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مقدمه
از  حاکى  معمارى،  طراحى  کارگاه هاى  در  تدریس  سال  چند  تجربۀ 
طراحى  فرایند  مشاهدة  با  را  کارشان  دانشجویان  غالب  که  بود  آن 
آغاز  معمارى  بزرگان  آثار  و  فراورده ها  از  گرفتن  الگو  یا  خود،  معلم 
مى کردند و در ادامه، سبک و سیاق خودشان را در طراحى مى یافتند 
برخى  نکوهش  شاهد  گاهى  مقابل،  در  درمى انداختند.  نو  طرحى  و 
معلمان طراحى در باب تقلید کردن هستیم، تا آنجا که به باور برخى 
تقلید  به  که  معلمانى  حتى  است».  خالقیت  ُمنافى  آن ها، «تقلید،  از 
کردن شاگرد به مثابۀ مولد اولیه یا راه انداز مهارت طراحى باور دارند، 
شاگردان را بیشتر به مشاهدة آثار بزرگان معمارى دعوت مى کنند، تا 
مشاهدة دست نگارى معلم در فرایند طراحى. به بیان ساده تر، گویى 
«تقلید  از  مقبول تر  معلمان،  این  نگاه  در  فراورده محور»،  «تقلید  که 
فرایندمحور» است. در چنین کارگاه هایى معلم، به بهانۀ آزاد گذاشتن 
ذهن دانشجو و کمک به رشد خالقیت او، از دست نگارى در جلوى 
دانشجو خوددارى مى کند. به نظر مى رسد که فرض «پارادوکس تقلید 

چکیده

در باور عمومى، «تقلید کردن» معموًال نقطۀ مقابل «خالقیت» تلقى 
مى شود. در حوزة طراحى معمارى نیز، که اساس آن را خالقیت شکل 
مى دهد، دیدگاه اجتناب از تقلید، کم وبیش به چشم مى خورد. برخى 
از  و  باشید  داشته  خالقیت  خودتان  «از  مانند  بیانیه هایى  با  معلمان 
تقلید  که  مى کنند  القا  چنین  دانشجویان  به  نکنید»،  تقلید  دیگران 
کردن ُمنافى خالقیت است. در این پژوهش، به روش «مفهوم سازى» 
با استدالل منطقى بر تأمالت نظرى و از منظر روان شناسى یادگیرى 
تقلیدى، ردپاى تقلید از نیم کرة چپ مغز نوآموز طراح، به خالقیت در 
نیم کرة راست او دنبال مى شود و این فرضیه تنویر مى گردد که «تقلید 
ضمنى»  مفهوم «تقلید  مقاله  در  است.  راه انداِز «خالقیت»  درست» 
مطرح و توجه به آن براى انتقال «دانش ضمنِى» مهارت هاى طراحانۀ 
تحقیق،  این  در  مى شود.  دانسته  ضرورى  معمارى  شاگرد  به  معلم 
پرسش هایى در انتهاى بحث مى آید که مسیر پژوهش هاى آینده را با 
منظور «تقلید درست براى یادگیرى طراحى معمارى» روشن مى کند.

کلیدواژگان: تقلید، آموزش معمارى، فرایند طراحى، یادگیرى، خالقیت.

تقلید درست، پیش نیاز خالقیت
یادگیرى تقلیدى در آموزش فرایند طراحى معمارى

وحید صدرام1
استادیار دانشکدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه حکیم سبزوارى
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لغت نامۀ  معین؛  فارســى  فرهنگ   .2
دهخــدا؛ فرهنگ لغــت عمید، ذیل 

«تقلید».
3. means

ends .4، غایت.
5. Bryan Warnick, 
Imitation and Education: A 
Philosophical Inquiry into 
Learning by Example, p. 6.

پرسش هاى تحقیق
1. آیا تقلید کردن مانع بُروز خالقیت در 

انسان مى شود؟
معلم  طراحى  فرایند  از  تقلید  چرا   .2
معمارى  شاگرد  خالقیت  و  یادگیرى  به 

کمک مى کند؟

و خالقیت»، نه تنها بین برخى معلمان طراحى؛ بلکه بین برخى پژوهشگران 
حوزة طراحى نیز به مثابۀ یک حکم هنجارى پذیرفته شده است.

با توجه به دغدغه هاى باال و نگاه گاه منفى به تقلید کردن، پژوهشگر این 
پژوهش مصمم شد تا با جستجو در حوزة روان شناسى یادگیرى، به این پرسش 
بنیادى پاسخ دهد که «آیا تقلید کردن همیشه و در همه حال ُمنافى خالقیت 
به  توسعه اى»  یک «پژوهش  همچون  دغدغه  این  حاضر  نوشتۀ  در  است؟». 
حوزة یادگیرى طراحى معمارى بسط داده مى شود. نگارنده در این مقاله، به 
این  رد  به  نظرى،  تأمالت  بر  منطقى  استدالل  و  کتابخانه اى  مطالعات  روش 
نظر هنجارى (و جا اُفتاده) در اذهان عمومى، پیرامون نفى تقلید مى پردازد و 
در عوض، تقلید را یک میانجى براى رسیدن به سطح خالقیت معرفى مى کند. 
در این تحقیق، ابتدا تقلید و انواع آن تعریف مى شود و با روان شناسى رفتارگرا و 
شناخت گرا ارتباط مى یابد. سپس تقلید رفتارى و شناختى با توجه به ویژگى هاى 
دو نیم کرة مغز انسان، دو مرحلۀ ضرورى براى پیشبرد طراحى خالقانه معرفى 
مى گردد. درنهایت، تقلید ضمنى شاگرد از معلم براى ارتقاى یادگیرى و تقلید 
خالق او حائز اهمیت شمرده مى شود؛ اما «حدود» و «چگونگى» تقلید کردن 

به پژوهش هاى آینده واگذار مى شود.

1. تعریف تقلید
در لغت نامه هاى فارسى، «تقلید» به معنى «قالده یا گردن بند به گردن کسى 
انداختن»، «پیروى کردن»، «کارى به عهدة کسى گذاشتن» و «از روى کار 

دیگرى کارى انجام دادن» است.2
در ادبیات التین سه واژة متفاوت به چشم مى خورد که هر سه در زبان 
فارسى «تقلید» معنى مى شوند: imitation ،emulation و mimicry. در 
فرهنگ التین، imitation عملى است که هم دست مایه ها3 و هم اهداف4 (یا 
نتایِج) عمل مدل را تکرار مى کند. imitation باید عملى باشد که ُمقلد پیش 
از این هرگز انجام نداده است. emulation زمانى رخ مى دهد که مشاهده گر 
براى دستیابى به اهداف یکسان با مدل، از طریق دست مایه هاى مختلف، تقال 
کند. در مقابل mimicry زمانى اتفاق مى افتد که مشاهده گر، دست مایه هاى 
عمل را بدون سهیم کردن اهداف مدل، بازتولید کند.5 با توجه به این تعاریف، 
اصطالح imitation به منظور ما در این مقاله از واژة «تقلید» نزدیک تر است.
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6. Imitation (noun): 
something copied or 
derived from an original.
7. Imitation (verb): copying 
(or trying to copy) the 
actions of someone else.

8. نک:
http://www.definitions.net/
definition/imitation
9. Susan Blackmore, 
“Evolution and Memes: The 
Human Brain as a Selective 
Imitation Device”, p. 237.
10. action-level imitation
11. program-level imitation

motor patterns .12، الگوهــاى 
راه انداز.

13. structural organization
14. Adam Miklosi, “The 
Ethological Analysis of 
Imitation”, p. 349.
15. Chrystopher Nehaniv 
& Kerstin Dautenhahn, 
“LIKE ME? - Measures 
of Correspondnce and 
Imitation”, p. 14.
16. behavioural psychology
17. cognitive psychology

18. على اکبر ســیف، روان شناســى 
پرورشى نوین: روان شناسى یادگیرى 

و آموزش، ص 142.
19. S-R theory: stimulus-
response theory
20. Hamid Nadimi, 
Conceptualizing a Framework 
for Integrity in Architectural 
Education: With some 
references to Iran, p. 137.
21. Thorndike

به «تقلید» مى توان از دو زاویه نگاه کرد:
1) تقلید از فراورده، 2) تقلید از فرایند. 

تقلید از فراورده به معنى چیز یا پدیده اى است که از یک منبع یا 
الگو نسخه بردارى یا ُمشتق مى شود.6 در اینجا واژة تقلید «اسم» 
از  دل نشینى،  بناى  مشاهدة  ضمن  اگر  مثًال  مى شود.  محسوب 
شود،  نسخه بردارى  غلط)  یا  درست  شکلى  (به  آن  عینِى  طرح 
به  فرایند،  از  تقلید  است.  گرفته  صورت  فراورده محور»  «تقلید 
معنى نسخه بردارى (یا تالش براى نسخه بردارى) از اعمال فرد 
دیگر است.7 در این حالت، چون یک عمل انجام مى شود، واژة 
تقلید «فعل» به حساب مى آید و به معنى «تقلید کردن» است. 
طور  به  مى دانیم8.  فرایندمحور»  «تقلید  را  تقلید  مورد،  این  در 
مثال، اگر شاگردى ضمن مشاهدة طراحى کردن و دست نگارى 
صورت  فرایندمحور  تقلید  کند،  تکرار  را  عمل  آن  خود،  معلم 
گرفته است. در این مقاله، بیشتر توجه به تقلید در موِضع دوم 
است. به بیان دیگر، در این مقاله، «تقلید یعنى: تکرار و یادگیرى 
یک  اینجا «انجام  در  و  آن»9  انجام  دیدن  با  عمل،  یک  انجام 

عمل» یعنى «فرایند طراحى کردن».
«تقلید فرایندمحور» در دو سطح مى تواند صورت پذیرد:

1) تقلید تراز عمل، 2) تقلید تراز برنامه.

1. 1. «تقلید تراز عمل»10 و «تقلید تراز برنامه»11
برنامه،  تراز  تقلید  و  عمل»  شکل  از  «تقلید  عمل،  تراز  تقلید 
«تقلید از برنامه و ساختار عمل» براى رسیدن به محتوا و هدف 

عمل است.
را  ساده  عمل  یک  جزئیات  مشاهده کننده  عمل،  تراز  تقلید  در 
و  مشاهده کننده  ُمحرِك12  الگوهاى  مورد،  این  در  مى کند.  کپى 
برنامه،  تراز  تقلید  در  مى شوند.  جفت وجور  هم  بر  به دقت  مدل 
الگوهاى محرك نیستند که نسخه بردارى مى شوند؛ بلکه سازمان 
ساختارِى13 کار است که نسخه بردارى مى شود، جزئیات الگوهاى 

محرك، از طریق آزمون و خطا یاد گرفته مى شوند.14

در تقلید تراِز عمل، ُمقلِد دقیقًا اعمالى را نظیر سیستم تقلیدشده 
(یعنى مدل) انجام مى دهد. این اعمال از طریق ویژگى هاى خطى 
تراز  تقلید  در  اما  مى شوند؛  توصیف  متوالى  اعمال  جزء به جزِء  و 
برنامْه مقلد یک برنامۀ یکسان (از مجموع ساختار و توالى مراحل) 

را انجام مى دهد.15 
در یادگیرى طراحى معمارى نیز وضعیتى مشابه شکل مى گیرد. 
اگر شاگرد با مشاهدة فرایند طراحى معلم، طریق دست نگارى او را 
به گونه اى سرمشق خود کند که عین آن را بدون کم وکاست انجام 
دهد، تقلید تراز عمل صورت گرفته است، چون الگوهاى محرك 
شاگرد دقیقاً و جزء به جزء منطبق بر مدل رفتارى معلم است. اما 
اگر شاگرد، بعد از مشاهده و تقلید تراز عمل از دست نگارى معلم، 
را  خودش  دست نگارى  سبک  بتواند  که  یابد  دست  شناختى  به 
فقط بر اساس برنامۀ ساختارى دست نگارى معلمش خلق کند، 
تقلید تراز برنامه شکل گرفته است. از این لحاظ مى توان تقلید 
تراز عمل را در «روان شناسى رفتارى» و تقلید تراز برنامه را در 

«روان شناسى شناختى» جستجو کرد.

1. 2. تقلید در روان شناسى «رفتارگرا»16 و 
«شناخت گرا»17

یادگیرى  و  بیستم  قرن  اول  نیمۀ  در  «رفتارگرا»  یادگیرى 
بدین  «رفتارگرایى  شد.  مطرح  آن  دوم  نیمۀ  در  «شناخت گرا» 
معنى است که رفتار را باید به کمک تجربه هاى قابل  مشاهده 
روان شناسى  ذهنى».18  فرایندهاى  کمک  به  نه  کرد،  تبیین 
ـ  پاسخ19 شکل گرفته است. «در  رفتارگرا بر پایۀ نظریۀ ُمحرك 
روان شناسى رفتارگرا، رفتار پاسخى به محرك محیطى قلمداد 

مى شود».20
طبق نظریۀ ُثرندایک21، در روان شناسى رفتارگرا، «یادگیرى» 
از طریق امتحان پاسخ هاى گوناگون با آزمون و خطا، تا موفق 
شدِن اتفاقى براى حل مسئله به دست مى آید. مؤثرترین قوانین 
یادگیرى اى که از طریق ثرندایک بسط یافت، «قانون عمل»22 و 
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22. Law of Exercise
23. Law of Effect
24. Hamid Nadimi, ibid, pp. 
138, 139.
25. social learning theory
26. modelling
27. Bandura
28. “learning by observing 
other’s behavior”
29. Slavin, 1992; Quoted by: 
Hamid Nadimi, ibid, p. 140.
30. على اکبر سیف، همان، ص 181.

