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پژوهشی  مقاله   

 
 یزد و تدوین قواعد طراحی میادین شهری  منطقهی زبان الگوی میادین تاریخی  بررس

 * ۲، مریم محمدی۱حامد کرمی

 

 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر  -۱

 دانشیار گروه طراحی شهری، دانشگاه هنر  -۲

( ۸۱/۱۱/۱۴۰۰، پذیرش: ۱۱/۰۱/۱۴۰۰)دریافت:   

 
 چکیده
میدانکیفیت به  پایه بخشی  بر  معاصر  شهری  بومیآموزه  یهای  دغدغه  های  و  طراحان  توجه  مورد  موضوعات  ی  از 

اینکه می  وهش این پژاست.    پژوهش حاضر تاریخی  با فرض  الگوی میادین  زبان  بازشناسی کرد،   یمنطقه توان  را    یزد 
شناسانه، بلکه  در جهت توصیف ریخت  صرفاًطراحی این میادین را نه    یزبان الگو، نحوه  یکوشد تا با کاربست نظریه می

باز  همچنین  و  میادین  طراحی  در  کاربرد  تاریخی،    برای  میادین  تحلیل  ربطراحی  و  از    بنابراین .  نمایدرسی  استفاده  با 
الگو،    یتجربیات کاربردی پیرامون نظریه و    نظری های  دیدگاه است تا  زبان  روشی را برای بازشناسی  این مقاله مترصد 

  ارتباطات میان الگوها مورد استفاده قرار   یالگوهای طراحی تدوین و آن را در استخراج الگوهای طراحی و همچنین نحوه
الگوه  دهد بازشناسی  الگوها تشکیل شود. بستر  زبان  از  تاریخی  تا یک شبکه  )هفت میدان شامل    یزد   منطقها، میادین 

 (اهلل ولی تفتنعمتالساعه، میدان قلعه، لرد فهادان و میدان شاهمیدان امیرچخماق، میدان شاه، میدان خان، میدان وقت
میادینی   که  هستند.    کاملً است  هایرانی  می این  مقیاسدان  فت  دورهدر  از  و  متفاوت  کارکردهای  و  تاریخی  ها  های 

میدان در محدوده بافت تاریخی شهر یزد و یک  شش    .دانانتخاب شده  شامل دوره تیموری، صفوی و قاجاری   گوناگون
تطبیقی  -یکاربردی بوده و با روش کیفی و تاریخ-ای ، توسعهحاضر  پژوهشمیدان در بافت تاریخی شهر تفت قرار دارد.  

ه برای استخراج و بازشناسی الگوهای طراحی تدوین شد  گام  چهارشامل    مدلی کاربردیدر روند بررسی    .استانجام شده  
واژگان    ،گام دومدر  ها در بسترهای متفاوت اختصاص دارد.  به مشاهده تجربی و استخراج تشابهات میدان   ،. گام اولاست

الگوهای طراحی   همان  یا  الگو  ساختا راج  استخزبان  و  عملکردی  الگوهای  و همچنین  الگوها  سطوح  و  اجزا  و  ری  شده 
و گام چهارم نیز قواعدی   پردازدبه تدوین روابط بین الگوها یا همان قواعد زبان الگو می  ، گام سوم اند.تشریح شده هرکدام

می تدوین  شهری  میادین  طراحی  برای  صحترین  مهمکند.  کلی  الگوی  شامل  مستخرج  رنگی  الگوهای  نظام  خالی،  ن 
ویک هندسه  ترازه  محصور،  فضای  تکرارشونده  مست   یدوترازه،  عنصر  پلکانی،  ترکیب  هفتی،    ینماطاقطیلی،  و  پنج 

نتیجه این  گرایی عملکردی هستند.  های روبسته، پیوستگی فضایی و هممراتب، تعادل و تباین، ورودیگیری، سلسله جهت
گیری  جهتگرایی،  مراتب، تناسبات، بوموحدت، سلسلهکه شامل    است  حی میادینبرای طرا   قاعده  سیزده  پژوهش تدوین

 هستند.  واری و سادگیشمولی، مردمپذیری، هویت، همهفضا، تعادل، تباین فضایی، تداوم و پیوستگی، تنوع
 

 . یزدی  منطقههای تاریخی زبان الگو، الگوهای طراحی، میدان، میدانواژگان کلیدی: 

۱۸۱-۲۰۲صفحات، چهاردهمخشک. سال نهم، شماره  نشریه علمی معماری اقلیم گرم و    
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 مقدمه -۱
که واضپر   است  دنمی  ح  اساس  بـر  تنهـا  را  شهرها  در  زندگی  کیفیت  سنجیدتوان  اولیه  نیازهای  بـه  عوامل    ؛سترسـی 

کیفیت زندگی قبل از    بنابراینمتعدد دیگری نظیر تعاملت معنادار با اجتماع و مشـارکت مدنی باید مورد توجه قرار گیرند. 
بخش بزرگی از آن در فضاهای عمومی  این میان  و در    شته و داردزندگی شهری بستگی دا   یهر چیزی به شرایط توسعه

توان گفت که کیفیت زندگی شهری در یک شهر، در گرو کیفیت فضاهای عمومی آن  شود. بنابراین میتجربه میشهر  
 کنند.و فضاهای شهری نقش مهمی در این ارتباط ایفا می استهم 

شهری  گره  یعمده فلکه  بهدر کشور،  های  می  بودهصورت  گونه و  که  گفت  کمرنگ    «میدان»  یتوان  شرف  در  بیشتر 
که  پر    ست.ا   نشد است  فضاهاواضح  این  شدن  جبرانکمرنگ  عواقب  و  ،  شهرها  عمومی  فضاهای  نظام  بر  را  ناپذیری 

اجتماعی آن  درنتیجه حیات  آیینهبر  وارد خواهد کرد. میدان  و تمام  یها  و مردمان آن  فرهنگ و هویت یک شهر    نمای 
است و با طرح و ترکیبش به شهر  یعرصه -روند شکلدر این میان  بخشد.  هویت می  نمایشی برای زندگی یک شهر 

 بود در روندهای تاریخی متمادی، باعث ایجاد شهرهایی پایدار و پویا شده  در طی دوره  که  گیری تدریجی کالبد شهرها
شتابدگرگونی دورههای  یک  یزده  به  به باره  معاصر،  ازهم  خوردگی م هبر   منجر  و  جبراننظم  در    ی ناپذیرگسیختگی 

از کالبد و فرهنگ شهرها  های مخزمینه اعم  انقطاعبنابراین  .  شده استتلف  ایرانی رخ  تغییرات  گرایانه فراوانی در جامعه 
رات،  د تغیی در رونمفاهیم دیگری جایگزین شدند.    یا  از میان رفتند ودست خوش تغییر شده و یا  مفاهیم مختلفی    ه وداد

کرد   پیدا  بروز  پاسخبه آن  کهنیازهای جدید در شهر  داده  ها  فعالیتنهای مناسب  با  شد.  اما  های جدیدی شکل گرفتند؛ 
این رهگذر، فضاهای جمعی شهرها نیز دچار دگرگونی ای شدند و رو به  های عمدهکالبدهایی ناهمگون و نامتناسب. در 

رو هستند.  جا که شهرهای امروزی با بحران کمبود فضاهای شهری کارآمد روبهنافول نهادند و حتی تخریب شدند؛ تا آ 
این میان،   قواعد شکلها و فضاهای شهری ما هیچمیدان در  و  اصول  ندارند  ایدهندهگونه  میان  نیز  این  شهرهای  . در 

   اند.پیشین ما در این امر موفق بوده

ریخی فضاهای شهری  پردازان غربی از دل بررسی تاهای نظریهدیدگاهاگرچه اصول و قواعد مرتبط بر طراحی میادین در  
به و  بررسیتدوین شده  براساس  اما  است.  قرار گرفته  استفاده  وارداتی مورد  که میصورت  از عواملی  یکی  بر  های  تواند 

کمبود باشد،  تاثیرگذار  شهری کشور  فضاهای  حیات  است.  مشکل  بوم  بر  مبتنی  اصول  و  واقع    قواعد  طراحی    قواعددر 
ها و  اندرکاران امر شهرسازی و معماری در کشور نیز شیوهدست  بعضاً  و  انداز نظریات خارجی بوده  متأثرمیادین ما عموما  

و  نامهآیین دیگر  کشورهای  توسعه   غالباً های  میکشورهای  قرار  خود  کار  سرمشق  را  غربی  و  یافته  این  دهند  به  کمتر 
دارند توجه  پیشینه  موضوع  شهرسازی خود  یکه  و  معماری  سرمشق  یغنی  و  الگو  بهترین  مسائل  ،  الحیندرع.  است، 

،  ی خودیهای معماری و شهرسازگویی به چالشکنند که برای توسعه و پاسخفرهنگی، اجتماعی و اقلیمی نیز  اقتضا می
ها از  دهنده این میدان شکل  قواعد   رابطه با اهمیت پژوهش و کاوش در    با این توضیحات  .  شودهای بومی رجوع  به آموزه

اهمیت   نیز  الگوهای    قواعداستخراج  حاضر هدف  پژوهش  ن در  بنابرای .  دارداین دیدگاه  و    ی دهندهشکلکالبدی  طراحی 
ابعاد گوناگون آن با استفاده از نظریه   یمنطقههای تاریخی  میدان  الگو و    ییزد در  ها در  و کاربست آن   معاصرسازیزبان 

گسست  در    توجه قرار گرفته ویخی است؛ امری که کمتر مورد  های تارجدید و همچنین احیای میدان  هایطراحی میدان 
از رویکرد زبان این منظور . برای  قابل مشاهده است  های شهری تاریخی در کالبد و محتوای میدان الگو برای بازشناسی  ، 
تاریخی میادین  طراحی  شد.   ی منطقه  الگوهای  خواهد  استفاده  میدانمیدان  جاکهازآن  یزد  یزد    ایرانی   تماماًهایی  های 

انتخاب برای مطالعه    ،  هستند  یبررسقابلآنکه تا حدودی موجودیت عینی حفظ و    یلبه دلند و البته  هست   (۱376)توسلی،  
 اند. شده

 های پژوهش پرسش

 شوند؟ هایی میهای تاریخی یزد شامل چه گونهمیدان  •

 گیرد؟ ی را در بر مید براساس نظریه زبان الگو چه موارد های تاریخی یزالگوهای طراحی میدان •



 ی میدان تاریخی با یکدیگر چگونه است؟دهندهیان الگوهای شکلارتباط م  •

 پیشینه پژوهش -۲

میدان اولین سکونتها را میپیشینه وجودی  به  بزرگ یا کوچک،  گاهتوان  یا روستایی،  داد. هر شهر  انسانی نسبت  های 
نقطه  نیازمند   و    زیتجمع مرک یک  ارتباط  و  و  دادوستدبرای گردهمایی مردمان خود  خواه روستا یا شهری    ؛هست  بوده 

توان میدان را  ی میباستان  در شهرهای هر تمدن  روینازاهای نخستین.  شهرهای بزرگ در تمدن-کوچک بوده یا دولت
  های نامدر اسپانیا    «پلزا »در ایتالیا و    «پیاتزا »،  در ایران  «میدان-بازار»در روم،    «فوروم»در یونان،    «آگورا »  مشاهده کرد.
 ند که در جوامع مختلف به این عملکرد مشابه شهری نسبت داده شده است.مختلفی هست

