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 چکیده

فرهنگی مهمی در محیط  در سه دهۀ آخر قرن بیستم میالدي، به موازات تحوالت اولیۀ روانشناسی محیط، تغییرات علمی، فناوري و
کالبدي زندگی انسان پدید آمد. تأثیر بیان و جاري شدن این تحوالت در مباحث روانشناسی محیط و علوم رفتاري منجر به تغییر مبانی 

 است. پس از ورود مباحث بیان شده به ساحت نظري این حوزه، موضوع ادراك نیز بسیار طراحی فضاي شهري متکی بر فضا و زمان بوده
است. مسئلۀ بنیادین ادارك محیط شهري ساخته شده در زندگی مردم، فهم چیستی معناي محیط  اهمیت یافته و از ارکان آن تلقی شده

هایی هستند که دیدگاه و نگرش  کالمی از حوزه پذیري و ارتباطات غیر آن است. کیفیت فضا، هویت مکانی، تعامالت اجتماعی و اجتماع
تاریخی، همواره  ـهاي فرهنگی  شهري بافت  ها، بهویژه در مناظر دهند. این حوزه ف چیستی فضاي شهري شکل میها را در تعری انسان

اند؛ به ها بوده هاي هویت و حس تعلق به مکان را در ارتباط با انسان و محیط بیان کرد و پاسخگوي نیازهاي مادي و معنوي انسان شاخص
یافتن هویت مکانی خاص، سبب افزایش ارتباط انسان با محیط و، در نتیجه، ارتقاي کیفیت مطلوب بیان دیگر، احساس تعلق به مکان و 

       هاي است. این تحقیق، با هدف بررسی چگونگی ارتقاي کالبد و منظر شهري از طریق احیاي ارزش کالبد و منظر شهري شده
هاي تحقیق،  است. یافته اجرا شده (AHP) یک فرآیند تحلیل سلسله مراتبیتاریخی خیابان مدرس کرمانشاه، با استفاده از تکن ـفرهنگی 

تحلیل و   EXPERT CHOICEافزار متخصصین، توسط نرم هاي پرسشنامه، در دو بخش دیدگاه متخصصین و دیدگاه غیر اساس دادهبر
شهري خیابان مدرس، براي  با اهمیت بر طراحی منظر هاي مؤثر و ها و شاخص ها، مؤلفه دهنده حوزهها نشان اند. نتایج این یافته بررسی شده

شهري خیابان مدرس در راستاي  کارگیري عملی این عناصر در طراحی منظرنیل به هدف تحقیق هستند. همچنین، این نتایج بیانگر به
 د.تاریخی شهرن ـ رهنگیاحیاي ارزشهاي ف
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 مقدمه
شهري، از طریق احیاي  بررسی چگونگی ارتقاي کالبد و منظر

تاریخی ساکنان یک شهر، همواره وابسته به  ـ هاي فرهنگیارزش
کنندگان از فضاي  هاي عینی، ذهنی و عاطفی استفاده دیدگاه

شهري است. کیفیت فضا، هویت مکانی، تعامالت اجتماعی و 
هایی هستند که  کالمی از حوزه پذیري و ارتباطات غیر اجتماع

فضاي شهري شکل ها را در تعریف یک  دیدگاه و نگرش انسان
دهندة فرهنگ و تاریخ  ، به عنوان بازتاب1يشهر دهند. منظر می

تواند این تعریف را بیان کند و حتی ادراکات موجود در  شهر، می
کنندگان از فضا را تضعیف یا تقویت نماید.  ذهن استفاده

شهري، هنر یکپارچه کردن بصري و ساختاري مجموعه  منظر
محیط شهري را  هایی است که ها و مکان ها، خیابان ساختمان

). به بیان دیگر، منظر فضاي شهري، 15: 1377سازند (کالن، می
همۀ اطالعات موجود از فضاست که توسط حواس قابل دریافت 

گردد. این اطالعات شامل  است و در فرآیند ادراك پردازش می
فرم، عملکرد و معناي فضا و بخشی از کل شهر است که ناظر آن 

 ).62: 1385الف  د،پاکزا(کند  را دریافت می
دیدگاه منظرشهري در ارتباط انسان و محیط در استفاده از 
فضاهاى بیرونى، ناشى از پایگاه فلسفى و دکترین حاصل از 
شکستن نگاه کالسیک علمى به انسان و هستى است. از سوي 

هاى مختلفى در این  دیگر، براى ارتقاي کیفیت شهر، تخصص
قطبى  آنها بر پایۀ جهان دو حوزه، دخیل هستند و تصور بیشتر

دکارت بنا شدهاست. این امر سبب میشود که براى دخالت در 
هاى  شهر تنها ابعاد کالبدى آن در نظر گرفته شود و از جنبه

اجتماعى و معنایى آن غفلت شود. نظریۀ منظرشهري که این 
اى دیگر به شهر  شکند، از دریچه جهان دوقطبى را درهم می

پندارد که  موجودى مستقل از زمان و مکان نمیمینگرد و آن را 
تنها در ابعاد مورفولوژیک معنا شود؛ بلکه شهر را موجودى پویا و 

کند و با خود، دامنه فرهنگ،  بیند که تغییر می در حال حرکت می
دهد. شهر در نگاه امروز، تنها  جامعه و نگاه انسان را نیز تغییر می

وحى را درون خود در جریان شود؛ بلکه ر در کالبد خالصه نمی
دارد که همزمان و توأمان حاصل تعامالت اجتماعى و حیات 

شهري  مدنى در فیزیک و کالبد شهر است. به طور کلی منظر
اي از منظر عینی شهر، منظر ذهنی شهر و منظر  گانه تلفیق سه

: 1385 گیرد (گلکار،عاطفی شهر است که مبناي رفتار قرار می
عینی و ذهنی مردم در راستاي بازخوانی فضاي هاي  ). گرایش38

شهري  رش آنان از سیما یا منظریک شهر، بازتاب دیدگاه و نگ
 ت.اس

هاي هویت و  هاي تاریخی همواره شاخص شهري بافت منظر
حس تعلق به مکان را در ارتباط با انسان و محیط بیان میکنند و 

ها هستند؛ چرا که بر  پاسخگوي نیازهاي مادي و معنوي انسان
اساس مقیاس انسانی طراحی شدهاند. به بیان دیگر، احساس 

ب افزایش ارتباط تعلق به مکان و یافتن هویت مکانی خاص، سب

1  . Uurban Landscape 

انسان با محیط شدهاست. با افزایش روند صعودي رشد جمعیت، 
مخصوصاً در شهرهاي صنعتی، و با حرکت به سمت زندگی 

هایی رو به افزایش است. این  ماشینی، روند تخریب چنین بافت
دار کردن خاطرات فردي و جمعی مردم،  امر، عالوه بر خدشه

کنندگان از فضا  براي استفادهسبب بروز مشکالت روحی و روانی 
هایی در کالن  میشود. بنابراین، ضرورت انجام چنین پژوهش

ناپذیر است و باید  شهرهایی با بافت تاریخی در ایران اجتناب
ریزان و  گیري برنامه هایی، در تصمیم حفظ و احیاي چنین مکان

مدیران شهري در اولویت قرار گیرد. شهر کرمانشاه از 
یران با بافت تاریخی است محدودة خیابان مدرس، کالنشهرهاي ا

ت. گیري شهر اس هاي اولیۀشکل ز هستهدر این شهر، یکی ا
هاي متمادي، دستخوش  شهري خیابان مدرس، طی سال منظر

تغییراتی در سیما، بافت و کالبد شدهاست که این امر ارزشهاي 
لعۀ تاریخی منطقه را کم رنگ کرده است. بنابراین، مطاـ  فرهنگی

شهري از  حاضر، با هدف بررسی چگونگی ارتقاي کالبد و منظر
تاریخی خیابان مدرس  ـ طریق احیاي ارزشهاي فرهنگی

، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، در کرمانشاه
طور کلی، پی پاسخگویی به این پرسشهاست که، اگر چه به

ر ادراك شهروندان، منظرهاي شهري با هدف ارتقا و تأثیر مثبت ب
براي افزاش تعامالت و رفتارهاي مطلوب شهري، به چگونگی 

پردازند، آیا  کیفیسازي شهر و طراحی مطلوب محیط می
تاریخی، که با  ـ راهکارهاي کلی در خصوص محورهاي فرهنگی

هویت و سابقۀ ذهنی و عاطفی و باورهاي فرهنگی مردم شهر 
شهري  خگوي طراحی منظرتواند پاس رابطۀ تنگاتنگ دارد، می

تواند در جهت  باشد؟ آیا تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می
شهري مطلوب، روش مناسبی باشد؟ همچنین،  یابی به منظر دست

هاي مختلف چه تأثیري در انتخاب  هاي گروه نظرات و دیدگاه
شهري  تاریخی در منظر-هاي احیاي ارزشهاي فرهنگی شاخص

 توان داشته باشد؟ می
با این طرح مسأله، شناخت ادبیات و پیشینه تحقیق بسیار 
ضروري است درباب شناخت کیفیت فضابایستی ابتدا بیان شود 

هاي تأثیرگذار محیط بر انسان عبارتاند از نمادها،  که ویژگی
ها تنها  نشانهها، تناسبات، صدا، نور، عملکرد و منشأ آنها،که این