«قانون اثر»23 بود. او «عمل» را فقط شرط الزم براى یادگیرى 
اثر  (یا  بازخورد  به همراه  عمل  نمى داند.  کافى  شرط  و  مى داند، 
قانون  طبق  بخشد.  بهبود  را  اجرا  و  یادگیرى  مى تواند  متقابل) 
«اثر»، هر رفتارى وقتى که از طریق پاسخ مطلوب یا نامطلوب 
دنبال شود، به ترتیب، تقویت یا تضعیف خواهد شد. در این قانون 
توضیح آن است که چگونه یک پاسخ مربوط، پس از شمارى 
آزمون هاى موفق، عادتى مستحکم مى شود و «شرطى سازى» 
صورت مى گیرد. این دو قانون، شرح سازوکار رویکرد عمل گرایانۀ 

آزمون و خطا هستند.24
شکل  دغدغه هایى  و  بحث ها  رفتارگرا  روان شناسى  کنار  در 
مى گیرد. به طور مثال، آیا براى پى بردن به سوزانندگى آِب جوش، 
حتماً باید یکى از دست ها در راه آزمون و خطا فداى دست دیگر 
شود تا یادگیرى صورت بگیرد، یا مى توان با تقلید از آموزش یک 
مربى و تجربۀ دیگران هم آموخت؟ اگر قرار باشد تنها راه یادگیرى 

صرفاً آزمون و خطا باشد که باید همۀ تاریخ را تجربه کرد!
«نظریۀ یادگیرى اجتماعى»25 یا یادگیرى از طریق «مدل 

کردن»26 که از طرف بَندورا27 مطرح شد، پاسخى بود براى پرسش 
مذکور. مدل کردن، در این نظریه، به منزلۀ «یادگیرى از طریق 
مشاهدة رفتار دیگران»28 و تجربۀ موفقیت ها یا شکست آن ها 
است. از این رو، مى توان ادعا کرد که بندورا اولین رفتارگرایى 
بود که به دلیل توجه به فرایندهاى درون ذهن و تأثیر متقابل 
نزدیک  شناخت گرایان  به  فکر»،  بر  و «عمل  عمل»  بر  «فکر 
شد.29 از مهم ترین کاربردهاى نظریۀ یادگیرى مشاهده اى بندورا 

آموزش رفتارها و مهارت هاى تازه است.30
زمینه هاى فکرى و قدرت تفکر طراح در حین فرایند طراحى 
«روان شناسى  تأثیر  تحت  امروزه  که  است  مباحثى  جمله  از 
شناخت گرا» مطرح مى شود.31 نظریه هاى روان شناسى شناخت گرا 
بر «هم آیندى» یا «تداعى»32 بنیان نهاده شده است.33 تداعى 
در حافظه، گاه از طریق مجاورت یک چیز یا اتفاق در زمان یا 
مکان یکسان، گاه از طریق شباهت یک چیز یا اتفاق، گاه هم از 
طریق تضاد یک چیز یا اتفاق، رخ مى دهد. بر اساس این نظریه، 

ما نمى توانیم بدون تصویرسازى ذهنى34 بیاندیشیم.35 
ما هرگز با یک ذهن کامًال خالى، به یک عمل ادراکى [شناختى] 
در  همیشه  گذشته مان،  تجربۀ  به خاطر  بلکه  نمى یابیم؛  دست 

حالتى از آمادگى یا انتظار به سر مى بریم.36
نشان  (ت 1)  و «شناخت گرا»  نظریۀ «رفتارگرا»  دو  قیاس 
مى دهد که هریک از آن ها به ترتیب «تقلید تراز عمل» و «تقلید 
تراز برنامه» را در بر مى گیرند. «تقلید تراز عمل» که بر یادگیرى 
جزء به جزء و تکرار عینى عمل مشاهده شده متکى است، با نظریۀ 
بر  که  برنامه»  تراز  «تقلید  مقابل،  در  است.  هم راستا  رفتارگرا 
همراه  شناخت گرا  نظریۀ  با  است،  متکى  شناختى  ساختارهاى 
مى شود. تقلید تراز عمل در نظریۀ رفتارى و تقلید تراز برنامه در 
نظریۀ شناختى، به ترتیب، متناظر هستند با دو پارادایم «تفکر 
نیم کرة  در  مرحله به مرحله)  و  گزاره اى  خطى،  (یعنى  منطقى» 
چپ مغز و «تفکر شهودى» (یعنى عطفى، شناختى، و یک جا) 

نظریۀ رفتارگرانظریۀ شناخت گرا

شرطى سازىبینشى
پاسخ هاى الگویى و منعطف،

پاسخ هاى زنجیره اى، که ذره ذره شکل گرفته اند.که با موقعیت کل سازگار شده اند.

یادگیرى تدریجى از طریق آزمون و خطایادگیرى و مسأله گشایى اتفاقى از طریق بینش 

اکتساب عادت ها و مهارت هااکتساب دانش (ساختارهاى شناختى)
از طریق تقویت با یادگیرى ضمنى

تأکید بر فعالیت محرك حسى پیرامونىتأکید بر فرآیندهاى محورى شناختى
تأکید بر محرك گسسته، وارد بر اجزا و عناصر ادراکىتأکید بر الگوهاى وابسته، کلیات، گشتالت ادراکى

انگیزش از طریق محرك اکتشافى،
یا جفت وجور آن با محرك هاى اولیۀ دیگر.

انگیزش= تقویت کاستى محرك یا نیاز،
یا پیش بینى هاى متعلق به آن.

حرکت خطى ممتد که از موش به انسان ختم مى شود.سطوح سلسه مراتبى سازمان

روان شناسى  مقایسۀ   .1 ت 
رفتارگرا و شناخت گرا، مأخذ:
 Koestler, 1964; Quoted 
by: Hamid Nadimi, ibid, 
p. 156.
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«تفکر  محمودى،  سیدامیرسعید   .31
در طراحــى: معرفــى الگــوى تفکر 
تعاملى در آموزش طراحى»، ص 27.
32. association
33. على اکبر سیف، همان، ص 148.
34. imagery
35. Mayer, 1983; Quoted by: 
Hamid Nadimi, ibid, p. 142.
36. Abercrombie, 1960; 
Quoted by: Hamid Nadimi, 
ibid, p. 154.
37. Kees Dorst, Describing 
Design: A comparison of 
paradigms; Nigel Cross, 
Designerly Ways of Knowing.
38. Nigel Cross, ibid, p. 22.
39. Convergent - divergent
40. focused - flexible
41. linear - lateral
42. serialist - holist
43. propositional - 
appositional
44. reflective practice
45. rational problem solving
46. Kees Dorst, ibid, pp. 
47, 70.
47. Nigel Cross, ibid, p. 22.
48. Pressley, 1995; Quoted by: 
Hamid Nadimi, ibid, p. 141.

49. موالنا، مثنوى معنوى، دفتر دوم، 
بخش 15.

50. Laurens Rook & 
Daan van Knippenberg, 
“Creativity and Imitation: 
Effects of Regulatory Focus 
and Creative Exemplar 
Quality”, p. 354.
51. Ibid, p. 347.

در نیم کرة راست مغز انسان37؛ چرا که قابلیت هاى نیمۀ راست و 
چپ مغز به دو بخش تقسیم مى شود38:

واگرا (نیم کرة راست)، همگرا (نیم کرة چپ)39
انعطاف پذیر ـ متمرکز40

جانبى ـ خطى41
یک جاـ ترتیبى42

عطفى ـ گزاره اى43
تطبیق عملکردهاى دو نیم کرة مغز انسان با «ت 1» نشان 
مغز  چپ  نیم کرة  قابلیت هاى  بر  بیشتر  رفتارگرایان  که  مى دهد 

انسان تمرکز داشتند و شناخت گرایان بر نیم کرة راست مغز.

1. 3. یادگیرى طراحى، نیازمند هر دو پارادایم 
«رفتارى» و «شناختى»

طراحى  توصیف  عنوان  با  خود  دکتراى  رسالۀ  در  ُدرست  کیز 
اثبات مى کند که فعالیت طراحى از دو پارادایِم «عمل تأملى»44 
ماهیت  (با  منطقى»45  «مسئله گشایى  و  شهودگرا)  ماهیت  (با 
منطق گرا)، کمک مى گیرد.46 تناظر عملکرد دو نیم کرة مغز با «دو 
پارادایم طراحِى» ُدرست نشان مى دهد که طراحى، هم ماهیت 
«منطقى» و هم ماهیت «شهودى» دارد، از این رو محتواهاى 
از  غیرمتعارف،  تا  متعارف  از  تصورى،  تا  واقعى  از  را،  گوناگونى 
الگوریتمى تا حدسى و از فنى تا هنرى، در بر مى گیرد. «ماهیت 
چندبُعدى توانایى طراحى، استفاده از کارکردهاى هردو نیم کرة 

مغز را در فرایند طراحى ضرورى مى سازد».47
«رفتارى»  نظریه هاى  در  رشدیافته  ایده هاى  از  بسیارى 
رو،  این  از  و  یافته اند  فکر  «شناختِى»  حوزة  در  تازه اى  تفسیر 
اعتبار و تأثیرشان را در نظریه هاى هیبریدى (پیوندى) سال هاى 
نظریه هایى  و  هیبریدى  نظریه هاى  طبق  داشته اند.48  نگه  اخیر 
که در ادامۀ این پژوهش خواهد آمد، تقلیدى که در پیوند با هر 
نیم کرة  با  صرفًا  که  کورکورانه،  تقلید  از  باشد،  مغز  نیم کرة  دو 
خالق  تقلید  سوى  به  و  مى گیرد  فاصله  مى کند،  کار  مغز  چپ 

پیش مى رود. تقلید خالق در یادگیرى طراحى، از یک سو، به 
تراز  تقلید  به  دیگر،  سوى  از  و  معلم  از  شاگرد  عمِل  تراز  تقلید 
برنامۀ او در خلق سبک طراحى «خودش» استوار است. چنین 
تقلیدى به کمک نیم کرة چپ و نیم کرة راست مغز اتفاق مى افتد 
و روان شناسى رفتارگرا و شناخت گرا را توأمان در بردارد. به بیان 
تقلید  تا  رفتارگرا  تقلید  از  سیر  به  طراحى،  در  خالقیت  دیگر، 
شناخت گرا نیازمند است. نیم کرة چپ در مراحل اولیۀ تقلید، به 
نیم کرة  ادامه،  در  و  مرحله به مرحله  و  رفتارى»  صورت «منطق 
صعود  این  یک جا،  و  شناختى»  «شهود  صورت  به  مغز  راست 

خالق را فراهم مى آورند.

2. پارادوکس تقلید و خالقیت
واژة تقلید، به طور متعارف، عملى ناخوب و کورکورانه را تداعى 
مى کند. نکوهش در باب تقلید تا آنجا است که، در غالب متون 
ادبى، بزرگان سخن با ذکر روایت هایى ما را از آن برحذر داشته اند. 
تقلید از وجه منفى و کورکورانۀ آن تا حدى شناخته شده است که 
نیازى به روشنگرى و استدالل پیرامون این وجه نداریم. پس در 
بداهت آن به ذکر این بیت از موالنا بسنده مى کنیم که: «خلق 

را تقلیدشان بر باد داد/ اى دوصد لعنت بر این تقلید باد»49.
تقلید از وجه درست و خالقانه اش ناشناخته تر است.

به نظر مى رسد که در آینده براى رشد فهم در مورد محصوالت 
نمونۀ خالق [یعنى تقلید خالق فراورده محور] و تقلید در فرایند 
خصوصیات  شناسایى  فرایندمحور]،  خالق  تقلید  [یعنى  خالق 
خالقیت  مى توان  که  فرض  این  تحت  محصوالت ـ  و  نمونه ها 
را  خالقیتى  جرقۀ  برعکس،  یا  کرد،  محدود  تقلید  طریق  از  را 

فراخواند که به خالقیت باالتر بیانجامد ـ مهم باشد.50
در  کوتاهى  یا  زیاده روى  که  دارد  بهینه اى  حد  کردن  تقلید 
آن موجب کاهش رشد خالقیت است؛ اما اینکه چه میزان تقلید 
بهینه  حد  نیست.51  روشن  به درستى  است،  میزان  خالقانه ترین 
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52. mediation
53. Ibid, p. 353.
54. a sense of self
55. Jeffrey Karl Ochsner, 
“Behind the Mask: A 
Psychoanalytic Perspective 
on Interaction in the Design 
Studio”, p. 200.
56. Andrew Levitt, “A 
designer’s guide to the 
resources of the psyche: 
Acknowledging the 
importance of knowledge 
and know-how”, p. 3.
57. Emese Nagy, “From 
Imitation to Conversation: 
The First Dialogues with 
Human Neonates”, p. 229.
58. intersubjective 
identification
59. Jiangyuan Zhou, 
“The Effects of Reciprocal 
Imitation on Teacher-Student 
Relationships and Student 
Learning Outcomes”, p. 67.
60. covert copying
61. Susan Hurley, “The 
shared circuits model (SCM): 
How control, mirroring, 
and simulation can enable 
imitation, deliberation, and 
mindreading”, p. 9.
62. Jiangyuan Zhou, ibid, p. 66.
63. gesture
64. Erica Cartmill, et al., “A 
word in the hand: action, 
gesture and mental 
representation in humans and 
non-human primates”, p. 130.