گران درباره میدان دانست. این شهرساز اتریشی با رویکردی زیباشناسانه  توان از اولین پژوهش ( را می۱889سیته )  کامیلو
یان بناها، شکل و اندازه میدان،  ها پرداخت. او به مباحثی چون محصوریت، ارتباط مگانه برای میدانبه تدوین اصولی پنج

و تشکیل میدانترکیب میدان موضوع حضور عناصر طبیعی در میدان میها  گروهی و  پاول زوکر )های  (، ۱959پردازد. 
( کریر  )۱99۱راب  کریر  لئون   ،)۱990( اونسن  تیس  مات۱999(،  کلیف  و   )( با  ۱99۲ین  که  پیشگامانی هستند  دیگر  از   )

-های بسته، مسلط، هستهها را به پنج دسته میدانها پرداختند. زوکر میدانشناسی میدانبه گونهشناسانه رویکردی ریخت
 از را  هاآن شناختی میادین را انجام داده وترین بررسی شکلکند. راب کریر اما گستردهشکل تقسیم میای، گروهی و بی

 این که کرده تقسیم دایره و مثلث مربع، هندسی شکل سه پایه بر ها را کند. او میدان می بندیطبقه شناسی ریخت لحاظ

 دارند.  تغییر امکان  روش مختلف اشکال با شش
ایران پژوهششناسی میدانهای ریختما در خصوص ویژگیا  است. محمود  های پراکندههای تاریخی  ای صورت گرفته 

یزد دانست. او در چندین کتاب و مقاله به ابعاد  شناسانه به ویژه در  های ریختتوان از پیشگامان این کاوشرا می  توسلی
بافت میدانناپیدای  و  است.ها  پرداخته  ایران  تاریخی  شماره    های  پژوهش  ۱جدول  از  انجامفهرستی  مورد  های  در  شده 

 دهد. فضاهای شهری تاریخی ایران را نشان می
 پیشینه پژوهش درباره فضاهای شهری تاریخی ایران  -۱ره شما جدول

 پرداز/نظریه 
 گر پژوهش

 موضوع / نتایج  نوع  سال عنوان پژوهش

 محمود توسلی 
های طراحی شهری و اصول و روش

 فضاهای مسکونی در ایران 
 کتاب ۱367

دهنده فضاهای شهری  اصل سازمان 9معرفی 
 تاریخی ایران 

حسین  
 زاده سلطان

های تاریخی  هری در بافتای شفضاه
 ایران

 کتاب ۱37۲
تلف فضاهای شهری تاریخی بندی انواع مخدسته

 بعد مختلف نهایران در 

 شناخت و تحلیل فضاهای شهری در ابعاد مختلف  کتاب ۱376 فضای شهری  معیارهای طراحی و قواعد  محمود توسلی 

 محمود توسلی 
ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و  

 انخشک ایر
 کتاب ۱38۱

 بررسی عناصر اصلی ساختار شهرهای اقلیم گرم و
 خشک

 کتاب ۱384 شهری  طراحی فرآیند  و نظری  مبانی جهانشاه پاکزاد 
بندی فضاهای شهری به صورت عام و  دسته

 ها برشمردن توقعات فضایی آن 

 زاده محمد نقی 
در روند دگرگونی میدان در  یتأمل

 شهرهای ایرانی 
 مقاله ۱385

مفهوم میدان در فرهنگ ایرانی و غییر سیر ت
 های آنر دگرگونیب مؤثرعملکردهای آن و عوام 

 زاد وحید وحدت 
شناسی فضاهای شهری با اعمال ریخت

 اصول پرسپکتیو 
 مقاله ۱387

های امیرچخماق و  استخراج وضعیت شکلی میدان
شاه و ارائه روش نوینی برای برداشت پلن و نماها  

 بعدی از تصاویر سه

 مقاله ۱393 شناسی میدان ایرانیزیبایی  متدین و آقابزرگ 
های  ویژگی کالبدی مشترک میدان  نجپمعرفی 

های حاکم بر  ای نظامتاریخی ایران و بررسی الیه
 ها میدان 
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که  مشاهده کرد. از ویتروویوس    تاکنونتوان در آثار معماری از حدود دو هزار سال پیش  اما صحبت درباره الگو را نیز می
بندی کرده است تا  ها دستهیابی به الگوی آنظور دستهای مختلف بناهای یونانی را به من هدر »ده کتاب معماری« گون

های  اند و همچنان در بسیاری از محیطشناسی و تدوین الگو پرداختهبه امروز که کتب و مقاالت متنوعی به موضوع گونه
الکساندر به نظریات خود در کتاب    ۱960آکادمیک مورد بحث است. در اواخر دهه   رکیب  هایی بر ت »یادداشتکریستوفر 

به ساخت کیفیتی بی۱964فرم« ) او  برای  زمان نمی( شکاک شد و متوجه شد که آرای  به جستجوی راهی  لذا  انجامد؛ 
سال   در  الگوها«  »زبان  کتاب  انتشار  با  او  پرداخت.  کیفیت  این  جاودانگ   ۱977ساخت  راز  و  »معماری  بیو  راه  زمان  ی: 

سال   در  نظریه۱979ساختن«  را   ی،  خود  الگوی  سال  زبان  در  الکساندر  کرد.  در  مطرح  را  نظریه  این  آن،  از  پس  های 
ها، دو دانشگاه، یک تعاونی مسکن روستایی و یک  ها، یک کافه، یک درمانگاه، آپارتمانچندین طرح از جمله طراحی خانه

به شهری  کتعاونی  در  او  بست.  »تجربهکار  )  یتاب  د۱975اورگون«  پردیس  برای  همکارانش  و  خود  انشگاهی  (، طرح 
 کند. اورگون با کاربست زبان الگوها را تشریح می

پرداختهاز پژوهش  الگو  زبان  موضوع  به  ایرانی که  به پژوهش رضا سامه تحت عنوان »زبان  اند میهای  توان 
( اشاره کرد که به استخراج الگوهای طراحی بنا  ۱394یط« )ی در محهای بومالگو سرمشق طراحی؛ طراحی بر پایه آموزه

 بند پرداخته است. در محیط روستای نای
زهرا اهری در کتاب »مکتب اصفهان    پژوهشتوان به  میاند ایرانی دیگری که به موضوع زبان پرداخته   از منابع  

زایشی  -ه با استفاده از نظریه دستور زبان گشتاری( اشاره کرد ک۱385در شهرسازی: دستور زبان طراحی شالوده شهری« )
ساخت و روساخت پردازد. او در این کتاب، سطوح مختلف ژرفتور زبان طراحی شالوده شهر اصفهان میبه بازشناسی دس

 کند. شناسی چامسکی دنبال میدر ساخت نحوی شهر و قواعد گشتاری آن را بر اساس نظریه زبان
اصف   »مکتب  کتاب  در  زباناهری  شهرسازی:  در  قوا شن هان  و  واژگان  شهری،  فضاهای  و  عناصر  عد  اسی 

شناسی  ( نیز واژگان و قواعد مورد استفاده در زبان شهرسازی مکتب اصفهان را با استفاده از روش زبان۱380دستوری« )
 کند. ساختاری در چارچوب رویکرد پدیدارشناسی استخراج می

زبان الگوی    استخراجعنوان »  با منیژه رحمتی  نامه  پایان  توان بهمینیز  وضوع  های مرتبط به این م نامهاز پایان 
ویژگی بر  تکیه  با  ایرانی  شهری  گسترهطراحی  ساختاری  شهریهای  کوچک  )های  اسلمی  ۱39۱«  هنر  دانشگاه  در   )

( در دانشگاه شیراز،  ۱389نژاد تحت عنوان »الگو به مثابه زبانی در طراحی معماری« )فاطمه محمدعلینامه  تبریز، پایان
ا پایان »زبان  عنوان  تحت  سامه  رضا  آموزهنامه  پایه  بر  سرمشق طراحی؛ طراحی  )لگو  در محیط«  بومی  در  ۱385های   )

( در دانشگاه تهران،  ۱388مهدی خاکزند تحت عنوان »یک زبان الگوی طراحی منظر« )  ، رساله دکتری  دانشگاه تهران، 
شادروان  پایان شیوا  مکان  وانعن  بانامه  کریم »ساماندهی  محور  در  رفته  دست  از  شخانهای  در  )زند  در ۱384یراز«   )

سازی و تجربه سیر تکوین  مهر تحت عنوان »از دیاگرام تا الگو، شفافنامه سعید زرین و پایان  ایران  دانشگاه علم و صنعت
های اولیه در باب میدان  هشوان گفت که پژوتمی  ( در دانشگاه یزد اشاره کرد.۱383الگوها در آثار کریستوفر الکساندر« )

شناسی به آن  الگواند و از دیدگاه  شناسی میادین بودهکریر و زوکر، منحصر به بررسی شکلی و گونهای  هشناسیگونهمانند  
علوه    و  داننیز تنها بررسی شکلی کرده  اند،را بررسی نمودههای بومی که میادین یزد  همچنین اندک پژوهش  .اندنپرداخته

  ها در بستری بومی با استفاده از رویکرد زبان هش به تحلیل میداناما این پژواند.  بر آن، همگی در حد نظری باقی مانده
از پژوهشدرحالی  ؛خواهد پرداخت  الگو ایرانی پیشین به بررسی زبان  که هیچ یک  اند.  طراحی میادین نپرداختهالگو  های 

 . کندهای پیشین متمایز میسبت به پژوهشاین پژوهش، آن را ن  توان گفت رویکردمی  درنتیجه
 

 مبانی نظری-3

ادبیات نظری پژوهش در راستای تدوین چارچوبی مفهومی برای دست یابی به  هدف از این بخش، تبیین مفاهیم اولیه و 
الگوی آن الگوهای طراحی در بستر میادین شهری و تشکیل زبان  ها است. قسمت اول  مدلی کاربردی برای بازشناسی 



از دیدگاه اندی الگو  انواع و سطوح مختلف آن  شمندان مختلف، ویژگیاین بخش به بررسی مفهوم  پردازد.  میهای الگو و 
نظریه  پیرامون  نیز  دوم  به  یقسمت  وی  نظریات  تحول  سیر  و  الکساندر  کریستوفر  الگو  مهمزبان  و  اولین  ترین  عنوان 

ها و  نیز ابتدا ویژگیبخش سوم    پردازد.گو میهای ال ختار زبانمسائل شهری و همچنین ساپرداز این نوع نگرش به  نظریه 
با تدقیق و اختصاصی کردن مفاهیم عام مطرح    عنوان بستر بازشناسی الگوها عنوان شده و سپساصول میادین شهری به

این پژوهش و رویکرد  اهداف خاص  بر مبنای  نهایت  خواهد شتبیین    ، چارچوب مفهومی مورد نظرشده  د. همچنین در 
قالب یک   در  و  شده  تدوین  مفهومی  ارائه میمدل  مفاهیم  دیاگرام  کلی  ارتباطات  که  شدهشود  مبانی    مطرح  بخش  در 
 دهد.  نظر را نشان می ها در این پژوهش در راستای اهداف مدنظری با روش مورد نظر جهت استفاده از آن

 ، ویژگی و انواعمفهوم الگو  -3-۱
هایی از قبیل مدل، نمونه، سرمشق، مثال، روبُر،  ژهکند، وا ذکر می «الگو»یی که فرهنگ واژگان دهخدا برای واژه هالمعاد

است )دهخدا،   اسوه  (. فرهنگ  ۱386برد )معین،  کار میهای نمونه و طرح را به(. فرهنگ معین نیز واژه۱34۱مقتدی و 
الگو  واژه  نیز معنای  یا    ۱لغت آکسفورد  بهخوا طرحی میرا مدل  استفاده میند که  یا  شوعنوان راهنما در صنایع دستی  د 

آید، معنای عام و  می ها بر طورکه از این معادل(. همانOxford Dictionary, 2010برای پیروی دیگران ) است ای نمونه
نمونه با  مترادف  واژه،  این  میعمومی  تقلید  آن  از  که  است  میای  نمونه  این  حال  نوعی  توانشود؛  یا  انسان  شی،  د 
 دستورالعمل یا کنش اجتماعی باشد. 

