقــی از زیبای ــوان تعری نمی ت
ــه  ــه ب ــا آنجــا ک ــا ت ــرد. ام ــر گی ــر را درب ــخ هن ــه تمامی تاری ک
ــع  ــام مان ــن ابه ــود ای ــوط می ش ــازی مرب ــاری و شهرس معم
نمی شــود کــه مــا معمــاری را از ســاختمان و فضــای دلنشــین 
و دلبــاز شــهری را از خیابا ن هــای دلگیــر و خســته کننده 
بازشناســیم. اینکــه چــه خیابانــی یــا میدانــی در شــهر معینــی 
زیباســت، ریشــه فرهنگــی و تاریخــی دارد. مثــاًل ممکــن اســت 
میــدان زیبایــی در شــرایط شــهرهای غربــی نتوانــد پاســخگوی 
ــگ  ــک فرهن ــی در ی ــد. ول ــرقی باش ــی ش ــاس زیباشناس احس
ــوب را در  ــوب و نامطل ــا و مطل ــت و زیب ــوان زش ــن می ت معی

ــرارداد.«)۴(  ــورد بحــث ق ــا وضــوح بیشــتری م هــردوره ب
در بــاره ی معانــی و مفاهیــم کــه زیبایــی بــه طــور عــام و زیبــا 
ــرو کار  ــا آن س ــاص ب ــه طورخ ــهری ب ــاری و ش ــی معم شناس
دارد، در ایــران  هنــوزکار روشــنی صــورت نگرفتــه اســت. 
برخــی منابــع  معمــاری ایــران کــه بــه همــت غربیــان فراهــم 
شــد، ماننــد نوشــته هــای پــوپ و گــدار و یــا آثــار نویســندگان 
ــی اســت  ــا و اردالن و بختیارمتضمــن نکات ــد پیرنی ــی مانن ایران
ــا  ــا  از آنه ــته ه ــن نوش ــه ی ای ــود در مجموع ــای خ ــه در ج ک
بهــره گرفتــه شــده، امــا چــون هــدف ایــن مطالعــه  پرداختــن 
ــا  ــوان از آنه ــه ای اســت کــه بت ــه گون ــم ب ــی و مفاهی ــه معان ب
ــی  ــت ، حت ــود جس ــهری س ــای ش ــی فض ــه طراح در مرحل
المقدوربــا توضیــح مفاهیــم بــه جنبــه هــای کاربــردی ســروکار 
ــه  ــرب ب ــه غ ــا تجرب ــنایی ب ــن آش ــیم ضم ــم و می کوش داری
ــد  ــران بتوان ــا شــرایط ای ــم کــه متناســب ب ــه پردازی جوانبــی ب

راهنمــای فضــای شــهری باشــد .

۵۳. تصویــر جالبــی کــه مبیــن ترکیــب تــوده و فضاســت. پیشــنهادی 
 )Montpellier( ــه ــهر مون پلی ــد طراحــی بخشــی از ش ــرای تجدی ب

شــهری در جنــوب فرانســه. طراحــی ریکاردوبوفیل.ماخــذ: 
 ROB KRIER, Academy 30 Architectural Monographs No

.124.p . 1993.Editions

تجربــه غــرب در تدویــن مبانــی نظــری و اصــول و قواعــد شــکل 
ــی  ــراح غرب ــت. ط ــهری غنی اس ــای ش ــاری و فض ــده معم دهن
ــه  ــی زده همــواره گنجین ــه ی طراحــی دســت  م ــه تجرب ــه ب ک
ــث  ــوزش مباح ــته و آم ــار داش ــدون در اختی ــول م ای از اص
نظــری در دانشــگاه هــای غربــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار 
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بــوده اســت. وایــن درســت متفــاوت بــا شــرایط ایــران در دوران 
ــی از  ــدون آگاه ــی ب ــه طراح ــه در آن  تجرب ــت ک ــر اس معاص

تاریــخ و فرهنــگ معمــاری ایــران صــورت گرفتــه اســت.
ــه  ــجمی ک ــدون و منس ــر م ــن اث ــی تری ــاید قدیم ــرب ش درغ
ــای  ــته ه ــد نوش ــخن می گوی ــاری س ــد معم ــم و قواع از مفاهی
ــی در  ــدس روم ــار و مهن ــو۱ معم ــوس پولی ــوس ویترووی مارک
قــرن اول قبــل از میــالد باشــد . وی »   در ســنین پیــری 
گوشــه ای نشســت تــا اصــول محترم تریــن هنــر رومــی را 
ــار  ــرای معم ــل فلســفه را ب ــول درآورد . او تحصی بصــورت فرم
شــدن الزم شــمرد. بــه عقیــده او فلســفه هــدف هــای معمــار 
را توســعه مــی دهــد، درحالــی کــه علــم وســیله ی اورا بهبــود 
ــًودب ،  ــق  و م ــَد، خلی میبخشــد. فلســفه اورا صاحــب فکــر بلن
عــادل، صمیمــی وعــاری از حــرص ، چــون هیــچ کار واقعــی را  
نمی تــوان بــدون ایمــان پــاک و دســت نیالــوده انجــام داد.«)۵( 
وی حتــی پیشــنهادهای روشــنی دربــاره ســاخت و شــکل شــهر 
ــع مســتطیل کــه  ــل طــرح مرب ــرای مثــال »در مقاب می دهــد ب
هیپودامــوس در بســیاری از شــهرهای یونــان برقــرار کــرده بود، 
ــهر  ــکندریه و )ش ــه در اس ــعاعی را ک ــب ش ــوس ترتی ویترووی
واشــنگتن در زمــان مــا( معمــول بــود توصیــه کــرده اســت.«)۶(

ــال از  ــزار س ــول دو ه ــی در ط ــی طراح ــم و معان ــان مفاهی بی
ــترده تر  ــه و گس ــر یافت ــال تغیی ــه ح ــا ب ــوس ت ــان ویترووی زم
ــد شــکل  ــن نظــرات و قواع ــه ای ــذرا ب ــی گ شــده اســت. نگاه
دهنــده ســاختار کالبــدی شــهر در بخــش قواعــد و معیارهــا در 
کتــاب طراحــی فضــای شــهری، به رغــم فشــردگی مطالــب ایــن 
ــرای بحــث  وســعت را نشــان می دهــد و در واقــع مقدمــه ای ب

ــه شــمار مــی رود . حاضــر ب

      1.Pollio Vitruvius 

تركیب بدنه ها و جوانب شکل دهنده

بدنه هــا در فضــای شــهری  ترکیــب خصوصیــات شــکلی 
)خیابــان و میــدان( بــا چگونگــی ترکیــب توده هــای ســاختمانی 
کــه فضــای خیابــان و میــدان را محصــور می کننــد ارتبــاط دارد. 
ــان  فــرض کنیــم کــه می خواهیــم در زمینــی کنــار یــک خیاب
ــه  ــئوال هایی ک ــی ترین س ــم. اساس ــی کنی ــدان طراح ــا می ی
ــطح  ــدار از س ــه مق ــه چ ــت ک ــن اس ــتیم ای ــرو هس ــا آن روب ب
زمیــن بایــد بــا تــوده ســاختمانی پوشــیده شــود و چــه مقــدار 
فضــا آزاد بمانــد. اگــر تــوده ســاختمانی کامــاًل لبــه خیابــان یــا 
ــا عقــب نشســتن برخــی  ــا می توانیــم ب ــرار گیــرد آی میــدان ق
طبقــات از فشــار بصــری وتنگــی خیابــان یــا میــدان بکاهیــم و 
ــع ارتفــاع بناهــای محصورکننــده فضــای شــهری در دو  در واق
ــا پیرامــون میــدان را کمتــر از آنچــه هســت  ــان ی ســوی خیاب
ــه  ــه ب ــی ک ــای مختلف ــر جنبه ه ــه مهم ت ــم. از هم ــوه دهی جل
ــی و  ــه معن ــد و چ ــد کدامن ــکل می دهن ــهری ش ــای ش فضاه
ــان از  ــرای طراح ــث ب ــن مبح ــم ای ــون فه ــد؟ چ مفهومی دارن
اهمیــت ویژهــای برخــوردار اســت، ابتــدا بــه بیــان عمــده تریــن 

ــم . ــم می پردازی ــن مفاهی ای

نظم:

نظــم قاعــده ای اســت کــه در تاریــخ معمــاری و فضــای شــهری 
جهــان همــه جــا دربــاره آن بحــث شــده اســت در کشــورهایی 
ــد، از دوران باســتان  ــوی بوده ان کــه دارای پیشــینه معمــاری ق
تــا رنســانس و دوران انقــالب صنعتــی همــواره از نظــم ســخن 
ــا  ــه معنــی وســیع کلمــه مبیــن و ضــع ی ــه اســت. نظــم ب رفت
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ــه  کیفیتــی اســت کــه دارای نظــام و ترتیــب باشــد، حالتــی ب
ــهری  ــی ش ــخ طراح ــی در تاری ــم ریختگ ــفتگی و به دور از آش
و معمــاری تفاوتهایــی در تعریــف نظــام دیــده می شــود. 
ویتروویــوس در یــک قــرن قبــل از میــالد و بعــد از او معمــاران 
ــه  ــی ب ــن و جهان ــی روش ــام تعریف ــاره نظ ــانس درب دوره رنس
ــوس  ــول اســت. ویترووی ــز مقب ــروز نی ــه ام ــد ک دســت میدهن
می گویــد: رعایــت مقیــاس، انــدازه یــا مقــدار مناســب در 
یکایــک اجــزای یــک اثــر و توافــق آنهــا نســبت بــه کل، موجــد 
نظــم اســت. نظــم ســازگاری برحســب مقــدار و کمیــت اســت. 
ــی از اجــزای۱  ــا مدول های ــاری ی ــات معم ــی از قطع ــر انتخاب اگ
یــک اثــر صــورت گیــرد و از ترکیــب آنهــا کلــی یکپارچــه بنــا 
ــته  ــی۲ داش ــت و همخوان ــم مطابق ــزای آن باه ــه اج ــردد ک گ
باشــد، نظــم ایجــاد می گــردد. قرن هــا بعــد )۱۵۰۰ ســال 
ــف  ــانس در تعری ــندگان دوره رنس ــوس۳( نویس ــداز ویترووی بع
ــه باتیســتا  ــی۴ )لئون ــه آلبرت ــد. از جمل نظــم از او پیــروی کردن
آلبرتــی ۱۴۰۴-۱۴۷۴(، معمــار، موســیقیدان، نقاش اومانیســت 
ایتالیایــی( دربــاره نظــم چنیــن می نویســد: هــر چیــز بایــد بــه 
ــام  ــاط تم ــه ارتب ــه طــوری ک ــل شــود، ب ــح تبدی ــدازه صحی ان
ــزء  ــا ج ــت ب ــمت راس ــزء س ــردد، ج ــم گ ــم فراه ــا ه ــزا ب اج
ــوری  ــه ط ــر، ب ــزاء باالت ــا اج ــر ب ــزاء پایین ت ــپ، اج ــمت چ س
کــه هیــچ چیــزی نتوانــد نظــم را برهــم زنــد، بلکــه هــر چیــز 
بــه پیــروی از زوایــای دقیــق و خطــوط هماننــد در جــای خــود 
ــا۵ )۱۵۸۰-۱۵۱۸(  ــو آندرئ ــی، پاالدی ــد از آلبرت ــرد. بع ــرار گی ق
1.Member     

2.Correspond 

3.Vitreous 

4.Alberti 

5.Andera Palladio 

معمــار ایتالیایــی و یکــی از نماینــدگان برجســته طراحــی منظم 
همــان اصطالحــات آلبرتــی را در مــورد نظــم بــه کار می گیــرد 
ــا  ــق ی ــکل و تطاب ــم ش ــد: نظ ــی می نویس ــف زیبای و در تعری
ــی  ــاز همخوان ــد جــزء وب ــه چن ــی کل اســت نســبت ب همخوان
ــاد  ــاختاری ایج ــب س ــن ترتی ــه کل. بدی ــبت ب ــزا نس ــن اج ای
می شــود کــه هیئتــی کامــل اســت. درایــن ســاختار هــر جــزء 
بــا جــزء دیگــر ســازگار اســت، توافــق شــکلی دارد، یــا ســاده تر 
ــق  ــازگارند و تطاب ــی س ــد )یعن ــم می خوانن ــزاء باه ــم اج بگویی
دارنــد( و همــه اینهــا بــرای ایجــاد ترکیــب موردنظــر ضــروری 
ــت  ــه دس ــی ب ــو از زیبای ــه پاالدی ــی ک ــتند.«]۷[. تعریف هس
ــه:  ــت ک ــی اس ــاره زیبای ــطو درب ــان ارس ــان بی ــد هم می ده
ــی  ــارت اســت از هماهنگــی و تناســب و نظــم آل ــی عب »زیبای
اجــزاء در کل بــه هــم پیوســته«.)۸( تعریــف ارســطو از زیبایــی 
و وجــود اصطــالح نظــام در تعریــف وی بــه نظریــات فیلســوفان 
ــی  ــاز می گــردد. »بحــث در زیبای ــی ب ــاره زیبای پیــش از او درب
ــی  ــط ریاض ــه رواب ــیقی را ب ــرد و موس ــاز ک ــورث آغ را فیثاغ
ــان  ــت.« »یونانی ــالک دانس ــف را از اف ــات لطی ــد و نغم برگردان
ــی  ــی از اصطالحــات اَبن ــف زیبای ــرای تعری ــش از ســقراط ب پی
ــام  ــیقی نظ ــان موس ــده آن ــه عقی ــتند. ب ــدد می جس ــی م وکّم
ــده  ــه عقی ــبت ها« ب ــم نس ــری نظ ــی پیک ــود و زیبای ــوات ب اص
رینولــد نیکلســن۶ محقــق بــزرگ انگلیســی در تصــوف اســالمی 
 و شــارح مثنــوی »اصــول نظــری معــروف فیثاغــورث در فلســفه 
ــه  ــادی یافت ــی و ع ــوه ای معمول ــاً جل ــالمی، تقریب ــعر اس و ش
اســت. فرضیــه مشــهور فیثاغــورث راجــع بــه موســیقی کــرات 
ــان از  ــل آن ــماوی و فواص ــام س ــه ادوار اجس ــت ک ــن اس چنی
یکدیگــر بنــا بــر قوانیــن و مناســبات تــوازن موســیقی تعییــن 

می شــود. 

6.Reynold Allen Nicholson 
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را تکامــل بخشــیدند.«)۱۰(  فالســفه اســالمی نظریه فــوق 
بحــث فواصــل در ایــن عبــارات همــان جنبــه کمــی  اســت کــه 

ــی آورد.  ــد م نظــم اصــوات را پدی
برخــی از نظریه پــردازان معمــاری، نظــام را در معمــاری جزئــی 
می داننــد از نظامــی  بزرگتــر و وســیع تر یعنــی طبیعــت. 
اینجــا تطابــق شــواهد علمــی  بــا اندیشــه جهــان عقالنــی، درک 
عالــم بــه طریــق عقالنــی، اعتقــاد بــر عالمــی  بســامان و اعتقــاد 
ــه اینکــه زندگــی ثمربخــش در ســایه رفتــار عقالنــی فراهــم  ب
ــز  ــش نی ــاری ثمربخ ــه معم ــد ک ــن می انجام ــردد، بدی می گ
ماننــد هــر رفتــار دیگــر آدمــی  از نظــم عالــم پیــروی کنــد، و یــا 
در واقــع سرمشــق و الگــوی معمــاری طــرح عالــم اســت.)۱۱(

ــق  ــیله خال ــم به وس ــور عال ــام ام ــم وانتظ ــه نظــم عال ــه ب  توج
جهــان هســتی و طبیعــت پیرامــون انســان و تأثیــر پذیرفتــن از 
آن در آثــار معمــاران گذشــته به خوبــی آشــکار اســت. در ایــن 
اندیشــه تــوده و فضــای معمــاری جنبــه معنــوی و اقتــدار بــه 

ــرد.  ــود می گی خ
آلبرتــی در دوره رنســانس اقتــدار جهــان باســتان را یــاد 
ــد از  ــا تقلی ــتان ب ــد باس ــاران عه ــه معم ــن ک ــود و ای آور میش
ــرای  ــد و ب ــن آن بوده ان ــی کشــف قوانی ــواره در پ ــت هم طبیع
ــن قوانیــن در معمــاری ســخت کوشــیده اند.  ــه کار گرفتــن ای ب
بعــد از آلبرتــی در قــرن شــانزدهم پاالدیــو عقیــده داشــت کــه 
معمــاری نیــز ماننــد ســایر هنرهــا ملــزم بــه تقلیــد از طبیعــت 
اســت. نویســندگان قــرن حاضــر هرچنــد کــه غــرق در فلســفه 
بــه میــراث رســیده از ویتروویــوس در دوران باســتان و پیــروان 
ــت  ــای او را در حمای ــند، گفته ه ــانس می باش او در دوران رنس
ــاری  ــا معم ــاًل ب ــه کام ــد ک ــرار می کنن ــاری تک ــی معم از نوع
کالســیک و رنســانس متفــاوت اســت. بــرای مثــال الیــل 