دغدغۀ «یادگیرى  طراحى  معلم  از  شاگرد  فرایندمحور  تقلید  در 
تقلیدى» است و الزم است که در پژوهش هاى آینده به آن پرداخته 
شود. در عین حال، نمى توان، با تکیۀ متعصبانه بر وجه منفى تقلید، 
از نیروهاى بالقوة وجه خالقانۀ آن غافل شد. پارادوکس بین تقلید 
و خالقیت زمانى مطرح است که تقلید صرفاً از وجه «کورکورانه» 
باشد، یعنى تقلیدى که در حین انجام آن، یا پس از آن، چیزى 
به خالقیت و یادگیرى مقلد اضافه نکند و او را به تکرار مکررات 
که  مى افتد  اتفاق  زمانى  تقلیدى»،  مقابل، «یادگیرى  در  وادارد. 
یادگیرى  از طریق تقلیدى «درست» حاصل  شود. دغدغۀ بنیادى 
مقاله توجه و برجسته سازى چنین تقلیدى است. در این صورت، 
در  که  نمى شود،  ایجاد  پارادوکسى  خالقیت  و  تقلید  بین  نه تنها 
یک  حالت، «تقلید،  این  در  گرفت.  خواهند  قرار  یکدیگر  امتداد 

میانجى52 براى رسیدن به سطح خالقیت است»53.
تقلید نقش مهمى در رشد خودشناسى54 دارد و بخش اساسى 
هر ارتباط درست و موفقى است.55 خودشناسى نیز در جاى خود، 
از کیفیات ذهن خودآگاه و ناخودآگاه در ارتباط با «عمل آفریدن» 
خبر مى دهد.56 به این ترتیب، تقلید از طریق ارتقاى خودشناسى، 

بر آفرینش و خالقیت اثر مى گذارد.
بین   پیچیدة  ارتباط  براى  کلى  و  ذاتى  سازوکار  نوعى  تقلید، 
االذهانى  ، نه تنها به منظور نسخه بردارى، یادگیرى، بازتولید یک 
به  بلکه  تقلیدشده؛  حرکت  بالقوة  هدف  به  دستیابى  یا  حرکت، 
منظور پیوند یافتن به شخص دیگر، از طریق تعامالت صمیمِى 
طوالنى مدت، در اختیار مى گذارد. این موارد حتى قبل از رشد زبان 
و کلمات امکان پذیر است. نوزادان در بدو تولد مجهز به توانایى 

ذاتى ارتباط دوسویه هستند که از تقلید سرچشمه مى گیرد.57
از طرف دیگر، یک راه براى برقرارى دوستى و صمیمیْت 
میان  بین  االذهانى58  همخوانى  «تقلید،  است.  کردن  تقلید 
همراهان را بسط مى دهد و این بین  االذهانى بودن، به اشتراك 

عاطفى و همدلى مى انجامد».59

سیستم  عمل)،  تراز  (تقلید  دیگر  شخص  عمل  مشاهدة 
اگر  حتى  مى اندازد»،  راه  نسخه بردارى «به  براى  را  ما  محرك 
پنهان60  نسخه بردارى  نباشد.  کار  در  آشکارى  نسخه بردارِى 
(تقلید ِضمنى) نوعى شبیه سازى از فرایند «به راه افتاده» است، 
که از فرایندهایى که در واقع مشاهده شده، براى نسخه بردارِى 
عمل، به طور پنهانى استفاده مى کند؛ اما خروجى  مشهودى درکار 
نیست. این طنین جهت دار با عمل شخص دیگْر شباهتى بنیادى 
شخص  اعمال  فهم  که  مى کند  مهیا  دیگر  پیشکاران  و  ما  بین 
دیگر (تقلید تراز برنامه) را در حینى که به  طور ابزارى (تقلید تراز 

عمل) ساختار مى یابند، ممکن مى کند.61

3. «تقلید خالق» خاص انسان است
«تقلید ُمحرك»، استعداد شناختى باال و توانایى حیاتى و منحصر  
به فردى است که فقط به انسان تعلق دارد. استعداِد تقلید کردن 
مى یابد.  ادامه  بزرگسالى  سرتاسر  در  و  مى کند  رشد  کودکى  در 
این تقلید تقریبًا به توانایى هاى شناختى بسیارى، مانند هوش، 
چیزى  درگیر  تقلید  رو  این  از  است.  مرتبط  نیز  عاطفه  و  زبان، 

بیش از نسخه بردارى ِصرف رفتارهاى دیگران است.62 
ـِ بدن] در موجودات اولیۀ غیر انسانى، بسان ُپلى میان  حرکت63 [
«عمل» و «شناخت» به کار نمى رود؛ ایجاد چنین ُپلى شاید گام 

مهمى در تغییر و تکامل تدریجى انسان بوده است.64

حیوان]،  و  [انسان  بازتابى65  عصبِى  یاختۀ  سیستم  در  تفاوت ها 
توضیح بالقوه اى براى فقدان «حرکات بازنمایانه»66ى موجودات 
به  میمون  بازتابى  سیستم  مى آورد.  فراهم  غیر انسانى  اولیۀ 
سیستم  که  حالى  در  نمى دهد،  نشان  واکنش  بازنمایانه  حرکات 
عصبى انسان نشان مى دهد. در انسان ها، حرکْت بازنمایى ذهنى 
را در عمل زمینه سازى مى کند؛ اما هیچ شاهدى براى این ارتباط 

در موجودات اولیۀ دیگر نیست.67
به  دستیابى  براى  کردن  تقلید  دست مایه هاى  و  رفتار  تغییر 
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65. mirror neuron system
 representational  .66
(چیزى  تنایشى  اَداهاى  gestures؛ 

شبیه به پانتومیم).
67. Ibid, p. 129.
68. imitation
69. evolutionary process
70. memes

replicator .71؛ ایــن صفــت به 
چیزى نسبت داده مى شود که خودش 
خودش را تکــرار مى کند؛ مانند ژنى 
که خودش مثل خــودش را به وجود 
 Oxford) مى آورد و منتقل مى شــود
هم  که  چیزى  یعنى  Dictionary)؛ 

فاعل است و هم مفعول.
72. Susan Blackmore, ibid, 
p. 229.
73. selective imitation
74. Ibid, p. 226.
75. neonatal imitation
76. delayed imitation
77. Emese Nagy, ibid, p. 228.
78. provocation
79. Ibid, p. 229.
80. Piaget
81. deferred imitation
82. Emily Jones & Jane 
Herbert, “Exploring 
Memory in Infancy: 
Deferred Imitation and the 
Development of Declarative 
Memory”, p. 196.
83. Susan Hurley, ibid, p. 3.

گونه پــردازى؛  phylogeny؛   .84
تولید نژادى.

85. Ibid, p. 4.

هدف، برنامه یا نتیجه اى یکسان، صرفًا کار انسان است. به بیان 
دیگر، تقلید تراز برنامه، که موجب یادگیرى تقلیدى مى شود و از 

نوع شناختى است، خاص انسان است.
از  فرایندى  را  برنامه]  تراز  [تقلید  هدفمند68  تقلید  مى توانیم  ما 
تدریجى69  تکامل  فرایند  یک  از  که  کنیم  تعریف  نسخه بردارى 
[فرایندى تطورى] پشتیبانى مى کند و تقلید شکلى70 [تقلید تراز 
عمل] را همتاساز71ى  تعریف کنیم که، وقتى این نسخه بردارى 

[در تقلید تراز برنامه] رخ مى دهد، منتقل مى شود.72
پس، «تقلید هدفمند» فرایندى از تقلید کردن است که در 

آن «تقلید شکلى» انتقال مى یابد. 
برخالف مغز موجودات دیگر، مغز انسان باید به این مسئله  پاسخ 
دهد که کدام تقلید شکلى را براى تقلید کردن هدفمند انتخاب 
کند. به بیان دیگر، مغز انسان براى تقلیِد انتخابى73 طراحى شده 

است.74
مهارت هاى  رشد  با  همراه  تازه،  شکلى  به  نوزادى75،  تقلید 
شامل  روند  این  مى یابد.  ارتباط  بزرگسالى  تقلید  به  شناختى 
استعدادى براى ذخیره سازى و بازنمایى اطالعات است که ُمنجر 

به تقلید ُمعوق76 (تقلید تأخیرى) مى شود.77 
طور  به  که  مى کنند،  تقلید  را  حرکات  و  اَداها  نه تنها  نوزادان، 
هم زمان [بعد از چند دور تقلید] شروع به ابداع آن ها نیز مى نمایند. 
ما این پدیده را برانگیختگى78 مى نامیم. ... تقلید و برانگیختگى، 

دو پدیدة طبیعى و به هم تنیده در تعامل انسان ها هستند.79 
پیاژه80 اولین روان شناسى بود که در سال 1962 به اهمیت تقلید 
«تقلید  به  او  بُرد.  پى  انسان  شناختى»  «رشد  مطالعات  براى 
تأخیرى»81 (تقلید معوق) تأکید مى کرد که نوعى توانایى براى 
تقلید یک عمل از درون حافظه است و بخصوص اهمیت زیادى 
در برقرار ساختن آن نوع بازنمایى هاى ذهنى (و نه نوعى انعکاس 
رفتارى) دارد که براى تحریک تقلید استفاده مى شود.82 منظور 

از «انعکاس رفتارى» آن نوع تقلید متعارف و غیر تأخیرى است 
درونى  از  قبل  و  مى گیرد  صورت  ظاهرى  و  شکلى  معموًال  که 
مى شود.  فراموش  و  خارج  حافظه  از  شدن)،  ذهن  (ملکۀ  شدن 
این نوع تقلید کردن صرفًا در سطح تقلید تراز عمل مى ماند و 
و  ضمنى  تقلید  نوعى  تأخیرى  تقلید  مقابل،  در  نمى رود.  جلوتر 
درونى شده است که به صورت بالقوه در مقلِد ماندگار مى شود تا 

به وقت لزوم بالفعل و استفاده شود.
یادگیرى تقلیدى شکل پیچیده اى از شناخت اجتماعى است. 
و  مى شود  مشاهده گر  یک  با  مشابه  رفتار  موجب  رفتار  دریافت 
که  مى کند،  ایفا  مشاهده گر  رفتار  تولید  در  نقشى  شباهت،  این 
لزومًا آگاهانه نیست. «تقلید درست» نیازمند عمل تازه اى است 
که از طریق مشاهدة انجام آن توسط دیگران، به همراه ساختار 

«دست مایه ها» و «اهداف»، آموخته مى شود.83
از  نسخه بردارى  و  [نتایج]  اهداف  از  نسخه بردارى  بین  تفاوت 
فهم  و  تقلید  تبارزایِى84  نظریه سازى  براى  [ابزار]،  دست مایه ها 
مى تواند  عمل]  [یا  حرکت  نسخه بردارِى  دارد....  اهمیت  عمل، 
نیازمند  احتماًال  عمل  فهم  اگرچه  باشد.  عمل  فهم  بر  مقدم 
«تقلید  است.  تقلید  بر  مقدم  اما  است،  [نتیجه]  هدف  بازتاب 
درست» درگیر چیزى است که از نظر تبارزایى نادر است: یعنى، 
و  اهداف  از  نسخه بردارى  بین  [متغیر]  انعطاف پذیر  فعل وانفعال 
براى  مى تواند  معین  حرکت  یک  دست مایه ها.  از  نسخه بردارى 
اهداف مختلفى استفاده شود و یک هدف معین با دست مایه هاى 

گوناگونى دنبال  گردد.85

4. سیر تقلید خالق در دو نیمۀ مغز
جمع بندى مباحث مطرح شده تا این قسمت (در پاسخ به پرسش 
اول مقاله) نشان مى دهد که تقلید کردن نه تنها مانع بروز خالقیت 
در انسان نیست؛ بلکه سیرى اجتناب ناپذیر از تقلید تا خالقیت در 
دو نیم کرة مغز او، به ترتیبى که در «ت 2» آمده، اتفاق مى افتد: 
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86. قدوســى فر و دیگران، «آموزش 
سنتى معمارى در ایران و ارزیابى آن 
از دیدگاه یادگیــرى مبتنى بر مغز»، 

ص 53.
87. همان، ص 41.

88. tacit knowledge

مقلد، چه انسان و چه حیوان، در مواجهه با رفتار یا عملى ناشناخته، 
شروع به تقلید شکلى و کورکورانه مى کند. در این مرحله، تقلید بین 
انسان و حیوان مشابه است. این تقلید، «تقلید تراز عمل» است. 
در ادامه، مقلد بازخورد عمل یا نتیجۀ تقلید کردنش را دریافت 
مى کند. این بازتاب به او فهمى اجمالى از چرایى و چگونگى عمل 
مى دهد. شرطى سازِى رفتارگراها در این مرحله اتفاق مى افتد و 
مقلد را متوجه مى کند که «این» عمل «آن» بازخورد را در پى 
دارد. مقلد با این فهم اجمالى، چرخۀ تقلید کردن را از سر مى گیرد. 