ادامه دیدگاه نظریهدر رابط الگو در معماری و شهرسازی در  ، ۱970در سال  شود.  پردازان این حوزه بررسی میه با مفهوم 
فرم در  مکررا  که  کرد  مشاهده  را  چیزهای مشخصی  الکساندر  دیده میکریستوفر  معماری  شهای  متوجه  و  که  شدند  د 

الگو را راهIba, Sakamoto & Miyake, 2011: 47)  روابط بین این چیزها، الگو است داند که  حلی می(. سالینگاروس 
تواند چند  چارچوب زمانی یک الگو معماری یا شهری می بعضاشده و در شرایط متفاوتی نیز آزموده شده است.  قبل کشف 

نم ابداع  الگویی  معموال  باشد.  نیز  سال  الگوهایهزار  زمینه کشف  در  بنابراین خلقیت  و  پژوهش  ،شود  به  و  منحصر  ها 
است. گرچه می تنها  توان راهمشاهدات علمی  این خلقیت  اما  با هم پیدا کرد،  الگوها  ارتباط دادن  و  ترکیب  برای  هایی 

 (.  Salingaros, 2000: 8)آیند و نه از فرآیند طراحی دست میشود که از کاربرد زبان الگو بهمنجر به محصوالتی می
توان رویکردی  کند را چگونه باید ساخت؛ بنابراین الگوها را میکه او تعریفش میای است مبین اینکه موجودی الگو قاعده

پاسخگویی   ی برای یک طراحی مناسب دانست که امکان کارکرد بهینه و مطلوب را در عرصه «هاسنجه»و  «معیارها»به 
می  ،فضایی )محمودیکن ممکن  و همکاران،  ند  اتم۱9:  ۱385ژاد  را  الگوها  الکساندر  البته  ای جهان مصنوع میه(.  داند. 

انسان و وابسته به فرهنگ هستند. با این حال،    یها ساختهآن  یاما همه  هستند،  الگوها در هر مکان و فرهنگی متفاوت
عینی چون آجر و    یشوند. این الگوها عناصرها تکرار میحاصل مجموعه الگوهایی است که بارها و بار  لزوماًساختار عالم  

از آن ساخته می؛ جوهره هستند  بلکه بسیار ژرف و سیال  در نیستند؛ شود.  ای ناب و پنهان که هر بنا و هر شهر همواره 
تفاوت دارند. این  دهند و در هر بار ظهور، اندکی در پیرامون ما رخ می ه دفعاتناپذیری هستند که بالگوها واقعیات اجتناب

عبارت دیگر، الگوهای ذهنی، تصاویر انتزاعیِ همان قواعد  هستند. به  لگوهای عالمهایی ذهنی از ا الگوهای ذهنی، صورت
(. الگوها برداشتی تجریدی هستند برگرفته  ۱۲5:۱979کنند )الکساندر،  که الگوهای عینی عالم را تعیین می  هستند  صوری

ها، نیازها و هنجارها  ههای ساکن در فضا و محیط کالبدی که به کمک نمادها، نشان رک انساناز مفاهیم و ادراکات مشت 
الگوها پیچیدگیتجلی ظاهری می   د. کنن های محیط را قابل درک کرده و فضای مدرک و ملموس را ایجاد مییابند. این 

آرمان  بیانگر  هستندالگوها  مردم  البهآرمان  ؛های  از  که  تمایلهایی  شالی  استخراج  انسانی  باورهای  و  فطری  و ت  ده 
الگو امری ذهنی و کلی )نه عینی، مصداقی در واقع  (. 3۲ ب:۱38۲شوند )حبیبی، مشاهده میسپس عینی، ملموس و قابل  

-منظور رفع نیاز و برآورده کردن خواستو فردی( است که ایجاد نظم و ارتباط میان اجزا و عناصر فضای معماری را به
انسا برهای  تجربه   ن  حاصل  معماری  الگوهای  دارد.  ابزار   یعهده  و  بوده  برای  بشری  معماری ی  فضای  و  فرم    تولید 
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  میان عناصر سیستم است.  ی یک سیستم است که الگو نظم و رابطه یمثابه نگر، اثر معماری به. در یک نگرش کلهستند
تنها   نه  الگو  د  تماماًهر  بلکه  است،  ذهنی  و  عینی  اطلعات  دارد:شامل  نیز  دیگر  ویژگی  برای  (  ۱  و  دانش الزم  حاوی 

ای  متضمن ضرورتی است که مسئله (  ۲.  آیدمی  ای در راستای الگو درصورت قاعدهز محیط است که بهتشکیل ساختاری ا 
کار رود و  کند که باید در جایی بهکار رود یا نه؛ بلکه تعیین میاین گونه نیست که در جایی به  صرفاً را حل کند. یعنی الگو 

 (.30:۱394در جایی دیگر نه )سامه، 
صورت تجربی و از روی مشاهدات استنتاج  که الگوها به  های علمی تفاوت دارند؛ چرا الگوها با نظریه  باید توجه داشت که

الگ مشتق می  ها ها از آنحلای وجود دارند که راه علمی، لزوما اصول اولیه  های هاما در نظری   ،شوندمی   وهای کشف شوند. 
گیری این  یابند. پس از شکل  توسعه توانند از طریق آن  علمی می  آورند که نظریات وجود میشده مبنایی پدیدارشناسانه به

از الگوها را توضیح می دهند. گاهی اوقات یک الگو ممکن است  مبنای پدیدارشناسانه، این نظریات، علت کارکرد بعضی 
ای  انتقادات شدید و موشکافانهتنها یک حدس عالمانه باشد. در  عتبار علمی یابد.  ای را پشت سر گذارد تا ا ن صورت باید 

تر از علوم هستند. یک الگو ممکن است محل برخورد دو  ، اما در واقع بسیار گستردههستند تر گرچه الگوها از علوم ابتداییا 
ندار علمی  توجیه  الگوها همچنان  از  بسیاری  باشد.  متفاوت  علمی  توجیه  مکانیسم  علمی  نظر  از  که  الگوهایی  سایر  ند؛ 

-(. به عقیدهSalingaros, 2000:8ای در مقایسه با سادگی خود الگوها دارند )سیار زیاد و پیچیدهنیز توضیحات ب ،اندشده
الگوها کیفیاتی دارند که در صورت ترکیب با    ی   ها امکان ایجاد روشی مفید برای اشتراک تجارب ، به آنیکدیگرگودیر، 

 :Goodyear, 2004پذیر در یک زمینه است )رگشتتکراری و ب حل برای یک مشکل دهد. از دیدگاه او، الگو یک راهمی

است تا ویژگی  (.342 ادامه الزم  انواع آندر  الگوها و  در  از لحاظ ماهیت و چیستی  الگوها  ها مورد بررسی قرار گیرد.  ها 
 از:   اندتارعب سطوح مختلفی قابل بررسی هستند. این سطوح 

و مثالی: که   • ازلی  بر  الگوهای  اف  ینظریه مشتمل  از سرمشق مثال  الگوگیری  به  اعتقاد  های  لطون: 
)مُثُل(. چیزها  همه  و  جهان  ساختن  در  صورت  /ازلی  به  نظریه  مضامینی  وجود  به  اعتقاد  یونگ:  مثالی  های 

نور ازلی در فرهنگ اسلمی: نور  ./  ا(الگوهصورت رسوبات تجربه اعصار گذشته در ضمیر ناخودآگاه بشر )کهن 
 ام مراتب عالم وجود از آن بهره دارند. به مثابه حقیقتی ازلی که تم

شامل می • را  روابط  و  عناصر  از  انتزاعی  ساختارهایی  منطقی:  بهالگوهای  را  واقعیتی  تا  درستی  شوند 
 تجسم بخشند. 

به کیفیت و سازگاری مطلوب است.  کار بردن الگوهای کیفی رسیدن  الگوهای کیفی: هدف نهایی به •
الگوها همان چیزی هستند    درجه به آن  در این راستا الگوها باید   از کیفیت برسند تا محیط را زنده نمایند. این 

 (. 3۲-38:۱394)سامه،  هستندها ها در محیط زندگی خویش در جستجوی آنکه همه انسان

-گرشتوان از نها میمنظور شناخت آنها است، بهبر ماهیت و چیستی آناز الگوها که مبتنی    گانهبندی سه فارغ از دسته
که   برد  بهره  متفاوتی  منطقیاز    اندعبارتهای  معنایی،  رفتاری،  کالبدی،  نگرش محیطی،  تاریخی-شش  و  -ریاضیاتی 

محیطی و    شگر شوند. در واقع ن میرویکرد به سه دسته عینی، ذهنی و کاربردی تقسیم  ، از حیث  ها. این نگرشملیتکا
است    یبررسقابلد؛ نگرش رفتاری و معنایی در قالب رویکرد ذهنی  گیرقرار می  یی رویکرد عین کالبدی به الگو، در دسته

نگرش پژوهش و  این  در  دارند.  قرار  کاربردی  رویکرد  در  تاریخی  و  منطقی  نگرش  های  دیدگاه  از  مستخرج  الگوهای   ،
گوها تدوین  ای عملکردی )فضا( و الگوهای ساختاری )فرم( مربوط به هر یک از الکالبدی مورد مداقه قرار گرفته و الگوه

 دهد.پردازان هر نگرش را نشان میها به الگو و راهبردها و نظریهانواع نگرش ۲جدول شماره  اند.شده 
 ( 46-56:۱394برگرفته از سامه، )  های در رابطه با الگوانواع نگرش مقایسه: ۲شماره  جدول

 انواع الگو  راهبرد ویژه رویکرد مسئله  نگرش 
-نظریه

 پردازان

اه محیطی
م

ت 
ی گو 

ال
 عینی  

تعیین محیطی  گونهالگوهای  اصلی  های کننده 
 معماری هستند. 

 محیطی الگوهای زیست •

محیطی فرآیندهای زیست •

 اُلگی، 
 گیبسون 



 انسان

محیط  • فرآیندهای  الگوی 
 طبیعی 

 کالبدی 

ب نظامی  عنوان  به  کالبدی  از  الگوهای  رجامانده 
گذشته محیطی  زمان گونه  جریانات  طول  در  ها 

می هویت متحول  واجد  حاضر  زمان  در  و  شوند 
گذشته   به  نسبت  ارزشمندتر  اطلعات  و  خاص 

 هستند. 