ســارینن۱ )متولــد فنالنــد در ســال ۱۸۷۳ و متوفــی در آمریــکا 
ــخن  ــی س ــول اساس ــروف از اص ــار مع ــال ۱۹۵۰( معم ــه س ب
می گفــت و برایــن عقیــده بــود کــه مقصــود از اصــول اساســی 
آنهایــی نیســت کــه انســان )در یــک دوره( پایــه نهــاده، بلکــه 
ــد  ــه می کن ــوده و اضاف ــواره ب ــه هم ــدی اســت ک ــور قواع منظ
ــم  ــا ه ــی ب ــور نزدیک ــان به ط ــر انس ــت و هن ــر طبیع ــه هن ک
رابطــه دارنــد. و یــا والتــر گروپیــوس۲ کــه از رهبــران جنبــش 
ــن  ــرن بیســتم محســوب می شــود، چنی ــدرن در ق معمــاری م
می گویــد: اگــر بپذیریــم کــه در معمــاری جوانبــی هســت کــه 
ــگ  ــانی و هماهن ــی را انس ــای اتاق ــد و فض ــدان روح می ده ب
ــه  ــن هم ــد، و ای ــرار می کن ــب برق ــش وتناس ــازد، و آرام می س
ــم  ــد بپذیری ــز بای ــن را نی ــت، ای ــر اس ــی  عالی ت ــر از نظم متأث
ــای ســاختاری  ــه جنبه ه ــا محــدود ب ــاری تنه ــر معم ــه دیگ ک
نخواهــد شــد. نظــام در معمــاری و در بحــث حاضــر طراحــی 
ــه می شــود.  شــهری( همچــون کیفیتــی اساســی درنظــر گرفت
و اغلــب نظریه پــردازان آن را بــه نظمــی  واالتــر یعنــی نظــم در 
طبیعــت مربــوط می کننــد. البتــه پیداســت کــه بســیار خطاهــا 

ــام نظــم صــورت گرفتــه اســت)۱۲(.  ــه ن در معمــاری ب
چنــد  ســاختمان های  به ویــژه  نوســازی ها  از  بســیاری 
طبقــه ای کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم در شــهرهای اروپــا و 
ــد،  ــا تنهــا به صــورت پیشــنهاد باقــی مان ــکا ایجادشــد و ی آمری
ــا  ــت)۱۳(. ب ــد ارزش اس ــا فاق ــم ام ــر دارای نظ ــه ظاه ــه ب هم
ــد  ــی مانن ــای فراوان ــران نمونه ه ــرب در ای ــن از غ ــر گرفت تأثی
مجموعه هــای آپارتمانــی معالــی آبــاد شــیراز، آپادانــا و شــهرک 
غــرب تهــران احــداث شــد. همــه ایــن شــواهد، در غــرب و یا در 
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ــی  ــه نظــر ماتیــن ب ــه شــکل گرفتــه اســت. مجموعــه ای کــه ب ــد در آمســتردام کــه براســاس اصــول فکــری لو کوربوزی ۵۴.  منطقــه ای جدی
مقیــاس و غیرانســانی اســت )مآخــذ شــماره ۷، ص ۲۷(.

ــاب ماتیــن ماخــذ  ــر از کت ــد )تصوی ــرای شــهرهای جدی ــه ب ــوده و فضــا. پیشــنهاد لوکوربوزی ۵۵. تفکــر جنبــش مــدرن در شــکل گرفتــن ت
ــماره ۷، ص ۱۳۴( ش
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ــد، در دوران تســلط  ــر پذیرفته ان ــه از غــرب تأثی کشــورهایی ک
ــع  ــه وض ــتر لو کربوزی ــه بیش ــی ک ــاس اصول ــم و براس مدرنیس
کــرد، ایجــاد شــد کــه خــود مبلــغ جنبه هــای عقالیــی و نظــم 
ــی  ــه خصوصیت ــه مثاب ــم ب ــود نظ ــه وج ــود و ب ــی ب در طراح
ــود کــه  ــن ب ــاد داشــت وبرای ــر در طراحــی اعتق ــاب ناپذی اجتن
ــروز  ــرد. و ام ــرار می گی ــی ق ــر خودرأی ــم در براب ــب و نظ ترتی
کــه جنبــش پســت مدرنیســم بــر نارســایی جنبــش مدرنیســم 
تاکیــد می کنــد، بیانــش حتــی وضــوح مدرنیســم را هــم نــدارد، 
ــد  ــم بای ــت مدرنیس ــم پس ــت. در فه ــراق اس ــق و پرطمط مغل
ــدازه ی  ــا ان ــش ت ــن جنب ــه ای ــرد ک ــه ک ــورد توج ــن م ــه ای ب
ــه و از آن  ــأت گرفت ــت، از آن نش ــگ آمریکاس ــول فرهن محص

تغذیــه می کنــد)۱۴(.
در ایــن نوشــته هــدف ایــن نیســت کــه درباره پســت مدرنیســم 
بحــث کنیــم بحــث مــا همــان طــور کــه گذشــت نظــم اســت، 
اصلــی پایــه ای کــه در طــول تاریــخ بــه گونــه ای نیرومنــد بــر 
ســاختار فضایــی کالبــدی شــهرها حاکــم بــوده ولــی در قــرن 
ــی  ــن بررس ــدف ای ــت . ه ــده اس ــفتگی انجامی ــه آش ــر ب حاض
ــاره  ــن درب ــی روش ــه بیان ــتیابی ب ــات دس ــه اطالع ــه ب ــا توج ب
ــتاری،  ــورت نوش ــه به ص ــکل دهنده چ ــای ش ــم و معیاره مفاهی
ــای  ــاره جنبش ه ــر درب ــت. اگ ــری اس ــورت تصوی ــه ص ــه ب چ
ــا  ــه آی ــم ک ــم بدانی ــط می خواهی ــم فق ــد ســخن می گویی جدی
می تــوان دربــاره اصــول و مفاهیــم و معیارهــای شــکل دهنده ای 
ماننــد نظــم چیــزی از آنهــا آموخــت بــرای مثــال برخی اشــکال 
ــای  ــا و بدنه ه ــاد نماه ــه ایج ــد ب ــه معتق ــم ک ــت مدرنیس پس
ــد در  ــا می توان ــات قدیمــی  اســت،)۱۵( آی ــرای ترکیب ــد ب جدی
ــه  برقــراری نظــم آرامــش بخــش در ســاختار کالبــدی شــهر ب
مــا کمــک کنــد؟ پاســخ بــه چنیــن ســؤال هایی تقریبــاً منفــی 

اســت، علــت هــم روشــن اســت. اگــر مدرنیســم توانســت چنــد 
دهــه آن هــم در دورهــای خــاص پیــش از تســلط الکترونیــک 
ــب  ــد، مکات ــون کن ــدی شــهرها را دگرگ ــی کالب ــب فضای ترکی

جدیــد ایــن فرصــت را نیــز نخواهنــد داشــت.
ــد  ــهر مفی ــم در ش ــم نظ ــد در فه ــه می توان ــری ک ــال دیگ مث
واقــع شــود، ســاخت فضایــی - کالبــدی شــهرهای ایــران اســت 
ــم)۱۶(. در  ــو کرده ای ــل گفتگ ــه تفصی ــاره آن ب ــاًل درب ــه قب ک
اینجــا شــهر به صــورت کلــی مرکــب از اجــزاء در نظــر گرفتــه 
ــا  شــده اســت ایــن اجــزا عبارتنــد از محــالت شــهر، هریــک ب
ــه  ــی ب ــای اصل ــهر و گذره ــز ش ــه، مرک ــز محل ــی دو مرک یک
ــز  ــم و بامرک ــالت باه ــز مح ــده مراک ــر پیونددهن ــه عناص مثاب
ــم  ــرن حاضــر از ه ــان کشــیهای ق ــن نظــام در خیاب شــهر . ای
ــی  ــای قدیم ــاره بافت ه ــی دوب ــد در طراح ــیخت و می توان گس

ــرار گیــرد.  شــهر اســاس طراحــی ق
اصولــی ماننــد نظــم، هماهنگــی و وحــدت در پیونــدی نزدیــک 
بــا یکدیگــر دارنــد امــا بــرای روشــن شــدن معنــی هــر اصطــالح 
برخــی از آنهــا را بــه طــور مجــزا و در عیــن حــال مرتبــط باهــم 

ــم . بررســی می کنی

وحدت و تركیب

ــم  ــزاء فراه ــق اج ــاد و تواف ــه اتح ــه در نتیج ــوب ک ــی مطل کل
شــده باشــد نــه تنهــا ترکیبــی برخــوردار از نظــم پدید مــی آورد 
بلکــه نشــاندهنده وحــدت نیــز هســت)۱۷(. از ایــن روســت کــه 
ــا  ــت. در اینج ــول اس ــیاری از اص ــد درک بس ــم کلی درک نظ
ــتلزم  ــم مس ــا نظ ــدت۲ ب ــب۱ و وح ــالح ترکی ــاط دو اصط ارتب

1.Composition             2.Unity               
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ــر  ــندگان معاص ــرات نویس ــا آوردن نظ ــن۳ ب ــت. ماتی ــت اس دق
ــا  ــاره مفهــوم وحــدت ی ــه طــرح نکاتــی درب و دوره رنســانس ب
ــد در  ــه در خــور توجــه اســت. او میگوی ــردازد ک ــب می پ ترکی
مباحــث نظــری بــرای توصیــف و تحلیــل معمــاری خــوب بــه 
ــرای  ــرای مثــال ب ــد. ب ــا پدیده هــا روی می آورن ســایر هنرهــا ی
ــان مقایســه  ــا زب ــب آن را ب ــاری اغل ــب در معم ــف ترکی توصی
می کننــد همــان طــور کــه چیــزی بــه نــام دســتور بــه معنــی 

ســاختمان جملــه، کاربــرد واژه هــا و تجزیــه و ترکیــب)۱۸( در 
زبــان وجــود دارد، مقولــه ای هــم بــا ایــن مفهــوم در معمــاری 
ــا و  ــه بن ــه مطالع ــی ک ــن معن ــت. بدی ــر گرف ــوان درنظ می ت
ــدون داشــتن درک درســتی از قوانیــن  ــد ب اجــزای آن نمی توان
ــه ایجــاد معمــاری منجــر شــود.  ترکیــب و دســتور طراحــی ب
ــتور  ــان، واژگان۴ و دس ــد زب ــاری مانن ــر، معم ــارت دیگ ــه عب ب
ــان  ــردازان و طراح ــه پ ــی از نظری ــود را دارد. برخ ــاص خ خ

ــر فضاهــای تشــکیل دهنــده مســجد  ــا شبســتان مســجد شــیخ لطــف اهلل ب ۵۶. ترکیــب هفــت فضــا. از میــدان ت
شــیخ نــه می تــوان فضایــی افــزود و نــه از آن فضایــی کــم کــرد و ایــن عالی تریــن صــورت معنــی وحــدت اســت.

4.Vocabulary 3.Moughtin
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خانــه  حیــاط  بدنــه   .۵۷
تصویــر  ایــن  فاطمی نائیــن. 
نشــان می دهــد کــه مجموعــه 
ــه  ــج دری، س ــامل پن ــزا ش اج
ضخامــت  درهــا،  دریهــا، 
در  افقــی  فواصــل  جرزهــا، 
ــق  ــگ و متواف ــاط هماهن ارتب
بــا یکدیگــر ترکیبــی بــه وجود 
ــوان آن را  ــه می ت ــد ک می آورن
کل نامیــد. در ایــن تصویــر 
می بینیــم  کــه  همانطــور 
ــی  ــابه جزئ ــه مش ــج دری ب پن
غلبــه  ایــن کل  در  اساســی 
بصــری دارد و مرکــز اســت.

خانــه  حیــاط  بدنــه   .۵۸
ــر  ــن تصاوی ــن. ای ــی  نائی فاطم
ــک از  ــر ی ــد ه ــان می ده نش
ــه  ــج دری، س ــامل پن ــزا ش اج
دریاهــا و درهــا از نســبت و 

تناســبی روشــن و مرتبــط
برخوردار است.
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ماننــد الکســاندر از زبــان قالــب معمــاری کــه زبــان تصویــری۱ 
ــر  ــرف دیگ ــد. از ط ــو می کنن ــت، گفتگ ــهر اس ــک ش ــرای ی ب
همــان طــور کــه اتــکا صــرف بــر دســتور بــه ادبیــات ارزشــمند 
منجــر نمی شــود و آفرینــش ادبــی نیــاز بــه فکــر دارد و بــرای 
بیــان درســت فکــر اســت، در معمــاری و طراحــی شــهری نیــز 
فکــر اســت کــه دارای اهمیــت اســت. منتهــا همیــن فکــر بایــد 
ــم  ــا ه ــاط ب ــده و بی ارتب ــر پراکن ــی از عناص ــد یعن ــل باش کام
ــک  ــل ی ــق کام ــر تحق ــارت دیگ ــه عب تشــکیل نشــده باشــد ب
فکــر در معمــاری و طراحــی شــهری بایــد مبیــن وحــدت باشــد. 
ــن  ــه ماتی ــور ک ــان ط ــدت هم ــوم وح ــان مفه ــن ترین بی روش
ــانس  ــان رنس ــردازان و طراح ــای نظریه پ ــد در گفته ه می گوی
ایتالیــا نهفتــه اســت آلبرتــی می گویــد: تعریــف مــن از زیبایــی 
ــاط۳  ــب۲ و ارتب ــت تناس ــا رعای ــه ب ــت ک ــزا اس ــی اج هماهنگ
ــر  ــزون ب ــر اف ــه دیگ ــم جــور شــده باشــند ک ــه ای باه ــه گون ب
ــری در آن  ــر تغیی ــد و ه ــن نباش ــتن از آن ممک ــا کاس آن ی
منجــر بــه از هــم پاشــیدگی ترکیــب و از میــان رفتــن وحــدت 
ــن  ــم ای ــین گفتی ــات پیش ــه در صفح ــور ک ــان ط ــود. هم ش
نظــر آلبرتــی ریشــه در عهــد باســتان یونــان دارد و مبتنــی بــر 
ــه  ــن اســتثنایی ترین نمون ــه نظــر م ــات ارســطو اســت. ب نظری
ــدت  ــل وح ــده اص ــد بیان کنن ــه می توان ــران ک ــاری ای در معم
ــه  ــن مطالع ــه در ای ــت ک ــف اهلل اس ــیخ لط ــجد ش ــد مس باش
ــجد  ــن مس ــری درای ــر عنص ــت. ه ــده اس ــث ش ــاره آن بح درب
در جــای خــودش قــرار دارد. بــر هفــت فضــای تشــکیل دهنــده 
ــی کــم  ــه از آن فضای ــزود، و ن ــی اف ــوان فضای ــه می ت مســجد ن

1.Visual Language 

2.Proportion 

3.Connection 

کــرد. تناســبات هــر فضــا و هــر عنصــر و بــه ویــژه گنبــد در اوج 
اســت. فکــر هــر تغییــری درایــن بنــا در آن خلــل وارد می کنــد 
عــدم تقــارن در فضــای داالن ایــن بنــا و در نتیجــه در کل بنــا 
ثابــت می کنــد کــه وحــدت فضایــی در بناهــای منفــرد الزامــاً 

بــر تقــارن اســتوار نیســت.
ــب  ــه دارد. ترکی ــب مالزم ــوم ترکی ــا مفه ــدت ب ــوم وح مفه
ــه  ــب اجــزاء و عناصــر اســتوار اســت. در بدن ــد و ترتی ــر پیون ب
ــل  ــر از قبی ــزاء و عناص ــب اج ــد و ترتی ــر پیون ــاختمان آگ س
ــت  ــام درس ــاه ب ــان پن ــتون و ج ــم س ــتون، نی ــره، س در، پنج
ــت.  ــف اس ــب ضعی ــه ترکی ــت وگرن ــوی اس ــب ق ــد ترکی باش
ــب و  ــرف ترکی ــن از یکط ــی  نائی ــه فاطم ــاط خان ــه حی در بدن
ــا درســت اســت. و از  ــا و دره ــج دری و ســه دریاه تناســب پن
ــط  ــوی و مرتب ــی ق ــم ترکیب ــن اجــزاء باه ــر کل ای طــرف دیگ
ــه  ــبت ب ــا نس ــی جزره ــبت کلفت ــی نس ــد یعن ــاد می کنن ایج
حاشــیه های افقــی مطلوبســت و ایــن همــه باهــم ترکیبــی یــا 
بدنــه ای اســتوار ایجــاد کــرده اســت، در جزئــی از بدنــه اللــه زار 
ــک دوره  ــه در ی ــی ک ــم تغییرات ــه می بینی ــان طــور ک ــز هم نی
صــورت گرفتــه ترکیــب جدیــدی ایجــاد کــرده اســت ترکیــب 
ــه  ــت ب ــده اس ــه ش ــه طبق ــارت س ــا مه ــم ب ــه ای قدی دو طبق
ــاالی طبقــه دوم ردیفــی از طاقنماهــا )ردیفــی  ــی کــه ب صورت
ــده و  ــزوده ش ــوب( اف ــا تناســب مطل ــه دری ب ــای س از اطاق ه
ترکیــب کاله فرنگــی ماننــد کنــج نیــز پــرو بســته شــده اســت.