ناشی از آنها را در مقوالتی  وجه مادي و ظاهري هستند و اثرات
چون هویت، تشخص، احساس تعلق به مکان، احساس راحتی، 
احساس امنیت، احساس حقارت و تذکر معانی معنوي روحانی 

تواند  توان مورد توجه و بررسی قرار داد. بارزترین وجهی که می می
این عوامل ظاهري و اثرات ناشی از آنها را، با هم، معرفی کند، 

فضا است. کیفیت فضا به علت تعامل دیداري مستقیم با  کیفیت
هاي درك خوشایندي فضا  چشم انسان، یکی از نخستین گام

توسط شهروندان است. در مبانی طراحی شهري این موضوع با 
شهريِ فضاهاي  شناسی، هندسه فضا، معناگرایی و منظر زیبایی

تباین،  اي همچون تناسب، شود و مفاهیم پایه عمومی همراه می
                                                            .شوند هماهنگی، تضاد در این ارتباط مطرح می



91   )1392(سال اول، شماره سوم، تابستانریزي کالبدي ـ فضایی برنامه  

به مسائل کیفیت فضا در  )1889( 1تتوجه ویژه کامیلوسی
اواخر قرن نوزدهم، سبب شد که وي بر تداوم بصري که فضاهاي 

گردد، تأکید نماید. نظریه  شهر سبب افزایش ادراك فضایی می
در واقع تأکیدي بر ادراك  )1961( 2دیدهاي متوالی گوردن کالن

اي است  فضایی و بصري کیفیت فضاست. به باور او، شهر مجموعه
صورت تباین، پیوسته مناظر توان در آن حرکت کرد و، به ه میک

                آن را ادراك کرد؛ نه به صورت تصویري ثابت
(Gosling, 1966:43). نیز،  )1982( 4و روسی) 1975( 3کریر
هاي  اي خود بیشتر بر جنبه هاي حرفه  با توجه به پیش زمینه

هاي عمومی از منظر  عرصهمعماري شهري تأکید داشته و به 
کالبدي و فضایی جهت دستیابی به کیفیت فضایی مطلوب، توجه 

) با طرح موضوع هفت مرحله یا قاعدة 1987اند. الکساندر( کرده
نگري، فضاهاي  تر، آینده هاي بزرگ رشد (رشد تدریجی، رشد کل

شهري مثبت، تعیین طرح ابنیۀ بزرگ، انعکاس جوانب ساختمانی 
گیري مراکز اصلی و فرعی) به ابعاد کالبدي و  نیه، شکلدر نماي اب

رشد تدریجی و نظم غیرهندسی کیفیت فضاهاي شهري اشاره 
) 1999و همکاران ( 5میکند. محور اصلی در مطالعات ماتین

را به عنوان  شهري است و عرصۀ عمومی کیفیت فضایی طراحی
کند. ماتین حرفه معرفی میش ـ قلمرو اصلی این دان

ها،  مطالعۀ طرح عرصۀ عمومی شهر که خیابان«شهري را  احیطر
هاي شهر را به همراه نماهاي  ها، پارك بلوارها، میدان

: 1387(کلیف،  »نمایند هایی که آن فضاها را تعریف می ساختمان
پور  کند. از میان صاحبنظران ایرانی، مدنی معرفی می) 11

هاي خود را  ترین فردي است که عمده پژوهش ) برجسته1384(
بر فضاهاي شهري متمرکز کرده است.کتاب طراحی فضاهاي 
شهري وي، اکنون، یکی از مراجع اصلی در این زمینه در سطح 
     جهانی است که درصدد ارائه تصویري مناسب از فعالیت 

اي طراحی شهري و نیز ابعاد فیزیکی، اجتماعی و  رشتهمیان
 پاکزاد گیرند. می است که به کمک آن شکل مکانی فضاهایی

ویژه از دیدگاه پرداز ایرانی است که، به دیگر نظریه) 1385(
طراحی شهري و در اثر خود، با عنوان راهنماي طراحی فضاهاي 
شهري در ایران به معرفی انواع فضاهاي شهري و اجزاي کالبدي 

دهندة آنها و تبیین اصول طراحی هریک با رویکردي تشکیل
گروه مشتمل  24وي فضاهاي شهري را در بومی پرداخته است. 

ها، انواع  ها، انواع میدان ها از مقیاس محله تا شهر، گره بر ورودي
ها بررسی و ارزیابی کرد  هاي آب و انواع پله ها و گذرها، لبه خیابان
گذاري و ویژه، با توجه به شرایط شهرهاي ایران سیاستو، به

در خصوص هویت  .ضوابط طراحی هریک را ارائه کرده است
جد مکانی، مکان فضایی است که براي فرد یا گروهی از مردم وا

 بیان  "مکان = فضا + معنی" معنی باشد. این تعریف به صورت

1. Kameliosyt 
2. Gordan Cullen 
3. Carrier 
4. Rossi 
5. Matin 

شود. یکی از معانی مهم و مؤثر در ارتباط انسان و محیط، که می
است، هویت مکانی است. هویت مکان  مورد توجه طراحان بوده

که  تشخیص مکان بیرونی اشاره دارد؛ در حالی هاي قابل به ویژگی
هویت مکانی احساس در یک فرد یا در یک جمع است که به 

شود. در واقع، هویت  واسطۀ ارتباطشان با یک مکان برانگیخته می
مکانی محصول تداوم هویت مکان و تبدیل شدن آن از امري 

). 64: 1383ونی است (قاسمی اصفهانی، اي در بیرونی به مسئله
هاي باکیفیت است و در  هویت مکانی از معیارهاي ارزیابی محیط

هاي کالبدي نظیر  هاي طراحی محیطی، ویژگی معماري و رشته
فرم (رنگ، اندازه، شکل، مقیاس) و روابط اجزاي کالبدي با تأمین 

هاي اجتماعی محیط، نقش مهم و مؤثر در  و تأکید بر فعالیت
، و در نهایت، مدلی از عوامل گیري هویت مکانی دارد شکل

دهد. محیط کالبدي و تأثیرات آن در  تأثیرگذار محیطی ارائه می
هاي اخیر از  زندگی روزمرة مردم از مسائلی است که در سال

ت سا طرف متخصین بسیاري مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته
(Canter,1997: 91). 

فضایی " .براي توان مکان دربرگیرندة ارتباطی متداوم است
را بشناسیم و  که در ابتدا بدون تمایز به نظر می رسد، وقتی آن

.     "شودبراي آن ارزشی قائل شویم، به مکان تبدیل می
(Tuan, 1977: 6) .هاي بامعنا، نقش حافظۀ  در خلق مکان

، 6هاي واجد معنا را نیز باید در نظر گرفت. دونینگ طراح از محیط
چه هر تصویر خاصی از  اگر: می کند با توجه به این مطلب، بیان

مکان منحصر به فرد است، الگوهاي به وجود آورنده قلمروها نیز 
برگرفته از این تصاویر ذهنی است. مکان مقدس، مکان محلی، 
مکان اجدادي، مکان مشترك، مکان تنهایی، مکان صمیمی، 

یابند و  هایی که در امتداد افق امتداد می مکان گروهی، مکان
قلمروها د. کنن که محصوریت و حفاظت ایجاد میهایی  مکان

هاي زندگی که منجر به هویت مکانی  نمادهایی از کیفیت
گردند، هستند؛ ارتباط، رفتار، مشارکت، هویت، شکوه، زیبایی،  می

تطهیر، ترس، صمیمیت، رشد، گسترشپذیري، مشارکت و زیان. 
ی و این هویت پروشانسکی هویت فردي را منبعث از هویت مکان

را نشأت گرفته از ادراك، شناخت و، نهایتاً، احساسات نسبت به 
داند. وي با تأکید بر هویت مکان به عنوان بستر و عامل  مکان می

ارتباطی مهم در ارتباط انسان، بر نقش عوامل کالبدي به عنوان 
کند و، بر این  بخشی از عناصر اجتماعی در محیط تأکید می

هم تعامل و ارتباط تنگاتنگ فرد با محیط خود را اساس، عامل م
به عناصر کالبدي محیط به عنوان بخشی از هویت ذهنی و فردي 

 .(Proshansky,1983:76)دهد ارجاع می
در مورد هویت مکانی قابل تأمل است.  7چدیدگاه و نظریۀ لین

لینچ هویت مکان را به سادگی منحصر به فرد بودن آن از سایر 
کند. مبناي او براي این شناسایی ماهیت  تعریف میها  مکان

 ).39: 1372داگانه داشتن است (لینچ، ج

6. Downing 
7. Lynch 
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شناس معروفی است که بر مبناي شولتز، معمار پدیدار
هاي متعددي  هوسرل و هایدگر، نظریههاي پدیدارشناسی  نظریه

کند. تر، مکان و فضا اظهار می در مورد معماري و، به طور خاص
وي بر پایه طبیعت و ساختار مکان به توصیف و تحلیل مکان و 
فضا به عنوان فضاي هستی اشاره کرده و به روح مکان به معناي 
جوهرة ارتباطی مکان با انسان اشاره میکند. وي معماري 

هاي کمی دانسته  ها و داده رنیست را شکل گرفته بر پایۀ نظریهمد
 (Schultz,1980:84)کند و بر نبود معنا در معماري تأکید می

معماري گذشته زندگی بشر را که در آن معانی با مکان پیوند و 
عدالتی اجتماعی، در رغم سختی زندگی و بیها، بهخورده و انسان