عملکردی  • الگوهای 
 )فضا(

 الگوهای ساختاری )فرم( •

 دوراند، 
 کریر، 

 هردگ

 رفتاری 

گو
ا ال

د ب
فرا

ی ا
هن

ه ذ
بط

را
 

 ذهنی

با محیط  خت در فرآیند تطبیق  الگوهای رفتار و شنا
سازگاری ایجاد  برای  آن،  از  تاثیر  محیط    یا  در 

 گیرند. کالبدی شکل می

رایج  • رویدادهای  الگوی 
 در محیط

فعالیت • و الگوی  ها 
 رفتارهای انسان

الگوی جاری رفتار انسان  •
 در محیط

 لنگ، 
 بارکر، 
 هال

 معنایی 

شکل گونهروند  بر  گیری  مبتنی  معماری  های 
شناسانه، ناشی از پیوند واژگان )عناصر زبانمفاهیم  

دستومحیط قواعد  و  از ی(  برآمده  )الگو(  زبان  ری 
ضمیر ناخودآگاه انسان و توجه به معنای عناصر در  

 قالب الگوها 

 الگوهای زبان •

 الگوهای معنا •

 راپاپورت، 
 الیور 

-منطقی
 ریاضیاتی

گو 
ی ال

یر
ر گ

 کا
 به

ش
رو

 

 کاربردی

الگوهای   ریاضیات،  از  الگوهای  تجریدی  و  ذهنی 
ر سامانهوشروابطی  شکل  به  که  منطقی  مند  های 

 یابند. محیط تجلی می در

و   • شکلی  الگوهای 
 تناسبات

و  • هندسی  الگوهای 
 هااندازه

 استدمن، 
 سالینگاروس 

-تاریخی
 تکاملی

 یلتحلقابل امکان رشد و توسعه،    نظرنقطهالگوها از  
ترکیب احتمال  فضایی  هستند.  و  فرمی  های 

 اگون در قالب الگو گون

شامل تجلی انواع الگو در   •
 های حاضرههای پایه و گونگونه

 موراتوری، 
 روسی

الگوها عموما    توان الگو را شناسایی نمود. های آن، پرسش این است که چگونه میویژگی  و   ی تعریفی از الگوپس از ارائه
-شامل یک زمینه برای اجرای آن، یک نیرو بهحل هستند و همچنین ممکن است  شامل یک نام، یک مسئله و یک راه

  (.Iba, Sakamoto & Miyake, 2011: 47)  هستند  گیری مسئله و همچنین الگوهای مرتبطای در شکلعنوان فرضیه
دید قاعده  ،الکساندر  از  سهالگو  راهاست  بخشی  ای  و یک  مسئله  و یک  زمینه  یک  میان  ارتباط  میکه  بیان  را    کند حل 

شماره   شیوه(۱)تصویر  الگو  هر  مینامه.  نشان  که  است  میای  چگونه  آزاد    رًامکرتوان  دهد  برای  مکانی  ترکیب  آن  از 
الگو در آنِ واحد هم چیزی است که در عالم حادث میبنابراین  .ساختن نظام نیروهای مفروض استفاده کرد شود و هم  ، 

هم جریان است و هم شی. هم وصف چیزی است که    توان پدید آورد: میگوید چگونه آن چیز را  ای است که میقاعده
الگویی که تعیین میریانی که آن چیز را ایجاد میزنده است و هم وصف ج ای تبیین  ، باید به صورت قاعدهشودکند. هر 

ها  ای میان این سه برقرار کند: زمینه، نظام نیروهایی که در آن زمینه فعال است و ترکیبی که به آن نیروشود که رابطه
 (. ۱6۲-۱66:۱979دهد خود را در آن زمینه آزاد کنند )الکساندر، امکان می

 
 ( ۱66:۱979)الکساندر،  وجهی اجزای الگومدل سه: ۱تصویر 
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 الگوزبان ی نظریه-3-۲
اتریشی مطرح شد. الکساندر به  ۱970  یالگو در دهه زبان   ینظریه  تن  دنبال یافتوسط کریستوفر الکساندر، معمار و متفکر 

برای جاودانه ساختن   او معتقد  بودراهی  جریانیکه می  بود .  تعریف    توان  را حیات  نمود  را  بتوان شهر  آن،  از طریق  که 
(. ۱387های جمعیِ ساختن است )پاکزاد،  جریان  یهایی قابل تعریف و پیچیده که محور همه فعالیت  یبخشید؛ مجموعه

ارد  سازند، جریان واحد ثابت و مشترکی وجود د ممکن مینده کردن بنا را  هایی که زجریان  ی، در پسِ همه وی از دیدگاه  
کار برد. ارزش این جریان تنها در آخر کار  صورت مکانیکی بهتوان آن را بهکه کامل عینی، عملی و دقیق است؛ اما نمی

این جریان چیزهایی که  »گرداند.  شده خود باز میرا به بخش فراموشانسان  شود؛ چراکه این شناخت تنها  مشخص می
از پیش میرا نشان میدهد، بلکه چیزهایی  دانیم را نشان نمینمی را نداریم؛    هاآن  دانیم و فقط جرئت پذیرفتندهد که 

از دیدگاه او، راه جاودانه ساختن در پس احداث روستاهای سنتی در آفریقا و   «کنند.چون بسیار کودکانه و ابتدایی جلوه می
های ساده و  ن یا در پس ساختن نیمکتها و معابد ژاپهای بزرگ دینی مانند مساجد بزرگ مسلمانان و صومعههند یا بنا

ایوانرواق این راه طی هزاران سال، در پس شیوهها و  انگلستان نهفته است. به بیان دیگر،  های  های شهرهای کوچک 
امروزه با قرا  یبه صورتساختن   اندر،  ر گرفتن در مقام تحلیل فراهم آمده است )الکسنهفته حضور داشته و تشخیص آن 

آورد؛ نظمی که هزاران سال از عمرش گذشته و با  ین جریان در واقع نظم را از درون خود مردم پدید می(. ا ۲7:۱979-۲6
دهد  امه میها به بقای خود اددهد. این نظم در مردم رشد کرده و در آناین وجود، هنوز آنچه که همواره بوده را نشان می

 (. 5۲:۱387)مهاجری و قمی، 
تی اصلی وجود دارد که مبنا و اساس حیات و روح هر انسان، شهر، بنا و یا طبیعت بکر است.  الکساندر معتقد است که کیفی 

پندارند مبنای واحدی برای تفاوت میان  دهد که اکثر مردم میداند و توضیح میاو این کیفیت را وجه تمایز خوب و بد می
ای  و این پندار ناشی از آن است که بر کیفیت اصلینای خوب و بد وجود ندارد؛ اما تفاوت میان این دو، امری عینی است  ب

توان نامی بر آن  اما نمی  ،کیفیتی عینی و دقیق است  که  توان نامی نهاد. این کیفیتشود، نمیکه این تفاوت را موجب می
-اجازه میکیفیتی در هر فردی نهفته است و به ما  این (. 33:۱979)الکساندر،  شود گذاری مینام «نامکیفیت بیت »گذاش

افراد  دهد تا حضور آن را در خودمان و دیگران تشخیص دهیم. مکان هایی که این کیفیت را دارا هستند، آن را در درون 
مکان به  را  آن  بیابند،  را  کیفیت  این  که  افرادی  و  کرده  میبیدار  که  تزهایی  و هم  سازند،  افراد  و هم  کرد  خواهند  ریق 

و خودمکان  زنده، کل  سالم،  )پ  ها،  بود  خواهند  واژه  Dawes & Ostwald, 2017:6ایدار  بیان    که(. شش  در  معموال 
عبارتند از زنده، منسجم، راحت،    ،شوندبخشی از این کیفیت را شامل می  هاآنو هر یک از  روند  می  به کار نام  کیفیت بی

های مشترک و  اری سنتی است. ارزشکیفیت، منبع زیبایی ذاتی معماین    (.37-44:۱979اودانه )الکساندر،  آزاد، کامل و ج
فراموش شدهکه    فرد جوامع سنتیمنحصربه افتادهدر طول زمان  کار  از  یا  زبانانداند  برای، چارچوب راهنما یا    طراحی   ی 

پارچه  تر، یکها را در یک محیط منسجم بزرگو آن  کردهری  های ساخت انفرادی جلوگیسازد که از بسیاری از فعالیتمی
 (. Dawes & Ostwald, 2017:5-6)د کن می

ابتدا باید این الگوها را شناختبرای تعریف کیفیت بی اصلی    یها مؤلفهبرای بررسی  . بنابراین  نام در یک مکان یا شهر، 
را    دهندهیلتشک   «الگوهای»محیط،   از    اقعو  در.  کرد  شناساییباید  محیط  خاصی  الگوهای  مستمر  تکرار  از  مکان  هر 

شود؛  ها میآورد یا مسبب آناین بدان معنا نیست که مکان رویدادها را پدید میالبته  است.    شدهصلحارویدادها در آن  
الکساندر    .(53:۱979)الکساندر،    افتند جدا کردتوان از جایی که در آن اتفاق میبلکه بدین معناست که این الگوها را نمی

کنند،  دهی محیط پیرامون خود استفاده میه مردم عادی در شکلای از منابع مفهومی ک ارائه مجموعه مترصد بود از طریق 
 (. Goodyear, 2004: 341)  نمایدریزی شهری را دموکراتیک معماری و برنامه

به صور گوناگون و  تکرار  از عناصر کالبدی معینی که مدام  است  ها،  شوند؛ مانند خانهترکیب می  باهم  هر شهر متشکل 
اما  ...  ها وگراهها، بزرها، فروشگاهخیابان این عناصر دارای الگوی رویداد خاصی است که با آن ملزم است.  از  . هر یک 

مکانی ساختار  به  می  اگر  ساخته  آن  از  شهر  دقت  که  می  گردد میمشخص  ،  شودشود  تکرار  واقع  در  آنچه  شود،  که 



از آنالگوهایی   سازد. از  ها را در مکان مقرر میبتای از نساست که مجموعهای صوری  ها خود قاعدهاست که هر یک 
سازد. پس تنها چیزی  ای است که وقوع رویدادها را ممکن میرو الگویی که در مکان حضور دارد، همان شرط و الزمه این 

می تکرار  شهر  در  الگوهاکه  همین  دیگ ا   شود،  چیز  نه  و  که(.  6۱-76:۱979)الکساندر،    رست  داشت  توجه  الگوها    باید 
تکرار میهستند که در   بامحیط  الگوها همانند طبیعت، در هر  نه عناصر.  و  ناهمسانی    رشوند  و  تنوع  دارای  ظهور خود، 

اما در عین حال همگون می این خود باعث ایجاد محیطی متنوع    الگو   زبان  از  (. استفاده37:۱394شود )سامه،  هستند و 
ا   و  تجربی  شواهد  نظریه،   میان  پلی  عنوان به  تواندمی مشکلت  یک  زتجربیات  و  طراحی  طرف  شود    دیده  عملی 

(Goodyear, 2004: 341 .) 
 