ایــن ترکیــب ریشــه در تاریــخ معمــاری ایــران دارد و در اینجــا 
ــداوم شــکلی در معمــاری  ــه از اصــل ت ــک نمون ــرای طــرح ی ب
ایــران پنــج تصویــر از بدنــه طــاق کســری در تیســفون، مســجد 
آقابــزرگ کاشــان، ســردربزرگ عالی قاپــو درمیــدان ارگ تهران، 
ــه زار نشــان داده  ــه الل ــی از بدن ــه تهــران و جزی میــدان توپخان
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ــزا  ــب اج ــد و ترتی ــر پیون ــب ب ــه ترکی ــم ک شــده اســت. گفتی
ــی اســت کــه اجــزای آن  و عناصــر اســتوار اســت. ترکیــب کل
ــد  ــن پیون ــد)۱۹( ای ــد یافته ان ــه ای منســجم باهــم پیون ــه گون ب
ــی  ــنی در پ ــری روش ــر بص ــجم تأثی ــه ی منس ــه گون ــزاء ب اج
ــری  ــم بص ــاد نظ ــه ایج ــر ب ــه منج ــی ک ــت. روش ــد داش خواه
ــا اســتفاده از نســبت  ــه ماتیــن ب ــه گفت و وحــدت می گــردد، ب
ــی  ــر ترکیب ــه عناص ــت و وزن الزم ب ــا دادن اهمی ــب ی و تناس
ــی دارای وحــدت باشــد  ــه ترکیب ــرای آن ک ــم می شــود ب فراه

۵۹. اصــل تــداوم ترکیــب معمــاری در طــول تاریــخ مجموعــه تصاویــر 
ایــن صفحــه و صفحــه بعــد نشــان می دهــد کــه علــی رغــم حــوادث 
تأثیرگذارنــده در طــول قرن هــا، برخــی ترکیبــات و اشــکال هماننــد 

برخــی فضاهــا: از چارطاقــی نیاســر تــا مســجد شــیخ لطــف اهلل
در تاریخ معماری ایران تداوم یافته اند.

الف- بدنه طاق کسری در تیسفون دوره ساسانی

ب- مسجد و مدرسه آقا بزرگ در کاشان
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پ- ســردر بــزرگ عالــی قاپــو درمیــدان 
ارگ تهــران براســاس تصویــری از کتــاب 

تهــران در تصویــر، ســروش، ص ۷۱(

ــری از  ــاس تصوی ــران براس ــه ته ــدان توپخان ــه می ــی از بدن ت- جزئ
مقالــه: دوره هــای مختلــف طراحــی شــهری در میــدان توپخانــه، فــرخ 

ــادی ۲، ســال  ۷۰، ص ۷۲(. محمــدزاده مهرآب

ث- جزیی از بدنه کنج شمال شرقی الله زار .



۹۳

۶۰.  ترکیــب بــا وحــدت. دادن وزن و اعتبــار بــه طاقنماهــای مرکزی؛ 
بــا بزرگتــر، بلندتــر و یــا گودتــر گرفتــن آنهــا در ایــن ترکیبــات نــه 
تنهــا تقــارن، بلکــه تقــارن بــا وحــدت )وجــود مرکــز، کانــون توجــه 

بصــری واحــد( وجــود دارد.
الف. بدنه اصلی میدان تفت .

ب. بدنه امامزاده سهل بن علی یزد .

ج- ســردر بــاغ ملــی تهــران ایــن ترکیــب بــا دادن وزن و اعتبــار الزم 
بــه طاقنمــای مرکــزی نــه تنهــا دارای تقــارن، بلکــه تقــارن تــوأم بــا 

وحــدت )طــاق مرکــزی کانــون توجــه بصــری( شــده اســت.

الزم اســت کــه چنیــن وزن و اهمیتــی بــه عنصــری )در اینجــا 
عنصــری بصــری( مرکــزی یــا کانونــی داده شــود. ایــن عنصــر 
بصــری )یــا مجموعــه ای از عناصــر مرتبــط( بایــد در کل ترکیب 
ــر را تحــت  ــده باشــد و ناظ ــی اصــل و عم ــد، یعن ــان باش نمای
ــی در  ــه فاطم ــاط خان ــه حی ــج دری بدن ــد. پن ــرار ده ــر ق تأثی
ــه، ایــن پنــج دری  نائیــن چنیــن خصوصیتــی دارد. در کل بدن
ــای  ــف طاقنماه ــه دارد. ردی ــری غلب ــر بص ــه از نظ ــت ک اس
ــد. در  ــن نقشــی دارن ــزد چنی ــای ی ــدان ه ــد می مرکــزی و بلن
ایــن ترکیب هــای پلکانــی و متقــارن معمــوالً طاقنماهــای 
مرکــزی بزرگتــر و گودتــر ایجــاد شــده انــد. ترکیبــی کــه فاقــد 
چنیــن عنصــر برجســته و نمایانــی باشــد، وحــدت را از دســت 
می دهــد و ممکــن اســت بــه دوگانگــی۱ یــا یکنواختــی۲ انجامــد. 
در طراحــی شــهری نیــز میــدان مرکــزی یــک شــهر بــا عناصــر 
پیرامونــی خــود می توانــد نقــش ایــن عنصــر برجســته و نمایــان 
را در کل ســاخت فضایــی شــهر بیابــد. همچنیــن تکــرار برخــی 

ــد.  ــه وحــدت انجام ــد ب ــا در شــهر میتوان ــا ی اجــزا در بدنه ه

1.Duality 

2.Monotony 
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ــا و در  ــزد بادگیره ــهر ی ــه قدیمی ش ــال در مجموع ــرای مث ب
ــد. ــی دارن ــن نقش ــا چنی ــان مناره ه اصفه

ــه  ــاری ب ــردازان معم ــه پ ــد برخــی نظری ــل عقای ــا نق ــن ب ماتی
ارتباطــی کــه میــان اصــل ترکیــب، ترکیــب برخــوردار از وحدت 
و نظــام نســبت و تناســب برقــرار اســت اشــاره می کنــد. بدیــن 
معنــی کــه نســبت و تناســب اجــزا و جایــگاه آنهــا نســبت بــه 
هــم در یــک ترکیــب )بــرای مثــال در بدنــه ســاختمانی در یــک 
میــدان( می توانــد بــه فهــم عملــی مفهــوم کمــک کنــد. بدیــن 
ــارن(  ــور تق ــز )مح ــی را از مرک ــوان ترکیب ــر بت ــه اگ ــی ک معن
بــه دو قســمت برابــر و متقــارن دیگــر بــا نســبت های مســاوی 
ــت  ــکلی اس ــدت ش ــد وح ــی فاق ــن ترکیب ــرد چنی ــیم ک تقس
ــان  ــا نش ــه ج ــان هم ــاری جه ــخ معم ــی دارد. تاری و دوگانگ

ــراز شــده اســت)۲۰(. ــی احت ــن ترکیب ــه از چنی ــد ک می ده
ــرار  ــه نحــوه ق ــا بســتگی ب ــه یــک بن ــوه نســبت اجــزاء بدن جل
گرفتــن اجــزا در زمینــه )بدنــه( دارد. آرایــش و نظــم و ترتیــب 
ــه )Fenestration(  یکــی از  ــه دربدن و نســبت و تناســب روزن
مهم تریــن عوامــل موجــد وحــدت شــکلی و اســتحکام بصــری 
در نماســت)۲۱(. و ایــن خصوصیــت نــه تنهــا در یــک نمــا بلکــه 

ــا نماهــای دیگــر مطــرح اســت. توجــه بــه ایــن  در مجــاورت ب
ــکل دهنده  ــات ش ــزاء و خصوصی ــایر اج ــن س ــه و همچنی نکت
از  میدان هــا  و  خیابان هــا  بدنه هــای  طراحــی  در  نمــا 
ــد  ــا چن ــت. در اینج ــهری اس ــی ش ــف طراح ــن وظای مهم تری
نکتــه بــا اهمیــت را کــه در مطالعــات شــورای ناحیــه ای اســکس 

ــم. ــل می کنی ــده،)۲۲( نق ــده ش ــتان گنجان انگلس

یگانگی و دوگانگی نما 

ــت و  ــه تقوی ــد ب ــا می توان ــا در نم ــب روزنه ه ــا دادن و ترتی ج
یــا تبــاه کــردن ترکیــب بدنــه منجــر شــود و وحــدت را از میــان 
ــا محــوری معلــوم  بــردارد. در تصویــر )الــف( نمایــی یکســان ب
ــا  ــن نم ــدت ای ــر )ب( وح ــود. در تصوی ــده می ش ــط دی در وس
بــا آرایــش روزنه هــا در محــور تقویــت شــده و محــور نمــا هــم 
ــور  ــاد دو مح ــا ایج ــر )ج( ب ــد. در تصوی ــوه می کن ــر جل قوی ت
قــوی تــر و برابــر و در تضــاد بــا محــور مرکــزی وحــدت بدنــه 

تبــاه شــده و از میــان رفتــه اســت.

.1973 ,Essex Design Guide :۶۱. مأخذ
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ترتیب و ارتباط روزنه ها 

ــد  ــا بای ــا، روزنه ه ــری درنم ــش بص ــه آرام ــتیابی ب ــرای دس ب
بــه صورتــی دربدنــه نمــا ترتیــب یابنــد کــه چشــم بــه راحتــی 
ــت  ــر حرک ــر دیگ ــه عنص ــا ب ــر در نم ــک عنص ــانی از ی و آس
ــی و  ــوط افق ــر خط ــه ب ــطرنجی ک ــاده ش ــب س ــد. ترکی کن
عمــودی اســتوار اســت روشــنترین پاســخ اســت کــه در ضمــن 
محدودیتــی در بکاربــردن انــواع پنجره هــا ایجــاد تصویــر 
)الــف( مبیــن ترکیبــی دارای ســکون واســتراحت بصــری اســت 

ــت.  ــی اس ــن خصوصیت ــد چنی ــر )ب( فاق ــه تصوی ــال آنک ح
)اضافــه می کنیــم کــه مســئله یکنواختــی بدنــه تصویــر )الــف( 
ــا بدنه هــای دیگــر  ــا اجــزاء دیگــر و در مجــاورت ب درارتبــاط ب

ــی رود(. ــان م از می

تقسیمات كوچکتر در روزنه ها

ممکــن اســت ترتیــب جایــگاه روزنه هــا دربدنــه آرامــش بصــری 
را القــاء کنــد. امــا تقســیمات داخلــی روزنه هــا بــه گونــه ای 
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ــیمات  ــوالً تقس ــد. معم ــم زن ــش را بره ــن آرام ــه ای ــد ک باش
ــودی  ــی و عم ــای افق ــاس محوره ــر براس ــا اگ ــی روزنه ه داخل
متقــارن آرایــش یابــد، آرامــش بصــری در پــی خواهــد داشــت. 
ــگاه  ــری جای ــم قرارگی ــد علی رغ ــان می ده ــف( نش ــر )ال تصوی
مطلــوب روزنه هــا تقســیمات داخلــی )دریــک طــرف( موجــب 
ــوازن  ــل شــود، و ت ــه چــپ متمای شــده کــه محــور روزنه هــا ب

از میــان بــرود. تصویــر )ب( نمونــه یــک تقســیم بندی آرامــش 
ــد. ــان می ده ــش را نش بخ

استحکام بصری: 
نســبت نامطلــوب ســطوح باربــر بــه ســطوح پنجره هــای بــزرگ 

یــا پنجره هــای بی تناســب از نظــر بصــری نمــا را ضعیــف 
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)Kudamm( ۶۷.  بدنه یکی از خیابان های مرکز شهر برلین

ــطوح  ــه س ــد ک ــان می ده ــف( نش ــر )ال ــد. تصوی ــوه می ده جل
ــف  ــری را ضعی ــای آج ــری نم ــتحکام بص ــره اس ــیع پنج وس
می کنــد. در تصویــر )ب( وســعت و غلبــه ســطح بدنــه آجــری 
ــاد  ــتوار ایج ــی اس ــری نمای ــر بص ــه از نظ ــود ک ــث می ش باع
شــود. تصویــر )ج( نشــان می دهــد کــه چگونــه پنجــره وســیع 

ــد. ــوه می کن ــف جل ــا ضعی ــه نم ــه لب ــک ب نزدی
تعادل: 

تعــادل در بدنــه فضــای شــهری بــه معنــای برابــری، همتــرازی 
یــا همســنگی وزنهــای بصــری درنماســت. بــرای دســتیابی بــه 
ــد  ــا بای ــک نم ــری در ی ــای بص ــام نیروه ــا، تم ــش در نم آرام
یکدیگــر را خنثــی کننــد، یعنــی جمــع نیروهایــی کــه در یــک 
جهــت قــرار می گیرنــد بایــد بــا جمــع نیروهــای جهــت دیگــر 
بــه حــال تعــادل در آینــد. در دو تصویــر )الــف( و )ج( نیروهــای 
ــان  ــر )ب( می ــد. در تصوی ــرار دارن ــادل ق ــت تع ــا در حال نم

نیروهــا تعــادل برقــرار نیســت .
ــا در  ــد ونم ــی کنن ــر را خنث ــا یکدیگ ــا درنم ــر نیروه ــی اگ حت
حالــت تعــادل باشــد جایــگاه روزنــه نبایــد بــه صورتــی باشــد 
کــه تعــادل ترکیــب رابرهــم زنــد. تصویــر )الــف( احجــام ســاده 
ــز  ــه مرک ــک ب ــور نزدی ــط مح ــه در خ ــد ک ــان می ده را نش
ــگاه  ــه جای ــم ک ــر )ب( می بینی ــد. در تصوی ــادل دارن ــت تع حال
ــوی  ــه ق ــد ک ــری ایجــاد می کن ــار، محــور دیگ ــا در کن روزنه ه
تراســت و موجــب میشــود کــه ترکیــب از تعــادل خــارج شــود. 
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ــرار  ــا ق ــه ب ــد ک ــان می ده ــوب را نش ــع مطل ــر )ج( وض تصوی
گرفتــن روزنه هــا در مرکــز، محــور تقویــت شــده و ترکیــب آن 

ــد. ــه چشــم می آی ــی ب ــی طبیع ــه صورت ــون ب کان

ارتباط، مجاورت:
ــه خــودی خــود  ــه ب ــی از بدن ــا جزئ ممکــن اســت عنصــری ی
نســبت و تناســب مطلــوب داشــته باشــد امــا بــا قــرار گرفتــن 
ــا  ــه ی ــزا در آن بدن ــایر اج ــا س ــاط ب ــا در ارتب ــه ای ی در بدن
درارتبــاط بــا بدنه هــای مجــاور ارزش شــکلی خــود را از دســت 
ــاط بدنه هــا و بناهــا  ــا ارتب ــه تنه بدهــد. در طراحــی شــهری ن
باهــم، بلکــه دیواره هــا، درختــکاری، عالئــم و گرافیــک شــهری 
و کف ســازی همــه در ایجــاد یــک ترکیــب دارای وحــدت 

ــد. مؤثرن
امــا مهم تریــن عامــل در ایجــاد ارتبــاط شــکلی میــان دو بنــای 
مجــاور در نمــای شــهری، رابطــه میــان تناســب اجزاء و اشــکال، 
روزنه هــا، ورودیهــا، ســطوح پرنمــا، پیوســتگی خطــوط نماهــا و 
مــواردی دیگــر ماننــد رنــگ و ترکیــب مصالــح اســت. تصویــر 
دو بنــای مجــاور یکــی بنــای قدیمــی  بــه ســبک کالســیک نــو 
)ســمت راســت( و دیگــری بنــای کامــاًل جدیــد )ســمت چــپ( 
 )Kudamm( ــن ــهر برلی ــز ش ــای مرک ــی از خیابان ه را در یک
نشــان می دهــد. ارزشــی شــکلی بدنــه بنــای جدیــد در ارتبــاط 

بــا بنــای قدیمــی در اوج قــرار دارد.