د کن کردند، تأکید می میحساس تعلق مجموع، به مکان ا
(Ibid,2003:117)  و هدف از معماري را ایجاد فضاي مرکز یا

فضاي هستی که در آن فرد خود را با محیط تطبیق داده و با آن 
وي ). 64: 1385دارد (فالحت،  کند، اعالم می همذات پنداري می

در تعریف ماهیت مکان آن را کلیتی شامل اشیا، عناصر کالبدي 
ه و آنچه که در واقع ماهیت یا روح مکان محسوب ساخته شد

کند و ساختار مکان را شامل منظر،  شود، نامگذاري می می
داند و چهار ویژگی انسانی را در گزینی، قضا و شخصیت میسکنی

. 3فهمیدن؛  .2حالت روحی؛  .1کند:  ارتباط با محیط بیان می
 (Schultz, 2003:83). هستی با دیگران .4گفتگو؛ 

رلف در کتاب مکان و بی مکان، سه بعد براي هویت مکانی 
ها و  کند که مشخصات فیزیکی، فعالیت قایل است. او بیان می

دهند. او به هویت  معنی اجزاي اصلی هویت مکانی را شکل می
کند که تحت تأثیر حس مکان است و، از سوي  مکانی اشاره می

است. مشخصات نگر  دیگر، نگرش پدیدارشناسی او بسیار کل
که  صورتی بندي اوست؛ در ترین وجه تقسیم نیفیزیکی، عی

هاي دیگري چون زشتی، زیبایی، کارآمدي بسیار ذهنی  ویژگی
هستند. رلف با بیان ارتباط ادراك با تجربه از مکان، اعتقاد دارد 

در حس مکان مفهومی فراتر از خصوصیات کالبدي و   که انسان
کند و به نوعی پیوستگی  را درك میعناصر کالبدي در یک مکان 

وي با بیان این  .کند و ارتباط ممتد با روح مکان را احساس می
ناپذیر مفهوم حس مکان با  امر، به ارتباط اساسی و جدایی

دارد آنچه که یک فضا را  هاي انسانی اشاره داشته و اعالم می جنبه
فاهیم بخشد، آغشته شدن آن با معانی و م به یک مکان اعتال می

کند. از  عمیق است که در طول زمان گسترش و عمق پیدا می
نظر در تعریف رلف حاصل معانی است که در مکان موردرو،  این

آید. این تعریف مفهومی از  طول زمان و با ادراك به دست می
گیري معنا ناشی از تعامل و  مکان در طول زمان و ضرورت شکل
اي است که به بعدي از حس  ادراك انسانی در بستر زمان، مسئله

نماید که، عمدتاً، به بعد ناآگاهانه و ادراکی در  مکان اشاره می
هاي خاموش تجربۀ افراد داللت دارد که از آن به وابستگی و  الیه

شود، که حسی توأم با عاطفه در مکان است.  حس تعلق تعبیر می
ي ها شود و الیه می دار تجربه مکان در این حس، به صورت ریشه

گیرد. رلف از این حس  می فرهنگی را نیز در بری ـ مختلف اجتماع

کند  به عنوان نقطۀ امن اتکایی فرد از دنیاي اطراف خود اشاره می
روانی فرد به مکان خاص را نتیجۀ این حس ـ  و تعلق مهم روحی

دانان  کند. این حس تعلق که از سوي جغرافی بیان می
د  شو عبیر میس به نام مکان دوستی تپدیدارشنا

(Tuan,1974: 43) در معماري و طراحی از طریق قلمرو ،
کالبدي با تمایز از نواحی و فضاهاي اطراف یا جداسازي کالبدي 

شود. آنچه که رلف از آن به عنوان ماهیت مکان و بعدي  بیان می
دارد، نوعی تجربه و ادراك مکانی از گفتمان  ناآگاهانه اعالم می

را جزئی از  کند که آن و بیرون را بیان می قلمرو کالبدي داخل
افراد داند. عالوه بر وي،  هویت فردي ناشی از هویت مکان می

با تأکید بر تمایز مکانی به عنوان  1لدیگري نظیر تویگرراس و اوز
گیري هویت فردي،  هاي هویت مکانی در شکل یکی از مشخصه

عمدتاً با قلمرو  نظریۀ رلف را تأکید و گسترش دادند. مفهومی که
شناخته شده و ابعاد کالبدي و منطق روانی شناخت مکان در 

  .(Carmona, 2006: 116) ارتباط است
معماري در پذیري در فضاي  از سوي دیگر مسئلۀ اجتماع

هاي  ارتباط با ایجاد روابط اجتماعی مطلوب و افزایش فرصت
تعامل اجتماعی در ارتباطات فردي و فرافردي (گروهی) مطرح 

). در قلمروهاي عمومی 8: 1388شود (صالح نیا و معماریان،  می
هاي فضاي معماري  شهري، الگوهاي تعامل اجتماعی و قابلیت

د؛ دلیل اصلی این است که میان اي دارن ساخته شده اهمیت ویژه
هاي اجتماعی و  تعامل اجتماعی و دلبستگی مردم به محیط

). 67: 1388 اي تنگاتنگ وجود دارد (لنگ، ساخته شده، رابطه
پذیري، با برقراري تعامل و ارتباطات اجتماعی بین  فرآیند اجتماع

برداران هر فضاي عمومی و مشترك معماري قابل حصول  بهره
بلیت شرکت مؤثر در تعامل با دیگران، چه در زندگی است و قا

ها، اهمیت  اي انسان خصوصی و چه در زندگی عمومی و حرفه
). بنابراین، فضاهاي عمومی 12: 1379فرگاس، (حیاتی دارد است 

معماري، به عنوان بستري در جهت بهبود ارتباطات و رشد 
یري پذ بایست از منظر اجتماع تعامالت اجتماعی افراد، می

پذیر توفیق مالقات  مالحظه شود. در فضاهاي عمومی اجتماع
 کنند و،از این فضاها استفاده می  هاي مختلف دهد. گروه دست می

اند و، از  کنندگان اطراف مستقیم، در دسترس استفادهبطور
اند که به هویت جمعی تعلق دارند. فضاهاي  رو مقرهایی همین

منظوره اند، فضاهایی چند رهأ زندگی روزمپذیر که منش اجتماع
ها و مورد استفاده  کننده بسیاري از فعالیت هستند که تأمین

 کنند باشند و هماهنگی اجتماعی کاربران را تأمین می کاربران می
پذیر، امکان  سازماندهی فضایی اجتماع در ).35: 1375 (لنارد،

تماس چهره به چهره وجود دارد و فاصلۀ فضاهاي تعامل و 
مشورتی تقلیل  ـ هاي اجتماعی ی یا نشستن، در حد فاصلهارتباط

گریز سبب خودداري از تعامل  کند. سازماندهی اجتماع پیدا می
هاي پشت به پشت مثالی از سازماندهی  شود. نیمکت اجتماعی می

گریز هستند. نباید این گونه فرض کرد که روابط چهره به اجتماع

1. Toigras & Ozole 
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دهد.  مردم را تقلیل می پذیر، حضور هاي اجتماع چهره در مکان
براي بروز چنین رفتارهایی باید تمایل قبلی نیز وجود داشته 

هاي رفتاري باید در حد فضاهاي مورد  ها و مکان باشد. قرارگاه
 ).46: 1388قبول مردم قرار گیرد (لنگ، 

پردازان عرصه عمومی است که کتاب  یکی از نظریه 1تآرن
ف کرده است. او مشوق تألی 1958شرایط انسانی را در سال 

برونگري و زندگی سیاسی و اجتماعی است که در آن قلمرو 
کند. آرنت فضا را در دو معنا،  عمومی نقش اصلی را بازي می

فضاي حضور در میان دیگران و فضاي مابین دیگران، تحلیل 
طور،  کرده تا درکی جامع از قلمرو عمومی سیاست و، همین

م کرده باشد. هماهنگی مردم و فضاي عمومی کالبدي شهر فراه
اشیا در تحلیل و پذیرش این مطلب که روابط اجتماعی به وسیلۀ 

گیرد، نکتۀ کلیدي است که در تحلیل آرنت درباره  اشیا شکل می
 ).198: 1384مدنی پور، )فضاي عمومی آمده است 

، بر فضاهاي شهري میدان 2رتمرکز اصلی در مطالعات زوک
همچون توقّفگاهی روانی در منظرشهري و  است. از نظر او، میدان

دهد.  محلی است که تعامالت اجتماعی افراد را در خود جاي می
در عین حال، زوکر طراحی فضاهاي شهري را تنها محدود به 

هاي اجتماعی و  ابعاد شکلی و زیبایی بصري نمیداند و بر جنبه
ر کند. همچنین، زوک هاي جاري در فضا بسیار تأکید می فعالیت

معتقد است که فضا به کمک تجربۀ حرکت انسان درون آن، 
  (Zucker, 1970: 6). شودادراك می

نظر برجستۀ مسائل شهري، در  نگار و صاحب ، روزنامه3جیکوبز
هاي کتاب مرگ و حیات شهرهاي بزرگ آمریکایی بر نقش فضا

کند. به باور اجتماعی تأکید میعمومی شهري در ایجاد تعامالت
ماند فضاهاي عمومی شهر،  ه از یک شهر بیشتر به ذهن میاو، آنچ