 ساختار زبان الگو-3-۲-۱
شامل روش دو  هر  معماری  و  منظمی میزبان  معنا میهای  به محیط  که  دو  شوند  هر  ایجاد    ،قواعدیاز  بخشند.  برای 

ا امکانات   استفاده  با  هر دو منعکسبرندبهره میز منابع محدود  نامحدود  مد، گرایشکن.  تمایلت کنونی،  مهم،  نده  های 
ارزشدغدغه پایدار،  از گرفتاریهای  و  های خاص و طیف وسیعی  انسانی دیگر هستند. هر دو یک بخش عمومی  های 

دارند؛ درحالی آنیک بخش خصوصی  ماهیت  اسکه  اجتماعی  اساسا  الکساندرJuhasz, 1981: 241ت )ها  ساختاری    ،(. 
ها و قواعد دستوری یک زبان در بین  و معتقد است که الگوها همچون واژه  بودهبرای الگوها متصور  مانند ساختار زبان را  

-یتوان در شهرها ساخت؛ بلکه تنها منام را نمیمردم به صورت نامحسوسی رایج هستند. از دیدگاه الکساندر، کیفیت بی
ان آن را ساخت؛ بلکه باید از دانه پرورش داد. و چنین  تو؛ همچون گُل که نمینمودصورت غیرمستقیم آن را ایجاد توان به

از اجزا، تا حدی خودچیزی تنها زمانی محقق می د.  ن د خود را با مجموعه سازگار کن ن د و بتوانن مختار باش  شود که هر یک 
شه یک  اجزای  از  یک  هر  دیگر،  زبان  خانهبه  که  الگو ر  طبق  خود  باید  هستند،  لها  از  و  باشند  شده  ساخته  حاظ  یی 

همتا باشند؛ اما کل مجموعه یا شهر نیز زنده و دارای کلیت باشد. او معتقد است که برای حفظ  جایگاهشان در کل، بی
د. این جریان، زبان  کن کلیت اجزای یک مجموعه، جریانی وجود دارد مانند رمز ژنتیک یک گل که کلیت آن را حفظ می

، زبان الگو نیز به کسی که آن  ساختنهایت جمله متفاوت  دهد تا بیقدرت می،  طورکه یک زبان طبیعیست. همانا   الگو 
وجود آورد. با این حال، بسیاری از الگوها و اجزای زبان  همتا بهنهایت بنای تازه و بیدهد که بیبرد قدرت میکار میرا به

و   انسان،  هستند  عمومیالگوها مشترک  افزایش تجربه شخص در ذهن  تبع  به  الگو  زبان  تکامل می .  زبان  پیوسته  یابد. 
می بر آن صحه  است که عموم مردم  زبانی  بهالگوی مشترک  را  و آن  دارند و درک آن  گذارند  قبول  عنوان یک جاذب 

های  ه روابط بین عناصر زبانعناصر و قاعد  3جدول شماره    (.۱۲7:۱979صورت ناخودآگاه است )الکساندر،    برای عموم به
 کند.قایسه میطبیعی و زبان الگو را م 

 های طبیعیاجزا و قواعد زبان الگو و زبان: 3شماره  جدول

 زبان الگو زبان طبیعی  

 الگوها ها واژه عناصر

 کنند الگوهایی که روابط بین الگوها را معین می قواعد نحوی و معنایی قاعده روابط بین عناصر 

 بناها و شهرها جملت محصول 

 
دهنده آن کل  قدر زنده است که الگوهای تشکیلست؛ و کل زبان همانا  الگوها میان تک ساختار زبان حاصل شبکه روابط 

وابسته است و هم به الگوهای   موجود در آن   تری(. هر الگویی هم به الگوهای کوچک۱99:۱979)الکساندر،  هستند  زنده
الگو  گیرندیبرمدر  که آن را  تری  بزرگ دیگر    یینهدرزم دار شدن نیاز به قرارگیری  ناقص است و برای معنا  ییتنهابه. هر 

الگو در مرکز   این ترتیب هر  الگوهای معین دیگری مرتبط    دارد قرار    ارتباطی   یشبکه یک  الگوها دارد. به  که آن را به 
-تکمیل می  نیز   ترتر سطوح پایینو خودش با الگوهای کوچک  دهرکتر کمک  کند. هر الگو به تکمیل الگوهای بزرگمی

را پدید می7-8:۱977الکساندر،  )  شود زبان  الگوهاست که  الگوها  (. همین روابط میان  اتصال میان  این شبکه،  آورد. در 
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الگوهاست و به همان میزان جز الگوها را    ئیمانند خود  است. قوانینی که  خود    یاندازهبهد،  کنن مرتبط می  به هماز زبان 
مهم هستند؛   که همانالگوها  نمیواژه  ی اگر مجموعه  طور  باشند،  داشته  وجود  قوانین  بدون  به  را    زبانیکتوانند  هایی 

سازد که خواص اضافی دیگری  آورند. یک ترکیب منسجم از الگوها، در سطح باالتر یک الگوی جدید دیگر را می  وجود
دا یک    ، هریگردعبارتبهدارد.    نیز را  قبلی خود  خُرد، خواص  الگوهای  بر آن، کُلِ  شتهاز  آمده، شامل    به وجود  و علوه 

ها در قالب یک کُل  دلیل سازماندهی آننداشتند و این نکته تنها به ییتنها بهشود که هریک از اجزا خواص دیگری نیز می
به   الگو  تعدادی  چسباندن  لذا  انسجا  یکدیگراست.  گرفتن  نظر  در  مطلوبی  بدون  کُل  مناسب،  دهد  نمی  دقتبهم 

(Salingaros, 2000:9 .) 
وا  فراهم می  ییک شبکه   «زبان»قع  در  را  گرهارتباطی  انتظام  را در  ها در یک سطح، گرهآورد که در آن  های دیگری 

الگو باید در تمام   ن زبایکسازد و این فرآیند به همین ترتیب در کل زبان به سمت باال و پایین ادامه دارد.  سطح باالتر می
-الگو، در نظام سلسله زبان یکرای اهمیت خاص خودش است. جزئیات سطوح، الگوهایی داشته باشد؛ چراکه هر سطح دا 

های پایین آن قرار دارند و اگر هر یک از اجزای یک نظام حتی در سطوح  هایی هستند که در مقیاسمراتبی آن، بخش
ات سطوح پایین  شود. جزئی تار آن منسجم نخواهد بود و با اشکال مواجه مید، کل ساخکار نکنن   ی خوببهبسیار پایین آن،  

الحاقی  یک نظام، به تمام سطوح باالی پیچیده آن مرتبط هستند و هیچ روند. زبان الگو در عمل به دو  نمی  به شمارگاه 
ابزاری  دهد: از طرفی راهی برای درک و کنترل یک سیستم پی نیاز کامل متفاوت پاسخ می است و از طرف دیگر  چیده 

است که با کمک آن م اجتماع ناقص از  یالزم در طراحی  توان چیزهایی را با عملکرد و ساختاری منسجم ساخت. یک 
   (.Salingaros, 2000: 9)  آورد؛ چراکه بعضی از ارتباطات را کم داردنمی به وجودالگوها هیچ نوع سیستمی را 
بندد و از طریق  قش میای است که در ذهن نای ذهنی و در مقایسه با زبان همچون اندیشهدهساختار معنایی شهر نیز پدی

ها،  ها، کوچه گردد. از سوی دیگر شهر دارای کالبد و جسم است و وجودی قابل رویت و ملموس دارد. خانهزبان بیان می
جزای یک شهر را در کنار هم قرار  که عناصر و ا  دهند و قواعدی، واژگان زبان شهر را تشکیل می...ها وها، محلهخیابان

در ساختار یک شهر به مثابه یک سیستم، الگوهای مختلفی    (.54:۱379شوند )فریادی،  شهر تلقی می  دهد، گرامر زبانمی
ارتباط برقرار می کنند و در این میان بدیهی است که الگوهای معماری در ساختار شهری با  در سطوح مختلف با یکدیگر 

اجتماعی متناظر می ترکیب  الگوهای  و در  اجتماع  باهم شوند  الگوی  الگوها  معماری را شکل می-ییک  از  برخی  دهند. 
ویژگی ناخواستهدارای  فرعی  آن های  حذف  با  که  هستند  زبانای  میها،  گسست  دچار  الگو  که همانشوند.  های    طور 

کنند و بدین ترتیب، زبان الگوهای  ز الگوهای سنتی حذف میمعماران و طراحان شهری، بسیاری از الگوهای اجتماعی را ا 
از بین می الکساندر تصریح میسنتی  کند که شهرهای سنتی در تمام اجزا و عناصر خود )از دکان و بازار گرفته تا  روند. 

-چنین نیست و این کلیت از بین رفته است. دلیل آن را می ؛ اما امروزه اینر ایجاد یک کل شریک هستنددروازه و باغ( د
ا ادراکات ذهنی شهرسازان یا معماران دانست که با نادیده گرفتن الگوهای اجتماعی رایج، باعث توان در درگیری سبکی ی
 (. ۲6-۲7:۱385نژاد و همکاران، شوند )محمودیگو میایجاد فضاهای غیرپاسخ

 مدل بازشناسی الگوها  -ن چارچوب مفهومیتدوی -3-3
ها و اصول  منظور تدوین چارچوب مفهومی پژوهش الزم است تا در ابتدا بستر پژوهش نیز اندکی معرفی شود و ویژگیبه

عنوان بستری برای بازشناسی الگوها  پردازان شرح داده شود. در این پژوهش میادین بهمترتب در طراحی آن از دید نظریه
و ر گرفته شدهدر نظ از فضاها در بستر    اند  نوع  این  الگوی  زبان  تا  است  قاعده  ی منطقههدف آن  و  های یزد شناسایی 

 مستخرج برای طراحی فضاهای شهری تدوین شود. 

 عنوان بستر بررسی الگوهامیدان به -3-3-۱
ایرانی عموما جایگاهی برای اجتماع مردم شهر و حومه، خرید و فر و تفریحات وش، برگزاری ورزش  میدان در شهرهای 

آگاهی اصلی در شهر وجود  جمعی، رژه سپاهیان،  و  بزرگ  است. عموما یک میدان  بوده  تنبیه مجرمان  و  رسانی جمعی 
میدان و  نیز  داشته  بودهسطوح پایین  در های محلی دیگری  فعال  و دیگر  تر  ایران  میدان و فضای شهری در  اند. مفهوم 



گیری فضاهای  گرای معماری غربی به تجربه غنی شکلویژگی برون  هطور کهمانی است.  ها دارای تفاوت اساستمدن
کوچه  دیوار  پشت  یعنی  درون،  به  معماری  غنای  این  ایران  در  شده،  منجر  کمکوچهپس شهری  به  های  ساده،  و  عرض 

این درون   شدهمنتقلها  فضای خانه را میاست.  فرهنگیگرایی  معلول عوامل  اقلیماجتماعی  -توان  نیز عوامل    چون ی  و 
از اختلط جنسیتی، برگزاری مراسم در فضاهای داخلی، مذمت پرسهرعایت ارزش زنی، تمایز فضای  های اخلقی، احتراز 

دیگران   حقوق  رعایت  و  عمومی  فضاهای  به  مردم  مالکیت  عدم  احساس  خصوصی،  و  استعمومی  زاده،  )نقی  بوده 
   .دهدو فضاهای شهری ایرانی را نشان می های میادینویژگی ، اصول و4شماره جدول   (.۱95:۱386-۱9۲

 های ایرانی های فضاهای شهری و میدان اصول سازماندهی، عوامل موثر و ویژگی  :4شماره  جدول

 ها ویژگی موضوع مورد بررسی  نظرصاحب

 ( ۲3-77:۱367توسلی )
اصول سازمان دادن فضاهای  

های قدیم شهری بافت
 شهرهای ایران

پیوندی واحدهای مسکونی و عناصر هم –خارجی، فضای داخلیفضای 
 -قلمرو  -فضاهای متباین -مقیاس و تناسب -محصور کردن فضا -شهری

 آگاهی از فضا -ترکیب 

به   ۱37۲الدین )زین شیخ
 (9:۱380نقل از حبیبی، 

کیفیت فضایی فضاهای 
 شهری اسلمی

 ل بودن کلکام -کامل بودن جز  -مراتبسلسله –هندسه -نظم -وحدت

 گرایی درون -خودبسندگی  –نیارش –پرهیز از بیهودگی –واریمردم اصول معماری ایرانی  ( ۲8-38:۱396) پیرنیا