مقیاس ونسبت و تناسب:
مفهــوم نســبت و تناســب درارتبــاط میــان ابعــاد یــک ترکیــب 
ــد در،  ــدی مانن ــب دوبع ــک ترکی ــه در ی ــت چنانک ــه اس نهفت

ــد.  ــن میکن ــرض، تناســب دار را تعیی ــاع و ع رابطــه ارتف

ــف( و  ــر )ال ــد در تصوی ۶۸. تناســب در یــک ترکیــب دو بعــدی مانن
ــا میــدان )تصویــر ب(. یــک ترکیــب ســه بعــدی ماننــد اطــاق ی

ــان  ــه می ــت و رابط ــرح اس ــی مط ــه فضای ــاق رابط ــک اط در ی
ــت.  ــب اس ــده تناس ــول تعیین کنن ــرض و ط ــاع و ع ارتف

ــان  ــه می ــن رابط ــهری( همچنی ــای ش ــدان )فض ــورد می در م
ارتفــاع متوســط بدنــه میــدان و عــرض و طــول میــدان مــورد 

نظــر اســت. 
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ــه  ــان ارتفــاع متوســط ب ــی میــدان تفــت، تناســبی کــه در کل احســاس می شــود، رابطــه می ــه اصل ــی ماننــد بدن ۶۹. در یــک ترکیــب پلکان
ــردد: ــن حاصــل می گ ــدان اســت، و چنی عرضــی می

۷۰. مقایســه انــدازه دو فضــای داالن و شبســتان در مســجد شــیخ لطــف اهلل. ایــن تقابــل شــدید فضایــی و شــکلی و تحــرک بصــری موجــب 
ــود. ــی می ش ــی زیبایی شناس ــای حس ارض
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بحــث نســبت دربدنه ســاختمانی که دارای ارزش معماری اســت 
پیچیــده تراســت. اینجــا مقصــود ارتبــاط )انــدازه( اجــزاء نســبت 
بــه یکدیگــر از ســویی و نســبت بــه تمــام بدنــه بــه مثابــه یــک 
کل از ســوی دیگــر مــورد نظــر اســت. در واقــع اینجا سیســتم و 
سلســله ای از نســبت ها درارتبــاط بــا هــم تأثیــر می گذارنــد. در 
ــای قدیمــی  ــای خانه ه ــه حیاط ه ــزد یابدن ــای ی ــه میدا ن ه بدن
ــد. ــوان دی ــی می ت ــه خوب ــاط را ب ــن ارتب ــن( ای ــه نائی ) نمون

ــاز  ــوع ب ــدان موض ــا می ــان ی ــهری خیاب ــای ش ــه فضاه در بدن
ــان  ــات می ــله ای از ارتباط ــا سلس ــود. اینج ــر می ش ــده ت پیچی
ــن بســیاری از  ــا باهــم و همچنی ــه و بدنه ه ــک بدن اجــزاء در ی
ــذار اســت و  ــرده تأثیرگ ــه ناظــر را احاطــه ک ــر ک عناصــر دیگ
مقیــاس  در واقــع مقایســه مجموعــه ای از اندازه هــا و نســبت ها 
ــن مقایســه  ــر اســت. ای ــا یکدیگ ــا و عناصــر شــهری ب در نماه
ــل  ــدان حاص ــان می ــا می ــان ی ــیر خیاب ــر در مس ــرای ناظ ب
می شــود. اصــوالً مقیــاس شــهر بحثــی اســت مفصــل و آنچــه 
ــاس فضــای شــهری اســت.  ــط مقی اینجــا موردنظــر اســت فق
وقتــی ناظــر در برابــر یــک نما و یــا مجموعــه نماهایی در مســیر 
ــه  ــد ب ــه می بینن ــرد، از آنچ ــرار می گی ــدان ق ــا می ــان ی خیاب
دریافتــی می رســد کــه بــا بلنــدی قامــت او و ابعــاد ترکیباتــی 
ــاس  ــم مقی ــر در فه ــد ناظ ــس ق ــاط دارد. پ ــد ارتب ــه می بین ک

ــن  ــه فضــای شــهری طراحــی شــده )در ای ۷۱.  نســبت و تناســب در نمون
کتــاب هســته درونــی شــهر یــزد(. ســه تصویــر بــاال طرح هــای پیشــنهادی 
اســت و دو تصویــر پاییــن مربــوط بــه قســمت های اجــرا شــده اســت )نــگاه 
کنیــد بــه صفحــه ۳۱(. نســبت عــرض فضــا بــه ارتفــاع بدنه هــا بســته بــه 
تقابــل فضاهــا از     تــا حــدود      در تغییــر اســت. در قســمت هایی 
ــد درخــت و درختچــه از شــدت  ــاز می شــود برخــی اجــزا مانن کــه فضــا ب

ــد. ــا می کاه ــعت فض وس
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و  تناســب  و  نســبت   .۷۲
خطــوط نمــا در خیابان هــای 
منطقــه  شــده  نوســازی 
کروزبــرگ برلیــن، نســبت 
ــاع  ــه ارتف ــان ب ــرض خیاب ع
پنــج  )معمــوالً  بدنه هــا 
طبقــه( نزدیــک بــه یــک 
اســت، تناســب مطلــوب و بــا 
مقیــاس بــرای یــک خیابــان 
شــهری- محلــی. ارزش هــای 
فضایــی ایــن نمونــه خیابــان 
عــالوه بــر نســبت و تناســب 
فضایــی از جملــه پیوســتگی 
خطــوط نماهــا و معمــوالً 
ــا، ســادگی اشــکال،  پنجره ه
نســبت و تناســب مرتبــط 
به ویــژه  بدنه هــا  اجــزای 
پنجره هــا وحــدت شــکلی 
عالئــم و مبلمــان شــهری 

ــت. اس
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ــاری و  ــخ معم ــه در تاری ــا ک ــا آنج ــود ت ــع می ش ــاس واق اس
طراحــی شــهری از مبحثــی بــه نــام »مقیــاس انســانی« ســخن 
رفتــه اســت. در بحــث مقیــاس انســانی بایــد نســبت و تناســب 
ــای  ــه ای از بدنه ه ــا مجموع ــاختمان، ی ــه س ــک بدن ــک در، ی ی
ــه انســان در نظــر گرفــت. ناظــر  فضاهــای شــهری را نســبت ب
در گذرهــا یــا خیابان هــا و میدانچه هایــی کــه بــا بناهــای 
یــک طبقــه یــا دو طبقــه محصــور می شــوند احساســی ارتبــاط 
ــرف  ــه از دو ط ــی ک ــا در فضاهای ــد ام ــدا می کن ــب پی متناس
ــی  ــن احساس ــوند ای ــور می ش ــد محص ــاختمان های بلن ــا س ب
از میــان مــی رود. لــذا طراحــان شــهری بــرای متعــادل کــردن 
ــتن  ــب نشس ــا عق ــه ب ــده اند ک ــری اندیش ــت تدابی ــن وضعی ای
)Setback( طبقــات چهــارم بــه بعــد همــراه اســت و در ادامــه 

ــدان خواهیــم پرداخــت. ایــن مطالعــه ب
مقیاس انسانی و تناسب:

اجــزای نمــا ماننــد در و پنجــره نیــز دارای اهمیــت اســت. در 
پنــج دری خانــه فاطمی نائیــن نســبت ارتفــاع هــردر بــه عــرض 
تقریبــاً      اســت و در ســه دریهــای جانبــی ایــن نســبت حــدوداً        
ــج  ــد پن ــر نشــان می ده ــه تصوی ــور ک ــوع همان ط       درمجم
دری درارتبــاط بــا ســطح شیشــه خور فوقانــی و نورگیــر افقــی 
ــه خــود  ــی آورد ک ــه وجــود م ــدی را ب ــن ترکیــب جدی زیرزمی
ــع افقــی  دارای تناســب وزینــی اســت، یعنــی مربعــی کــه ضل
آن کمی کشــیده تر از بلنــدی آنســت. ایــن همان طــور کــه 
ــادق  ــز ص ــه دری نی ــاره س ــر درب ــی دیگ ــه صورت ــم، ب می بینی
اســت. حــال اگــر مقصــود مــا ایجــاد ورودی بلندتــری در بنــا 
باشــد، می توانیــم نســبت مطلوبــی ماننــد     را در نظــر داشــته 
باشــیم. نســبت طاقنمــای بلنــد و زیبــای امامــزاده ســهل بــن 

ــن  ــهل ب ــزاده س ــای امام ــد و زیب ــای بلن ــبت              در طاقنم ۷۳. نس
ــزد.  ــی ی عل

۷۴. روش افزایش اندازه با حفظ نسبت و تناسب .
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۷۵. ارتبــاط دیــد انســان و بدنــه فضــای شــهری بــا در نظــر گرفتــن زاویــه 
ــا زاویــه ای ۲۷ درجــه  یــا فاصلــه، ناظــر در فاصلــه ای دو برابــر یــک نمــا )ب
نســبت بــه نمــا( می توانــد نمــا را کامــاًل ببینــد. مثــال ایــن تصویــر نمــای 

دو طبقــه اســت.

علــی بــود کــه متأســفانه در دخالت هــای ناآگاهانــه اخیــر بهــم 
خــورد تقریبــاً از چنیــن نســبتی برخــوردار بــوده اســت. روشــی 
ــر ۷۴ نشــان داده  ــظ تناســب در تصوی ــا حف ــدازه ب ــش ان افزای

شــده اســت. 
همــان طــور کــه می بینیــم در نســبت و تناســب، انــدازه و عــدد 
دخالــت دارد و پیشــینه ایــن دریافــت کــه زیبایــی بــا نســبت و 
تناســب اندازه هــا ارتبــاط دارد بــه عهــد باســتان بــاز می گــردد. 
ــان  ــی کــه ریشــه قواعــد زیباشــناختی اش در یون فرهنــگ غرب
اســت، قرن هاســت کــه بــه گــردآوری اطالعــات منســجمی  در 
ایــن زمینــه دســت زده اســت. مــا در ایــن زمینــه نیــز ماننــد 
ــاز  ــوز در آغ ــاری و شهرســازی هن ــایر مباحــث نظــری معم س
راه هســتیم، بــا ایــن همــه اطالعــات پرارزشــی دربــاره برخــی 
نــکات ماننــد نســبت و تناســب طاق هــا و بعضــی عناصــر 

معمــاری ایــران فراهــم شــده اســت )۲۳(.
بحــث مقیاســی انســانی فضــای شــهری همیشــه توجــه طراحان 
ــه خــود معطــوف داشــته  ــردازان فضــای شــهری را ب و نظریه پ
اســت. می تــوان ارتبــاط انســان و بدنــه ای از فضــای شــهری را 

روشــن کــرد. ناظــر بــا توجــه بــه میــدان دیــدی۱ کــه دارد)۲۴(، 
بایــد بتوانــد در یــک لحظــه احســاس وحــدت و یگانگــی را در 
بدنــه )بــا همزمــان دیــدن اجــزاء مرتبــط در بدنــه( درک کنــد. 
ــد  ــا می توان ــک بن ــه ای کــه ی ــر زاوی ماتیــن می نویســد حداکث

1.Field of Vision 
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بــا ناظــر ایجــاد کنــد برابــر بــا ۲۷ درجــه یــا محــل ایســتادن 
ناظــر در فاصلــه ای تقریبــاً دو برابــر ارتفــاع بنــا محاســبه شــده 
اســت. ناظــر کــه در برابــر بنایــی قــرار می گیــرد فقــط     میدان 
دیــدش بــاالی چشــم قــرار دارد. بــه عبــارت دیگــر در فاصلــه 
حــدود ۲۲ متــر از ایــن کار ارتفــاع بایــد حــدود ۹ متــر یــا ســه 
ــه  ــب مجموع ــری ترکی ــاظ بص ــد از لح ــا بتوان ــد ت ــه باش طبق
ــا  ــم )میدانچــه ی ــر بخواهی ــد. حــال اگ ــه را درک کن ســه طبق
ــر و  ــی خصوصی ت ــه مقیاس ــم ک ــاد کنی ــی( ایج ــی محل خیابان
خودمانی تــری )intimate Scale( داشــته باشــد یعنــی فاصلــه 
ــناخت  ــایگان راش ــوان در آن همس ــه بت ــد ک ــان باش در آن چن
 )facial expression( و بــه عبارتــی صــورت آنهــا را تشــخیص
داد، فاصلــه افقــی ناظــر از بنــا بایــد حــدود ۱۲ متر و ســاختمان 
بایــد دو طبقــه باشــد. از ایــن مطالعــات عــرض خیابان هایــی بــا 
ــن  ــود. بدی ــتنتاج می ش ــه اس ــه و دو طبق ــه طبق ــای س بدنه ه
ــاد  ــری ایج ــا ۲۴ مت ــی ۲۱ ت ــا عرض ــای ب ــی در خیابان ه معن
ــای دو  ــری بناه ــای ۱۲ مت ــه و در خیابان ه ــه طبق ــای س بناه
طبقــه مطلــوب و متناســب خواهــد بــود)۲۵(. در طــرح خیابــان 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــر م ــه حاض ــه در مطالع ــزد ک ــری ی ۱۲ مت
ــک  ــان ی ــوی خیاب ــده دوس ــای محصورکنن ــت بناه ــه اس گرفت
ــرا  ــا اج ــن فض ــال از ای ــه ح ــا ب ــه ت ــد و آنچ ــا دو طبقه ان ی
ــا  ــوب را نشــان می دهــد. بدیهــی اســت ب شــده مقیاســی مطل
وســعت یافتــن فضــای شــهری تعــداد طبقــات ســاختمان های 
ــد افزایــش یابــد و معمــوالً همــواره  محصورکننــده نیــز می توان
ــاع  ــاور ارتف ــای مج ــه بناه ــبت ب ــاخص نس ــر ش ــی عناص برخ
بیشــتری می گیرنــد. در کتــاب طراحــی فضــای شــهری ۱ 
فضاهــای شــهری درســیه نــا، ونیــز، بلونیــا، از ایــن دســت بــه 
ــن  ــاس مفهومی گســترده تر از آنچــه در ای ــد. مقی شــمار می رون

نوشــته بــدان اشــاره شــده دارد. بــرای مثــال مقیــاس و انــدازه 
ــزی شــهری  ــه ای اســت کــه در حــوزه برنامــه ری شــهرها مقول
ــت.  ــث اس ــل بح ــی قاب ــزی مل ــب برنامه ری ــم در قال و آن ه
شــهرهای غربــی بــه ویــژه بعــد از جنــگ جهانــی دوم تجربــه ای 
از مقیــاس را )کالن قیــاسMegascale ( سرگذاشــتند و امــروز 

ــاره بحــث مقیاســی انســانی شــهرها مطــرح شــده اســت. دوب

هماهنگی:
ــارت  ــهری عب ــای ش ــی فض ــاری و طراح ــی در معم هماهنگ
اســت از ترتیــب، تنظیــم و ارتبــاط متناســب و متوافــق اجــزا و 
عناصــر کالبــدی و فضایــی. بــه گفتــه ماتیــن در معمــاری غــرب 
دونگــرش نســبت بــه تنظیــم و ترتیــب اجــزا و عناصــر معمــاری 
ــل  ــه حاص ــیک ک ــی کالس ــب طراح ــی مکت ــود دارد، یک وج
نظریــات طراحــان یونانــی اســت و ویتروویــوس )معمــار رومــی( 
ــری  ــد و دیگ ــیر کرده ان ــانس تفس ــروان وی در دوره رنس و پی
ــری  ــث نظ ــا مباح ــت ام ــطی اس ــرون وس ــتادان ق ــب اس مکت
ــیک دوره  ــندگان کالس ــب از نویس ــاری اغل ــی در معم هماهنگ
رنســانس اســت. آلبرتــی و دیگــر نظریه پــردازان دوران باســتان 
ــامل  ــی ش ــتند، بنای ــا می دانس ــی بن ــی ذات ــی راهماهنگ زیبای
مجموعــه ای از نســبت ها، نســبت هایی کــه زاییــده هــوس 
ــت.  ــی اس ــتدالل عین ــر اس ــی ب ــه مبتن ــت بلک ــان نیس طراح
کلیــد فهــم نســبت درســت بــرای طراحــان کالســیک سیســتم 
ــانس  ــت و در دوران رنس ــورث اس ــیقی فیثاغ ــی موس هماهنگ
آلبرتــی از چنیــن مفاهیمــی  نتیجــه ســاده و مؤثــری می گیــرد. 
بدیــن معنــی: قطعاتــی )فواصلــی( کــه تنظیــم اصوات گوشــنواز 
ــه چشــم  حاصــل وجــود آنهاســت، همان هایــی هســتند کــه ب
نیــز خوشــایندند. بنابرایــن همــه قواعــد نســبت در معمــاری و 
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۷۷. درک نســبت و تناســب زیبــا ریشــه در فرهنــگ بشــری دارد، در اینجــا ۷۶. مستطیل     )مأخذ: ماتین، ص ۴۵(
ــس ۳/۲/ ۱۳۰۸،  ــخ عک ــه )تاری ــارت وثوق الدول ــر، عم ــه معاص ــک نمون ی
آرشــیو مهندســی ســرابندی( را در تهــران می بینیــم کــه پنجره هــای 

ــت. ــتطیل      اس ــبت مس ــاً دارای نس ــی آن تقریب اصل
فضــای شــهری همــان اســت کــه در موســیقی می بینیــم. یکــی 
ــوان  ــانس به عن ــاری رنس ــه معم ــه در نظری ــبت هایی ک از نس

نســبت خوشــایند پذیرفتــه شــده مســتطیل     اســت.
ــه  ــیم ب ــل تقس ــت:که قاب ــن اس ــالع آن چنی ــبت اض ــه نس ک
ــت.  ــب اس ــبت و تناس ــن نس ــا همی ــابه ب ــای مش ــتطیل ه مس
ایــن نســبت تنهــا بــرای مقاصــد ســاختمانی نیســت، بلکــه در 
مــوارد دیگــر، از جملــه در انــدازه کاغــذ A4 نیــز بــه کار رفتــه 
ــا  ــمت های نم ــاط قس ــرای ارتب ــه ب ــری ک ــبت دیگ ــت. نس اس
    )Golden Section( ــه نســبت طالیــی ــه کار رفتــه مشــهور ب ب

                      اســت. سلســله پیوســته ای از ایــن نســبت را 
ــن  ــه دســت آورد              :  در ای ــول ب ــن فرم ــوان از ای می ت
ترکیــب مربعــی به صــورت شــکل ۷۸ در نظــر می گیریــم و آن 
ــی رســم  ــه شــعاع قطــر مســتطیل کمان ــم. ب را نصــف می کنی

ــع را قطــع کنــد. ــا امتــداد ضلــع مرب می کنیــم ت
 اگر فرض کنیم که        خواهیم داشت :  
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۷۸. نسبت طالیي )مأخذ: ماتین  ص ۴۶(

ــروش، ۱۳۶۹، ص  ــر، س ــران در تصوی ــذ ته ــار )مأخ ــر قاج ــر در قص ۷۹. س
ــبت  ــاً دارای نس ــی تقریب ــای جانب ــه دریه ــط و س ــج دری وس ۱۷۵ ( پن

ــت. ــی اس طالی

پــس نســبت در مســتطیل طالیــی برابــر بــا ۱:۱/۶۱۸ خواهــد 
ــبت  ــود نس ــدول خ ــام م ــرح نظ ــرای ط ــه ب ــود. لوکوربوزی ب
طالیــی و نســبت های ریاضــی یونــان را اســاس قــرارداد و 
روابــط ریاضــی جدیــدی کشــف کــرد کــه خــود بحــث مفصلــی 
اســت. بحــث نســبت های رمزآمیــز ریاضــی کــه بــه هماهنگــی 
ــا  ــانس و ت ــا رنس ــتان ت ــان باس ــر و یون ــود از مص ــر می ش منج