این تکرار در حیوانات فقط یک تکرار است. 
مى گیرند،  انجام  یادگیرى  و  تکرار  راه  از  که  آموزش هایى 
است  خزندگان  مغز  همان  واقع  در  که  مغز  قدیمى ترین  در 
[نیم کرة چپ مغز]، اتفاق مى افتند و کمتر از جنبه هاى خالقیت 

برخوردارند.86 
شکلى)  تقلید  دور  چند  از  پس  (و  حالت  بهترین  در  انسان،  اما 
مى تواند به تقلید تراز برنامه، یعنى تقلیدى درست و هدفمند دست 

یابد. دستیابى به چنین مرحله اى نیازمند ُرخداد «برانگیختگى» 
وجه  است،  یافته  راه  راست  نیم کرة  به  که  تقلید  این  اوست.  در 
شناختى دارد و فهم ُمفصلى از عمل تازه را در درون ذهن انسان 
صفت  «ملکه»  خلدون،  ابن  عبدالرحمن  باور  به  مى کند.  ملکه 
راسخى است که درنتیجۀ انجام دادن یک عمل و تکرار پیاپى آن 
حاصل گردد؛ چنان که «صورت» آن در «نفس» رسوخ یابد. یاد 
دادن چیزى از راه دیدن با چشْم جامع تر و کامل تر از آموختن آن 
به نقل خبر و دانش است. از این رو، ملکه اى که به شیوة «عمل» 
به دست آید، کامل تر و راسخ تر از ملکه اى است که از راه خبر 
حاصل گردد.87 چنین فهمى، از عمل تقلیدشده، مقلد را به سوى 
خالقیت در آفرینش سبک عمل خود سوق مى دهد. تقلیدى که 
مقلد را به این مرحله برساند، «تقلید خالق» و خاص انسان است.

5. انتقال «دانش ضمنِى»88 طراحى به 
کمک «تقلید ضمنى»

رو،  این  از  است؛  قابل گفتمان  و  بیان پذیر  صریح»  «دانش 

خالقیت  تا  تقلید  از  سیر   .2 ت 
انسان، مغز  نیم کرة  دو  بین 
تدوین: نگارنده.

تقلید ساختارى، تقلید تراز برنامه، تقلید 
درست، تقلید هدفمند

فهم مفصل،
شناخت عمل، بینش خالقیت تقلید

مواجهه  با رفتار
یا عمل تازه

تقلید شکلى،
تقلید تراز عمل

دریافت نتیجه، 
بازخورد عمل

فهم اجمالى، 
شرطى سازى

تقلید خالق روان شناسى شناخت گرا

تقلید کورکورانه

تکرار چرخه در انسان ُمبتدى و حیوان

روان شناسى رفتارگرا

نیم کرة راست طراحنیم کرة چپ

انسان،
حیوان

انسان
برانگیخته
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89. Michael Polanyi, “Tacit 
Knowing: Its Bearing 
on Some Problems of 
Philosophy”.
90. Kees Dorst, ibid.
91. Susan Hurley, ibid, p. 2.
92. “Tacit knowledge equals 
practical know-how.”
93. Kaj Koskinen, et al., “Tacit 
knowledge acquisition and 
sharing in a project work 
context”, p. 281.

قابل انتقال است. در مقابل، «دانش ِضمنى»89، صرفًا از طریق 
قابل گفتمان  به راحتى  و  مى شود  حاصل  عملى  شهود  و  تجربه 
نیست. هر آنچه که بیان پذیر نباشد، به راحتى از ذهنى به ذهنى 
هم «ضمنى»  طراحى  دانش  که  آنجا  از  نمى یابد.  انتقال  دیگر 
ضمنى  دانش  بُعد  از  طراحى  آموزش  است90،  «صریح»  هم  و 
آن ها  است.  بوده  معلمان  دغدغۀ  همیشه  آن،  و  گفتمان ناپذیر 
مهارت هاى  ضمنى  دانش  انتقال  براى  راهى  دنبال  به  همیشه 

خود به شاگرد هستند.
تقلید کردن ضمنى از دیگران به «خواندن ذهن دیگران»91 
عملِى  دانستن  با  است  مترادف  ضمنى  «دانش  مى کند.  کمک 
به  توجه  با  که  ضمنى»،  دیگر، «تقلید  سوى  از  چگونگى92».93 
مترادف  است،  مدنظر  فرایندمحور  ضمنى  تقلید  مقاله،  دغدغۀ 
است با «تقلید عملِى چگونگى». بدیهى است که هدف از «تقلید 
عملى چگونگى»، در وجه درست و غیر کورکورانۀ آن، «دانستن 
عملى چگونگى» است. پس، «تقلید ضمنى» را مى توان روشى 

براى انتقال «دانش ضمنى» دانست.
امکان تقلید ضمنى طراحى در تعامل حضورى معلم و شاگرد 

افزایش مى یابد. به همین دلیل است که 
یکدیگر  با  مى توانند  کارى  تیم  یک  اعضاى  که  موقعیت هایى 
تعامل چهره به چهره داشته باشند، اشتراك دانش ضمنى را تقویت 

مى کند94. 
دانش ضمنى و  بیان نشدنى فرایند طراحى معلم، با تقلید ضمنى 
رشد  و  مى شود  منتقل  شاگرد  به  آسان تر  معلمش،  از  شاگرد 
که  همان طور  مى دهد.  سرعت  او  در  را  طراحى  ضمنى  دانش 
مى گیرد  صورت  زمانى  طراحى  یادگیرى  مى بینیم،  «ت 3»  در 
شاگرد  ذهن  در  درست،  انتقالى  با  طراحانه»،  «تصور  یک  که 
طریق  از  طراحى،  صریح  دانش  شود.  «تصدیق»  و  «تحقیق» 
و  تحقیق  شاگرد  ذهن  در  معلم،  زبانى  تصویرسازى  و  گفتمان 
تصدیق مى شود. استمرار منطقى و بُرهان ِعلّى، که در گفتگوى 

معلم و شاگرد اتفاق مى افتد، این وجه از آموزش طراحى را شکل 
«راز»  همچون  طراحى،  شهودى  و  ضمنى  دانش  اما  مى دهد؛ 
است و با ممارست و تقلید ضمنى شاگرد از طراحى و دست نگارى 
معلمش قابل انتقال، تحقیق، و تصدیق است. خاقانى به یادگیرى 

تقلیدى در روش رازَورزى دانش شهودى تأکید مى کند:
توفیق رفیق اهل «تصدیق» شود
زندیق در این طریق صدیق شود
گر «راز» مرا ندانى انکار مکن

«تقلید» کن آن قدر که «تحقیق» شود95

6. تفاوت «تقلید ضمنى» با «تقلید 
ناخودآگاه»

تصور «دانستن از طریق تقلید کردن»، یا «انتقال دانش ضمنى 
از طریق تقلید ضمنى»، با شناخت تفاوت دو مفهوم «ضمنى» و 

«ناخودآگاه» روشن تر مى شود.

دست مایۀ معلم:
تصویرسازى زبانى

انتقال دانش
صریح

دست مایۀ معلم:
دست نگارى با قلم

انتقال دانش
ضمنى

تصدیق

روش تحقیق شاگرد: برهان علّى

روش تحقیق شاگرد: تقلید ضمنى

تصّور آموزش طراحى
در کارگاه

آموزش
منطقى

آموزش 
شهودى

روش گفتمانى

روش رازَورزى

یادگیرىتحقیق

طراحى  آموزش  وجه  دو   .3 ت 
در کارگاه: ضرورت توجه به وجه 
تقلیدمحور،  و  شهودى  آموزش 

تدوین: نگارنده.
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94. Ibid.
95. خاقانــى، دیوان اشــعار، رباعى 

شمارة 112.
subsidiary knowledge؛   .96
ایــن اصطــالح در این جــا «دانش 
ضمنــى» ترجمه شــد، در حالى که 
این ترجمه بیشــتر بــراى اصطالح

tacit knowledge به کار مى رود. 
به نظر مى رســد که این دو اصطالح 
در نوشــتۀ پوالنى یکسان تلقى شده 

است.
97. unconscious knowledge
98. focal awareness
99. subsidiary awareness
100. Michael Polanyi, ibid, 
p. 602.
101. reflective imitation
102. studio
103. Donald Schön, 
Educating the Reflective 
Practitioner, p. 121.
104. lexicon
105. praxicon

آیا دانش ضمنى96 با دانش ناخودآگاه97 یکسان است؟ خیر، این 
دو نباید یکسان تلقى شوند. آگاهى متمرکز [صریح]98 و آگاهى 
از  هردو  [ولى  هستند  متفاوت  «نوع»  نظر  از  [فقط]  ضمنى99 
«جنِس» خودآگاه هستند]. آگاهى متمرکز همیشه خودآگاه است؛ 
ولى از آنجا که آگاهى ضمنى شاید رده اى از یک سطح خودآگاه 
باشد، در مجموع به سطوح دور از دسترسى به خودآگاهى نزول 
مى کند. یک اِسکى باز که به پایین شیبى خیز برمى دارد، به شدت 
از کنترل هر قسمت بدنش آگاه است [این، یعنى خودآگاهى]، با 
را  تعادلش  قواعدى  و  اصول  چه  با  بگوید  نمى تواند  این،  وجود 

حفظ مى کند [این، یعنى دانش ضمنى].100
بنا بر این، در حین انجام مهارتى که نیازمند استفاده از دانش 
ضمنى است، فکر شخص به طور آگاهانه اى بر انجام مهارت و 
کنترل آن در حین عمل متمرکز است و فقط نمى تواند به راحتى 
در مورد چگونگى انجام آن «حرف» بزند؛ این به معنى دانش 

ناخودآگاه نیست.
«تقلید  و  ضمنى»  «تقلید  بین  است  بهتر  رو،  این  از 
ناخودآگاه» (که گاه مترادف یکدیگر به کار مى روند) تفاوت قائل 
شویم. تقلید ضمنى از «جنس» خودآگاه است و فقط در «نوع» 
خودآگاهى اش متفاوت است. تقلید ناخودآگاه به تقلید کورکورانه 
نزدیک است و ممکن است منجر به انتقال دانش ضمنى نشود. 

در حالى که تقلید ضمنْى خودآگاه و با تأمل همراه است.
تقلید تأملى101، میل به انجام آنچه معلم کارگاه102 انجام مى دهد 
و هم زمان تأمل بر آنچه شخص (خود شاگرد) انجام مى دهد را 
معلم،  کردن  طراحى  مسیر  به  آگاهانه  ورود  با  مى کند.  مطالبه 
را  انتخابش  آزادى  و  مى افزاید  ممکن  کارایى  میزان  بر  دانشجو 

بسط مى دهد.103
اگر دانشجو یک مقلد ضمنى باشد، کمک مى کند تا آگاهانه 
نیست،  آن  تقلیدى  ماهیت  متوجه  صراحتاً  که  عملى  انجام  بر 
تأمل ورزد! به بیان ساده تر، در یادگیرى تقلیدى، از طریق تقلید 

ضمنى، شاگرد به طور آگاهانه به عملى تأمل مى ورزد که تقلید 
است؛ ولى حواسش متمرکز بر «وجه تقلیدى» آن نیست؛ بلکه 
تمرکزش متوجه «وجه یادگیرى» است. یعنى در «عمل»، تقلید 
این  مى گیرد.  صورت  یادگیرى  «ذهن»  در  اما  مى افتد؛  اتفاق 
شاگرد  ناخودآگاهى  و  خودآگاهى  بین  مولد  و  خالق  پارادوکسى 
در امر تقلید کردن است. «تقلید ضمنى»، پارادوکسى است بین 
«تقلید خودآگاه» و «تقلید ناخودآگاه». در حالى که اولى ممکن 
است احساسات منفى مقلِد را افزایش دهد و دومى احتمال خطر 
کورکورانه بودن تقلید را تقویت کند، تقلید ضمنى از هر دو اِشکال 
مبرا است. معلمى که شرایط این پارادوکس کاربردى و خالق را 
براى تقلید ضمنى شاگردش فراهم آورد، قادر خواهد بود دانش 
ضمنى (تجربى و شهودى) خود را، که به طور « بیانى»104 نمى تواند 

به شاگرد انتقال دهد، به طور «عملى»105 به او منتقل کند.