-۱07الف: ۱38۲حبیبی )
۱04 ) 

اصول و قواعد دستوری مکتب  
 اصفهان 

 -اتصال  -تجمع -تباین  -عدم تمرکز  -تمرکز -کثرت -وحدت  -مراتبسلسله
  –ایجاز -توازن  -استقرار -ترکیب  -پیچیدگی -سادگی -قلمرو -تداوم -تناسب

 زمان

 بحرینی 
 (4۱0:۱38۲-403 ) 

 اصول طراحی شهری 
-وحدت –تعادل  –مراتبسلسله -تضاد و دوگانگی -حریم  –مرکزیت –الگو

 رفتار انسانی -معنای بیان و استعاره -رابطه انسان و محیط -کثرت

حبیبی، تحصیلدار و  
 ( ۱6:۱390پورمحمدرضا )

ی راهبردی مکتب هاآموزه
 فهان درباره میداناص

قرارگیری عناصر اصلی در   -میدانی وسیع و گسترده به عنوان مرکز جدید شهر
مرکزیت عقیدتی، سیاسی   –مکان تقاطع گذرهای اصلی و عبوری –اطراف آن

 و اجتماعی فرهنگی 

-۱39:۱37۲زاده )سلطان
8۲ ) 

ها ابعاد مختلف بررسی میدان
 یرانهای تاریخی ادر بافت

  –موقعیت نسبت به راه –مراتب کارکردی مکانیسلسله –ردیخصوصیات کارک

  –شدهخصوصیات فضاهای ساخته –خصوصیات حجمی –شکل زمین

فضای  –عناصر میانی مقدس –سازیمحوطه –پوشش –خصوصیات معماری

 نحوه اتصال راه  –سبز

-۱0۱:۱37۲زاده )سلطان
۱00 ) 

اصول و عوامل موثر بر نحوه 
ا در  ها و فضاهفعالیت استقرار

 میدان ایرانی 

نوع و  -های ناسازگارواگرایی فعالیت -نوع و هماهنگهای همگرایی فعالیتهم
 یابی میداننحوه شکل -کارکرد اصلی میدان

-۱98:۱386زاده ) نقی
۱96 ) 

های کالبدی فضاهای ویژگی
 شهری ایرانی 

 گرایی درون -مرکز  خالی بودن -توجه به حریم، حرم و قلمرو  -مراتبسلسله

متدین و آقابزرگ  
(۲۲:۱393-۱9 ) 

شناسانه های زیباییویژگی
 های شهری ایران میدان

تاکید بر  -هندسه مستطیلی و خطوط راست و قائم -محصوریت در عین وسعت
 -مراتب فضاییتداوم و سلسله -محورهای تقارن و تعادل و تباین بصری

 های طبیعی نگی رنگحضور طبیعت و هماه -عناصر تکرارشونده

 

یزد است؛   ی منطقهطراحی میادین شهری در میادین تاریخی کالبدی استخراج الگوهای  که  هدف این پژوهش با توجه به 
ادامه، الگوهای طراحی تدوین شد  در  استخراج و بازشناسی    . این مدل دارای چهار گام است ه استمدلی کاربردی برای 

 .  (۲)تصویر شماره 

 ها در بسترهای متفاوت اختصاص دارد.  تخراج تشابهات میدانمشاهده تجربی و اسبه  ،گام اول •

 .دهدواژگان زبان الگو یا همان الگوهای طراحی را تشکیل می ،گام دوم •

   .پردازدبه تدوین روابط بین الگوها یا همان قواعد زبان الگو می ،گام سوم  •
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چهارم • گام  شقواعدنیز    ،و  میادین  برای طراحی  کلی  تدوین میی  کلی    ۲  تصویر   کند. هری  فرآیند 
 دهد. بازشناسی الگوها را نشان می

 
 نمودار فرآیند کلی بازشناسی الگوها: ۲ تصویر

 متدلوژی پژوهش -4
این پژوهش نظریه  است.   انجام شدهتطبیقی -کاربردی بوده و با روش تاریخی-ایپژوهش حاضر پژوهشی کیفی و توسعه

الگو را به دست    طراحی  قواعداستخراج  و به    گرفته  به کار یزد    یمنطقه ادین تاریخی  تحلیل می   برایکرد  عنوان رویزبان 
ا  اینکه در بخش چارچ یازیده  به  توجه  با  چهار محله   وب پژوهش،ست.  بررفرآیندی  برای  ارائه شد، در  ای  الگو  زبان  سی 

در گام  . شودمی داده ارائه و تحلیل وری داده آجمع  یها به تفکیک در دو مرحله روش پژوهش در هر یک از این گامادامه  
و   های تاریخی، تصاویر قدیمیها، پژوهشتاریخی شامل تاریخ محلی، سفرنامه ای و اسناد اول با استفاده از منابع کتابخانه

از استدالل استقرایی و استفهامی  شدهیگردآور همچنین پیمایش میدانی، اطلعات   -نجام میا   داده  تحلیل  ،و با استفاده 
  ها آنی استدالل استفهامی برای تحلیل  های گام دوم و سوم مبتنی بر گام اول بوده و از روش کیفی و شیوهاده. دشود

از نتایج بخشطراحی میادین شهری    قواعد  تدوین  در گاماست.    شدهاستفاده ، مبتنی  سوم  نیز با رویکرد کیفی، با استفاده 
شیوه  استفهامی،بر  و  استنتاجی  خواه  ای  تدوین  شد.قواعد  شماره    ند  ابزارهای جمع، روش5جدول  و  تحلیل  ها  و  آوری 

 دهد.های پژوهش را نشان میها در گامداده
 شهای پژوهشناسی در گامروش :5شماره  جدول

 هاگام
 ها تحلیل داده ها آوری دادهجمع

 شیوه  روش  ابزار روش 

گام اول: مشاهده تجربی و استخراج  
 تشابهات

 اریخی طالعات اسنادی و تم
 مشاهده و پیمایش میدانی 

 کیفی اسناد تاریخی 
استدالل استقرایی و 

 استفهامی

گام دوم: بازشناسی الگوها / واژگان  
 زبان

 استدالل استفهامی  کیفی شده در گام اول آوریهای جمعاستفاده از داده

گام سوم: تدوین روابط بین الگوها / 
 قواعد زبان

 کیفی شده در گام اول آوریهای جمعادهاستفاده از د 
  /استدالل استفهامی

 تحلیل ارتباطات الگوها

طراحی   قواعدگام چهارم: تدوین 
 های شهریمیدان 

 کیفی شده در گام سومآوریهای جمعاستفاده از داده
و  یاستنتاجاستدالل 

 استفهامی

 

که در    های منتخب پرداختیعنی میدانوهش  تجربی بستر پژی  باید به مشاهده  است،  شدهیانبدر گام اول    طور کههمان
پژوهش میدان تاریخی  این  به  یمنطقهانتخاب  .  اندشده انتخابیزد    یمنطقههای  نمونه  یزد  دل،  یموردبررسعنوان    یل به 



تاریخ    ترشدت کم تاریخی آن در طول  بافت  تغییرات سری استتغییرات کالبدی  در شهرهای شمالی و غربی کشور،  ع  . 
از   ناشی  فعالیتکالبدی  از فضاهای شهری و سازمان فضایی شهرهای  تمرکز  ها و حرکات سریع جمعیت، کمتر چیزی 

  ها اند و هنوز در آنخوش تغییرات کالبدی بودهگذشته بر جای گذاشته است؛ اما شهرهای اقلیم گرم و خشک کمتر دست
های قدیم و جدید نیز در  ن تشخیص بخشامکا ازآنجاکه  .  ودرا مشاهده نمهای خوبی از فضاهای شهری  نمونهتوان،  می

این شهرها آزمایشگاه خوبی برای    ت، بنابراین  شهرهای کویری نسبت به شهرهای دارای اعتدال آب و هوایی بیشتر اس
 درک تغییرات و مقایسه قدیم و جدید هستند.  

یزد    ی منطقهتوان در  و خشک را می  قدیم در اقلیم گرم مانده از بافت شهری دوران  باقی  ی ترین نمونهبزرگ  ، حالیندرع
از   . نمودجستجو   همچنان  میدان  بسیاری  امروزه  یزد  چند هستند  پابرجاهای  هر  میبررسی  ،  نشان  اولیه  که  های  دهند 

آن لذا نمیتغییرات کالبدی بسیاری در  است.  داده  تاریخ  صرفا توان  ها رخ  میادین  برای شناخت  میدانی  ی  به مشاهدات 
نیز منحصر به   نمودتوان برداشت ها میوضعیت کالبد شهر از متون تاریخی محلی یا سفرنامه ی که دربارهتکیه کرد. آنچه 

مهم آن مانند مساجد، کاخ و یا عناصر معماری  تاریخی  وقایع  و  اشخاص  و    ... انبارها وها، حصار شهر، آبوضعیت شهر 
ها و  . طرحوجود دارد مطالعات اندکی به میان نیامده یا  چنان سخنی شهر آن  فضاهای عمومی و میادین  ی شود و دربارهمی

اولیه    گرددیبازمهای معاصر  های قدیمی نیز به سالعکس که با توجه به میزان باالی تغییرات، اطلع از کالبد و کارکرد 
  ی منطقهتاریخی   تلف درباره میادین، سعی شده تا حد ممکن اطلعات موجود در منابع مخحالینباانماید؛ کار مشکلی می

گردآوری  های تاریخی، تاریخ عمومی، تاریخ محلی و کتب خاطرات  ها، پژوهششده شامل سفرنامه منبع مطالعه 33از یزد  
  .است شدهاشاره 6که به لیست این منابع در جدول شماره  شوند

 قه یزد: منابع تاریخی موجود در مورد میادین تاریخی منط6جدول شماره 

دسته
 

 نویسنده ثرنام ا

دسته
 

 نویسنده نام اثر

تواریخ محلی 
 

 جعفر بن محمد جعفری  تاریخ یزد 

پژوهشی 
 

 محمود توسلی  بصری -شهرهای کویری، تحلیل فضایی 

 کاتب یزدی  تاریخ جدید یزد 
های طراحی شهری و فضاهای  اصول و روش

 مسکونی در ایران
 محمود توسلی 

 محمود توسلی  ای طراحی فضای شهری قواعد و معیاره ی مستوفی بافق جامع مفیدی 

 عبدالحسین آیتی  آتشکده یزدان
ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک  

 ایران
 محمود توسلی 

 طراحی فضای شهری  احمد طاهری  تاریخ یزد 
محمود توسلی و 

 ناصر بنیادی 

 درس علی م معماری شهر یزد  اکبر قلمسیاه شماری یزدتاریخ سال 

 جامع جعفری 
محمجعفر بن 
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سفرنامه
 

 اکبر قلمسیاه ها )دو جلد(یزد در سفرنامه

 ناپیر ملکلم  Five Years in a Persian Town اکبر تشکری بافقی علی مشروطیت در یزد

تواریخ عمومی 
 

 مسالک و ممالک
ابواسحق ابراهیم  

 اصطخری
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 ادوارد براون  یک سال در میان ایرانیان حمداهلل مستوفی  القلوبنزهه 

 فرد ریچاردز سفرنامه فرد ریچاردز ابن حوقل  االرضصوره
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 تاورنیه سفرنامه تاورنیه صادق بهجت  یزد از دیروز تا امروز
ش تاریخی