کند که  روهاي آن است. جیکوبز اشاره می ها و پیاده ویژه خیابانبه
اي بر  رو تأثیر وارونه پیادهافزایش نشست و برخاست و امنیت

بنابراین،  ).135: 1385 ایی و تبعیض نژادي دارد (پاکزاد،جد
براي آنکه بتوانند ساکنان بیشتري را زنده باشند روها باید سر پیاده

همچنین، از نظر او  (Jacobs, 1993: 32)به خود جلب کنند
براي سرزنده نگهداشتن خیابان باید اندازة خاصی عابر، در 

روهاي آن حضور داشته باشد و البته تراکم باال را به تنهایی  پیاده
 .داند براي سرزندگی کافی نمی

بدون اینکه معمار یا  ـ اي که پرداز برجسته دیگر نظریه
 در حوزة مسائل اجتماعی و رفتارشناسی در ـشهرساز باشد 

است. در نظر او، رفتار مردم  4تفضاهاي شهري تأثیرگذار بود، وای
بینی است و آنچه بیش در فضاهاي شهري، عجیب غیرقابل پیش

حضور سایر کند  از هر عامل دیگري مردم را به خود جذب می
، معمار و شهرساز دانمارکی است که 5لضاست. یان گافراد در ف

1. Arendt 
2. Zucker 
3. Jacobs 
4. Whyte 
5. Yan Gehl 

شناسی و جامعه هاي خود را بر تعامل مسائل  محور اصلی پژوهش
 مگانی شهري متمرکز کرده و از دههروانشناسی با فضاهاي ه

کتاب در این ، در طول حدود سه دهه، بیش از چندین 1970
توان  را میبه باور او، جذابیت یک شهر ت. موضوع تألیف کرده اس

آیند و  با توجه به انبوه مردمی که در فضاهاي همگانی آن گرد می
گذرانند، شناسایی کرد (پاکزاد، الف  وقت خودشان را در آنجا می

). اگرچه گل مخالف جداسازي کامل آمد و شد 437: 1385
سواره و پیاده است، اما شهر با آمد و شد آرام را همچون شهر 

که در آن، شمار افراد بیشتري از فضاهاي  کند اي معرفی می زنده
همگانی استفاده میکنند و بودن در فضا، زمان بیشتري را به خود 

دهد؛ از این رو، احتمال حضور افراد نیز در فضاهاي  اختصاص می
 ,Gehl). ها، در هر برش زمانی، افزایش مییابد میان ساختمان
ا، انواع ه گل در کتاب زندگی در میان ساختمان (79 :1987

هاي انسان در فضاهاي همگانی را به سه گروه عمده  فعالیت
کارکردي، ـ  ضروري    هاي  بندي کرده است: فعالیت تقسیم
هاي اجتماعی.  تفریحی و فعالیتـ  هاي گزینشی فعالیت
ها،  کافه ـ در کتاب خود مکان خیلی خوب 6گاولدنبر
و سایر  هاي آرایش هاي کتاب، سالن ها، فروشگاه شاپ کافی
کند  این نظریۀ مرکزي را طرح می ـ ها در قلب یک اجتماع پاتوق

بخش بودن باید تعادلش را  که زندگی روزانه براي آسوده و رضایت
اي، سکونتی، کاري و اجتماعی پیدا کند. او با  در سه قلمرو تجربه

تبیین اصطالح مکان سوم بر فضاهاي عمومی شهري و نقشی که 
قلمروهاي خانه و کار) به (هاي اول و دوم  با نزدیک شدن مکان

توانند به عنوان عامل اصلی هویت بخشی به یک شهر  یکدیگر می
آنجا که  کند که از کند. اولدنبرگ بحث می ایفا نمایند، تأکید می

انتظارات از خانواده و کار در وراي گنجایش آن نهادها براي 
آزاد کردن و  است، مردم بهبرآورده نمودن آنها گسترش یافته 

توانند فراهم کنند، نیاز  تر می که قلمروهاي اجتماعی تحریکی
، بر 7ستأکید اصلی مارکو (Carmona, 2006: 112). دارند

او و . ردمی که در آن قرار دارند، استفضاهاي شهري و م
هاي مردمی، به ارزیابی محیط سکونتی  همکارانش در کتاب مکان

ویژه از منظر ایجاد ارتباطات بهپردازند و فضاهاي شهري را  می
پالزاهاي شهري، د: کنن بندي می ی، در هفت گروه دستهاجتماع
هاي جمع و جور،  اي (واحدهاي همسایگی)، پارك هاي محله پارك

فضاهاي باز مدارس، فضاي باز مسکونی ویژة سالمندان، فضاهاي 
 باز ویژة نگهداري و بازي کودکان، فضاهاي باز درمانی

 ).58: 1383ها)(رضایی، (بیمارستان
یکی دیگر از موضوعات در ادبیات نظري همواره مقوله ارتباط 

 .کالمی است غیر
قابل کالمی در محیط حداقل به دو روش  مفهوم ارتباطات غیر

استفاده است. اول در مفهوم قیاس یا استعاره، دوم مستقیماً به 
یابد. رفتار غیرکالمی اساسًا با مشاهده، کالمی ارتباط می رفتار غیر

6. Oldenburg 
7. Marcus 
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شود. استفاده از  هاي پیاپی و تعبیر مطالعه می ثبت و تحلیل
هاي غیرکالمی در مطالعه معنی محیط با مشاهده مستقیم  مدل

هاي موجود در آنها و چگونگی  ، مشاهدة اشارهها در محیط و نظام
باید. این موارد، به کنندگان تحقق می تعبیر آنها توسط استفاده

هاي نظري ارتباط  ه جنبهآسانی و مستقیماً و حتی بدون توجه ب
کالمی در معناي  هاي غیر شدنی است. وظیفۀ مدل غیرکالمی

البدي نیمه ثابت به عناصر ک محیط، حرکت از حوزة کالبدي غیر
هاي محیطی  اساس خوانش نشانهاً برثابت و ثابت است. مردم غالب

دهد می  کنند. این بر پایۀ مشاهداتی است که نشان عمل می
د. کنن مختلف، کامالً متفاوت عمل میهاي  همان افراد، در محیط

رود باید  کار می نتیجه اینکه زبانی که در این اشارات محیطی به
کامالً قابل درك باشد و کدها باید به دقت خوانده شوند. اگر 
طراحی محیط به طریقی باشد که اطالعات کدها را مشخص کند، 

اگر کدها فهمیده د. توانند کدها را به وضوح بفهمن میبعداً افراد 
تواند با محیط ارتباط برقرار کند. این موقعیت با  نشود، فرد نمی

بودن در متن ناآشناي فرهنگی و شوك فرهنگی مشابه تجربه 
متناسب است. به هر حال، وقتی که محیطی شناخته شد، رفتار 

البته قبل از اینکه اشارات فهمیده د. با آن محیط ارائه خواهد ش
شوند باید مورد توجه قرار گیرند و بعد از آنکه کسی اشارات را 

از آن پیروي کند.  مالحظه کرد و سپس فهمید باید آماده شود
ها و ارتباطات، تأثیر پذیرفته از قوانین،  رفتار بشر مشتمل بر تعامل

در ارتباط با اشارات  هایی است که همواره زمینه و موقعیت
ها خواهد بود؛ پس  معناشناسی مطالعه نشانهد. محیطی هستن

. نقل کننده (ناقل) نشانه (چه 1شامل سه قسمت اصلی است: 
تعیین (نشانه به  . معرفی2کند؟)  نشانه عمل می وانچیزي به عن

. تعبیر (تأثیر مفسر به واسطۀ باري که آن چیز 3چه اشاره دارد؟) 
به عنوان یک نشانه دارد). محیط بیشتر از کالبد مادي بر افراد اثر 
دارد. بنابراین، فرد بر اساس معنی هر شیءاي با آن برخورد 

طور رفتار کنند. رفتار بشر گویند چ کند. اشیا به افراد می می
ها و ارتباطات، تأثیر پذیرفته از قوانین، زمینه و  مشتمل بر تعامل

محیطی هایی است که همواره در ارتباط با اشارات  موقعیت
 ).124: 1366هستند (راپاپورت، 

ها را به  کننده، محیط هاي مختلف استفاده طراحان و گروه
هایی که  کنند و معنی میهاي متفاوت دریافت و ارزیابی  گونه

کنند و اگر  کننده دریافت نمی مدنظر طراحان است را استفاده
دریافت میکنند، نمیفهمید؛ اگر هم دریافت میکنند و هم 

در (Rapaport,1977: 78). میفهمید، ممکن است رد کنند
ها بسیار مهم  این فرایند، فهمیدن و پذیرفتن فرهنگ و زمینه

موفق آنهایی هستند که، بهطور هاي  است. عموماً محیط
ها را با اشارات واضح و روشن و استفادة  آمیز، تفاوت موفقیت

بینی  مستمر کاهش دهند، که این امر سبب افزایش قدرت پیش
شود. تا زمانی که اشارات، چه کالمی و چه خواندنی، واضح  می

رسد. رفتار غیرکالمی  هستند، مدل غیرکالمی مفید به نظر می
هاي پیاپی و تعبیر مطالعه  با مشاهده، ثبت و تحلیلاساساً 