7. کالم آخر
نوآموز طراحى، با ذهنى ُتهى از چگونگى پیشُبرد فرایند طراحى، 
نمى تواند به شناختى درست از عمل طراحى کردن دست یابد. 
او ناگزیر است که از مسیر تقلید عبور کند تا به خالقیت نایل 
شود. پژوهش حاضر نشان مى دهد که به دالیل زیر، تقلید کردن 

ُمنافى خالقیت نیست:
1. تقلید درست نقش «راه انداز» را بازى مى کند و بعد از راه اندازى 

و پیشرفت کار مى تواند کنار گذاشته شود.
2. تقلید موجب رشد «خودشناسى» مى شود و خودشناسى نیز در 

جاى  خود، خالقیت را ارتقا مى دهد.
3. تقلید، دوستى و صمیمیت بین مقلِد و مقلَد را باال مى برد. در 
مبحث آموزش طراحى، تقلید بین معلم و شاگرد موجب ظهور 
بسط  را  آن ها  میان  خالق  تعامل  و  مى شود  آموزش»  «عاطفۀ 

مى دهد.
4. تقلید از عمل دیگران موجب «خواندن ذهن» آن ها در حین 
انجام عمل مى شود. این ذهن خوانى به انتقال دانش  بیان ناپذیِر 
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طراحى از ذهن معلم به ذهن شاگرد کمک و یادگیرى مهارت 

طراحى را ممکن مى کند. 
موجب  و  است  ایستا  و  غریزى  حیوانات  در  کردن  تقلید   .5
تکرار چرخۀ «شرطى سازى» در مغز آن ها مى شود. تقلید انسان 
چرخۀ  قید  از  و  برسد  پویا»  و  سطوح «هوشمندانه  به  مى تواند 

شرطى سازى رها شود و طرحى نو دراندازد.
نیم کرة  دو  در  تقلید  ردپاى  و  نوزاد  در  کردن  تقلید  غریزة   .6
فطرى  امرى  کردن  تقلید  که  مى دهد  نشان  بزرگسالى اش  مغز 
و اجتناب ناپذیر است و خوددارى از آن نه تنها به رشد خالقیت 
خالقیت  محرکۀ  نیرو  مى شود  موجب  که  کند،  نمى  کمک 

راه اندازى نشود. 
7. تقلید تراز عمل، در آغاز یادگیرى یک عمل تازه، با حرکت 
افقى، زمینۀ خالقیت در آن امر را پى ریزى و تحدید مى کند، در 
ادامه، پس از رسیدن به مرحلۀ برانگیختگى، تقلید تراز برنامه با 
عمل)  تراز  تقلید  (به واسطۀ  مهیاشده  زمینۀ  بر  صعودى  حرکتى 
تجلى  و  یادگیرى  در  خودجوش  و  تازه  بینشى  ظهور  موجب 

خالقیت مى گردد.
خود،  معلم  طراحى  فرایند  از  درست  ضمنى  تقلید  با  شاگرد،   .8
رفتار او را تکرار مى کند و درنهایت، سبک طراحى کردن خودش 
را مى یابد و خالقیتش پیشرفت مى کند. از این پس، تقلید کردن 
که یک کاتالیزور براى راه اندازى خالقیت بوده است، کمرنگ 

یا متوقف مى شود.
در این مقاله، به طور عام، به «چرایى تقلید» و به طور خاص، 

به اهمیت «وجه تقلید کردن» در یادگیرى فرایند طراحى معمارى، 
جهت نیل به خالقیت پرداخته شد؛ اما «حد تقلید کردن» مطرح 
نشد. بنا بر این در امتداد این تحقیق، پژوهش هاى زیر در زمینۀ 
«یادگیرى تقلیدى در آموزش فرایند طراحى معمارى» (و به طور 

عام، در همۀ حوزه هاى خالقیت محور) پیشنهاد مى شود:
1) شرایط مقدماتى ُمقلِد بودن (براى شاگرد) و ُمقلَد بودن (براى 
معلم) براى رشد خالقیت دوسویه حین تعامل کارگاهى چیست؟ 
را  الزم  شایستگى  شاگرد  و  معلم  که  فرض  این  با  مقاله  این 
براى ورود به یادگیرى تقلیدى دارند، نوشته شده است. اما، آیا 
دغدغه  این  دارد؟  وجود  یادگیرى  نوع  این  براى  پیش نیازهایى 

نیازمند تحقیق بیشترى است.
و  کجا،  «چگونه،  معمارى  طراحى  کارگاه  در  کردن  تقلید   (2
رشد  و  مقلِد  «برانگیختگى»  موجب  تا  شود،  دنبال  وقت»  چه 
درست  تقلید  نقش  اهمیت  به  مقاله  این  در  گردد؟  او  خالقیت 
تقلید  «چرایى»  و  شد  گذاشته  صحه  طراح  خالقیت  رشد  در 
درست بررسى شد. الزم است در پژوهش هاى آینده به پرسش 
«چگونگى» تقلید، در «کجا» و «چه وقت» نیز پاسخ داده شود.
3) آزمودن در «عمل» و تطبیق آن با «مطالعات کتابخانه اى و 
در  خالقیت  و  تقلید  همبستگى  حدود  پیرامون  نظرى»  تأمالت 
کارگاه طراحى معمارى ضرورى است. در این تحقیق به روش 
توصیفى و کتابخانه اى «چرایى تقلید» در آموزش فرایند طراحى 
بررسى شد و با شیوة اقناعى پیش رفت. در پژوهش هاى آتى اثبات 

این بحث نظرى با راستى آزمایى در عمل ضرورى است.
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میزان پیچیدگى پروژه هاى مختلف از دیدگاه انعطاف پذیرى یکسان نیست، در این 
پژوهش سطوح پیچیدگى تعریف و ترتیب بررسى نمونه هاى موردى بر آن مبنا (از 
ساده به پیچیده) تنظیم و نقش فضاى ارتباطى در هریک از سطوح مختلف تحلیل 
راهکارهاى  از  مجموعه اى  انجام شده،  تحلیل هاى  به  توجه  با  درنهایت،  مى شود. 
بیان  انعطاف پذیرى  سطوح  از  هریک  در  ارتباطى  فضاى  طراحى  دیدگاه  از  کلى 
مى شود. همچنین در مى یابیم که سطوح مختلف پیچیدگى در فهم انعطاف پذیرى 
را  پیچیده تر  سطوح  طراحى  فرایند  ساده تْر  سطوح  با  آشنایى  و  است  کمک کننده 

تسهیل مى کند.

مقدمه
تغییر امرى انکارناپذیر در زندگى است، چرا که افراد جامعه به طور 
هستند.  زندگى  جدید  سبک هاى  با  تطابق  و  تکامل  حال  در  مداوم 
عصر  در  است،  بوده  انسان ها  زندگى  در  همواره  تغییر  به  نیاز  اگرچه 
حاضر، به دلیل پیچیدگى و تفاوت سبک هاى زندگى، این نیاز بیشتر 
پیشرفت  و  اقتصادى،  اجتماعى،  سریع  تغییرات  با  همراه  است.  شده 
فناورى، نیاز به قابلیت تغییر در مسکن به یکى از مسائل مهم طراحى 

چکیده

معماران  توجه  امروزه  که  است  موضوعاتى  از  انعطاف پذیر  مسکن 
بتواند  که  مسکنى  به  دستیابى  است.  کرده  جلب  خود  به  را  معاصر 
کاربران  متغیر  و  متعدد  نیازهاى  پاسخ گوى  زندگى  چرخۀ  طول  در 
باشد، از بعد اجتماعى و اقتصادى مى تواند بسیارى از مسائل مسکن 
منعطف  مسکن  طراحى  در  بسیارى  فاکتورهاى  کند.  حل  را  امروز 
تأثیرگذار است. یکى از این فاکتورها فضاى ارتباطى است که، بدون 
درنظرگیرى درست آن، طراحى بسیار چالش برانگیز رخ مى نماید. با 
توجه به اهمیت  انکارناپذیر این فضا در پالن هاى مسکونى، به منظور 
پژوهش  این  در  مسکن،  طراحى  در  انعطاف پذیرى  قابلیت  افزایش 
تمرکز بر روى فضاى ارتباطى است و رابطۀ آن با دیگر فضاهاى واحد 
مسکونى در نمونه هاى شاخص تحلیل مى شود. در پژوهش پیش  رو، 
ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه اى، به بررسى جایگاه فضاى ارتباطى 
در مسکن انعطاف پذیر و نظرات پیشگامان این مبحث پرداخته مى شود. 
در گام بعدى، چندین نمونه از پالن هاى مسکونى تحلیل مى گردد. 
به منظور ایجاد سلسله مراتب در تحلیل نمونه ها و با توجه به اینکه 

کلیدواژگان: مسکن، انعطاف پذیرى، فضاى ارتباطى، طراحى پالن مسکونى، سطوح پیچیدگى.

نقش فضاى ارتباطى در دستیابى به واحدهاى مسکونى 
انعطاف پذیر1
آیدا رسولى ثانى آبادى 2

مریم فرهادى3
استادیار دانشکدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهید بهشتى

على غفارى4
استاد دانشکدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهید بهشتى
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4. a-ghaffari@sbu.ac.ir 
5. T. Schneider & J. Till, 
Flexible Housing, p. 50. 
6. access and circulation 
7. D. Albostan, 
“Flexibility”pp.28-34; 
Friedman, The Adaptable 
House: Designing Homes for 
Change, p. 92. 
8. service spaces 

پرسش هاى تحقیق 
مبحث  در  ارتباطى  فضاى   .1
جایگاهى  چه  مسکن  انعطاف پذیرى 

دارد؟
2. فضاى ارتباطى چه نقشى در سطوح 
پالن هاى  در  انعطاف پذیرى  مختلف 

مسکونى دارد؟
در  ارتباطى  فضاى  نقش  تحلیل  با   .3
سطوح انعطاف پذیرى به چه راهکارهاى 

کلى مى توان دست یافت؟

در این حوزه تبدیل شده است. اهمیت پرداختن به این مقوله به حدى است که 
طبق گفتۀ اشنایدر و تیل در صورت در نظرگیرى فاکتورهاى زیست محیطى، 
توجه  با  یافت5.  دست  پایدار  توسعۀ  به  مى توان  انعطاف پذیر  طراحى  یک  با 
ایران،  سکونت  فرهنگ  در  پى در پى  تغییرات  و  معاصر  زندگى  مؤلفه هاى  به 
طراحان  اولویت هاى  از  باید  انعطاف پذیر  مسکن  به  که توجه  مى رسد  نظر  به 
و  متعدد  انعطاف پذیْر  مسکن  طراحى  در  درگیر  فاکتورهاى  باشد.  مسکن 
درهم تنیده است و در نظر گرفتن درست و به جاى آن ها مى تواند به طرحى 
خیس،  فضاهاى  موقعیت  تأسیسات،  و  سازه  چون  عواملى  بیانجامد.  مناسب 
فضاى ارتباطى6، استفاده از ابعاد و اندازه هاى مناسب، چیدمان و استراتژى هاى 
فضایى7، و... همگى مواردى هستند که با رعایت آن ها، امکان حرکت طرح در 

جهت منعطف بودن فراهم است.
این  اصلى  محور  ارتباطى  فضاى  باال،   در  شده  ذکر  مباحث  به  توجه  با 
پژوهش است و در ادامه، رابطۀ فضاى ارتباطى با دیگر فضاهاى مسکن بررسى 
مى شود. هدف این کار کمک به فهم بهتر چگونگى شکل گیرى انعطاف پذیرى 
فرایند  تسهیل  همچنین  و  ارتباطى)  فضاى  دیدگاه  (از  مختلف  پالن هاى  در 

طراحى پالن انعطاف پذیر براى طراحان مسکن است. 
در پژوهش حاضر، با استناد به منابع کتابخانه اى، در اولین قدم به بررسى 
جایگاه فضاى ارتباطى در مسکن انعطاف پذیر پرداخته شده است. در گام بعدى، 
به منظور تسهیل روند تحقیق، یک دسته بندى جدید از انواع انعطاف پذیرى، با 
توجه به میزان پیچیدگى پروژه هاى مختلف، صورت گرفته است، سلسله مراتب 
پژوهش بر مبناى بررسى نقش فضاى ارتباطى و رابطۀ این فضا با فضاهاى 
ذکر  به  الزم  است.  پیچیده)  به  ساده  (از  مختلف  موردى  نمونه هاى  در  دیگر 
است که در این پژوهش، منظور از فضاى ارتباطى، صرفًا فضاى ارتباطى داخل 
واحد مسکونى است و فضاى ارتباطى خارجى و فضاهاى مشاع در این تحقیق 

بررسى نمى شوند. 

1. جایگاه فضاى ارتباطى در انعطاف پذیرى مسکن
1. 1. تعریف فضاى ارتباطى

فضاى ارتباطى یکى از زیرشاخه هاى فضاى خدماتى8 است که نقش کلیدى 
فضا  این  دارد.  مختلف  پروژه هاى  در  انعطاف پذیرى  کردن  امکان پذیر  در 
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و  غفوریان، «بازشناســى  میتــرا   .9
اولویت بندى معیارهاى انعطاف پذیرى 
ایران»،  آپارتمانى  مسکن  طراحى  در 

ص 42. 
10. A. Rabeneck & D. 
Sheppard & P. Town, 
“Housing Flexibility?”, p.709. 
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Building: Thought and Action 
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12. نک:
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بخش هاى  در  را  ارتباط  که  است  فضاهایى  همۀ  دربرگیرندة 
مختلف یک واحد امکان پذیر مى کند. به بیان دیگر، رابطۀ بین 
صورت  ارتباطى  فضاى  طریق  از  خانه  یک  مختلف  فضاهاى 
مى گیرد. ورودى، راهرو، و پله همگى از اجزاى دربرگیرندة این 
از  صحبت  هنگام  به ویژه  ارتباطى،  فضاى  اهمیت  هستند.  فضا 
استقالل بالقوة یک فضا یا واحد دوچندان مى شود؛ به گونه اى 
که بدون پیش بینى یا درنظرگیرى یک دسترسى مناسب، توسعه، 
ترکیب، یا تقسیم یک واحد/ فضا از واحد/ فضاى دیگر بسیار 

چالش برانگیز مى شود. 