پژوه
 جوزافا باربارو  سفرنامه جوزافا باربارو  ایرج افشار یزدنامه )دو جلد( 

 ایرج افشار یادگارهای یزد )سه جلد( 
الضرب امینیزد در اسناد   سرپرسی سایکس  ده هزار میل در ایران

 د()دو جل

اصغر مهدوی و ایرج  
 افشار

 
ها در بافت مرکزی شهر یزد و میدان  شش میدان از آن های پژوهش، شامل هفت میدان تاریخی است که نمونه 

-ها و کاربریاند و دارای مقیاسها در بخش درونی و میانی شهر یزد قرار گرفته هفتم در شهر تفت قرار دارد. این میدان 
معیارهایی که منجر به انتخاب این هفت  . ها مشخص شده استموقعیت مکانی آن  3که در تصویر  ندا ی گوناگونی بودهها

اولیه و  ها و البته موجود بودن دادهها، کاربری آنهای گوناگون آناند، مقیاسمیدان شده های تاریخی از ترکیب کالبدی 
الساعه، میدان  رچخماق، میدان شاه، میدان خان، میدان وقتتند از: میدان امی ها بوده است. این هفت میدان عبارکاربرد آن

 اهلل ولی تفت.نعمتقلعه، لرد فهادان و میدان شاه

 
 : موقعیت میادین مورد بررسی در شهر یزد3تصویر 

 هادان ( لرد ف6تقریبی ) موقعیت-( میدان قلعه5الساعه )وقت( میدان 4( میدان خان )3( میدان شاه )۲میدان امیرچخماق )( ۱)

 اله ولی در مرکز شهر تفت قرار دارد. * میدان شاه نعمت



 هایافتهها تحلیل داده-4-۱

 مشاهده تجربی و استخراج تشابهات: گام اول -4-۱-۱
 مند محیط مورد بررسی طور که پیش از این ذکر شد، اولین مرحله از فرآیند بازشناسی الگوها، بررسی دقیق و نظامهمان

از مطالعات پیشین پیرامون فضاهای شهری و میادین تاریخی و شاخص  اصولا، با توجه به  است. در این راست    هایی که 
مراتب، جداره، صحن  استخراج شد، اقدام به تدوین کیفیاتی در قالب بسترهای هندسی، خصوصیات حجمی، سلسله  ایرانی

بتوان   تا  ارتباطات شد  بررسنظام  یبه صورتو  به  اجزای میدانمند،  این کیفیتها  ی  عنوان  که بهی  ها در میادین پرداخت. 
های  بسترها و کیفیت 7شماره جدول  ها استخراج شد.گرفته و تشابهات آنقرار  یموردبررس، اندشدهانتخابپژوهش  نمونه 
وهای  تدوین الگ  دردوم  تا در گام دهدها را به صورت خلصه نشان میشده و تشابهات میادین در هر یک از کیفیتتدوین

 شود.  استفادهها طراحی آن 
 های اجزای میدان بسترها و کیفیت :7 شماره جدول

 نتایج و تشابهات  هاکیفیت بسترها 

 بستر هندسی

 دارای نظم هندسی متقارن   نظم

 عموما شکل مستطیل یا ترکیب چند مستطیل  شکل هندسی پایه 

 صورت طولی یا عرضیبه  ترکیب دو مستطیل  نوع ترکیب اشکال

 3.5:۱الی  ۱:۱ نسبت طول به عرض  

 گذرها در امتداد میدان نوع تقاطع با گذرها 

 بسته و مسلط  بندی زوکر( نوع میدان )طبقه

 گیری هتج
گیری به سمت ترکیب در برخی میادین دارای جهت

 پلکانی تکیه

 خصوصیات حجمی بستر 

 دارای محصوریت محصوریت 

 انیدارای مقیاس انس ی مقیاس انسان

 یک یا دو طبقه تعداد طبقات

 در برخی میادین دارای ترکیب پلکانی تکیه  عنصر مسلط 

 تباین فضایی 
دارای تباین فضایی در فضاهای ورودی روبسته و  

 فضای روباز میدان 

 ورودی  6-4 ها تعداد و محل ورودی

 مراتب بستر سلسله
 مکانی-ردیمراتب کارکسلسله دارای مکانی -مراتب کارکردیسلسله

 مراتب فضاییسلسلهدارای  مراتب فضایی )قلمرو( سلسله

 بستر جداره

 هفت و هشتی ینماطاق  الگوی نما

 هفت و هشتی ینماطاق عناصر تکرارشونده 

 هایی که نقش تکیه هم دارنددر میدان ترکیب پلکانی

 خشت و گل مصالح 

 تای در تزئیناروزهرنگ غالب خاکی و رنگ فی رنگ

 تزئینات تکایا و مساجد تزئینات

 بستر صحن

 صحن خالی نصح طراحی

 الساعهتنها در میدان امیرچخماق و وقت عنصر میانی مقدس 

 تنها در میدان خان عنصر آب 

 ندارد عنصر گیاه

 بستر ارتباطات

 ا قرار دارندهعموما عناصر مهم شهری در حاشیه میدان  ارتباط با عناصر اطراف 

 در امتداد مسیرها هاقعیت نسبت به راهمو

 همگن با جداره اطراف  –سرپوشیده  ها نحوه اتصال راه
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 بازشناسی الگوها / واژگان زبان :گام دوم -4-۱-۲
-یل میهای زبان الگوی محیط را تشک مرحله بعدی از مدل فرآیند بازشناسی الگوها، به استخراج الگوها که در واقع واژه

های مستخرج در گام قبلی در بستر  از بررسی کیفیت  آمدهدستبهدارد. در این گام، با توجه به اطلعات  دهند اختصاص  
تشابهات  نمونه با  و  از بسترآمدهدستبهها  الگوهای مختلف در هر یک  می،  بازشناسی  اجزای  .  شوندها  اولین مرحله،  در 

، نظام نیروهایی که در آن زمینه فعال است و ترکیبی که به آن  هی الکساندر )زمینهوجدهنده الگو بر پایه مدل سهتشکیل
بعدی از این گام،   یدر مرحله. شودمیدهد خود را در آن زمینه آزاد کنند( برای هر یک از الگوها تشکیل نیروها امکان می

الگوهای کیفی و الگوهای م  الگو شامل الگوهای ازلی و مثالی،  -میالگوها تبیین    نطقی برای هر یک از سطوح مختلف 
پیشددگر الگوها  این  نگرش  .  به  توجه  با  سپس  کنند.  فراهم  کاربردی  الگوهای  تعیین  برای  را  زمینه  تا  هستند  نیازی 

نیز   فرم  به  مربوط  ساختاری  الگوهای  همچنین  و  فضا  به  مربوط  عملکردی  الگوهای  که  است  الزم  پژوهش،  کالبدی 
الگوهایی که در این    کنند.واژگان زبان الگو عمل می  ی مثابهبهی خواهد بود که ین فرآیند، الگوهایاستخراج شوند. حاصل ا

 شوند.مشاهده می 8شماره در جدول  اندشدهییشناساگام 

 شدهالگوهای بازشناسیمشخصات : 8 شماره جدول

 الگوها بسترها 

 سطوح الگو  اجزای الگو
 یالگوها

 )الف( یعملکرد
 یالگوها

 )ب(یرساختا
 زمینه

 ف()ال

نظام 
نیروهای 

 )ب(  متضاد

ترکیب 
 کالبدی

 )ج( 

الگوی ازلی و  
 )الف( ابدی

-الگوی
-منطقی
 )ب( 

الگوی 
 کیفی
 )ج( 

می 
حج
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صو
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ستر
ب

 

ور 
ص

مح
ی 

ضا
ی ف
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 جداره میادینالف( 
 ارتفاع جداره و عرض میدانب( 
نسبت مناسب عرض میدان به ج( 

 ارتفاع جداره

 واریمردمالف( 
 تعریف مکان  -مصونیت از آفتاب ( ب

 برقراری تناسباتج( 

ایجاد حس امنیت برای  الف( 
ایجاد سایه و   /کنندگاناستفاده

 مصونیت از تابش مستقیم آفتاب

 ایجاد فضای محصور )مکان( ب( 

 ایجاد مقیاس انسانی در فضا 

ی 
گو

ال ت
جه

ی 
گیر

 
 محوطه میدان و کناره آن الف( 

 گیری میدانجهتب( 
 ه میدانعنصر مسلط در کنار وجودج( 

 تاکید بر وحدانیت الف( 
 تعیین سمت و سوی فضاب( 

 تقویت محصوریت ج( 

-دهی واحد به استفادهجهتالف( 
 کنندگان فضا

ساخت عنصر مسلط برای ب( 
 فضای میدان 

سی
ند

 ه
ستر

ب
 

لی 
طی

ست
ه م

دس
هن

ی 
گو

ال
 

 صحن میدانالف( 
 ترکیب اشکال ب( 

 شکل هندسی صحن میدانج( 

 تثباالف( 
 -هولت ساخت س –نظم هندسی ب( 

 کارایی
 استفاده بهینه و عدم پرتی فضاج( 

فضای منظم برای استفاده از  الف( 
تفکیک عملکرد در  /تمامی فضا

 دو بخش در میادین اصلی 
تقسیم فضا به دو بخش در  ب( 

فضای محدب در   /میادین اصلی
تقویت   /ای و محلیمیادین ناحیه

 راستای ساختارهای اصلی شهر

اره
جد

تر 
بس

 

ی
گو

ال
 

ب 
کی

تر نی
کا

پل
 

 ها سر در تکیهالف( 
 ایستایی یا تحرک خط آسمان  ب( 

 خط آسمان پلکانی در سر در تکیه ج( 

 سیر به سوی آسمان الف( 
 -ب(

ایجاد عنصر  -ایجاد نماد برای تکایا  ج( 
 جویی بین محلتبرتری –مسلط در تکایا 

استفاده به عنوان فضای الف( 
 نشیمن بانوان

ایجاد عنصر ب( 
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 نمای جداره میادینالف( 
 ها  شکل قوس ب( 

الگوی پنج و هفتی طاقنمای ج( 
 جداره میادین

شکست انسان در نقطه اوج و حرکت  الف( 
 به سمت خداوند 

 ایستایی طاقب( 
 تداوم و زیباییج( 

فضای الف(   عنوان  به  استفاده 
 انواننشیمن ب

ایسب(   پیوستگی   –تایی  ایجاد 

 جداره



ی
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ور
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 تزئینات

ارزش ویژه برای   –پرهیز از تجملت الف( 
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 ساخت
 یکپارچگی و سادگی ابنیهج( 

 تامین مصالح آسان الف( 
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 جغرافیایی مگونی شهر با محیط ه

 روابط بین الگوها / قواعد زبان تدوین :گام سوم -4-۱-3
واژه الگو،  زبان  واژهدر یک  بین  ارتباطات  و  الگوهای محیط هستند  زبان  ها  تشکیل  برای  لذا  الگو هستند.  خود،  نیز  ها 

الگوهای ارتباطات بین الگوها،   ر این گام با تعیین . داست شده  الگوها، نیاز به تعیین شکلِ ارتباطات بین الگوهای استخراج
مراتبی و دارای مقیاس است و هر یک از الگوها  صورت سلسلهرود. ساختار این زبان بهزبان الگوها رو به تکمیل شدن می
و پایین باالتر  الگوهای سطوح  خود  با  ب  بنابراین .  مرتبط هستندتر  زبان  اتشکیل  بود که هر  ه  از  ین صورت خواهد  یک 

ارتباطی قرار گیرند و ارتباط آن با دیگر الگوها سنجیده شود. در این گام، شبکه ارتباطی    یدر مرکز یک شبکه  باید الگوها 
دوبه ارتباط  و  شده  تشکیل  الگوها  آن از  ماتریسدر    هادوی  شماره    یک  ماتریسشودمی  بررسی(  9)جدول  این  شرح    ،. 