هاي غیرکالمی را در مطالعۀ  شود. استفاده کنندگان مدل می
ها، مشاهدة  معنی محیط با مشاهدة مستقیم در محیط و نظام

هاي موجود در آنها و چگونگی تعبیر آنها به کار میبرند. این  اشاره
هاي  توجه به جنبهموارد، به آسانی و مستقیماً و حتی بدون 

نظري ارتباط غیرکالمی شدنی است. سه دسته رفتار غیرکالمی 
گرها: حداقل آگاهی، بسیار  .تطبیق1(مثل تکان دادن دست) : 

گرهاي عینی  توان تطبیق شهودي، نمایشگر و برمال کننده (می
.تصویرگرها : آنچه 2اي با ذهنیت ما دارد)؛  داشت که رابطه بالقوه

هاي  کند ولی نسبت به کنایه د تأیید یا تکذیب میشو را گفته می
هاي کالمی دقیقی  گرها : ترجمه کنایه.3تري ندارند؛  معانی دقیق

دارند و معانی شناخته شده آنها معرف همه است و اعضاي یک 
ها بهکار  دانند. سنجیده در پیام گروه و یا بیشتر مردم آنها را می

ئولیت آنها را به عهده روند تا آنجا که ارسال کننده مس می
توانند به عنوان اشارات حرکاتی نمادین توصیف  گیرد و می می

باشند. بین  اند و یا مشخصه فرهنگی می شوند و بیشتر زبان گونه
معنی محیط و رفتارهاي متأثر از آن با تعامالت و ارتباطات مردم 

شود، چهار عنصر  ارتباط وجود دارد. وقتی محیط طراحی می
.زمان؛ 2فضا؛ .1؛ (Rapaport, 1977: 28) شود هی میسازماند

.معنی. ارتباطات به ارتباط کالمی و غیرکالمی بین 4. ارتباطات؛ 3
که معنی به ارتباط غیرکالمی از محیط  گردد، در حالی مردم برمی

گردد. ضمن آنکه سازماندهی فضا معنی را بیان  به مردم برمی
کند، معنی اغلب از خالل  میکند و امکانات ارتباطی را فراهم  می

ها، مبلمان، منظر و چشمانداز،  ها، اشکال، اندازه عالئم، مواد، رنگ
طور که غالباً  همان-تعمیر و نگهداري و نظایر آن تبیین شدهاست

و توسط خود مردم. لذا معانی فضایی ممکن -شود مشاهده می
رات است با دیوار یا اجزاي دیگر، یا بهوسیلۀ شیب یا سایر تغیی

مشخص شوند. ممکن است با حریم (با ارائه نمادهاي مذهبی)، 
ها یا فضاهاي  ساختمان -کاشت گیاه، چیزهاي متفاوت یا مبلمان

سازي یا سطح زمین یا تغییرات سطح یا با حضور  شهري، کف
مردمی خاص و غیره مشخص شوند که با عناصر ثابت، نیمه ثابت 

 ).63: 1366بهوجود میآید (راپاپورت، و غیرثابت 
 3س، الوارکا2، پروشانسکی، ریجر1محققینی همچون راپاپورت

هاي خود بر نقش عوامل کالبدي تأکید کرده،  و لینچ با پژوهش
آنچه محیط کالبدي را به عنوان بستر اند که  اما اشاره داشته

هاي  کند، در اصل، نمادها و سمبل ارتباطی غیرکالمی بیان می
محیطی مشترك اجتماعی از یک سو، و از سوي دیگر، قابلیت 
محیطی در تأمین و گسترش این بعد از نیازهاي انسانی است. در 

انی ها نیاز اجتماعی دارند و در هرم نیازهاي انس اصل، همۀ انسان
در جستجوي تعلق به خویشاوندان و دوستاناند. در این حس 

هاي اجتماعی و فرهنگی است  تعلق، محیط به عنوان بستر فعالیت
که افراد، عناصر کالبدي را بر اساس ادراك و نظام ساختار

1. Rappaport 
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کنند و، در اصطالح،  شناختی خود کشف، تفسیر و تعبیر می
می کنند. در این  ها بهصورت جمعی از محیط رمزگشایی انسان

ها شامل اشکال، بافت  دسته از عوامل، عناصر کالبدي همچون فرم
هاي اجتماعی محیط نقش ارتباطی با  و رنگ منبعث از الیه

هاي  نماید که هریک براساس داده  کنندگان ایفا می استفاده
فرهنگی در طول تاریخ معماري محیط، به دست آمده و حاوي 

 .معناي خاص خود است
چ در کتاب سیماي شهر، نخستین قدم را در راه شناخت لین

دارد. کار او آغاز  می شهر وراي مفاهیم دو بعدي آن بر
سازي مفهوم شهر از پدیدهاي دو بعدي و روي نقشه،  دگرگون

اي چند بعدي،  که مرسوم شهرسازان آن زمان بود، به پدیده چنان
گرا  رش کلبه همراه زندگی شهري و شهروندان آن است. لینچ نگ

کند که هیچ عاملی  داند و بیان می را در شناخت محیط مؤثر می
آید، مگر آنکه در رابطه با  از شهر، به خودي خود، به تجربه درنمی

محیطش دیده شود. تسلسل وقایعی که سبب بروز و ظهور آن 
هاي تجارب گذشته است.  شده، شناخته شده و درارتباط با خاطره

تن تصویري روشن از محیط، عامل مثبتی او معتقد است که داش
در شناخت فردي از خود و محیط و کمک به رشد فردي است و 

یک "د: و پیوسته را این چنین بیان می کننقش کالبد زنده 
چارچوب کالبدي زنده، کامالً پیوسته و قادر به آفریدن تصویري 

کند. اینکه در ارتباط بین  استوار، نقشی اجتماعی نیز بازي می
گیرند. به عالوه، تصویر مطلوب از  ها مورد استفاده قرار می گروه

بخشد. از  محیط، به فرد نوعی احساس عمیق از امنیتی مؤثر می
اي هماهنگ با جهان خارج را برقرار  تواند رابطه این پس، فرد می

کند. این محیط خصوصی شده و خوانا نه تنها امنیت، بلکه عمق 
 .)91: 1372لینچ، (" دده ا افزایش میگی تجربه انسانی رو فشرد

به عقیدة لینچ، شهر تنها در حد قالب کالبدي و نقشه شهري 
یابد؛ بلکه به همراه زندگی ساکنان آن و دیدگاه آنان  معنا نمی

شود. به  نسبت به شهرشان و تحرك و زندگی شهري معنا می
بیانی دیگر، فضا یا شهر فقط شامل عناصر کالبدي آن نیست؛ 

گیرد. او  ها و رفتارهایشان را نیز در برمی ها، فعالیت ه انسانبلک
هاي آنان،  گوید عوامل متحرك هر شهر، خاصه مردم و فعالیت می

قدر در ایجاد تصویر هر شهر در ذهن مؤثرند که عناصر ثابت  همان
کالبدي شهر. آدمیان نه تنها ناظر مناظر شهرند بلکه خود نیز 

ین توجه و تأکید لینچ به درك تصویر جزیی از آن هستند. بیشتر
چنانکه  هرهایشان است. آنذهنی شهروندان و ناظران از ش

هاي شهر  اي دیرینه با بعضی بخش : هر شهروندي رابطهگوید می
دارد و تصویر ذهنی او از آنها همراه با خاطرات و معانی بسیار 

ید، آ خودي خود، به تجربه نمیبراي اوست. هیچ عاملی از شهر، به
مگر آنکه در رابطه با محیطش مشاهده شود، تسلسل وقایعی که 

هاي تجارب  سبب بروز آن است شناخته شود و در رابطه با خاطره
تواند  هاي متفاوتی که یک شهر می گذشته باشد. از میان کیفیت

هاي بصري  داشته باشد، توجه لینچ بیشتر معطوف به کیفیت
ی شهروندان از شهر خود است که شهرها و تأثیر آن بر تصویر ذهن

شود. خوانایی و  این امر سبب ارتباط غیرکالمی انسان و محیط می
وضوح در درك سیماي شهر اهمیت بسیار دارد؛ اما تنها صفت 
براي شهر مطلوب نیست. اگر محیط زندگی آدمیان را در مقیاس، 
اندازه، زمان و پیچیدگی شهر مطالعه کنیم، عامل خوانایی اهمیت 

یابد. براي درك این نکته نباید شهر را به عنوان عینیتی  خاص می
را در تصور و به دیده  مجرد در نظر بگیریم، بلکه بایستی آن

ها،  ساکنین آن بنگریم. عوامل بسیاري مانند احساسی که رنگ
آورند، بو، صدا،  اشکال، تحرك و تنوع نور براي دیده به وجود می

محیط و ارتباط غیرکالمی با  حس المسه به شناخت و تشخیص
کنند. این عوامل منجر به ایجاد تصویري از محیط  آن کمک می

شوند. هر چه کیفیت این تصویر روشنی و وضوح  در ذهن ناظر می
بیشتري داشته باشد، شهر خواناتر میشود و براي ناظر متضمن 
احساس امنیت بیشتري خواهد بود. محیطی که در ذهن واضح و 

آورد بلکه عمق  ، نه تنها احساس امنیت به وجود میمشخص باشد
ترین  کند. لینچ یکی از مهم و شدت تجربه فضایی را زیاد می

عوامل آشنایی فرد با محیط و تشکیل تصویر ذهنی از محیط را 
داند و معتقد  انگیزي در ارتباط غیرکالمی آن محیط می نقش