1. 2. اهمیت فضاى ارتباطى در مبحث 
انعطاف پذیرى

شدن،  خم  قابلیت  عام،   اصطالح  در  انعطاف پذیرى،  مفهوم 
تغییرپذیرى، حساس نبودن به اصالح یا تغییر، ظرفیت داشتن 
براى سازگارى به مقاصد یا شرایط مختلف، و آزادى از خشکى 

یا سفتى تعریف مى شود.9
مبحث انعطاف پذیرى بخصوص از قرن بیستم به بعد مورد 
توجه بسیارى از صاحب نظران بوده است و نظریه پردازن بسیارى 
به تحقیق و بررسى پرداخته اند. رابنک، شپرد، و  زمینه  این  در 
تاون، انعطاف پذیرى در مسکن را فراهم آوردن فضایى تعریف 
برآورده  را  کاربران  از  هریک  انتظارات  و  نیازها  که  مى کنند 
ساختمان  ظرفیت  انعطاف پذیرى،  از  گروك  تعریف  کند.10 
فضایى  قابلیت  است.11  فیزیکى  مختلف  چیدمان هاى  براى 
طریق  از  بیسى  و  پریموس،  هابراکن،  دیدگاه  از  انعطاف پذیرى 
مشارکت فعال کاربران فضا و آگاهى دادن به آنان قابل استقرار 
خواهد بود. 12 هرمان هرتزبرگر، با معرفى مفهوم چند بنیانى13،  
بیان مى کند که در طراحى انعطاف پذیر هیچ راه حلى نیست که 

بر راه حل هاى دیگر ارجحیت داشته باشد.14
این  از  معدودى  تعداد  که  گفت  بتوان  شاید  حال  این  با 
افراد به طور کامل و جامع در این زمینه پژوهش کرده اند. آثار 

فریدمن، که حاصل سال هاى طوالنى تحقیق و کار عملى است، 
در خصوص تطبیق پذیرى ساختمان هایى است که پاسخ دهندة 
تغییرات اجتماعى هستند.15 دسته بندى او از انعطاف پذیرى بسیار 
جامع و تقریبًا دربرگیرندة همۀ مباحث مطرح شده در این موضوع 
است. در این دسته بندْى فریدمن انعطاف پذیرى را به دو سطح 
ساختمان و فضاى داخلى تفکیک و هریک از این دو سطح را در 
چهار زیرفصل مدیریت احجام، آرایش فضایى،  توسعه و تقسیم، 
و مدیریت زیراجزا بررسى مى کند. از دسته بندى فریدمن مى توان 
دریافت که از دیدگاه او فضاى ارتباطى اهمیت ویژه اى دارد که 
هم در سطح ساختمان و هم در فضاى داخلى باید به آن توجه 
شود. اشنایدر و تیل نیز، که از پیشگامان پژوهش در این مبحث 
هستند، انعطاف پذیرى را در سه سطح ساختمان، واحد، و اتاق 
بیان  دسته بندى  این  تعریف  از  هدف  درواقع  مى کنند.  تعریف 
مواردى است که طراحان در هر سطح باید به آن ها توجه کنند. 
انعطاف پذیرى  از  مختلفى  انواع  سطح،  سه  این  از  هرکدام  در 
مى تواند باشد که فضاى ارتباطى در همۀ این سه سطح اهمیت 

ویژه اى دارد و توجه به آن در طراحى اساسى است (ت 1).16 
که  گرفت  نتیجه   مى توان  درنهایت  فوق،  موارد  مطالعۀ  با 
انعطاف پذیرى  انواع  همۀ  در  تقریبًا  ارتباطى  فضاى  و  دسترسى 
اهمیت دارند و با طراحى مناسب این بخش، مى توان تا حد زیادى 
انعطاف پذیرِى یک واحد یا فضا را تضمین کرد. با توجه به موارد 
گفته شده، از آنجا که فضاى ارتباطى محور اصلى این پژوهش 
است و همچنین تأثیر فضاى ارتباطى بر مواردى نظیر تأسیسات، 
سازه، مدوالسیون، روش هاى ساخت، و... غیر محسوس است، 
ذکرشده  انعطاف پذیرِى  انواع  مبناى  بر  جدید  دسته بندى  یک 
موردى  نمونه هاى  دقیق  بررسى  از  پس  گردید.  مطرح  باال  در 
مختلف در زمینۀ انعطاف پذیرى، دریافت شد که میزان پیچیدگى 
همۀ آن ها در یک سطح نیست. به طور مثال، در پروژه هایى که 
محقق  چندعملکردى  اتاق هاى  وجود  طریق  از  انعطاف پذیرى 
در  که  است  پروژه هایى  از  کم تر  مراتب  به  پیچیدگى  مى شود، 
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آن ها ترکیب و تقسیم اتفاق مى افتد. بنا بر این در این پژوهش، 
پروژه ها به ترتیب از ساده به پیچیده از دیدگاه فضاى ارتباطى 

تحلیل مى شوند. 

1. 3. تعریف سطوح پیچیدگى
پروژه  یک  پیچیدگى  میزان  تعیین  در  متعددى  شاخصه هاى 
نقش دارند. یکى از پایه اى ترین شاخصه ها قابلیت تغییر کاربرى 

فضاهاى داخل خانه است. شاید بتوان گفت ایجاد انعطاف پذیرى 
در یک پالن بر پایۀ همین شاخصه است و مى توان ادعا کرد 
که این ویژگى کم وبیش در همۀ پروژه هاى انعطاف پذیر حضور 
دارد. شاخصه اى که در این شاخصه باعث تمایز بین پروژه هاى 
مختلف مى  شود، بازة زمانى بین این تغییرات (روز و شب، چند 
سال، چند دهه) است. شاخصۀ دیگر، تعداد فضاهاى درگیر است، 
به این معنا که هرچه تعداد فضاهاى موجود در یک پروژه بیشتر 

فضاى ارتباطىانعطاف پذیرى در مسکنصاحب نظران

فریدمن

روى دسته بندى مباحثتعریف انعطاف پذیرى بر  خانه  یک  در  ثانویه  یا  اصلى  ورودى  جاگذارى  ـ 
سیرکوالسیون داخلى آن تأثیرگذار است، از آنجا که دسترسى 
به فضاهاى عملکردى مختلف خانه از طریق ورودى امکان پذیر 
است، دسترسى نقش محورى در چگونگى طراحى فضا خواهد 

.(Friedman, The Adaptable House, p. 94) داشت
مسکونى  واحد  یک  طراحى  هنگام  ارتباطى  فضاى  به  توجه  ـ 
براى قابلیت توسعه، از اینکه پس از توسعۀ دسترسى از طریق 
 Ibid,) یک اتاق دیگر به بخش افزوده شود جلوگیرى مى کند

.(p. 101
سیرکوالسیون  به  خانه  یک  فضاى  از  توجهى  قابل  بخش  ـ 
مختلف  عملکردهاى  فضاها  این  است.  شده  داده  اختصاص 
دسترسى  شبکۀ  یک  طراحى  مى کنند.  متصل  هم  به  را  خانه 
هنگام  به  گسترده  ساخت وساز  به  نیاز  کاهش  باعث  فکرشده،  

.(Ibid, p. 134) ایجاد تغییرات کوچک در چیدمان مى شود

ساکنین  براى  روش هایى  و  فرم ها  درنظرگیرى 
محدوده  و  فضایى  نیازهاى  بین  که  گونه اى  به 
خانه شان در هر دو مرحلۀ قبل و بعد از سکونت 

تناسبى ایجاد شود.

ساختمان:
الگوى  شهرى،  (پیکربندى  احجام  مدیریت  ـ 
ارتباط  واحدها،  اتصال  شرایط  واحدها،  (تیپولوژى) 

با زمین)
ـ آرایش فضایى (ابعاد و تناسبات، فضاى ارتباطى)

ـ توسعه و تقسیم (توسعه، تقسیم)
ـ مدیریت زیراجزا (نما، سازه، تأسیسات)

فضاى داخلى:
ـ مدیریت فضاها (زون هاى عملکردى، استراتژى هاى 

فضایى، فضاى ارتباطى)
ـ آرایش فضایى (عملکرد اتاق ها و فضاهاى کمکى)

ـ توسعه و تقسیم (توسعه، تقسیم)
خدمات،  به  دسترسى  و  (فناورى  زیراجزا  مدیریت  ـ 

اجزاى پیش ساختۀ داخلى، نازك کارى)

اشنایدر و تیل

متناسب  که  است  مسکنى  انعطاف پذیر  مسکن 
فناورى  و  اجتماعى  متغیر  الگوهاى  و  نیازها  با 
است  ممکن  تغییرات  این  باشد.  قابل تغییر 
شخصى (مانند گسترده شدن خانواده)، کاربردى 
(به روز  فناورى  یا  پیرى)،  دوران  شروع  (مانند 
کردن خدمات) باشد. الگوهاى متغیر ممکن است 
جمعیت شناختى (مثًال افزایش نیاز به واحدهاى 
یا  اجاره)،  بازار  (افزایش  اقتصادى  تک کاربره)، 
به  واحد  یک  کردن  به روز  (مثًال  زیست محیطى 

منظور پاسخ گویى به شرایط اقلیمى) باشد.

فضاى  عمودى،  و  افقى  (توسعۀ  ساختمان  سطح  ـ 
(slack space ارتباطى عمومى، فضاى بالقوه

ـ سطح واحد (اتاق هاى چند منظوره، فضاى ارتباطى، 
ترکیب، تقسیم، اتاق مشترك، هستۀ خدماتى، فضاى 

خام)
تاشو،  مبلمان  اتاق ها،  بین  (رابطۀ  اتاق  سطح  ـ 

دیوارهاى تاشو، اتاق تقسیم پذیر)

هستند  آن هایى  انعطاف پذیر  مسکن  طرح هاى  موفق ترین  ـ 
فضاهاى  ارتباطى،  فضاهاى  با  مرتبط  مسائل  پس  از  که 
خدماتى، و موقعیت آن ها نسبت به سازه به خوبى برآمده باشند 

.(Schneider & Till, Flexible Housing, p. 143)
ـ اگر طراحى با جزئیات مرتبط با چیدمان پالن آغاز گردد و پس 
از آن، طراح به سراغ دسترسى، خدمات، و سازه بیاید،  به احتمال 

.(Ibid) قوى طرح مسکونى غیر منعطف خواهد شد
است.  دسترسى  طراحى  مسئلْه  کلیدى ترین  افقْى  ترکیب  در  ـ 
پیش بینى یک فضاى ارتباطى سخاوت مندانه تر معموًال ترکیب 

(Ibid, p. 187) و تقسیم در آینده را تسهیل مى کند

ت 1. تعاریف برخى صاحب نظران 
از انعطاف پذیرى و فضاى ارتباطى 
این  در  آن ها  دسته بندى  مدل  و 
مبحث، تهیه: نگارندگان.
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17. Friedman, ibid, p. 129. 
18. Ibid.  
19. Schneider & Till, 2007, 
ibid, p. 6. 

باشد، دستیابى به انعطاف پذیرى نیز در آن دشوارتر خواهد بود. 
فضاهاى خدماتى نیز به همین منوال است و مى توان گفت در 
پروژه هایى که فضاهاى خیس، یا فضاهاى ارتباطى در آن بیشتر 
باشند، طراحى انعطاف پذیر نیز مشکل تر مى شود. درنهایت، تعداد 
بر  مستقیم  تأثیر  که  است  پالن  در  فضایى  چیدمان  حالت هاى 
میزان پیچیدگى یک پروژه مى گذارد. به بیانى دیگر، هرچه تعداد 
چیدمان هاى امکان پذیر در یک پالن بیشتر باشد، پیش بینى همۀ 

حالت هاى ممکن را دشوار مى کند.
بنا بر این در این پژوهش، تشخیص میزان پیچیدگِى یک 
طرح از دیدگاه انعطاف پذیرى، ترکیبى از همۀ شاخصه هاى باال 
خواهد بود. به این ترتیب در ادامه، انواع انعطاف پذیرى بر اساس 
پیچیده  به  ساده  از  پیچیدگى)  (سطوح  آن ها  پیچیدگِى  میزان 

تحلیل مى شود.

2. تحلیل سطوح پیچیدگى از دیدگاه 
انعطاف پذیرى

2. 1. سطح 1: اتاق هاى چندمنظوره
در  مهم ترین ویژگى ها  از  یکى  کاربرى  تغییر  قابلیت  تعریف:  ـ 
همۀ انواع انعطاف پذیرى است و ابتدایى ترین سطحى، که به طور 
ویژه به این امر پرداخته، اتاق هاى چندمنظوره است. هدف این 
رویکرد طراحى اتاق هایى با ابعاد و اندازه هاى از پیش تعیین شده 
داد.17  جاى  آن  در  را  متفاوتى  عملکردهاى  بتوان  که  است 
است  شکل  این  به  پروژه ها  این گونه  در  انعطاف پذیرى  تحقق 
که به کاربران اجازه مى دهد مطابق با نیازشان کاربرى هر اتاق 
اندازه هاى  و  ابعاد  معموًال  پالن ها  این گونه  در  دهند.  تغییر  را 
اتاق ها یکسان18 است و به دلیل ثابت بودن چیدمان کلى پالن 
از  نرم)،19  کاربرى  و  سخت  (فرم  واحد  در  فضاها  محدودة  و 

ساده ترین انواع انعطاف پذیرى به حساب مى آیند (ت 2 تا 4). 