ــوده اســت )۲۶(. ــواره مطــرح ب دوران معاصــر هم
ــی  ــاری ایران ــی در معم ــن مفاهیم ــاره چنی ــا درب ــات م اطالع
ــد  ــا چن ــر تنه ــت. در دوران حاض ــدود اس ــیار مح ــوز بس هن
بررســی در زمینــه طاق هــا صــورت گرفتــه کــه تنهــا بــر 
ــه  ــا تکی ــواع طا ق ه ــی ان ــات هندس ــیم و خصوصی ــوه ترس نح
ــوان گفــت کــه یکــی از علــل هماهنگــی در فضــای  دارد. می ت
ــواع  ــی از ان ــردن یک ــه کارب ــهری ب ــا ش ــاری ی ــر معم ــک اث ی
ــوده  ــف ب ــبات مختل ــا تناس ــا ب ــا ام ــه دره ــا مجموع ــا ی طاق ه
ــان  ــی مســجد مظفــری کرم ــه اصل ــال در بدن ــرای مث اســت. ب

طــاق بلنــد ایــوان اصلــی و طاقنماهــا و طاق هــای فرعــی 
ــن  ــی در ای ــت و هماهنگ ــبدری اس ــاق ش ــواع ط ــه از ان هم
بدنــه بایــد به  طــور عمــده نتیجــه اســتفاده از یــک نــوع طــاق 
ــئله  ــوس مس ــوع ق ــک ن ــروی از ی ــد از پی ــی بع ــد. از طرف باش
ــور  ــاالی مح ــطح ب ــوع س ــامل مجم ــاق ش ــبات کل ط تناس
قــوس و مســتطیل زیــر مطــرح می شــود. برخــی طاق هــا 
کشــیده و بلنــد اســت ماننــد همیــن طــاق بلنــد ایــوان 
ــزد  ــع ی ــی مســجد جام ــاق ورودی اصل ــا ط ــان ی مســجد کرم
ــا تناســبات  ــواع طاق ه ــاه اســت. ان ــز کوت ــا نی برخــی از طاق ه
ــث  ــا بح ــاره آنه ــوز درب ــه هن ــد ک ــد می آورن ــی راپدی متفاوت
نشــده اســت. فرانــکُار۱ علــت هماهنگــی در ترکیبــات معمــاری 
ــد.   ــی می دان ــاده هندس ــزا س ــکال واج ــن اش ــه کار گرفت را ب
}هرانــدازه تنــوع شــکلی اجــزا زیادتــر باشــد حصــول هماهنگی 

ــت )۲۷(.{ دشوارتر اس

1.Frank Orr 
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۸۰.  مســجد مظفــری کرمــان، بــه کاربردن 
یــک نــوع طــاق )طــاق شــبدری( در ایــوان 
ــا  اصلــی و طاقنماهــا و طاق هــای فرعــی )ب
ــی  ــده هماهنگ ــت عم ــف( عل ــدازه مختل ان
ــی از  ــاس عکس ــر براس ــت )تصوی ــه اس بدن
ــاری،  ــر و معم ــه هن ــا در مجل ــه پیرنی مقال

ــال ۱۳۴۹(. ــماره ۸، س ش

تقارن، تعادل، تقابل /تباین، مركز و ریتم: 
تقــارن در بدنه)هــا( و فضا)هــا( شــهری عبــارت اســت از ترتیــب 
ــط  ــک خ ــوی ی ــد در دو س ــزای همانن ــر و اج ــش عناص و آرای
ــد  ــازی از عه ــاری و شهرس ــارن در معم ــور . تق ــه( مح )صفح
باســتان تــا بــه امــروز همــواره مــورد توجــه بــوده اســت. چــون 
فلســفه هنــر و قواعــد شــکل دهنده فضــای معمــاری و شــهری 
ــرب  ــای غ ــدون راهنم ــورت م ــه ص ــاز ب ــان آغ ــان از هم یون
بــوده، محققــان غربــی اساســی مباحــث ریاضــی و زیباشــناختی 
ــه تقــارن را نیــز ماننــد ســایر قواعــد شــکل دهنده از  مربــوط ب
یونــان میداننــد و بــه مصــر و به ویــژه بــه شــرق نظــر چندانــی 
نداشــته اند. علــت همانطــور کــه گفتیــم تجربــه غنــی غــرب در 

ــی نظــری و اصــول و قواعــد شــکل دهنده فضــای  ــن مبان تدوی
ــه ای کــه ســابقه  ــان و روم باســتان اســت. تجرب شــهری در یون
۲۵۰۰ ســاله دارد و به ویــژه از افالطــون )قــرن چهــارم قبــل از 
میــالد( کــه دربــاره زیبایــی و نیکــی و تناســب و تقــارن و نظــم 
گفتگــو می کنــد شــروع می شــود )۲۸(، و تــا ویتروویــوس 
ــه امــروز  ــا ب رومــی در قــرن اول قبــل از میــالد و رنســانس و ت
ادامــه می یابــد. در مــورد ایــران آنچــه تــا ایــن مرحلــه می تــوان 
ــهری  ــاری و فضــای ش ــارن در معم ــه تق ــن اســت ک ــت ای گف
چــون همــواره قریــن وحــدت بــوده وضــع قویتــری پیدا کــرده و 
همــواره بــا عنصــر پرقــدرت مرکــزی همــراه بــوده اســت. توجــه 
بــه مرکــز و هدایــت بــه مرکــز و مبــدا در شــیوه تصویرســازی 
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ایــران باســتان ســابقه دارد )۲۹(. در بدنــه میدان هــای منطقــه 
ــه  ــکاء و جاذب ــل، ات ــای وســط نقــش محــور ثق ــزد، طاقنماه ی
جهت دهنده انــد،  و  دارنــد  بصــری  جاذبــه  می یابنــد،  را 
ــود  ــزی می ش ــب مرک ــن ترکی ــه همی ــت متوج ــر نخس و ناظ
کــه موجــد وحــدت شــکلی اســت. در شبســتان مســجد شــیخ 
لطــف اهلل، محــوری فضایــی را )به رغــم وجــود ورودی شبســتان 
و روزنه هــا( می تــوان درک کــرد کــه کــف مکعــب را بــه نــوک 
ــان  ــد می ــن شــکل پیون ــن عالی تری ــد و ای ــد وصــل می کن گنب

زمیــن و آســمان اســت. 
ــد در  ــدت باش ــد وح ــا فاق ــارن ام ــی متق ــت ترکیب ــن اس ممک
ــد  ــا فاق ــارن ام ــی متق ــر ۱ ترکیب ــر ۸۱ تصوی ــه تصاوی مجموع
وحــدت را نشــان می دهــد. در ایــن تصویرمــا بــا مراکــز دوگانــه 
ــی در راه  ــر ۲ گام ــم. تصوی )دو محــور( کشــش بصــری مواجهی
ــزی  ــر ۳ مرک ــت و در تصوی ــد اس ــری جدی ــز بص ــاد مرک ایج
ــع  ــده و در واق ــاد ش ــی ایج ــز جانب ــه دو مرک ــبت ب ــر نس قویت
مرکــز جانبــی بــه محــور جدیــد پیوســته اســت )۳۰(. در بدنــه 
شــهرداری قدیــم میــدان توپخانــه ترکیــب مرکــزی نســبت بــه 

ــت را دارد.  ــن خصوصی ــی همی ــب جانب دوترکی
هــر چنــد ترکیــب متقــارن بــه صورتــی کــه گفتیــم )متقــارن 
و دارای وحــدت( دارای تعــادل کامــل اســت، ترکیــب نامتقــارن 
نیــز می توانــد بــه صورتــی بــه تعــادل انجامــد. ترکیــب متعــادل 
ترکیبــی اســت کــه اســتحکام الزم را دارا اســت. دربــاره مفهــوم 
تعــادل در همیــن مبحــث ســخن رفتــه اســت و اینجــا در مــورد 
ــدام  ــا ان ــوان آن را ب ــه می ت ــم ک ــه رامی افزایی ــن نکت ــارن ای تق
انســان مقایســه کــرد. بدیــن معنــی کــه انــدام انســان از نیمــرخ 
ــرو  ــه از روب ــی ک ــت در حال ــده اس ــی پیچی ــان دهنده تعادل نش
ــرار  ــوان گفــت کــه ق ــه می ت ــی ایســتا دارد. در مــورد بدن تقارن

گرفتــن وزن )بصــری( زیادتــر نزدیــک بــه تکیــه گاه تعــادل، بــا 
قــراردادن وزن )بصــری( کمتــر ولــی در فاصلــه بیشــتر از تکیــه 

گاه تعــادل، ترکیــب را بــه حــال تعــادل در مــی آورد)۳۱(. 
ممکــن اســت نمــای بنایــی بــه خــودی خــود دارای تقــارن یــا 
تعــادل نباشــد، امــا در ترکیــب بــا نماهــای دیگــر تعــادل حاصل 
ــاط بصــری  ــراری ارتب ــا برق ــر ب ــرای ناظ ــر ب ــن ام ــود. ای می ش
میــان نماهــا و دیدهــای مرتبــط و پیاپــی حاصــل میشــود. امــا 
بــه گفتــه ماتیــن خــط تعــادل بــه هــر حــال نبایــد در منتهــای 
ــه  ــک ب ــی نزدی ــد در جای ــه بای ــرد، بلک ــرار گی ــب ق ــه ترکی لب
مرکــز ترکیــب، حــد فاصــل وســط و فاصلــه یــک ســوم از لبــه 

واقــع شــود)۳۲(. 
ــا وزن مبحــث مفصلــی را در هنــر تشــکیل می دهــد.  ریتــم۱ ی
درنمــای معمــاری و فضــای شــهری کــه بحــث ماســت، ریتــم 
ــه  ــی اســت ک ــوی، منظــم و پیوســته عناصــر و اجزای ــرار ق تک
ــاری  ــم در معم ــن ریت ــه ماتی ــه گفت ــد. ب ــد می آورن کل را پدی
ــا  ــه بدان ه ــری ک ــت. عناص ــر اس ــدی عناص ــول گروه بن محص
ــورد  ــا م ــد ی ــاد می کنن ــه ایج ــه و وقف ــود، فاصل ــه می ش تکی
ایــن اســت کــه درک  تأکیــد قــرار می گیرنــد. حقیقــت 
ــت.  ــر نیس ــیقی میس ــدون درک موس ــم ب ــق ریت ــوم عمی مفه
ریتــم برانگیزنــده احساســات اســت. راســکین نیــز بــه اهمیــت 
جنبــه موســیقایی ریتــم نظــر دارد و ریتــم را جزئــی از جریــان 
ــزادار  ــای ســنج در دســته های ع ــی)۳۳(. صــدای ضربه ه زندگ
یــا صــدای نواختــن نتهــا در یــک ســاز، بیــان ریتــم اســت. در 
ــه طــاق در نمــا عنصــری  ــک دهان ــران، ی ــای شــهری ای فضاه
ایســتا اســت، امــا دو، ســه و چنــد دهنــه طــاق مبیــن، تکــرار، 
حرکــت و ریتــم اســت. ردیفــی از طاقنماهــا اگــر در تقابــل بــا 

1.Rhythm 
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طاقنماهــای بلندتــر قــرار نگیرنــد، حاصــل یکنواختــی خواهــد 
بــود. در میدان هــای یــزد ایــن یکنواختــی بــا تاکیــد بــر 
طاقنماهــای مرکــزی بــه بهتریــن وجهــی ازمیــان رفتــه اســت. 
دربــاره تقابــل و تبایــن فضاهــا پیشــتر گفتگــو کردهایــم)۳۴(، و 
در بحــث حاضــر یــادآوری می شــود کــه رمــز جذابیــت مســجد 
شــیخ لطــف اهلل اصفهــان، در تقابــل و تبایــن دو فضــای کامــاًل 
متقابــل و عمــده، یکــی میــدان نقــش جهــان و دیگــری فضــای 
ــه  ــن دو نهفت ــل ای ــای حدفاص ــن فضاه ــد و همچنی ــر گنب زی
ــه خوبــی  اســت. تصاویــر توصیفــی و تحلیلــی مســجد شــیخ ب
ایــن خصوصیــت را نشــان می دهــد. تقابــل شــکلی در نماهــای 
شــهری نیــز موجــد ارزشــهای بصــری اســت. ســاده ترین صورت 
تقابــل شــکلی دریــک نمــا، غلبــه وســعت یکــی از دو در ســطح 
ــن  ــا در نماســت)۳۵(. بدی ــده نم شیشــه خــور وســطح باقیمان
معنــی کــه یکــی از ایــن دو در مجموعــه نمــا از جلــوه بصــری 

باالتــری برخــوردار باشــد. 
و امــا در ارتبــاط بــا نمــای شــهری و تلفیــق جدیــد و قدیــم و 
ایجــاد یــک کل مطلــوب از میــان ۳۱۰ طــرح جدیــد در برلیــن 
کــه برخــی از آنهــا اجــرا شــده و امــکان دسترســی چنــد نمونــه 
آن بــرای نگارنــده فراهــم شــد، بنایــی اســت در خیابــان مرکزی 
ــاره معمــاری  برلیــن )Kurfurstendamm( . بحــث حاضــر درب
ایــن بنــا نیســت بلکــه دربــاره معمــاری بدنــه آن در ارتبــاط بــا 
بناهــای مجــاور )بحــث طراحــی شــهری( اســت بنــا در کنــج دو 
خیابــان اصلــی و فرعــی قــرار گرفتــه اســت. پیشــینه تاریخــی 
ــی دو  ــم بنای ــرن نوزده ــه در ق ــن اســت ک ــی از ای محــل حاک
ــج  ــتم پن ــرن بیس ــاز ق ــته و در آغ ــرار داش ــل ق ــه در مح طبق
طبقــه شــده اســت. کل بنــا در زمــان جنــگ خســارت اساســی 
دیــد و بعــد از ســقوط دیــوار برلیــن محــل آن بــه صــورت یکــی 

از نقــاط نوســازی برلیــن در آمــد. 
 BMW بنــای ۶ طبقــه جدیــد متعلــق بــه کمپانــی و نمایشــگاه
اســت کــه اجــرای آن در ســال ۱۹۹۴ پایــان پذیرفته و قســمتی 
ــا بناهــای مجــاور ارتبــاط دارد از ارزش هــای  از بدنــه آن کــه ب

زیــر برخــوردار اســت: 
- به ترکیب بناهای تاریخی شهر در دو خیابان اصلی و 

۸۱. یگانگی و دوگانگی نما ) ماخذ ماتین ۵۳(.
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ــزا(  ــال )اج ــه دوب ــن بدن ــابق. در ای ــه س ــدان توپخان ــمالی می ــه ش ۸۲. بدن
ــب  ــا ترکی ــه ب ــد ک ــه ایجــاد می کنن ــارن دوگان ــی دو محــور تق ــوی جانب ق
ــر  ــیم ب ــد )ترس ــادل در می آی ــت تع ــه حال ــب ب ــزی، کل ترکی ــر مرک عنص
اســاس عکس هایــی از آرشــیو مهنــدس ســرابندی. اگــر عنصــر مرکــزی بــا 
توجــه بــه وســعت میــدان و طــول بدنــه قویتــر )بلندتــر و وســیع تر( ایجــاد 

ــود. ــر ب ــوی ت ــب ق ــکلی در کل ترکی ــدت ش ــادل و وح ــد، تع می ش

ــت.  ــده اس ــه ش ــد توج ــرار می گیرن ــا ق ــاور بن ــه مج ــی ک فرع
ــده  ــل ش ــبتاً ح ــون نس ــای پیرام ــا بناه ــاورت ب ــاط و مج ارتب

ــت . اس
- عقب نشــینی طبقــه ششــم تناســب مطلوبــی از عرضــی 

ــد.  ــت می ده ــه دس ــا ب ــاع بن ــه ارتف ــبت ب ــا نس خیابان ه
- ایــن بنــا بویــژه در ارتبــاط بــا بناهــای مجــاور کــه یــک نمونــه 
آن در تصویرســال ۱۹۴۶ بــه چشــم می خــورد مجموعــه ای 
ــری  ــتحکام بص ــه از اس ــد ک ــاد می کن ــته ایج ــط و پیوس مرتب

برخــودار اســت. 
ــا از  ــم روزنه ه ــر و ریت ــاط و تصاوی - پیوســتگی خطــوط و ارتب
نظــر شــکل و تناســب و رنــگ و بافــت مصالــح و میــزان ســطح 
شیشــه و ســطح پرمجموعــه نماهــا بــه هماهنگــی منجــر شــده 

اســت. 
اگــر بخواهیــم ویژگی هــای عمــده و ارزش هــای شــکلی تلفیــق 
ــر  ــد را دقیق ت ــای جدی ــگ و بن ــش از جن ــی  پی ــای قدیم بن
ــل  ــادگی، تقاب ــا از س ــر دو نم ــت ه ــد گف ــم بای ــی کنی بررس
ــم  ــب و ریت ــزا، ترکی ــوب در کل ودر اج ــب مطل ــکلی، تناس ش
ــی و  ــه هماهنگ ــز ب ــم نی ــا باه ــق آنه ــد و تلفی ــزا برخوردارن اج

وحــدت شــکلی منجــر شــده اســت.
ــه در  ــگ ک ــش از جن ــده پی ــاختمان باقیمان ــه س ــب بدن ترکی
تصویــر ۸۳ بــه چشــم می خــورد و مرمــت شــده و در طراحــی 
ــا  ــر قرنیزه ــالوه ب ــر ۸۴ و ۸۵(، ع ــده )تصاوی ــده ش ــو گنجان ن

ــر اســتوار اســت: ــر عناصــر زی اساســاً ب
ــت  ــاده و یکنواخ ــورت س ــی به ص ــای افق ــف پنجره ه ۱( ردی
کــه در ترکیــب بــا دو ردیــف تورفتگــی عمــودی ریتــم جدیــدی 

ــد. ــدا می کنن پی
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بلــوک  کنــج  از  تصویــری   .۸۳
ــان  ــای زم ــیب دیدگیه ــد از آس بع
ــی  ــاختمان قدیم ــگ۱۹۴۶. س جن
ــخص  ــتاره مش ــده ) باس ــت ش مرم
شــده( کــه در طــرح نــو گنجانیــده 

شــده اســت
)P.5 City Projekte ماخذ( 

 City ۸۴. مجموعــه جدیــد  )ماخــذ
 )P.5 Projekte



۱۱۲

۸۵. ترکیب با ارزش مجموعۀ نماي خیابان.