ه در ذهن است که ارتباط غیرکالمی خاصیتی از یک شیء است ک
گذارد. به این ترتیب،  اي از شیء را به جاي می ناظر تصویر زنده

هاي  هاي لینچ آن بود که چگونه کیفیت مشغولی یکی از دل
انگیزي محیط کمک کنند؟ لینچ با  توانند به نقش فیزیکی می

تأکید بر وابستگی معناي محیطی بر فرایند شناختی، با استفاده 
کنندگان  بررسی معانی موردنظر استفادههاي شناختی به  از نقشه

پردازد. وي با تأکید بر حس تعلق به عنوان یک  از مکان می
ضابطۀ طراحی، با ارائۀ مفهوم ذهنی مکان شامل خوانایی و 

کنندگان، عناصر کالبدي راه، لبه،  خاطرة جمعی از منظر استفاده
هوم گیري مف نشانه و گره را به عنوان عوامل تأثیرگذار در شکل

کند و شناخت به  خوانایی محیطی (ارتباط غیرکالمی) اعالم می
د ده ش را شناخت مکانی نامگذاري میدست آمده از این رو

 ).128: 1372لینچ، (
نیز در پژوهش خود در مورد ارتباط غیرکالمی، به  1نرایا

بندي انواع تعامل محیطی به صورت فعال، نیمه فعال و غیر  دسته
کند. او ضرورت وجود تعامل محیطی فعال را یکی فعال اشاره می

گیري حس غیرکالمی  از فاکتورهاي مهم و تأثیرگذار در شکل
میداند و استفاده از عناصر طبیعی در طراحی محیط را یکی از 

کند. الوسون در تشریح  عوامل ایجاد نوعی از تعامل معرفی می
کند شاره میاین حس، به وجود قوانین نانوشته در جوامع انسانی ا

ها  که بخشی از این قوانین مربوط به فرهنگ حالیو بر آن است، در
و جوامع محلی است، بیشتر آنها برگرفته از ابعاد عمیق نیازهاي 

 .(Lawson, 2001: 83)  ها هستند شخصیتی انسان ـ روانی
فرهنگی در ی ـ هاي اجتماع ا تأکید بر نقش مؤلفهراپاپورت ب

کالمی،  ي، با ارائه نظریه ارتباط غیرگیري محیط کالبد شکل
 اي از عناصر کالبدي ثابت، نیمه ثابت و متحرك  محیط را مجموعه

1. Raian 
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 شکل ا : عوامل مؤثر در ایجاد ارتباط غیرکالمی در فضاي شهري

 

هاي فرهنگی خود،  کند که فرد براساس کدها و انگاره تقسیم می
معنا و مفهوم خاص خود را از محیط و عناصر آن استنباط 

 ).57: 1366کند (راپاپورت،  می
ها در زمینۀ ایجاد ارتباط  به پیشینۀ پژوهشبا توجه 

غیرکالمی انسان و محیط، عوامل تأثیرگذار بر این شاخص در 
هري از طریق احیاي بررسی چگونگی ارتقاي کالبد و منظر ش

آمده است. با ایجاد  1تاریخی شهر در شکل ی ـ ارزشهاي فرهنگ
توان به یک ارتباط غیرکالمی  این عوامل در فضاي شهري می

 .مناسب، به صورت خوانا و شفاف، دست یافت
، مدل عوامل اساسی ارتقاي کالبد و منظر شهري از 1جدول 

دهد.  تاریخی شهر را نشان می ـطریق احیاي ارزشهاي فرهنگی 
بر اساس مدل مفهومی ارائه شده، ارتقاي کالبد و منظر شهري از 

تاریخی شهر، برآیند تعامل  ـهاي فرهنگی طریق احیاي ارزش
چهار قطب کیفیت فضا، هویت مکانی، تعامالت اجتماعی و 

هاي ارائه  بینی مؤلفه پذیري و ارتباط غیرکالمی است. پیش اجتماع
شهري، با مراودات انسان و محیط از عوامل  شده در طراحی منظر

اساسی تأثیرگذار در ارتقاي کالبد و منظر شهري از طریق احیاي 
تاریخی شهر هستند. مدل ارائه شده بیانگر  ـشهاي فرهنگی ارز

وجود پیچیده و چند وجهی ارتقاي کالبد و منظر شهري از طریق 
تاریخی شهر است و عناصر کالبدي  ـهاي فرهنگی احیاي ارزش

ها و ایجاد تمایز و ارتباط بین درون  محیط از طریق تأمین فعالیت
 .دگیري آن مؤثر هستن و بیرون در شکل

 
 ها و روش کارداده

ترین محورهاي تجاري و گردشی شهر کرمانشاه،  یکی از اصلی
در شمال این شهر است. در زمان پهلوي، با  "خیابان مدرس"

ورود وسایط نقلیۀ موتوري به شهر کرمانشاه براي دسترسی به 
دماغ و چنانی، طرح احداث آن به آباد، برزهدرون محالت فیض

این اقدام، تقسیم شدن بازار به دو پارة شرقی  اجرا درآمد. نتیجۀ
و غربی بود. عالوه بر این، گذرهاي درون بافت قطع شد و خیابان، 
پس از عبور از مقابل مسجد جامع و وسط سبزه میدان، با از بین 

هاي اصلی بازار را قطع کرد. با  بردن این فضاي شهري، شاخه
پوشش گیاهی، این سازي و کاشت  ایجاد واحدهاي تجاري، جداره

هاي  خیابان به مرکز اقتصادي شهر تبدیل شد. جذابیت مغازه
تجاري ساخته شده در بدنۀ خیابان مدرس سبب رونق این 

شدن واحدهاي بازار گردید و بسیاري از  ها و کم رونق مغازه
بازاریان صاحب نفوذ به سمت واحدهاي تجاري برِ خیابان مدرس 

هاي تاریخی و دیدنی این منطقه  بافتترین  کشیده شدند. از مهم
میتوان به مسجد جامع، کلیساي قلب مسیح مقدس، مسجد و 
حمام حاج شهبازخان، تکیه و حمام بیگلربیگلی اشاره کرد. شکل 

، جایگاه منطقۀ مورد نظر 3، نقشۀ استان کرمانشاه و شکل 2
(سرخابی،  دهد نشان می (خیابان مدرس) را در شهر کرمانشاه

1388 :283.( 
 ( AHP)مراتبیسلسلهتحلیل پژوهش، از روش فرآیند در این

قوي و ساده که   روشی است منعطف، AHP .است استفاده شده
رود که معیارهاي گیري در شرایطی به کار می براي تصمیم

این   کند،ها را دشوار می گیري متضاد انتخاب بین گزینه تصمیم
گیري فرایند تحلیل  هاي تصمیم وش یکی از کارآمدترین تکنیکر

 (Analytical Hierarchy process; AHP) سلسله مراتبی
د. مطرح ش 1980ط توماس ال ساعتی در است که اولین بار توس

AHP هاي زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی  اساس مقایسهبر
: 1385پور، دهد (قدسی  سناریوهاي مختلف را به مدیران می

کاربرد مشخصی از این روش در تعیین   الف). در این مقاله،
شهري از طریق احیاي  معیارهایی جهت ارتقاي کالبد و منظر

مورد  ، تاریخی خیابان مدرس شهر کرمانشاه ـهاي فرهنگی ارزش
اي حاوي  است. در اجراي این تحقیق، پرسشنامه بررسی شده
ته و یک سؤال به صورت شش سؤال به صورت بس ـ هفت سؤال

هاي ارتقاي کالبد و  در چهار بخش طراحی شد. انتخاب حوزه ـ باز
تاریخی خیابان  ـهاي فرهنگی منظر شهري از طریق احیاي ارزش

اساس روش رمانشاه براي تدوین پرسشنامه، برمدرس ک
اي و مرور عمیق ادبیات تحقیق صورت گرفته است.  کتابخانه

پرسشنامه شامل کیفیت فضا، هویت هاي مطرح شده در  حوزه
پذیري و ارتباط غیرکالمی  مکانی، تعامالت اجتماعی و اجتماع

د. به مرور ادبیات موضوع انتخاب شدنها با توجه  است. این حوزه
هاي اجرایی در ارتقاي کالبد و منظر شهري از  ها و شاخص مؤلفه

د. ان تاریخی شهر مشخص شده ـهاي فرهنگی طریق احیاي ارزش
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دهی و تعیین  وزن پاسخ به سؤاالت پرسشنامه به صورت
هاي ارتقاي کالبد و منظر شهري از  ها و مؤلفه میزان تأثیر حوزه

تاریخی شهر، به منظور  ـهاي فرهنگی طریق احیاي ارزش
دهی کارشناسان و عموم مردمی که در منطقۀ تحقیق  پاسخ

بودند، طی روزهاي مختلف هفته و در ساعات مختلف روز و شب 
طریق نظر  تهیه شد. اعتبار روایی و پایایی پرسشنامه از

شهري و آزمون میدانی صورت گرفته  کارشناسان و اساتید طراحی
است. جامعۀ تحقیق شامل تمام کارشناسان و افرادي که روزمره 

اند، در دو بخش کارشناسان و عامۀ  با این منطقه در تماس بوده
هاي  است. به سبب محدودیت بندي شده شهروندان) دسته(مردم 