 Funktioneutrale ت 2. پروژة
 Walter طراح   ،raume
در   1987 سال   ،Stamm

سوییس، مأخذ:
 Schneider & Till, Flexible 
Housing.
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20. Ibid, p. 148.  
21. schaltzimmer 

ـ نقش فضاى ارتباطى: به نظر مى رسد که موفقیت پالن هاى 
دسترسى  میزان  به  بستگى  چند منظوره  اتاق هاى  با  مسکونى 
این  تغییرپذیرى  قابلیت  دیگر،  مهم  موضوع  دارد.20  اتاق ها 
سکونت  براى  خانه اى  به  تک خانوارى  خانۀ  یک  از  واحدها 
چند فرد مجرد و یا حتى در مواردى تغییر کاربرى کل واحد از 
مسکونى به ادارى و غیره است. در اینجا است که نقش فضاى 
ارتباطى پررنگ مى شود. در این گونه پالن ها همان طور که در 

فضاى  (شامل  خدماتى  فضاى  مى شود،  مشاهده   «3 و   2 «ت 
خشک  فضاهاى  از  مستقل  کامًال  خیس)  فضاهاى  و  ارتباطى 
فضاى  و  خیس  فضاهاى  به  اتاق ها  دسترسى  شد ه اند.  طراحى 
ارتباطى کامًال مستقل از یکدیگر است و براى رسیدن به این 
فضاها نیازى به گذر از یک فضاى دیگر نیست. محدودة همۀ 
کامل  معموًال  پالن ها،  این  در  ارتباطى  فضاى  جمله  از  فضاها، 
نمى کند.  تغییرى  پالن  داخل  تغییرات  با  و  است  شده  تعریف 
فضاى ارتباطى در این پالن ها ممکن است داراى عناصر دیگر 
نظیر پله نیز باشد. با این حال این امر تغییرى در مطالب یادشده 

ایجاد نمى کند.

2. 2. سطح 2: اتاق مشترك
ـ تعریف: اتاق مشترك21 به اتاقى گفته مى شود که معموًال بین 
دو واحد مسکونى به صورت شناور قرار گرفته است و مى تواند به 
هریک از این دو واحد اختصاص داده شود. در برخى موارد، در 
صورت استفاده نکردن دو واحد مجاور، این اتاق مى تواند تبدیل 
به یک فضاى مستقل گردد. این گونه پروژه ها مى توانند، به دلیل 
افزایش تعداد فضاهاى خشک و خیس و در برخى موارْد پیش بینى 
ورودى مستقل، کمى پیچیده تر از سطح پیشین باشند (ت 5 و 6).

از  معموًال  اتاق ها  این  به  دسترسى  ارتباطى:  فضاى  نقش  ـ 
طور  به  مى دهد.  رخ  به ورودى واحد  طریق راهروهاى نزدیک 
در  ارتباطى  فضاى   ،(5 (ت   Am Steinberg پروژة  در  مثال، 
نزدیکى ورودى به صورت کشیده و راهرومانند قرار گرفته  است. 
اتاق  حاشیۀ  در  ارتباطى  فضاى  است  بهتر  پالن ها  این گونه  در 
مشترك قرار گیرد، زیرا در صورت قرار گرفتن فضاى ارتباطى 
مى شود.  ایجاد  مزاحمت  مشترك  اتاق  عملکرد  در  وسط،  در 
ورودى  حتمًا  باید  اتاق،  این  استقالِل  امکان  به  نیاز  صورت  در 
مستقل براى آن پیش بینى شود. در برخى موارد که واحد مورد 
نظر در طبقۀ همکف است، دسترسى مستقل مى تواند از طریق 
فضاى بیرون ایجاد شود. ورودى حتى مى تواند در برخى مواقع 

پروژة  (باال).   3 ت 
طراح   ،Hufeisensidelung
 Bruno Taut & Martin
در   1931-1925  ،Wagner
.Ibid :آلمان، مأخذ

مربوط  دیاگرام  (پایین).   4 ت 
مأخذ:  چندمنظوره،  اتاق هاى  به 
نگارندگان.
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یک پنجره باشد که، در صورت نیاز به استقالل، تبدیل به در 
ورودى شود.22 در صورت قرارگیرى در طبقات دیگر، دسترسى 
مى تواند از راهروى مشاع صورت گیرد و در این موارد پیش بینى 

محل ورودى اهمیت زیادى دارد. 

2. 3. سطح 3: اتاق هاى با جداکنندة تاشو
ـ تعریف: در همۀ پروژه هاى این دسته، از جداکننده هاى موقت 
(تاشو یا کشویى) استفاده شده  است. در این گونه پالن ها، معموًال 
توجه  با  است.  معماران  دغدغۀ  بزرگ ترین  فضا  در  محدودیت 
انعطاف پذیرى  نوع  این  از  مختلفى  انواع  محدودیت،  سطح  به 
مى توانند تعریف شوند. ویژگى مشترك و علت اصلى پیچیده تر 
بودن این پروژه ها نسبت به سطوح پیشین، چندعملکردى بودن 
فضاها، و تغییر کاربرى آن ها در زمان کوتاه (به طور مثال در روز 
و شب) است. همچنین رابطۀ بین اتاق ها یکى دیگر از صفات 
شدید  کمبود  علت  به  مواقع،  اغلب  در  و  است  دسته  این  بارز 
طراحِى  مى شود.  آورده  روى  انعطاف پذیرى  نوع  این  به  فضا، 
عملکرد هاى  بر  معمار  شدید  کنترل  علت  به  پالن ها،  نوع  این 
متفاوت فضاها، معموًال از سطوح قبل دشوارتر است، چرا که در 
این فضاها باید تجهیزات الزم براى این تغییرات کوتاه مدت به 

صورت دقیق پیش بینى گردند ( ت 7 تا 12). 
ـ نقش فضاى ارتباطى: معموًال در نخستین گونه از این پروژه ها، 
فضا به شدت محدود است و به همین دلیل، برخالف سطح 1، 
در بیشتر موارد فضاى ارتباطى در واحد وجود ندارد و دسترسى 
بین فضاها مستقیم از اتاقى به اتاق دیگر صورت مى گیرد.23 به 
طور کلى اغلب فضاى بسیار کوچکى به ورودى اختصاص داده 
مى شود (که در صورت محدودیت شدید فضا در برخى پروژه ها، 
از آن هم صرف  نظر و ورودى مستقیمًا داخل فضا باز مى شود) 
به  دارند.  ارتباط  هم  با  مستقیم  صورت  به  موجود  اتاق هاى  و 
علت  به   ،(7 (ت   Maison Loucheur پروژة  در  مثال  طور 
محدودیت متراژ، ورودى مستقیمًا داخل یکى از اتاق ها باز شده 

پروژه  (باال).   5 ت 
Am Steinberg/

طراح   ،Rothenbach
 1 9 9 0 - M e t r o n
در   ،Architekten AG

.Ibid :آلمان، مأخذ
مربوط  دیاگرام  (پایین).   6 ت 
مأخذ:  مشترك،  اتاق  به 

نگارندگان
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p.190. 

و دسترسى به دو اتاق پشتى از طریق این فضا انجام مى شود. 
این دو اتاق با یک تخت تاشو در شب مى توانند از هم جدا شوند 

و در طول روز با جمع شدن تخت به هم بپیوندند. 
در پروژة Dapperbuurt (ت 8) نیز فضا محدود است و 
با اضافه کردن هوشمندانۀ مسیر دسترسى در مجاورت سرویس 
براى  دیگر  اتاق  از  عبور  به  اتاق ها  از  عدد  دو  نیاز  بهداشتى، 
دسترسى به سرویس برطرف شده است. با وجود این، باز هم این 

میزان وابستگى بین فضاها در آن به چشم مى خورد.
در نوع دیگرى از پروژه هاى این سطح، محدودیت فضا به 
اندازة نوع قبل نیست؛ ولى به این دلیل به این نوع طراحى روى 
آورده شده  که تعداد یا کیفیت فضاهاى مورد نیاز بیش از فضاى 
موجود است. به طور مثال، در پروژة Schroder huis (ت 10)، 
نیاز به یک فضاى بزرگ یک دست در واحد مسکونى احساس 
شده است؛ ولى فضاى موجود با در نظر گرفتن طراحى اتاق هاى 
مورد نیاز، کمتر از فضاى مطلوب است. به همین دلیل طراح، براى 
امکان پذیر کردن وجود یک فضاى بزرگ و یک دست، به این نوع 
طراحى روى آورده است. در این پروژه به علت بیشتر بودن متراژ، 
فضاى پله و فضاى ارتباطى در مرکز خانه در نظر گرفته شده 
است و این پالن مانند پالن هاى دیگر به گونه اى هستۀ مرکزى 
دارد؛ ولى همان طور که مى بینیم این فضاى ارتباطى در صورت 
جمع شدن دیوارها در فضاى کلى ادغام مى شود و از بین مى رود. 

پروژة  باال).  (راست،   7 ت 
طراح   ،Maison Loucheur
در   1928-1929 لوکوربوزیه، 
.Ibid :فرانسه، مأخذ

پروژة  پایین).  (راست،   8 ت 
طراح   ،Dapperbuurt
 ،Duinker & van der torre
.Ibid :1989 در هلند، مأخذ
به  مربوط  دیاگرام  (چپ).   9 ت 
 ،(1) تاشو  جداکنندة  با  اتاق هاى 
مأخذ: نگارندگان.
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2. 4. سطح 4: فضاى خام24 

فضا  یک  در  تغییر  قابلیت  که  روش هایى  از  یکى  تعریف:  ـ 
نگرفتن  کار  به   یعنى  فضا  گذاشتن  آزاد  مى کند،  تضمین  را 
و  کاربرى ها  فضا،  کردن  محدود  با  که،  است  جداکننده هایى 
فعالیت ها را تعریف مى کنند.25 معموًال معماران تمایل دارند همۀ 
را  آن  خاص  کاربرى  و  طراحى  دقت  با  را  طرح  یک  فضاهاى 
معین کنند، با این حال معمارى که فضاهایى با کاربرى از پیش  
مى دهد  کاربران  به  را  امکان  این  مى کند،  طراحى  تعیین نشده 
اصلى  رویکرد  دهند.  شکل  نیازهایشان  اساس  بر  را  فضاها  که 
(ورودى،  ثابت  بخش هاى  طراحى  پالن ها  نوع  این  طراحى  در 
فضاهاى خیس) و در نظر گرفتن یک فضاى بزرگ تغییرپذیر 
است. این فضا معموًال یک اتاق باز یک سره است که با تیغه هاى 
یافت.  دست  مختلفى  چیدمان هاى26  به  آن  در  مى توان  سبک 
پیشین،  سطوح  به  نسبت  پروژه ها،  این  پیچیدگِى  اصلى  علت 
دشوار بودِن پیش بینى حالت هاى مختلف چیدمان  در یک پالن 
موجود است. این روش بین معماران طراف داران بسیارى دارد 
و طراحاِن زیادى براى انعطاف پذیرى پروژه هایشان از فضاهاى 

خام بهره مى گیرند (ت 13 تا 18). 
پروژه ها،  این گونه  از  بسیارى  در  ارتباطى:  فضاى  نقش  ـ 
خانه  داخلى  ارتباطِى  فضاى  باز،  پالن  ایجاد  دلیل  به  معموًال 
با  ابتدا  از  و  پالن)  مرکز  در  (معموًال  ورودى  محل  راستاى  در 
نمونه هاى  در  که  همان طور  مى شود.  ایجاد  مناسب27  ابعادى 
برخالف  پالن ها،  گونه  این  در  مى کنیم،  مشاهده  نیز  موردى 
سطح 1 (اتاق چندمنظوره)، فضاى ارتباطى محدودة مشخصى 
ندارد و حتى ممکن است در صورت تغییر چیدمان، قسمتى از 
آن حذف شود. یکى از نمونه هاى شاخص طراحى فضاى خاْم 
پروژة Weissenhofsiedlung (ت 14) است. در این پروژه به 
نظر مى رسد، با درنظرگیرى محل ورودى در میانۀ  پالن و ابعاد 
مناسب براى فضاها، تقسیم این فضاها مى تواند در حالت هاى 

مختلف به سادگى صورت گیرد. 