۸۶. مجاورت بناي قدیمي و بناي جدید.

ــر  ــا عناص ــر ۸۴ و ۸۵ ( ب ــد )تصاوی ــای جدی ــه بن ــب بدن ترکی
ــود: ــخص مي ش ــر مش ــده زی عم

۱( ردیــف پنجره هــای افقــی و اجــزای ســطوح پرنمــا در 
ــای قدیمــی . ــه بن ــا عناصــر مشــابه در بدن ــاط ب ــداد و ارتب امت

۲( ســه ترکیــب پیــش آمــده پنجــره در امتــداد و ارتبــاط و در 
عیــن حــال در تضــاد بــا ترکیــب تــو رفتــه بنــای قدیمــی .

ــب  ــه ترکی ــی )ادام ــف قســمت فوقان ــب نشســتگی ظری ۳( عق
ــرده  ــه را آســا ن تر ک ــب دو بدن ــکان ترکی ــه ام ــج( ک ــدور کن م

اســت.
ــی و دیگــر اجــزای فرعــی  ــن اجــزای اصل ۴( ترکیــب همــه ای
ــن  ــن نمــا در عی ــری منجــر شــده، و ای ــه هماهنگــی کم نظی ب
ســادگی، مبیــن درک قواعــد شــکل دهنــده در رونــد طراحــی 

ــت. ــمندانه از آنهاس ــری هوش و بهره گی
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ســاختمان  بدنــه ی  ترکیــب   .۸۷
در  جنــگ  از  پیــش  باقیمانــده 

خیابــان. نمــای  مجموعــه 

۸۸. ترکیــب بدنــه ی بنــای جدیــد در 
مجموعــه نمــای خیابــان.
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یادداشت ها و مآخذ

۱ .مطالعاتــی دربــاره طراحــی شــهری بــه تدریــج از ســال ۱۳۶۵ در واحــد 

شهرســازی و معمــاری وزارت راه و شهرســازی صــورت گرفتــه، ونتایــج آن 

ــد  ــگاه کنی ــه ن ــی منتشــر شــده اســت از جمل ــا و مقاالت به صــورت کتاب ه

ــای  ــهری و فضاه ــی ش ــهای طراح ــول و روش ــود، اص ــلی، محم ــه: توس ب

ــازی و  ــات شهرس ــات و تحقیق ــز مطالع ــد ۱، مرک ــران جل ــکونی در ای مس

ــال ۱۳۶۵.  ــران، س ــاری ای معم

ــهری  ــای ش ــر . طراحــی فض ــادی ناص ــکاری بنی ــا هم ــود. ب ــلی، محم توس

دوجلــد، مرکــز مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران 

.۱۳۷۲ و   ۱۳۷۱ ســال های 

2. Bacon, NEdmund, Design of Cities, Thames 

Hudson, 1975, p 15.

۳. فشــرده ای از ایــن مبحــث در بخــش ســوم کتــاب طراحــی فضــای شــهری 

۲، ص ۵۵ آمــده اســت. 

۴. همان جلد یکم ص ۶.

ــی  ــارات و آموزش ــازمان انتش ــدن۳، س ــخ تم ــت. تاری ــل دوران ۵ و ۶.  وی

انقــالب اســالمی . چــاپ دوم ۱۳۶۷، ص ۴۲۰. 

ــاره معنــی و مفهــوم نظــم نــگاه کنیــد  - . بــرای بحــث نســبتاً دقیقــی درب

بــه:

 Cliff Moughtin, Urban Design, Street and square 

Butterworth Architecture. Oxford 1992, PP, 30-25

۸.  نگاه کنید به: 

ویــل دورانــت. لــذات فلســفه، ترجمــه عبــاس زریــاب، ســازمان انتشــارات و 

آمــوزش انقــالب اســالمی  ۱۳۶۹، ص ۲۱۸.

۹. همان ص ۲۱۸ . 

۱۰. بحــث نیکلســون دربــاره اصــول نظــری فیثاغــورث و فالســفه اســالمی ، 

ضمــن شــرح قطعــه ای اســت از مثنــوی کــه بــا ایــن بیــت آغــاز می شــود: 

بانگ گردش های چرخست این که خلق می سرایندش به طنبورو به حلق

ــوی  ــی  و تفســیر مثن ــه روم ــن نیکلســون، مقدم ــد آل ــه رنال ــد ب ــگاه کنی ن

ــران ۱۳۶۶،  ــی، ته ــر ن ــیان، نش ــس اوانس ــق اوان ــه و تحقی ــوی، ترجم معن

صــص ۱۰۴-۱۰۵.

11. Urban Design, P.26.

12. ibid. P.26.

۱۳ . بــرای شــرح روشــنی از احــداث مجموعه هــای بــه ظاهــر منظــم نــگاه 

کنیــد بــه فصــل اول و دوم کتــاب زیــر:

Roger Transik, Finding Lost Space van Nostrand, 

1986.

14. Urban Design, P26.

15. ibid. P28.

۱۶. اصول و روش های طراحی شهری، ص ۴ . 

۱۷. تمــام کتــاب The Sense of Unity نوشــته اردالن- بختیــار در پــی 

ــی در دوره اســالمی  اســت.  بیــان معنــی وحــدت در معمــاری و شــهر ایران

ــا در  ــی اســت ام ــاً فلســفی و عرفان ــد نظــم اساس ــز مانن بحــث وحــدت نی

اینجــا چــون هــدف مــا ارائــه مفاهیــم ســاده و کاربــردی اســت لــذا ســعی 

ــی  ــه برخ ــردن ب ــی ب ــرای پ ــم ب ــز می کنی ــت متمرک ــن جه ــود را در ای خ

نــکات دربــاره وحــدت، ترکیــب، نســبت و ماننــد آن نــگاه کنیــد بــه کتــاب 

طراحــی شــهر یــا نوشــته ماتیــن )ماخــذ شــماره ۷ صــص ۳۰-۳۳( . 

۱۸. غالمحســین صــدری افشــار و همــکاران، فرهنــگ فارســی امــروز، نشــر 

کلمــه، ۱۳۷۳، واژه دســتور . 

ــه طراحــی فضــای  ــد ب ــگاه کنی ــزاء ن ــاره بحــث کل و انســجام اج ۱۹. درب

ــص ۱۷-۲۰.  ــهری ۲، ص ش

معمــاری  مســابقه  دربــاره  مختصــری  بحــث  بــه  کنیــد  نــگاه   .۲۰

فرهنگســتان ها توســط نگارنــده، آبــادی، شــماره ۱۳ - تابســتان ۷۳ . صــص 



۱۱۵

. ۲۹-۳۲

۲۱. همان ص ۳۱.

22. A Design Guide for Residential Areas, Country 

Council of Essex 1973, P79

۲۳. از جمله نگاه کنید به مآخذ زیر:

۱ ( غیاث الدیــن جمشــید کاشــانی، رســاله طــان و از ج، ترجمــه و تحشــیه 

ســید علیرضــا جذبــی، ســروش، ۱۳۶۶. 

ــه افســر، فرهنگســرا،  ــی، ترجمــه کرامت ال ــدار، طاق هــای ایران ــدره گ ۲( آن

. ۱۳۶۹

۳( محمدکریــم پیرنیــا، هندســه در معمــاری ایــران، ســازمان میــراث 

فرهنگــی کشــور، ۱۳۷۱. 

ــران، در  ــالمی  ای ــاری اس ــکل یابی معم ــار ش ــمی، هنج ــف ابوالقاس ۴( لطی

معمــاری ایــران، دوره اســالمی ، بــه کوشــش محمــد یوســف کیانــی، ۱۳۶۶، 

ــص ۳۵۸-۳۷۰(  ص

۵( زهــره بزرگمهــری، هندســه در معمــاری ایــران، ســازمان میــراث 

.۱۳۷۱ کشــور،  فرهنگــی 

۲۴. نگاه کنید به: اصول و روش های طراحی شهری ۱، ص ۲۹ . 

ــهری را در  ــردازان طراحــی ش ــای نظریه پ ــده ای از گفته ه ــن چکی ۲۵. ماتی

ایــن زمینــه بازگــو کــرده کــه در اینجــا مــوارد عمــده آن بــا شــرح ســاده تر 

آورده شــده اســت 

نگاه کنید به:

 Urban Design P38. 

۲۶. همان. صص ۴۲-۴۷.

27. Frank orr, Scale in Architecture, Van Nostrand, 

1985, P29.

ــارات و  ــازمان انتش ــتان، س ــان باس ــدن- یون ــخ تم ــت، تاری ــل دوران ۲۸ .وی

ــالمی ، ۱۳۶۷، ص ۵۸۰ .  ــالب اس ــوزش انق آم

ــیری،  ــیدضیاءالدین دهش ــه س ــوت، ترجم ــی ملک ــن، اراض ــری کرب ۲۹. هن

ــوری، ۱۳۷۴، ص ۶۷.  ــه طه کتابخان

. Urban Design P53۳۰. با اقتباس از

۳۱. همان، ص ۵۵ . 

۳۲. همان، ص ۵۷ . 

۳۳. یوجیــن راســکین، گفتگویــی دربــاره معمــاری، ترجمــه محســن 

ــران ۱۳۴۲، ص  ــه، ته ــه ارگانیــک و ســازمان انتشــارات طرف مهــدوی، آتلی

.  ۴۶

۳۴. اصول و روش های طراحی شهري ۱، ص ۶۲.

35. Urban Design, P59.
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ــد  ــطح دی ــن س ــطح زمی ــغال س ــزان اش می
آســمان، عقــب نشــینی، ارتفــاع خطــوط نمــا

تركیب نما در تقاطع ها

ــاره معیارهــای شــکل دهنده غیرملمــوس نماهــای شــهری  درب
ــد. در  ــوان ش ــی عن ــی مطالب ــدت و هماهنگ ــم، وح ــد نظ مانن
اینجــا چنــد معیــار اساســی و ملمــوس و ســنجش پذیر بررســی 
می شــوند کــه اگرچــه جنبــه کمــی  دارنــد و مبتنــی بــر 

ــوس  ــای غیرملم ــا معیاره ــد ب اندازه ان
بــر  مجمــوع  در  و  دارنــد  رابطــه 
کیفــی  تأثیــر  شــهری  نماهــای 

: از  عبارتنــد  و  می نهنــد 
۱( میــزان اشــغال ســطح زمیــن۱ و یــا 
میــزان پوشــیده شــدن ســطح زمیــن 

بــا تــوده ســاختمانی .
۲( قســمتی از بدنــه تــوده ســاختمانی 
کــه در معــرض دیــد ناظــر قــرار 
می گیــرد و بــا صفحــه یــا ســطح دیــد 

ــینی  ــوه عقب نش ــا نح ــن ب ــود و ای ــخص می ش ــمان۲ مش آس
ــر  ــدگاه ناظ ــکان دی ــا و م ــاع بدنه ه ــاختمانی و ارتف ــوده س ت

ــاط دارد. ارتب
ــن  ــته ضم ــث گذش ــه در مباح ــا )ک ــای بدنه ه ــط نم ۳ ( خ
ــه ترکیــب بدنه هــا در  ــدان اشــاره شــد( نســبت ب مثال هایــی ب

. و کنج هــا  تقاطع هــا 

1.Floor area ratio = FRA  

2.Sky- exposure plane 

میزان اشغال سطح زمین

میــزان اشــغال ســطح زمیــن بــا تراکــم ارتبــاط مســتقیم دارد 
ــطح  ــر کل س ــیم ب ــا تقس ــطح زیربن ــت از کل س ــارت اس و عب

قطعــه زمیــن۳ .
ــا بنــای یــک  اگــر کل ســطح قطعــه زمینــی )صــد در صــد( ب

طبقــه پوشــیده شــود خواهیــم داشــت:

3.Lot 

ــک  ــود کم ــه مقص ــردن ب ــی ب ــی در پ ــات تکمیل ــا توضیح ــاال ب ــر ب تصاوی
.)۱( می کنــد 

De Chiara and Koppelmen Urban Planning and Design 
criteria; H. Shirvani Urban design
Process, p. 134.

تصویر ۸۹، مأخذ:
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)تصویر الف(
ــه  ــای دو طبق ــا بن ــن ب ــطح زمی ــد کل س ــاه درص ــر پنج و اگ

ــر ب(  ــود. )تصوی ــیده ش پوش
ــه  ــج طبق ــای پن ــا بن ــن ب ــا بیســت درصــد کل ســطح زمی و ی

ــر ج(  ــود. )تصوی ــیده ش پوش
و یــا ده درصــد کل ســطح زمیــن بــا بنــای ده طبقــه پوشــیده 

شــود. )تصویــر د(
همچنــان میــزان اشــغال ســطح زمیــن برابــر بــا یــک خواهــد 

بــود.
ایــن تصاویــر نشــان می دهــد کــه اگــر بخواهیــم میــزان اشــغال 
ــزودن  ــا اف ــد ب ــن بمان ــم پایی ــه تراک ــن و در نتیج ــطح زمی س
ــد  ــاال هرچن ــث ب ــم. بح ــاز را آزاد کنی ــای ب ــد فض ــات بای طبق
ــاختمانی در  ــوده س ــاد ت ــنی از ایج ــر روش ــر کمی تصوی از نظ
ــب  ــی ترکی ــت و چگونگ ــه کیفی ــد، ب ــت می ده ــه دس ــا ب فض
تــوده و فضــا نظــر نــدارد. پــس، طــراح شــهری بایــد بــه قواعــد 
و معیارهــای کیفــی کــه در بخــش تحلیــل مــورد بحــث قــرار 
ــد و  ــوب بفهم ــد را خ ــن قواع ــوم ای ــت روی آورد و مفه گرف
بــه آزمــون طراحــی دســت بزنــد. شــکل گیری ترکیــب 
ــی  ــای کیف ــدون مالحظــه جنبه ه ــات شــهری ب ــدی قطع کالب
بــه احــداث بلوکهــای گسســته و بی ارتبــاط و برج هایــی 
پراکنــده و نامتناســب و ناهماهنــگ خواهــد انجامیــد کــه امــروز 
ــه  ــی ب ــهرهای غرب ــزی ش ــای مرک ــای آن در بخش ه نمونه ه
شــدت مــورد انتقــاد واقــع شــده و مــا در تهــران این اشــتباهات 
پرهزینــه غــرب را بــه گونــه ای بدتــر یعنــی بــا درنظــر گرفتــن 
ــا  بــرج بــه مثابــه عنصــر ســاختمانی و نــه شــهری و مرتبــط ب

فعالیت هــای شــهری ادامــه می دهیــم .

h ارتفاع سطح دید آسمان باالی خط خیابان
S عمق اختیاری
v فاصله عمودی
A فاصله افقی 

ــن  ــه چنی ــد ک ــان می ده ــمان را نش ــد آس ــطح دی ــر س ــن تصوی ای
حاصــل می شــود:

فاصله عمودی/ فاصله افقي= سطح دید آسمان

سطح دید آسمان :
ســطح دیــد آســمان صفحــه مایلــی اســت فرضــی کــه از خــط 
نمــای خیابــان در قســمت فوقانــی شــروع می شــود و بــا 
ــه افقــی  ــر فاصل ــه عمــودی ب ــر نســبت فاصل شــیبی مبتنــی ب
ــان و  ــط خیاب ــات، خ ــر و توضیح ــرد. در تصاوی ــکل  می گی ش