پرسشنامه تهیه شد. از این  100داد مالی و زمانی تحقیق، تع
پرسشنامه را شهروندان  75پرسشنامه را کارشناسان و  25تعداد، 

منطقۀ تحقیق، تکمیل کردند. براي پاسخگویی به سؤاالت 
پرسشنامه، در انتخاب مردم عادي از روش تصادفی ساده استفاده 
شدهاست و در انتخاب کارشناسان، در مرحلۀ اول به صورت 

و سپس از هر خوشه به صورت تصادفی تعدادي انتخاب  اي خوشه
   ها، با استفاده از  هاي اولیه حاصل از پرسشنامه اند. داده شده
بندي شد و تجزیه و تحلیل آماري و  دسته  EXCELافزارنرم

 EXPERTو  AHPافزارهاياستنباطی آنها با استفاده از نرم
CHOICE ها و  داده آوري مورد تجزیه و تحلیل شد. جمع

ها و تجزیه و تحلیل  اطالعات، مشاهدات تجربی، تنظیم پرسشنامه
، نشان 9ها، مبانی اصلی در این مطالعات بودهاست.جدول  یافته

هاي ارتقاي کالبد و منظر  دهندة حوزهها، مؤلفهها و شاخص
تاریخی شهر است که  –شهري از طریق احیاي ارزشهاي فرهنگی

 د.ان فتهکار ردر تهیۀ پرسشنامه به
 

 شرح و تفسیر نتایج
ها که توسط افراد متخصص و غیر  هاي پرسشنامه نتایج یافته

متخصص تکمیل شدهاست، در چهار بخش و به این شرح است: 
دهد که از مجموع  در بحث حوزه کیفیت فضا، نتایج نشان می

دهی به چهار حوزه مطرح شده در پرسشنامه، کیفیت فضا  وزن

را، به ترتیب، از دیدگاه متخصصین و  0,36و  0,35هاي  وزن
هاي  مؤلفه دهد. همچنین نشان می 1تخصصین از م غیر

شهري، به ترتیب،  شناسی، هندسۀ فضا، معناگرایی و منظر زیبایی
، 0,493، 0,075هاي  ن وزنمتخصصی از نظر متخصصین و غیر

را کسب  1از  0,242، 0,123، 0,061، 0,574 و 0,282، 0,150
 است.ه کرد

دهد که از مجموع  نتایج بررسی هویت مکانی نشان می
پرسشنامه، هویت مکانی  دهی به چهار حوزه مطرح شده در وزن

را از دیدگاه  0,19را از نظر متخصصین و  0,25وزن 
کسب کرده است. از نظر متخصصین  1متخصصین از  غیر

، مکان پاسخده وزن 0,444حس تعلق به مکان وزن هاي  مؤلفه
اند. از دیدگاه  کسب کرده 1را از  0,999و هویت وزن  0,111

،  0,594هاي  هاي بیان شده به ترتیب وزن متخصصین، مؤلفه غیر
 د.ان دست آورده به 1را از  0,157و  0,249

پذیري بر اساس نتایج بهدست  تعامالت اجتماعی و اجتماع
یري از پذ ها، تعامالت اجتماعی و اجتماع آمده از تحلیل پرسشنامه

را، به  0,18و  0,20هاي  مجموع چهار حوزة مورد بررسی، وزن
دست آورده  به 1متخصصین از  ترتیب، از دیدگاه متخصصین غیر

رو  ، پیاده0,637و  0,693هاي  راه وزن پیادههاي  است. مؤلفه
 0,220هاي  و تعامل فضا و مکان وزن 0,258و  0,087هاي  وزن

متخصصین از  گاه متخصصین و غیررا به ترتیب، از دید 0,105و 
 .اند دست آورده به 1

کالمی  ها در حوزة ارتباط غیر بررسی نتایج تحلیل پرسشنامه
دهی چهار حوزة مطرح شده،  دهد که از مجموع وزن نشان می

و از نظر  0,20کالمی از دیدگاه متخصصین  حوزة ارتباط غیر
ت. اشکال را به خود اختصاص داده اس 1از  0,027غیرمتخصصین 

هاي منظرشهري از دیدگاه  دهی شاخص بیانگر وزن 5و  4
گذار، دید و  هاي مفهوم متخصصین و غیرمتخصصین است. مؤلفه

هاي  شناختی از نظر متخصصین، به ترتیب، وزن منظر و نقشه
و از نظر غیرمتخصصین، به ترتیب،  0,131و  0,208،  0,661

 .اند کسب کرده 1را از  0,693و  0,220،  0,087هاي  وزن
 

            

 غیرمتخصصینهاي منظرشهري از دیدگاه دهی حوزه: وزن 5شکل  هاي منظرشهري از دیدگاه متخصصین      دهی حوزه: وزن 4شکل       
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با توجه به هدف پژوهش، که بررسی چگونگی ارتقاي کالبد و 

تاریخی خیابان ـ  منظرشهري از طریق احیاي ارزشهاي فرهنگی
هاي  برخی از مکانمدرس کرمانشاه است، بررسی مطالعات در 

دهد، که منظرشهري، به عنوان  تاریخی نشان میـ  فرهنگی
ذهنی است که با کالبد و خاطرة شهر پیوند  ـ اي عینی پدیده

خوردهاست. آنچه ما به عنوان هویت منظرشهري از آن یاد 
کنیم، میل به زندگی در شهرهاي امروز با پشتوانۀ دیروز است  می

هاي حفظ کالبد صرف، براي احیاي هویت و نادیده  و سیاست
انگاشتن زندگی امروز، چالشی جدي در منظرشهرها محسوب 

شود. از سویی، باید توجه داشت که هویت، نوعی تمایز است؛  می
تمایز انسان با انسان، شهر با شهر، فرهنگ با فرهنگ؛ موجودیت 

سازي، بهرغم  منظر شهري با هویت آن گره خوردهاست و جهانی
آفرین است. در واقع، بخشی از هویت  اش، بحران ظاهر فریبنده

د خورده است و زمانی که منظر شهري با کالبد گذشته شهر پیون
انگیز با اتصال تاریخی به گذشته را از بین  هاي خاطره مکان

دار را از  بریم، به دنبال قطع تداوم تاریخی، منظر شهري هویت می
تواند با حیات مدنی امروز و تداوم  ایم؛ منظري که می بین برده

تر کند. بررسی چگونگی ارتقاي  تاریخی گذشته، شهر را با هویت
تاریخی شهر، ی ـ منظرشهري با احیاي ارزشهاي فرهنگکالبد و 

هاي تئوریک وسیع  ها و پرداخت موضوعی است که، بهرغم بررسی
در سطح ادبیات شهري و شهرسازي غرب، در کشور ما کمتر 

خصوص، در میان بخش  مورد توجه قرار گرفته است و این امر، به
حالی است که  درمدیریت شهري و اجرایی چشمگیرتر است. این 

لزوم توجه و ضرورت بازنگري در این مقوله هنگامی خود را 
اي حیاتی در پاسخگویی  سازد که آن را به عنوان عرصه نمایان می

ترین سطوح آن،  به نیازهاي انسانی، حتی تا باالترین و عالی
بررسی و مطالعه کنیم. در واقع، هر کالبد و فضایی محصول کنش 

 ن و نیازهایش با محیط اطراف است و هر متقابل میان انسا
ساخته و یا هر محصول ذهنی در راستاي برآوردن نیازهاي دست

یابد. چنین رویکردي، در  گیرد و عینیت می انسانی شکل می
شناخت ماهیت منظر شهري، آن را از شکل یک محصول جانبی 
ناشی از سایر فرآیندهاي شهرسازي جدا میکند و به آن 

بخشد. جایگاه شخصیتی منظرشهري  قل میشخصیتی مست
اي است که معیار و محکی براي ارزیابی کلیت شهر قرار  گونه به

تاریخی، معرف یک ـ  گیرد؛ به طوریکه مناظر شهري فرهنگی می
تواند کیفیتی مناسب از  شهر با حیات اجتماعی باالست که می

 د.هد زندگی را در اختیار شهروندان قرار 
رور ادبیات موضوع و مطالعۀ عمیق مبانی نظري با توجه به م

طراحی منظرشهري، ارتقاي کالبد و منظرشهري از طریق احیاي 
تاریخی شهر، بستگی دارد به چهار حوزة ـ  ارزشهاي فرهنگی

مورد مطالعه در این بررسی؛ یعنی کیفیت فضا، هویت مکانی، 
راي کالمی ب پذیري و ارتباط غیر تعامالت اجتماعی و اجتماع

ها و  ها در فضاي شهري، مؤلفه یابی به طراحی این حوزه دست
است. نتایج بیان شده 6هاي تشکیل دهندة آنها در جدول  شاخص

ها و ها، مؤلفهحاصل از این تحقیق، در راستاي این حوزه
هایی که  ها بودهاست. در بررسی نتایج تحقیق، حوزه شاخص

را ي بیشتر و کمتري ها ها به ترتیب وزن نسبت به سایر حوزه
 د.ان اند، بیان شده بهدست آورده

نتایج این بررسی نشان داد که از بین این چهار شاخص مهم، 
هاي  کیفیت فضا از دیدگاه متخصصین و غیرمتخصصین با وزن

بیشترین اهمیت را از دیدگاه دو گروه مختلف دارد.  0,36و  0,35
بررسی در نظر به این معنی که، از بین عوامل مختلف مورد 