الگو را به  ینحوه الگوها  میصورت جداگانه نشان  ارتباط بین هر دو  از جنبه    یکدیگر دهد. برخی  را تقویت کرده، برخی 
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با   با    یکدیگرخاصی  دیگر  برخی  و  ارتباط هستند  ندارند  یکدیگردر  زمینهارتباط  )  ی.  الگو  دو  هر  نوع  ارتباط  سه  شامل 
   است. شدهصمشخالگوهای ازلی و ابدی، الگوهای منطقی و الگوهای کیفی( نیز با استفاده از رنگ 

مثال، الگوی صحن خالی و الگوی ترکیب پلکانی در سطح الگوهای ازلی و ابدی مشترک بوده و هر دو بر تاکید    به طور 
نظام و  فضایی  پیوستگی  الگوهای  دارند. همچنین  داللت  خداوند  سوی  به  سیر  و  وحدانیت  کیفی  بر  نظر  از  رنگی  های 

و یکپارچگی فضا   بوده و هر دو وحدت  تقویت میمشترک  الگوها در    ی، نحوهماتریس   ینازاپس  کنند.را  بین  ارتباطات 
. بر اساس این نمودار، ارتباطات بین الگوها اکثرا در  است  شدهدادهصورت جامع نمایش  به  (4)تصویر    مدل شماتیکیک  

 نمایند. و یکدیگر را تقویت می داشتهسطح الگوهای کیفی قرار 
 تاکید بر نوع ارتباط الگوها با دودوییات ماتریس ارتباط: 9 شماره جدول
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 گراف تحلیل روابط بین الگوها با تاکید بر نوع ارتباط: 4 تصویر

 تدوین قواعد طراحی میادین شهری   ها و بحث:یافته-5
الگو،   زبان  تشکیل  از  چهارم پس  نحوه   قواعدتدوین    ، پژوهش  گام  بر  مبتنی  شهری  میادین  میادین    یطراحی  طراحی 

  های مشترک بر اساس مشخصه  قواعد. تدوین این  شناسایی شده استا استفاده از الگوهای طراحی  یزد، ب  منطقه تاریخی  
آمده، بر یک مفهوم  دستهای به. هر یک از مشخصهانجام شده استدر سه سطح ازلی و ابدی، منطقی و کیفی    الگوها 

ها را  توان آنمی  بنابراین شده است.  گیری الگوها  عث شکلکنند که باازلی یا یک کیفیت یا یک منطق خاص داللت می
کنند. بنابراین  یکسانی داللت می یقاعدهها به . برخی از این مشخصهنمودی برای طراحی میادین شهری قواعدتبدیل به 

. نمودمعرفی    ۱0شماره  صورت جدول    را به  قواعدتوان این  ها خواهد بود. بر این اساس میکمتر از مشخصه  قواعدتعداد  
فراتر از الگوها بوده و   قواعدشوند. این چندبعدی بوده و در ابعاد مختلفی از فضا متبلور می قواعداست که این   به ذکرالزم 
از میادین    قواعدکه این  که ازآنجاییها را به الگوهای ازلی و ابدی، منطقی یا کیفی نسبت داد. نکته دیگر آنتوان آننمی

 . خواهند بود گو یزد و اقلیم گرم و خشک پاسخ ی منطقه، واضح است که تنها در دانشدهاستخراجیزد    منطقهتاریخی 
 یزد  منطقه طراحی میادین شهری بر اساس زبان الگوی میادین تاریخی قواعد :۱0 شماره  جدول

 توضیحات قواعد 

 آوردن به سمت خداوندگی اجزای آن در روی رنتبلور تفکر وحدانیت بر کالبد میادین و هویت یگانه میدان و یک وحدت

 مراتبسلسله
مراتب میادین در مقیاس شهر تا اجزای کوچک  های مختلف؛ از سلسلهمراتبی هستی در مقیاسبازتاب نظام سلسله

 میدان 

 تناسبات 
کوچک های درست در همه اجزای میدان؛ از نسبت عرض به ارتفاع و نسبت طول به عرض تا نسبت تزئینات نسبت
 ن رکن زیبایی آن تریمهم -میدان

 گراییبوم
به محیط جغرافیایی اطراف و هم بازتاب آن در طراحی میدان و همچنین استفاده از مصالح احترام  با آن و  گونی 

 بومی در دسترس و همگون با محیط اطراف 

 گیری فضاجهت
ساختار فضایی    کنندهتقویت  –ذهبی(  عنصری مقدس و م  غالباًعنصر مسلط )  یسوبهسمت و سوی فضای میدان  

 شهر  

 برابری نیروهای متضاد فضایی در همه سطوح و ابعاد میدان  تعادل
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 در فضای میدان و حوزه بلفصل برای شکست یکنواختی آن شدهیین تع یشپتغییرات از  تباین فضایی

 ی مخاطب، در حرکت و سکونتداوم بصری برا –نی استحاله از فضایی به فضای دیگر بدون ایجاد انقطاع ناگها تداوم و پیوستگی

 فراهم آوردن بستر مناسب برای رویدادهای متنوع در فضای میدان و کناره آن  پذیریتنوع

 تشخص عملکردی و ظاهری میدان در عین همگونی با کلیت شهر  هویت

 فراهم آوردن بستر مناسب برای حضور تمامی اقشار جامعه در میدان شمولی همه

 اسب میان ابعاد فضا و ابعاد بدن انسان برقراری تن واری ردمم

 پیرایگی فضای میدان صراحت و بی سادگی 

 

 گیرینتیجه -6

بازشناسی  طورکلی،  به پی  با کاربست نظریه    قواعدپژوهش حاضر، در  ایران،  اقلیم گرم و خشک  شهری  طراحی میادین 
الگو در تحلیل فضایی میاد است  یمنطقهین تاریخی  زبان  ابتدا مدلی کاربردی  برای.  یزد بوده  استخراج    این مهم،  برای 

الکساندر و همچنین    کاربستالگوهای طراحی میادین با   های پیشین در باب اصول و قواعد  پژوهشنظریات کریستوفر 
ایرانی تدوین نموده و   الگو معرفی می  عنوانبهالگو را    ۱۱طراحی میادین تاریخی  اید. در گام بعدی  نمواژگان این زبان 

الگو    عنوان بهابط بین الگوها  رو قاعده طراحی میادین شهری مبتنی بر    ۱3و در گام پایانی نیز    اندشده  ینتدوقواعد زبان 
 است. شدهییشناسازبان الگوی میادین تاریخی منطقه یزد 

زمانی محدودیت  به  توجه  منابع  با  محدودیت  دیگو  طراحی  الگوهای  بازشناسی  امکان  شهری،  عناصر  همچن  ر  ین  و 
اقلیم الگوها در دیگر  نبوده  ها بازشناسی  پژوهش  است.    فراهم  این  تاریخی    صرفاًهمچنین  به میادین  از دیدگاه کالبدی 

قواعد و الگوهایی که در این   کرده است.محدودیت منابع و مستندات ایجاب می گستردگی موضوع و   چراکهپرداخته است؛  
و همچنین    شدهگرفتهیادین و فضاهای شهری در اقلیم گرم و خشک به کار  توانند در طراحی م یم،  اندشدهارائهپژوهش  

-های تفصیلی و موضعیدر تدوین راهنماهای طراحی شهری و یا ارائه ضوابط و معیارهای طراحی فضا و نما در طرح
سرانجام شوند.  استفاده  پژوهش  هایییشنهادپ  موضوعی  برای  پژوهش  این  آتکه  میهای  ارائه  موشام  کند،ی  زیر  ل  ارد 

 هستند: 

ساختارهای   • همچنین  و  معماری  و  شهری  فضاهای  و  عناصر  دیگر  در  تاریخی  طراحی  الگوهای  بازشناسی 
   ؛شهری تاریخی

 ؛ هاهای تاریخی در دیگر اقلیمبازشناسی زبان الگوی طراحی میدان •

 ؛شدهو الگوهای ارائه قواعدپژوهش عمیق در باب هر یک از  •

 ؛های جدیدو کاربرد الگوهای مستخرج در طراحی یمعاصر ساز  ین سازوکارهایی برایتدو •

 ؛ تدوین راهنماهای طراحی شهری برای هر یک از عناصر شهری با کاربست الگوها و قواعد طراحی مستخرج •

خیابان  • میادین،  مانند  شهری  عناصر  الگوهای  طراحی  کاربست  با  معماری  عناصر  و  شهری  فضاهای  و  ها 
 یخی.تار

 

 منابع
کریستوفالکساـ   شهرها(.  ۱977)  ر.ندر،  الگو:  )زبان  نوری  کربلیی  رضا  ترجمه:  و  ۱387.  شهرسازی  تحقیقاتی  و  مطالعاتی  مرکز  تهران:   .)

 معماری. 

(. تهران:  ۱39۲))ویراست دوم(. ترجمه: مهرداد قیومی بیدهندی    زمانِ ساختنمعماری و راز جاودانگی: راه بی(.  ۱979)  .الکساندر، کریستوفر ـ  
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Abstract 

Improving the quality of contemporary urban squares based on traditional lessons is 

widely considered by designers and architects worldwide. Assuming that the pattern 

language of historical squares in Yazd region can be extracted, this study aims to apply 

the pattern language theory to study these patterns not only for morphological aspects, 

but also for exploring their applications in design of contemporary squares as well as 

redesigning of historical squares. Therefore, using theoretical perspectives and practical 

experiences on pattern language theory, this article aims to develop a method for 

extraction of design patterns and the respective relationship between patterns to form a 

proper pattern language. The basis for recognizing patterns is the historical squares of 

Yazd region (seven squares including Amirchakhmaq square, Shah square, Khan 

square, Vaqt al-Sa'eh square, Qala square, Lord Fahadan square and Shah Nematullah 

Vali Taft square) which are completely Iranian squares. These seven squares have been 

selected in different scales and functions and from different historical periods, including 

the Timurid, Safavid and Qajar periods. Six squares are located in the historical context 

of Yazd and one square is located in the historical context of Taft. The present study is 

applied-developmental research, and has been done by qualitative and historical-

comparative methods. In the process of reviewing the applied model four steps for 

extracting and recognizing design patterns have been developed. The first step is to 

experimentally observe and extract field similarities in different contexts. In the second 

step, the words of the pattern language or design patterns are extracted, and the 

components and levels of the patterns and their functional and structural aspects are 

described. The third step is to formulate the relationships between the patterns (or the 

rules of the pattern language), and the fourth step is to formulate general rules for 

designing urban squares. The most important patterns include the empty courtyard 

pattern, the one-level and two-level color system, the enclosed space, the rectangular 

geometry, the stepped composition, the repetitive element of Panjo-Hafti arches, the 

entrance enclosures, the spatial coherence and functional convergence and also aspects 

of orientation, hierarchy, balance and contrast. The result of this research is the 

development of thirteen rules for designing squares that include unity, hierarchy, 

proportions, ecology, spatial orientation, balance, spatial contrast, continuity, diversity, 

identity, universality, human-proportionality and simplicity. 

Keywords: pattern language, design patterns, square, historical squares of Yazd region. 
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