۱۱۸

فواصل عمودی و افقی بیان شده است .
بحــث میــزان ســطح اشــغال زمیــن همــواره بــا ارتفــاع و کنترل 
ارتفــاع تــوأم بــوده اســت. امــا در برخــی تجربه هــا ســعی شــده 
ــرای  ــرد. ب ــرار گی ــه ق ــورد مطالع ــترده تر م ــئله گس ــه مس ک
ــه  ــا در طبق ــطح بن ــدار س ــورک، مق ــهر نیوی ــه ش ــال تجرب مث
ــا عقب نشــینی، ارتفــاع، حجــم و کنتــرل پوشــش  همکــف را ب
زمیــن بــا کاربــرد زمیــن و دیگــر پیشــنهادهای طراحــی شــهری 
ــی  ــا و هماهنگ ــظ دیدگاه ه ــاده، حف ــی های پی ــد دسترس مانن
ــت.  ــه اس ــر گرفت ــهری، در نظ ــل ش ــل و نق ــدات حم ــا تمهی ب
یــا تجربــه ســیاتل کــه در بخــش مرکــزی شــهر دوازده ناحیــه 
ــرد، از  ــن و کارب ــطح زمی ــدار س ــاس مق ــهری براس ــن ش زمی
ــبک،  ــای س ــکونی و کارگاه ه ــا مس ــه ت ــاری گرفت اداری و تج
ــات و شــرایط حمــل و نقــل شــهری  ــن امکان ــا درنظــر گرفت ب
ــرد  ــه کارب بررســی شــده اســت. در طراحــی شــهری ســیاتل ب
زمیــن اهمیــت داده شــده و کاربــرد نقــش اساســی در میــزان 
اشــغال زمیــن و ترکیــب مجموعــه تــوده دارد و در عیــن حــال 
ــار  ــزان اشــغال ســطح زمیــن، ارتفــاع و عقب نشــینی در کن می
هــم مــورد توجــه بــوده اســت. تجربــه ســیاتل و سانفرانسیســکو 
ــا شهرســازی آمیختــه اســت  نشــان می دهــد کــه برج ســازی ب
ــا  ــه ب ــا تجرب ــاخت. و ام ــرج س ــوان ب ــهر نمی ت ــای ش ــر ج و ه
ــات  ــه در صفح ــوار ک ــقوط دی ــد از س ــژه بع ــن بوی ارزش برلی
پیــش مــورد بحــث قــرار گرفــت بــر ارتفــاع پنــج طبقــه تأکیــد 
می کنــد و در صــورت افزایــش یکــی دو طبقــه طبقــات ششــم و 
هفتــم بــه ترتیــب بــرای ایجــاد تعــادل در مقیــاس و دیــد ناظــر 
ــوان از  ــو کــه می ت ــه ای اســت ن ــن تجرب عقــب می نشــیند. و ای
آن بــرای ایجــاد فضــای شــهری و فضــای بــاز کافــی در شــهری 

ماننــد تهــران درس گرفــت.

h ارتفاع سطح دید آسمان باالی خط خیابان
s عمق اختیاری 
v فاصله عمودی 

a فاصله افقی
ــر آن  ــی ب ــینی مماس ــه عقب نش ــمان ک ــد آس ــطح دی ــر س ــن تصوی    در ای
ــویم  ــادآور ش ــد ی ــود. بای ــده می ش ــرد دی ــورت می گی ــاوب ص ــور متن به ط
کــه در خیابان هــاي کم عــرض شــیب ســطح دیــد آســمان کمتــر از 
خیابان هــای عریــض اســت. همچنیــن ارتفــاع h بایــد بــا توجــه بــه مقیــاس 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــده در نظ ــوده محصور کنن ــی ت کل
تصاویر 90، مأخذ:

De chiara and Koppelmen Urban Planning and Design 
critena; H. Shirvani Urban Design Process, P. 134.
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ــوک  ــرف بل ــک ط ــم در ی ــم و هفت ــات شش ــینی طبق ــوه عقب نش ۹۱.  نح
ــهر  ــن ش ــزرگ ای ــرح ب ــی از ۳۱۰ ط ــه یک ــن ک ــده در برلی ــی ش طراح
ــود  ــپ موج ــمت چ ــج س ــاختمان کن ــه س ــج طبق ــود. پن ــوب می ش محس
بــوده و نوســازی شــده و دوطبقــه نیــز بــر آن افــزوده شــده و بــه ترتیــب 
عقــب نشســته اســت . توضیحــات بیشــتر دربــاره ایــن بلــوک در صفحــات 

ــت . ــده اس ۷۵ و ۷۶ آم

۹۲. ســطح دیــد آســمان: عقــب نشــینی طبقــات پنجــم و ششــم در یــک 
خیابــان کــه منجــر بــه تغییــر تناســب خیابــان )نســبت ارتفــاع بــه عــرض 
ــای  ــاط A و B دیدگاه ه ــردد. نق ــمان می گ ــد آس ــعت دی ــان( و وس خیاب

ناظــر هســتند

خطوط نما

ــای  ــاط نماه ــی ارتب ــن عناصــر هندس ــا از مهمتری خطــوط نم
ــه  ــن ک ــرای ای ــد. ب ــمار می رون ــه ش ــم ب ــاد نظ ــهری و ایج ش
موضــوع کامــاًل روشــن شــود، خطــوط نمــا در برخــی نمونه های 
ــری روشــن بررســی  ــا تصاوی ــه ب ــن مطالع بررســی شــده در ای
ــکیل  ــط تش ــته خ ــار دس ــا از چه ــوط نم ــت . خط ــده اس ش

می شــوند: 
۱( خــط پایــه یعنــی خــط تقاطــع دو ســطح پیــاده رو و بدنــه 

خیابــان یــا میــدان 
ــا و  ــاالی مغازه ه ــط ب ــی خ ــه اول یعن ــی طبق ــط انتهای ۲( خ

ــا،  ورودی ه
ــر و  ــات باالت ــوم و طبق ــات دوم و س ــی طبق ــوط فوقان ۳( خط

ــرانجام  ــات و س ــن طبق ــای ای ــوط پنجره ه خط
۴( خط لبه بام و جان پناه 

در بدنــه خیابــان یــا میــدان اگــر میــان خطــوط نمــا پیوســتگی 
وجــود داشــته باشــد یــا احســاس شــود، تحــرک بصــری ایجــاد 
می گــردد. ایــن تحــرک بصــری اگــر بــا ارتبــاط و اتحــاد اجــزا، 
ــب  ــا و تناس ــب کل نم ــوب، تناس ــرار مطل ــکال، تک ــداوم اش ت
اجــزا و ســایر معیارهایــی کــه مــورد بحــث قــرار گرفــت همــراه 
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ــزء  ــب ج ــم. تناس ــگ روبرویی ــی هماهن ــا نمای ــا ب ــد، م باش
ــا  ــطوح پرنم ــتون و س ــره و س ــد ورودی و پنج ــزء مانن ــه ج ب
می توانــد هماننــد یــا نزدیــک بــه هــم و مشــابه باشــد چنانکــه 
ــه  ــم ب ــالف ک ــا اخت ــا ب ــان و ی ــد یکس ــا می توان ــاع بناه ارتف
صورتــی باشــد کــه در مجمــوع بدنــه اثــر یــک ارتفــاع نزدیــک 
ــد: هربنایــی کــه  ــه غــرب می گوی ــه هــم را القــاء کنــد. تجرب ب
ــدون  ــا ب ــدی و ی ــدون داشــتن ارزش کالب ــان ب در مســیر خیاب
ارتبــاط و هماهنگــی بــا پیرامــون ایجــاد شــود، خطایــی اســت 
کــه جبــران آن مســتلزم ســپری شــدن ســال های طوالنــی )۳( 
اســت و ایــن درس بزرگــی اســت کــه بایــد در مــورد تهــران بــه 

آن توجــه کنیــم.

تركیب نما در تقاطعها

نوعــی  میدان هــا  و  خیابان هــا  تقاطــع  در  نمــا  ترکیــب 
ــادی دارد. برخــی  ــت بصــری زی فضــای شــهری اســت و اهمی
ــهر  ــی ش ــای بخــش میان ــده از خیابان ه ــا مان ــای برج تقاطع ه
تهــران ماننــد خیابــان جامــی، هدایــت و بخــش قدیمی میــدان 
ــه  ــردش بدن ــا گ ــا ب ــی را در تقاطع ه ــب جالب ــی، ترکی فردوس
نشــان می دهــد کــه گــرد آوری اطالعــات تصویــری درســت از 
ــاد خواهیــم کــرد، کمــک  ــا رعایــت ویژگی هایــی کــه ی آنهــا ب
مؤثــری بــه طراحــان خواهــد بــود. ســاختمانی کــه در تقاطــع 
دو خیابــان قــرار می گیــرد، یــا بناهــای کنــج در یــک تقاطــع، 
ــا بناهایــی کــه در گــردش یــک نمــا بــه صــورت هاللــی یــا  ی
ــای  ــای خیابان ه ــا نم ــد ب ــد بتوانن ــد. بای ــرار می گیرن ــدور ق م
ــاط بصــری از  ــن ارتب ــد. ای ــرار کنن ــاط بصــری برق مجــاور ارتب
ــکان  ــر ام ــده زی ــکل دهن ــل ش ــق عوام ــق تواف ــه از طری جمل

ــن عوامــل  ــی و مفهــوم شــکلی ای ــاره معن ــر می شــود. درب پذی
ــه اســت. در بخــش تحلیــل ســخن رفت

یادداشتها و مآخذ
۱ . نــکات اصلــی بحــث میــزان اشــغال ســطح زمیــن و صفحــه دیــد آســمان 

ــد  ــته حمی ــاب Design Process The Urban نوش ــل از کت ــه نق ب

ــب  ــرای روشــن شــدن مطل ــا ب ــر اســت. ام شــیروانی و براســاس مأخــذ زی

توســط نگارنــده مختصــری بســط داده شــده اســت.

Joseph De Chiara and Lee Koppelmar, Urban 

Planning and Design Criteria, New York: Van Nostrand 

Reinhold Company Inc. 1975 P.594. 

ــررات  ــه از مق ــه از جمل ــن مطالع ــا در ای ــوط نم ــورد خط ــی در م ۲. نکات

کنتــرل ســاختان در قالــب شــهر مربــوط بــه شــهر تاریخــی ادینبــورو گرفتــه 

شــده اســت. ولــی بــرای روشــن شــدن مطلــب بســط داده شــده اســت.

Building Controls, The City and Royal Burgh of 

Edinburgh, 1976. 

۳. ریچــار هرمــن، آندرویازوســکی؛ مبانــی طراحــی شــهری ترجمــه راضیــه 

ــران؛ ۱۳۷۰  ــم و صنعــت ای رضــازاده، مصطفــی عبــاس زادگان دانشــگاه عل

ص ۱۷

Moughtin. Taner Oc. Steven Tiesdell, Urban Design 

Omament and Decoration, Butterworth Architecture. 

1995, P52.
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انــواع  خیابــان.  کنــج  شناســي  گونــه   .۹۳
می بینیــم  تصاویــر  ایــن  در  کــه  کنج هایــی 
ــی از  ــت و برخ ــی اس ــای غرب ــاس نمونه ه براس
آنهــا بــا نمونه هــای ایــران در بخــش میانــی 
شــهرها کــه اغلــب از غــرب گرفتــه شــده تطابــق 
دارد. برخــی از ایــن کنج هــا ماننــد کنــج اللــه زار 
که در این مطالعه بررســی شــده، دارای ارزشــهای 
شــکلی ایرانــی اســت. تصویــر زیــر بنایــی در کنج 
ــهر  ــزی ش ــش مرک ــاوت در بخ ــه متف ــا دو بدن ب
فرانکفــورت را نشــان می دهــد بدنــه ســمت 
راســت )در ایــن تصویــر( بــدون درنظــر گرفتــن 
ــده  ــی ش ــپ طراح ــمت چ ــه س ــای بدن ظرافت ه

است.
ماخذ:

C. Moughtin. Taner Oc. Steven 
Tiesdell, Urban Design Omament and 
Decoration, Butterworth Architecture. 
1995, P52.

۹۲. ســطح دیــد آســمان: عقــب نشــینی طبقــات 
ــر  ــه منج ــان ک ــک خیاب ــم در ی ــم و شش پنج
بــه تغییــر تناســب خیابــان )نســبت ارتفــاع 
ــمان  ــد آس ــعت دی ــان( و وس ــرض خیاب ــه ع ب
ناظــر  B دیدگاه هــای  و   A نقــاط  می گــردد. 

ــتند هس
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۹۴.  برلیــن : بنــای طبقــه کمپانــی BMW در کنــج 
 )Kurfurstendamm( برلیــن  مرکــزی  خیابــان 
ــده  ــث ش ــات ۱۰۳ - ۹۹ بح ــا در صفح ــن بن ــاره ای . درب
اســت. آنچــه در اینجــا می تــوان تأکیــد کــرد، کنــج مــدور 
اســت کــه نــه تنهــا در کنــج بلکــه در طبقــه فوقانــی یعنــی 
طبقــه ششــم نیــز عقــب نشســته اســت. در ایــن تصاویــر 
ــا  ــوط نم ــتگی را در خط ــن پیوس ــر پائی ــژه در تصوی بوی

ــد. ــوان دی ــی می ت بخوب
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خیابــان   : برلیــن   .۹۵
ترکیــب  شــهر،  مرکــزی 
ــم  ــا ه ــف ب ــای مختل نماه
بــه یــاری خطــوط نمــا، 
توافــق تناســبات اجــزا و 
ــت ایجــاد یــک کل  در نهای

هماهنــگ.
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 ۹۶.  برلیــن: نماهایــي از دو طــرح از ۳۱۰
 طــرح بــزرگ مرکــز شــهر، توافــق اجــزا،
ــکال ــوع اش ــم تن ــه رغ ــا ب ــوط نم  خط
مآخــذ رنگ هــا،  -City-Projek :و 
te,pp.31 &40.
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- نماهای دو سوی کنج

- طرح کلی طراح از کنج

۹۷. برلیــن . منطقــه کروزبــرگ. نمونــه بهســازی کنــج بلــوک شــهری کــه بــدون تخریــب - نقشه بلوک و موقعیت بنا
تنهــا بــا دقــت در افــزودن برخــی عناصــر صــورت گرفتــه و دارای خصوصیــات زیــر اســت 

: )معمــار بنــا : الــوار ســیز Alvaro Siza اهــل پرتقــال(
 - سادگی ترکیب

-  انحنــای مالیــم در بدنــه کــه ویژگــی اصلــی بنــا بــه شــمار مــی رود و تأکیــد بــر کنــج 
بــا ارتفــاع بیشــتری کــه بــه جــان پنــاه بــام داده شــده اســت. 
- رعایت نسبی تناسب پنجره ها و فواصل آنها در بناهای مجاور 

ــا  ــگ ب ــل شــدید رن ــا برخــی خطــوط نمــای بناهــای مجــاور - تقاب ــاط ضعیــف ب - ارتب
بناهــای مجــاور

)تصاویری از طرح اجرا شده را در صفحه بعد ببینید(
مأخذ تصاویر:

First Projects in Careful Urban Renewal, 1984, PP. 54-55.
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۹۸. دید هوایی که ترکیب بنا را در کنج نشان می دهد.
ماخذ:

Internationale Bauausstellung, Berlin, 1987, 
Projectubersicht, P293.

۹۹. برلیــن، کروزبــرگ، ترکیــب بهســازی شــده بنایــی در کنــج یــک 
ــای  ــا )انحن ــی بن ــی اصل ــر ویژگ ــن دو تصوی ــهری . در ای ــوک ش بل
ــردد،  ــج می گ ــر کن ــد ب ــدون تأکی ــه ب ــه قائم ــا زاوی ــه ب ــم( ک مالی

دیــده می شــود.
مأخذ

Architecture and Urbanism )on Berlin), 1987, P240.
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ــده  ــکل دهن ــن ش ــد روش ــول و قواع ــدان اص ــئله : فق - مس
فضاهــای شــهری در شــهرهای ایــران، بــه ویــژه تهــران، ســبب 

ــش بصــری شــده اســت. ــن نظــم و آرام ــان رفت از می
ــل  ــح و تحلی ــادآوری و توضی ــق ی ــن تحقی - هــدف : هــدف ای
ــای  ــای فضاه ــده نم ــکل دهن ــای ش ــدو معیاره ــول و قواع اص

شــهری اســت.
ــرد دارد.  ــه کارب ــت ک ــی اس ــق، تحقیق ــن تحقی ــده : ای - فای
بدیــن معنــی کــه در طراحــی نماهــای شــهری می تــوان از آن 
اســتفاده کــرد. تعاریــف آن بــر پایــه مطالعــات قبلــی اســت، امــا 
ــای  ــده نماه ــم و اصــول شــکل دهن ــی و مفاهی در اینجــا معان

شــهری شــرح و بســط داده شــده اســت .
ــا  ــت فض ــر هش ــق ب ــن تحقی ــی در ای ــث تحلیل ــاس : بح - اس
ــرار دارد و  ــاری ق ــهری و معم ــای ش ــا و نم ــه فض ــا مجموع ی
پایــه فکــری آن بــر مطالعــات گذشــته اســتوار اســت. »انتخــاب 
هشــت مجموعــه فضــای شــهری و ترکیــب کالبــدی، بــا 

مطالعــه و دقــت کافــی صــورت گرفتــه و معیــار انتخــاب شــرح 
ــول و  ــرح اص ــی در ط ــا روش تحلیل ــه ب ــوده ک ــی ب نمونه های
قواعــد شــکل دهنــده فضاهــا و نماهــای شــهری راهگشــا 

ــد.« باش
مقصــود از فضاهــای شــهری در ایــن مطالعــه، دو عنصــر اصلــی 
تشــکیل دهنــده یعنــی میــدان و خیابــان و جنبه هــای بصــری 
ــه  ــای عمومی ب ــاً فضاه ــه اساس ــت ک ــای آنهاس ــکلی نماه وش
ــل  ــه دلی ــورد ب ــت م ــورد از هش ــک م ــد. در ی ــمار می رون ش
ــرار  ــث ق ــورد بح ــي م ــاي خصوص ــه فض ــک نمون ــت، ی اهمی

ــه اســت. گرفت

دلیل انتخاب نمونه ها

- میدان هــای یــزد : میدانهــا، تکایــا و حســینیه های شــهر 
ــه  ــد ک ــمار می رون ــه ش ــی ب ــن نمونه های ــته تری ــزد از برجس ی
ترکیــب کالبــدی آنهــا قطعــاً ایرانــی اســت و ریشــه در تاریــخ 
ــیاری از  ــده بس ــا نماین ــن فضاه ــد. ای ــی دارن ــازی ایران شهرس
مفاهیــم و قواعــد شــکل دهنــده فضــای شــهری ماننــد نظــم، 
تقــارن، وحــدت، هماهنگــی و نســبت و تناســب اند و از ترکیــب 
ــا  ــد ب ــاد فضــای شــهری جدی ــوان در ایج ــا می ت ــدرت آنه پرق

ــد پیرامــون آنهــا پیــروی کــرد. اســتقرار فعالیتهــای جدی
ــا  ــدان ی ــد )می ــای جدی ــاد فض ــی : در ایج ــای محل - خیابانه
خیابــان( در شــهر بایــد بــه دو جنبــه مقیــاس شــهر و مقیــاس 
ــت  ــه داش ــته توج ــدی گذش ــی - کالب ــاختار فضای ــه و س محل
ــد. در طراحــی  ــر آم ــل آن ب ــز و تکمی ــی اصــالح، تجهی و در پ
خیابــان ۱۲ متــری یــزد شــش شــده ایــن اصــول رعایــت شــود. 