تواند در ارتقاي کالبد و منظر شهري از  سنجی، کیفیت فضا می
تاریخی منطقۀ مورد مطالعه –طریق احیاي ارزشهاي فرهنگی

یابی به شاخص کیفیت  بیشترین اثر را داشته باشد و براي دست
فضا، معناگرایی شناسی، هندسۀ هاي زیبایی مؤلفه کارگیريفضا، به

ارتقاي کالبد و منظرشهري از طریق احیاي و منظرشهري در 
تاریخی خیابان مدرس کرمانشاه مؤثر است و ـ  ارزشهاي فرهنگی

است. همچنین، ) 1388ر (نتیجه همسو با مطالعۀ آتشین با این
ترین عوامل  )، کیفیت فضا از مهم1390در مطالعات خطیبی (

عات ها و مطال است. در بررسی طراحی منظرشهري بیان شده
 خوب شهر، نتایجی بهدر مورد تئوري شکل ) 1995چ (یع لینوس

اساس آن، تقویت و بهبود کیفیت فضاي شهر دست آمد که بر
تواند تعامل بیشتر  همسو با تأمین نیازهاي ساکنان شهر، می

انسان و محیط را سبب شود. نکتۀ حائز اهمیت اینجاست که، 
یر کیفیت فضایی ها در مورد تأث نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه

خیابان مدرس کرمانشاه در ارتقاي کالبد و منظرشهري از طریق 
 تحقیقات   نتایج  با  همسو تاریخی، ـ  فرهنگی  هاياحیاي ارزش
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پژوهشگرانی مانند لینچ، کالن، امین زاده، پورجعفر است که بر 
کیفیت فضاي شهري تأکید کردهاند. که این امر اهمیت موضوع 

 د.ده کیفیت فضا را در طراحی منظرشهري نشان می
بعضی از عوامل کالبدي فضاي عمومی معماري، در میزان و 

فردي روي داده در فضا  اجتماعی بین فردي و فرانوع تعامالت 
تواند میزان تعامالت را  کارگیري این عوامل می مؤثر هستند. به

پذیري باالي آن فضا دارد.  افزایش دهد، که نشان از اجتماع
رو و تعامل فضا و مکان از مهمترین  پیاده راه، هاي پیاده مؤلفه

پذیري در  عی و اجتماععوامل تأثیرگذار بر ایجاد تعامالت اجتما
    هاي ارتقاي کالبد و منظرشهري از طریق احیاي ارزش

تاریخی شهر هستند. بر اساس نتایج بهدست آمده از ـ  فرهنگی
دیدگاه  از( ش حاضر، شاخص مذکور کمترین تأثیرپژوه

) را در ارتقاي کالبد و 0,18و غیرمتخصصین  0,20متخصصین 
تاریخی خیابان ـ  ارزشهاي فرهنگیمنظرشهري از طریق احیاي 

)، 1958لعات و تحقیقات آنت (مدرس کرمانشاه، دارد. در مطا
)، 1987)، گل (1980)، وایت (1961، جیکوبز ()1959( زوکر

) و 1387، مدنی پور ((1990))، مارکوس 1989اولدنبرگ (
دهد که افزایش  )، نتایج حاصله نشان می1385معینی (

تواند امري باشد که مردم را به حضور  یپذیري اجتماعی م تعامل
پذیري، با  در فضا تشویق کند. حوزة تعامالت اجتماعی و اجتماع

توجه به نتایج حاصل از تحقیقات در خیابان مدرس کرمانشاه، 
دست آورده است. این  ها به کمترین وزن را نسبت به سایر حوزه

مدرس  امر به معناي عدم یا کاهش حضور مردم در فضاي خیابان
اساس نظر متخصصین و نیست؛ بلکه بیانگر این است که بر

غیرمتخصصین، طراحی منظرشهري خیابان مدرس، باید با توجه 
کیفیت فضا، هویت مکانی ) هاي دیگر مدل مفهومی طرح به حوزه

و ارتباط غیرکالمی) اجرا گردد که این امر حوزه تعامالت 
 د.دهپذیري را نیز پوشش می اجتماعی و اجتماع
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 گیرينتیجه
با توجه به نتایج به دست آمده، در بخش کیفیت فضا توصیه 

معناگرایی و شناسی، هندسۀ فضا،  هاي زیبایی شود که مؤلفه می
منظرشهري براي ارتقاي کالبد و منظرشهري از طریق احیاي 

تاریخی منطقه تحقیق در طراحی ـ  ارزشهاي فرهنگی
ریزان و مدیران شهري قرار  منظرشهري در دستورکار برنامه

گیرد.این امر سبب ارتقاي سطح کیفی فضا و، در نتیجه، حضور 
 .شود نان میهاي رفتاري آ بیشتر مردم و ایجاد قرارگاه

براي دستیابی به اهداف در بخش هویت مکانی، پیشنهاد 
هاي حس تعلّق به مکان، مکان  شود با بهکارگیري مؤلفه می

پاسخده و هویت در ارتقاي کالبد و منظر شهري از طریق احیاي 
تاریخی، عالوه بر پاسخگویی به نیازهاي افراد؛ ـ  ارزشهاي فرهنگی

شهودي، خاطرات فردي و جمعی و فرهنگ، تاریخ، ادراکات 
تصاویر ذهنی آنها مدنظر قرار گیرد. با توجه به این امر که بافت 

تاریخی خیابان مدرس کرمانشاه یادآور هویت شهري ـ  فرهنگی
کرمانشاه است، براي جلوگیري از تخریب و از بین رفتن این 

شود، احیاي بافت این منطقه در  فرهنگ و تاریخ توصیه می
 .هاي شهري قرار گیرد برنامهها و طرح اولویت

رو و تعامل فضا و مکان، سبب  راه، پیاده هاي پیاده مؤلفه
پذیري انسان و محیط  ارتقاي تعامالت اجتماعی و اجتماع

پذیري فضا و  شوند که این امر سبب ایجاد و افزایش اجتماع می
مندي و آرامش روانی  ارتقاي کیفیت تعامالت و کسب رضایت

شود. با توجه به اینکه خیابان مدرس کرمانشاه  ان میکاربر
باشد، براي ارتقاي  ترین مرکز اقتصادي و اجتماعی مردم می مهم

کارگیري تعامالت اجتماعی انسان و محیط پیشنهاد میشود با به
ریزان و متخصصین شهري، عالوه  هاي یاد شده توسط برنامه مؤلفه

پذیري انسان و محیط، سبب  اجتماعبر ایجاد تعامالت اجتماعی و 
  .تاریخی منظر شهر شودـ  احیاي ارزشهاي فرهنگی

دهی محیط به جهت ایجاد یک ارتباط غیرکالمی و پاسخ
گذار، دید و هاي مفهوم کارگیري مؤلفهانسان در فضاي شهري، به
تواند پاسخ مناسبی به این ارتباط باشد.  منظر و نقشۀ شناختی می

می سبب انسان مداري، خوانایی، شفافیت، سلسله ارتباط غیرکال
مراتبی فضا و استفاده از عناصر محیط مانند نقاط عطف، 

شود که این امر راه مناسبی در  پذیري می توپوگرافی، دسترسی
هاي جهت ارتقاي کالبد و منظرشهري از طریق احیاي ارزش

ي ها شود در سیر برنامهتاریخی شهر است. توصیه میـ  فرهنگی
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کارگیري عناصر یاد شده که سبب مدیریتی شهر کرمانشاه با به
    هاي ارتقاي کالبد و منظرشهري از طریق احیاي ارزش

تاریخی خیابان مدرس کرمانشاه میشود، این مهم در ـ  فرهنگی
 .ریزان و مدیران شهري قرار گیرددستورکار برنامه
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Exploring how to improve the urban landscape through the body and revive cultural 
values-Historic City (Case Study: Kermanshah Modares Street) 

 

Tajeddin Mansouri 

 Heydar Jahanbakhsh 

In the last three decades of the twentieth century to the early development of psychol-ogy as the 
environment changes, scientific, technological and cultural life in the physical environment emerged. 
The impact of these developments and current issues in environ-mental psychology and behavioral 
science principles to the design of urban space and time are based on. Then the theoretical aspects of 
the topics discussed , and the organs of perception as it was considered very important. Fundamental 
understanding of the urban environment made people understand the meaning of what it is. Quality of 
space , place, identity , social interaction and non- verbal communication and socialization areas 
defined what the attitude of people in urban form. These areas, especially in urban land-scapes cultural 
context - the historical markers of identity and sense of place in relation to the environment and human 
and spiritual needs of human beings are in other words sense of place and identity in a particular place 
by increased human contact with the environ-ment and therefore improve the quality fabric and urban 
landscape are. This study aimed to investigate how to improve the urban landscape through the body 
and revive cultural values - the historic Modares Street Kermanshah, techniques using analytic 
hierarchy process (AHP) has been made. Research findings based on questionnaire data in two views 
of experts and non- experts approach , EXPERT CHOICE software are analyzed. These results 
indicate areas of effective and important component of the urban landscape design instructor streets to 
achieve their research goals. Our results also demonstrate the practical application of the elements in 
landscape design instructor Street toward restor-ing cultural values - are the historic city  .  

Keywords: Urban Landscape, Culture, History, Modares Street 

 