ــه  و در عیــن حــال مشــکالت طراحــی و اجــرای یــک نمون
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خیابان گشوده شود.
ــر بیــرون در فرهنــگ  ــری فضــای درون ب ــاط: برت - نمــای حی
ــد.  ــی در درون باش ــود اصل ــده نم ــب ش ــران موج ــاری ای معم
بدنــه حیاط هــای قدیمــی  از ترکیــب فضاهــا و  بنابرایــن 
ــه صــورت  ــرای طراحــی فضاهــای شــهری جدیــد ب ــوان ب  می ت
خیابــان و میــدان درس گرفــت. ارزش هــای شــکلی فضــا 
ــت  ــوی اس ــان ق ــای قدیمی آنچن ــی از حیاط ه ــای برخ ونماه
کــه می توانــد راهنمــای مــا در فهــم قواعــد و معیارهــای 
شــکل دهنــده نماهــای شــهری ماننــد ترکیــب، نظــم، نســبت و 

ــد. ــدت باش ــز و وح ــا مرک ــارن ب ــب، تق تناس
ــهری  ــای ش ــران : فضاه ــهری در ته ــای ش ــه فض ــه بدن - نمون
ــای شــهری  ــا فضاه ــل مقایســه ب ــی قاب ــران ارزش فضای در ته
ــته  ــه در گذش ــد. و آنچ ــزد ندارن ــان و ی ــد اصفه ــی مانن تاریخ
ــا بهارســتان و  ــاد ی ــه و حســن آب ــدان توپخان ــد می ــوده، مانن ب
ســبزه میــدان بــه تدریــج بــه فلک هــای )گــره ترافیــک ســواره( 
در مســیر تقاطــع خیابان هــا بــدل شــده اســت. برخــی از ایــن 
ــه از  ــدان صادقی ــد می ــهر، مانن ــی ش ــش بیرون ــا در بخ گره ه
ــازی های  ــا محوطه س ــروز ب ــه و ام ــکل گرفت ــت ش ــاز نادرس آغ
رایــج و برج ســازی پیرامــون آنهــا پیچیده تــر و بدتــر می شــوند. 
ــا ایــن حــال در بخــش درونــی و میانــی شــهر تهــران هنــوز  ب
ــی از درک  ــه حاک ــده ک ــی مان ــا باق ــمت هایی از خیابان ه قس
ــان  ــد از نخســتین خیاب ــای شــهری بع درســت طراحــان نماه
ــج  ــد کن ــا مانن ــن نمونه ه ــی از ای ــب برخ ــت. ترکی کشی هاس
شــمال شــرقی تقاطــع خیابــان اللــه زار و جمهــوری، ریشــه در 
ــی  ــال کوچــک عل ــک مث ــوان ی ــه عن ــران دارد و ب ــاری ای معم
ــه  ــا را ب ــد م ــا می توان ــول قرن ه ــوادث در ط ــروز ح ــم ب رغ
وجــود اصــل تــداوم برخــی ترکیبــات در تاریــخ معمــاری ایــران 

ــس،  ــد. پ ــی کن ــر راهنمای ــا دوران معاص ــتان ت از دوران باس
بررســی و برداشــت تصویــری از قســمت های بــا ارزش باقیمانــده 
ــی در تهــران و دیگــر  خیابان هــا در بخش هــای قدیمــی  و میان
شــهرهای بــزرگ بــا توجــه بــه جنبه هــای ارزش شــکلی 
ــد  ــران می توان ــخ طراحــی فضاهــای شــهری در ای ــا در تاری آنه
ــد. در  ــان در آی ــای طراح ــناد راهنم ــه اس ــورت گنجین ــه ص ب
مقابــل اطالعــات مــدون و منســجم دربــاره طراحــی خیابــان در 
ــه ۲۰۰۰ ســال می رســد ایــن حداقــل  غــرب کــه ســابقه آن ب
ــن  ــن ای ــه پیــش از ازبیــن رفت ــن مرحل کاری اســت کــه در ای

ــام داد . ــوان انج ــران می ت ــده در ای ــمت های باقیمان قس
ــاری  ــران : معم ــاری ای ــای معم ــه فض ــک نمون ــای ی ویژگی ه
ــام  ــتلزم انج ــه مس ــن مرحل ــران درای ــهری ای ــای ش و فضاه
ــی  ــات تحلیل ــدون مطالع ــی و نظــری اســت ب ــات تحلیل مطالع
ــای  ــد و معیاره ــردن قواع ــار ک ــه پرب ــم ب ــری نمی توانی و نظ
شــناخته شــده و کشــف قواعــد ناشــناخته بــر آییــم. از طرفــی 
مطالعــات تحلیلــی نیازمنــد مطالعــات پایــه ای تاریخــی اقلیمــی 
 و ماننــد آن اســت. بنابرایــن پیشــنهاد می شــود کــه در مراکــز 
مربــوط بــه مطالعــات شهرســازی و معمــاری بخشــی بــه ایــن 
ــخ و  ــجم تاری ــی منس ــن بررس ــت ضم ــردازد و نخس ــم بپ مه
نظریــه معمــاری و شهرســازی ایــران عناصــر بــا ارزش معمــاری 
و شــهری بررســی و تحلیــل شــود تــا بتــوان رفتــه رفتــه قواعــد 
شــناخته شــده موجــود را تکمیــل کــرد و قواعــد ناشــناخته را 
بازشــناخت. مطالعــه مســجد شــیخ لطــف اهلل در ایــن بررســي 
ــه مســجد  ــه اســت. روش مطالع ــدف صــورت گرفت ــن ه ــا ای ب
ــوده کــه نخســت مهمتریــن نظریــات  شــیخ دراینجــا چنیــن ب
توصیفــی و تحلیلــی صاحبنظــران گــردآوری شــده، و در عیــن 
حــال برخــی از برجســته ترین نــکات مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه 
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ــجد  ــوع مس ــت. در مجم ــده اس ــده آم ــرات نگارن ــپس نظ و س
شــیخ هرچنــد بــا قواعــد شــناخته شــده مســاجد ایرانــی یعنــی 
مســاجد حیــاط دار قابــل توضیــح و تحلیــل نیســت، برجســته 
ــه  ــزی اســت کــه ب ــی رم ــا صورت ــاب ب ــه فضــای ن ــن نمون تری
ــان دارد، و ارزش  ــوده جری ــل دردل ت ــب و متقاب ــور متناس ط
فضایــی آن بــا میــدان و ارتبــاط بــا آن صــد چنــدان می شــود.

ــرب در  ــه غ ــت از تجرب ــتن درک درس ــرب : داش ــه غ - تجرب
ســازماندهی و شــکل دادن بــه فضاهــای شــهری و بهــره گرفتــن 
از جنبه هــای مطلــوب بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه ایــران و تکرار 
ــات  ــا تحقیق ــنایی ب ــتلزم آش ــان مس ــتباهات ایش ــردن اش نک
ــی  ــورهای اروپای ــژه از کش ــه وی ــت. ب ــرب اس ــات غ و تجربی
در طراحــی فضاهــای شــهری درس هــای زیــادی می تــوان 
ــه کشــورهای قدیمــی   ــه تجرب ــن اســت ک ــت. حقیقــت ای گرف
اروپــا در ســازمان دادن بدنه هــا و طراحــی فضــای شــهری 
ــت  ــه عل ــی ب ــی  و بیرون ــای عموم ــه فض ــه مثاب ــا ب ــه آنه وبدن
ــوه آن در درون  ــه جل ــران ک ــاری ای ــی معم ــت درونگرای خصل
اســت، از ایــران غنی تــر اســت. در مطالعــه حاضــر یــک تجربــه 
قدیمــی  و کالســیک امــا مشــهور یعنــی میــدان کامپیدولیــو اثــر 
ــوط  ــه از آلمــان مرب ــرن شــانزدهم و دو تجرب ــژ در ق ــکل آن می
ــد  ــه تجدی ــت. در تجرب ــده اس ــده ش ــر گنجان ــه دوره حاض ب
ــه نظــم در آوردن  ــا چگونگــی ب طراحــی میــدان کامپیدولیــو ب
فضــا، وحــدت اجــزا و اشــکال و ایجــاد هماهنگــی در کل روبــرو 

هســتیم. 
ــو،  ــای ن ــاد فض ــهری، ایج ــازی ش ــا نوس ــن ب ــه برلی در تجرب
ــج  ــوب )پن ــاع مطل ــد، ارتف هماهنگــی نماهــای قدیمــی  و جدی
ــم و  ــاس، تنظی ــا مقی ــای ب ــوب، خیابانه ــب مطل ــه(، تناس طبق

ترتیــب شــکلی بدنــه خیابان هــا و ماننــد آن مواجهیــم.

فضای شهری خوب

ــدان و  ــهری - می ــای ش ــی فض ــن کار در طراح ــی تری اساس
خیابــان - طراحــی ترکیــب تــوده ســاختمانی محصــور کننــده 
میــدان و خیابــان یعنــی بناهــا و فعالیت هــای پیرامــون فضــای 

ــان اســت .  میــدان و خیاب
ــن دو اصــول  ــی ای ــوده و فضــا و آمیختگ در شــکل شناســی ت
ــزان  ــاع، می ــد از: ارتف ــارت ان ــه عب ــد ک ــت دارن ــادی دخال زی
ــا،  ــط نم ــینی، خ ــب نش ــی عق ــن، چگونگ ــطح زمی ــغال س اش
ــب  ــا، ترتی ــی نم ــی و دوگانگ ــب، یگانگ ــدت و ترکی ــم، وح نظ
وارتبــاط و تقســیمات روزنه هــا، اســتحکام بصــری نمــا، تعــادل، 
ارتبــاط و مجــاورت نماهــا، مقیــاس و نســبت و تناســب، 
هماهنگــی، تقــارن، تعــادل، تقابــل و تبایــن، مرکزیــت و ریتــم 

نمــا. 
ــل در  ــن عوام ــه ای ــت ک ــی اس ــهری فضای ــوب ش ــای خ فض
فراینــد شــکل گیــری نماهایــش تجلــی یافتــه باشــند. هرنمایــی 
ــی  ــود مانع ــی می ش ــول طراح ــن اص ــه ای ــه ب ــدون توج ــه ب ک
مانــدگار در راه ایجــاد هماهنگــی کل خیابــان یــا میــدان اســت 
و تــا ســال ها ســپری نشــود و بنــای ناهماهنــگ ازمیــان نــرود 
مشــکل همچنــان باقــی اســت. حــال می تــوان تصــور کــرد کــه 
ــر  ــا ه ــه در آنه ــران ک ــای ته ــای خیابان ه ــازمان دادن نماه س
بنــا بــدون ضابطــه و معیــار شــکل گرفتــه چقــدر دشــوار اســت. 
پــس نخســتین گام ایــن اســت کــه هــر نمــای نــو باتوجــه بــه 

اصــول و معیارهــای شــکل دهنــده طراحــی شــود. 
ــی  ــش تحلیل ــث در بخ ــورد بح ــد م ــول و قواع ــیاری از اص بس
ماننــد نظــم، وحــدت، ترکیــب و هماهنگــی در برخــی مفاهیــم 
اشــتراک دارنــد کــه تســلط بدانهــا ضمــن دقــت در معانــی و 
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ــه طراحــی فراهــم میشــود. آنچــه اینجــا  ــوأم باتجرب مفاهیــم ت
ــا(  ــه نماه ــای )مجموع ــه نم ــت ک ــن اس ــزود ای ــوان اف می ت
خیابــان یــا میــدان می توانــد یــک کل تلقــی شــود. کــه در آن 
هــر نمــا مربــوط بــه یــک مالکیــت بــه مثابــه یــک جزءاســت. 
ــر  ــک کل کوچکت ــه خــود ی ــه نوب ــز ب ــزا نی ــن اج ــک از ای هری
ــاوت  اســت کــه اجــزای آن پنجره هــا ورودی هــا و عناصــر متف

دیگــری اســت. 

نمای خیابان یا میدان زمانی مطلوب است كه:

 الــف( دارای نظــم باشــد. یعنــی میــان نماهــا از یک ســو و میان 
اجــزای یــک نمــا از ســوی دیگــر ســازگاری و توافــق برحســب 
کمیــت وجــود داشــته باشــد. اجــزای یــک نمــا عبارتنــداز: در، 
پنجــره، ورودی ونســبت ســطوح پرنمــا بــه ســطوحی کــه ایــن 
اجــزا را اشــغال می کننــد و همچنیــن ترکیــب برخــی عناصــر 
ــی و  ــی، پیش آمدگ ــتونچه، تورفتگ ــتون، س ــن، س ــد: بالک مانن
ماننــد آن، نظــم شــکل، تطابــق یــا همخوانــی کل اســت نســبت 
ــاز تطابــق ایــن اجــزا نســبت بــه کل، درک نظــم  بــه اجــزا و ب

کلیــد فهــم بســیاری از اصــول اســت.
ب ( دارای وحــدت و ترکیــب باشــد. مفهــوم وحــدت بــا 
مفهــوم کل مالزمــه دارد. اینجــا نمــای شــهری یــک کل تلقــی 
ــوب کــه در نتیجــه اتحــاد و توافــق اجــزا  می شــود. کلــی مطل
فراهــم شــده باشــد، نــه تنهــا موجــد ترکیبــی اســت کــه دارای 
نظــم اســت بلکــه مبیــن وحــدت اســت. اجــزای چنیــن کلــی 
بایــد بــه گونــه ای بــا هــم جــوار شــده باشــند کــه دیگــر نتــوان 
ــر  ــر داد، مگ ــا آن را تغیی ــت ی ــا کاس ــزود، ی ــر آن اف ــزی ب چی
آن کــه منجــر بــه از هــم پاشــیدگی ترکیــب و از میــان رفتــن 

وحــدت شــود. وحــدت نما بــا یگانگــی و تقویــت محــور مرکزی، 
تقســیم و تنظیــم و ارتبــاط روزنه هــا، نســبت درســت ســطوح 
باربــر بــه ســطوح پنجره هــا و متعــادل کــردن نیروهــای بصــری 
ــه  ــا ب ــه نماه ــا حاصــل میشــود و وحــدت مجموع ــک نم در ی
مثابــه یــک کل در نتیجــه ارتبــاط و مجــاورت مطلــوب نماهــا 

ــد.  ــم می آی فراه
ــوم  ــاس و نســبت وتناســب درســت باشــد . مفه ج( دارای مقی
نســبت و تناســب در ارتبــاط میــان ابعــاد یــک ترکیــب نهفتــه 
ــبت  ــزا نس ــان اج ــی می ــدازه( همخوان ــا )ان ــک نم ــت. در ی اس
بــه یکدیگــر از ســویی و نســبت بــه تمــام نمــا بــه مثابــه یــک 
ــه  ــت. در مجموع ــر اس ــر موردنظ ــوی دیگ ــک از س کل کوچ
ــزا در  ــان اج ــات می ــله ای از ارتباط ــر( سلس ــا )کل بزرگت نماه
ــر  ــیاری از عناص ــن بس ــم و همچنی ــا باه ــه و بدنه ه ــک بدن ی
ــاس  ــت. مقی ــذار اس ــرده تأثیرگ ــه ک ــر را احاط ــه ناظ ــر ک دیگ
در واقــع مقایســه مجموعــه ای از اندازه هــا و نســبت ها در 
نماهــا و عناصــر شــهری بــا یکدیگــر اســت، و مقیــاس انســانی 
ــوط  ــهری مرب ــای فضــای ش ــا نم ــت انســان ب ــاط قام ــه ارتب ب

می شــود.
د( دارای هماهنگــی باشــد. اگــر تمــام آنچــه گفتــه شــد 
ــود  ــده، وج ــن آم ــی مت ــش تحلیل ــر در بخ ــور دقیقت ــه ط و ب
ــت،  ــوردار اس ــی برخ ــهری از هماهنگ ــای ش ــد نم ــته باش داش
یعنــی آنچــه ضــروری اســت وجــود ترتیــب و تنظیــم و ارتبــاط 
متناســب و هماهنــگ اجــزا و عناصــر کالبــدی و فضایــی 

ــت.  ــهری اس ــای ش درنماه
بایــد تأکیــد کــرد اصولــی کــه در بخــش تحلیــل مــورد بحــث 
ــد  ــا آورده ش ــی از آنه ــده برخ ــا چکی ــت و در اینج ــرار گرف ق
معنــی و مفهومی نزدیــک بــه یکدیگــر قــرار دارنــد و فهــم هــر 
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یــک بــدون فهــم دیگــری کامــل نیســت. امــا بــرای ایــن کــه 
معنــی هــر اصطــالح روشــن شــده باشــد، برخــی اصطالحــات 
بــه طــور مجــزا و در عیــن حــال مرتبــط بــا هــم مــورد بحــث 

قــرار گرفتــه اســت.
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