در برخى پالن ها ممکن است فضاى خام به جاى یک فضاى 
بزرگ یک سره، به صورت دو فضاى کوچک تر و کنترل پذیرتر 
در  خیس  فضاهاى  دادن  قرار  با  صورت،  این  در  شود.  طراحى 
این  پیرامون  در  ارتباطى  فضاى  و  هسته  یک  صورت  به  مرکز 
هسته، فضاهاى خام کامًال آزاد شوند و چیدمان آن ها مى تواند 
به راحتى تغییر یابد. به طور مثال، در پروژة Montereau (ت 
16) با طراحى هستۀ تأسیساتى در مرکز پالن و مشخص کردن 
ایجاد  بزرگ  نسبتًا  و  طراحى نشده  فضاى  دو  خیس،  فضاهاى 

 ،Schroder پروژه   .10 ت 
 ،1924  ،Gerit Thomas طراح 
.Ibid :در هلند، مأخذ Rietveld
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شده اند که مى تواند، متناسب با نیازهاى ساکنان، انواع مختلفى 

از چیدمان در آن ها شکل گیرد. 
فضاى  حدودى  محل  خانه،  داخل  در  پله  وجود  صورت  در 
ارتباطى معموًال پیرامون پله در نظر گرفته مى شود. به طور مثال، 
مرکز  در  خطى  پلۀ  یک  (ت 13)   Flexible Space پروژة  در 
فضاى  و  شده  طراحى  عمودى  ارتباطِى  فضاى  کارایى  با  خانه 
ارتباطِى افقى در داخل طبقه نیز پیرامون همان پله در نظر گرفته 
شده است. در برخى چیدمان ها، بخشى از فضاى ارتباطى داخل 
فضاى اتاق ها ادغام شده و در برخى حالت هاى دیگر، در صورت 
نیاز به این فضا در چیدماِن مورد نظر، فضاى ارتباطى پیرامون 

پله سامان دهى شده است. نکتۀ قابل توجه در این مورد آن است 
که در مرحلۀ طراحى باید ابعاد فضاى ارتباطِى پیش بینى شده از 
ابتدا در نظر گرفته شود تا، پس از تغییر چیدمان، ابعاد اتاق هاى 

ایجادشده از میزان حداقل کمتر نگردد.

2. 5. سطح 5: توسعه
ـ تعریف: رویکرد اصلى در این سطح، در نظر گرفتن فضاهایى 
بالقوه،28 سربسته، یا سرباز در مجاورت یک واحد است که بعدها 
توسعه  دهند.  توسعه  را  آن  و  شوند  واحد  از  بخشى  مى توانند 
مى تواند در یک پروژه در مقیاس کوچک یا بزرگ اتفاق بیفتد. به 
طور مثال در مقیاس کوچک ممکن است تنها یک اتاق به خانه 
اضافه شود، یا یک فضاى ذخیره یا انبار ساخته شود. در حالى 
 که در مقیاس بزرگ تر ممکن است یک واحِد کامل بر روى بام 
صاف یک ساختمان ایجاد شود. هرچه میزان فضاى اضافه شده 
به پروژه بیشتر باشد، میزان پیچیدگى آن نیز بیشتر خواهد شد 

(ت 19 تا 23). 
به  توجه  توسعه پذیر،  مسکونِى  واحد  یک  طراحى  هنگام 
مى کند  آسان  را  اضافه شده  بخش  ارتباطْى دسترسى به  فضاى 
اتاق  یک  از  گذر  به  نیازى  جدید،  فضاى  به  دسترسى  براى  تا، 
فقرات  ستون  همانند  که  مرکزى  راهروى  یک  معموًال  نباشد. 

عمل مى کند، از مشکل باال جلوگیرى مى کند.29

ت 11 (راست). خانۀ سنتى ژاپنى، 
 Kazuhiko & Kaoru طراح 
 1850-1995 سال   ،Obayashi
.Ibid :در ژاپن، مأخذ
به  مربوط  دیاگرام  (چپ).   12 ت 
 ،(2) تاشو  جداکنندة  با  اتاق هاى 
مأخذ: نگارندگان.
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24. raw space 
25. Friedman, ibid, p. 127. 
26. layouts 
27. ibid, p. 135. 
28. slack space 
29. Friedman, ibid, p.101. 

 Flexible پروژة  (باال).   13 ت 
 William طراح   ،Space
ایاالت   ،Wilson Wurster
و  پالن ها   ،1942 سال  متحده، 
Ibid. :دیاگرام هاى مربوطه، مأخذ
راست).  (پایین،   14 ت 
 Wohnzeile, پروژة 
طراح   ،Weisenhofsiedlung
میس ون در روهه، سال 1927 در 

Ibid. :آلمان، مأخذ
دیاگرام  چپ).  (پایین،   15 ت 
مأخذ:   ،(1) خام  فضاى  به  مربوط 

نگارندگان.



 7628
ـ نقش فضاى ارتباطى: در پروژه هایى که توسعه در مقیاس کوچک 
(اتاق) صورت مى گیرد، پیش بینى دسترسى به فضاى توسعه پذیر 
از طریق فضاى ارتباطى داخل خانه ضرورى است. به طور مثال، 
در پروژة مسکونى Flexible Housing in Almere (ت 19) 
تراسى که قابلیت توسعه در آن در نظر گرفته شده، عالوه بر داشتن 

ورودى از داخل اتاق، از طریق راهرو نیز قابل دسترسى است.
طریق  از   (20 (ت   Diagoon House در  ارتباط  این 
فضاهاى  پروژه  این  در  است.  شده  امکان پذیر  پله  جعبه  یک 
توسعه پذیِر کوچک تر که وابسته به فضاهاى مجاورشان هستند، 

 ،Montereau ت 16 (باال). پروژه
Les freres Arsene- طراح 
فرانسه،  در   1971 سال   ،Henry
.Ibid  :مأخذ

پروژه  میان).  (پایین،   17 ت 
سال   ،Metron طراح   ،Neuwil
مأخذ:  سوییس،  در   1962-1965
.Ibid

دیاگرام  راست).  (پایین،   18 ت 
مأخذ:   ،(2) خام  فضاى  به  مربوط 
نگارندگان.
پروژة  چپ).  (پایین،   19 ت 
 Flexible Housing in
 ،UN studio طراح   ،Almere
.Ibid :سال 2001 در هلند، مأخذ



2976
نیازى به دسترسى مستقل ندارند. این فضاها غالبًا مکمل بخش 
مجاورشان در نظر گرفته مى شوند، اما فضاى بزرگ تر به صورت 

مستقیم با جعبه پله در ارتباط است. 
در پروژة Villa Verde (ت 22)، فضاى توسعه از پروژه هاى 
قبلى بیشتر است و توسعه هم به صورت افقى و هم عمودى صورت 
مى گیرد. براى تحقق این امر، در فضاى ارتباطْى پله نیز پیش بینى 
شده که ارتباط با طبقۀ باال را امکان پذیر مى کند. قرار گرفتن فضاى 
ارتباطى در گوشۀ پالن و خالى بودن سمت دیگر پالن، فرصت 
بسیار مناسبى را براى توسعۀ این بخش ایجاد مى کند، چرا که با 
ساخته  شدن این بخش، فضاى ارتباطى دقیقاً در مرکز پالن قرار 

مى گیرد و مى تواند به راحتى به هر دو بخش سرویس دهد.

2. 6. سطح 6: ترکیب و تقسیم
ـ تعریف: ترکیب معموًال به حالتى گفته مى شود که دو واحد 
مجزا با هم ادغام و تبدیل به یک واحد بزرگ تر مى شوند. تقسیم 
دقیقًا بر عکس ترکیب است و به حالتى گفته مى شود که یک 
واحد بزرگ تر بتواند به دو واحد کوچک تر تفکیک گردد. ترکیب 
و تقسیم بسیار به هم شبیه و در بسیارى موارد قابل تبدیل به 
فضاهاى  تعداد  افزایش  دلیل  به  پروژه ها،  نوع  این  هستند.  هم 
خشک و خیس، در نظر گرفتن ورودى هاى متعدد و پیش بینى 
انواع  پیچیده ترین  از  آن ها  در  سکونت  مختلف  حالت هاى 
انعطاف پذیرى به شمار مى آیند. همچنین، به دلیل تغییر کاربرى 
برخى فضاها در حالت هاى مختلف، معموًال نشانه هایى از سطوح 

 Diagoon پروژه   .20 ت 
 Herman طراح   ،House
در   1971 سال   ،Hertzberger

.Ibid :هلند، مأخذ
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دیگِر انعطاف پذیرى نیز در این سطح دیده مى شود. بنا بر این، 
رعایت  پروژه ها  این  در  باید  نیز  سطوح  آن  به  مربوط  مسائل 
سطوح  از  دشوارتر  را  پروژه ها  این  طراحى  امْر  همین  و  شود 
انواع  از  یکى  در  است  ممکن  مثال،  طور  به  مى کند.  پیشین 
ترکیب و تقسیم، فضایى که در نزدیکى آشپزخانه قرار دارد و در 
حالت تقسیم نقش اتاق خواب را دارد، پس از ترکیب و بزرگ 
شدن واحد، تبدیل به فضاى ناهارخورى شود. این امر نیازمند 
است.  چندمنظوره  اتاق هاى  به  مربوط  الزامات  در نظر گرفتن 
پیشین  سطوح  از  بیشتر  پروژه ها  نوع  این  در  معمارانه  نوآورى 
است. به همین دلیل پروژه هاى این سطح غالبًا شکل مشخصى 
ندارند و مى توانند به حاالت و الگوهاى متفاوتى طراحى شوند. 
ترکیب و تقسیم در این سطح، هم در حالت افقى و هم عمودى، 

امکان پذیر است.
مى تواند  نیز  درگیر  واحدهاى  تعداد  تقسیم،  و  ترکیب  در 
گوناگون باشد. در بیشتر پروژه ها معموًال دو واحد در نظر گرفته 
گردند.  تفکیک  هم  از  یا  ترکیب  هم  با  مى توانند  که  مى شوند 

دیاگرام  باال).  (راست،   21 ت 
مأخذ:  افقى،  توسعۀ  به  مربوط 

نگارندگان.
 Villa ت 22 (راست، پایین). پروژه
 ،Elemental طراح   ،Verde

سال 2010 در شیلى، مأخذ: 
https://www.archdaily.
com/447381/villa-verde-
housing-elemental

به  مربوط  دیاگرام  (چپ).   23 ت 
توسعۀ عمودى، مأخذ: نگارندگان.
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البته  که  باشد،  بیشتر  نیز  عدد  دو  از  مى تواند  واحدها  تعداد  اما 
از  یکى  مى شود.  دشوارتر  نیز  طراحى  واحدها  تعداد  افزایش  با 
مهم ترین مسائل در طراحى این نوع پروژه ها ، درنظرگیرى تعداد 
ورودى، متناسب با واحدهاى تفکیک شده است. در این پروژه ها 
تعداد  اگر  و  شوند  گرفته  نظر  در  باید  حتمًا  ورودى  دو  معموًال 
واحدهاى تفکیک شده از دو عدد بیشتر باشد، تعداد ورودى ها نیز 
باید از قبل پیش بینى شود. همان طور که گفته شد، از آنجا که 
فضاها  برخى  کاربرِى  تغییر  نیازمند  واحد  دو  تقسیِم  یا  ترکیب 
نظر  در  آن ها  در  نیز  انعطاف پذیرى  دیگر  سطوح  معموًال  است، 
گرفته مى شود. به این ترتیب، بر اساس سطح منتخب، در این 
پروژه ها باید به مسائل مربوط به آن سطح نیز پرداخته شود. به 
منظور روشن شدن مطلب، در اینجا چند نمونۀ مرتبط با ترکیب 
و تقسیم افقى و عمودى بررسى و شکل فضاى ارتباطى در آن ها 

تحلیل مى شود (ت24 تا 30).
 (24 (ت   Fleksible Boliger پروژة  ارتباطى:  فضاى  نقش  ـ 

یک پروژة مطالعاتى است که با داشتن قابلیت ترکیب و تقسیم، 
امکان پذیر  را  خانه  در  سکونت  براى  مختلف  حالت  هشت 
مى کند. بارزتریِن این حالت ها ترکیب دو واحد به یک واحد و 
تقسیمشان به دو واحد مجزا است. در این پروژه ترکیب ـ تقسیم 
به صورت افقى است و مى توان پنداشت که یکى از سطوح اولیۀ 
خانه  این  پالن   بطن  در  چند منظوره)  (اتاق هاى  انعطاف پذیرى 
دیده مى شود. با دقت در پالن، درمى یابیم که فضاى ارتباطى در 
این پروژه بسیار شبیه به فضاى ارتباطى در اتاق هاى چندمنظوره 
طراحى شده است، به این معنا که همۀ فضاها از هم مستقل 
طریق  از  مى توان  فضا،  یک  از  عبور  به  نیاز  بدون  و  هستند 
مناسب  محل  همچنین  شد.  دیگر  بخش  وارد  ارتباطى  فضاى 
بین  ارتباط  گرفته،  قرار  مرکزى  بخش  در  که  ارتباطى،  فضاى 
فضاهاى دیگر را تسهیل مى کند. با در نظر گرفتن این ویژگى ها 
و همچنین طراحى دو ورودى در پالن با جا گذارى مناسب، این 

خانه مى تواند به حالت هاى مختلفى استفاده شود. 

 Fleksible پروژة   .24 ت 
 ،Tegnestuen طراح ،Boliger

سال 1986 در دانمارك، مأخذ:
 Schneider & Till, Flexible 
Housing.
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پروژة Kronsberger Strasse (ت 26) نیز از نوع ترکیب 
و تقسیم افقى است، با این تفاوت که برخالف پروژة قبلى، سطح 
دیگر انعطاف پذیرى دخیل در این پروژه از نوع فضاى خام به 
نظر مى رسد. به این معنا که در اینجا ترکیب و تقسیم با تغییر 
چیدمان اتفاق مى افتد. با توجه به اینکه تعداد واحدهاى مجموعه 
به صورت بالقوه مى تواند دوبرابر شود، تعداد ورودى هاى بالقوه 
نیز دوبرابر در نظر گرفته شده است. همچنین همان گونه که در 
پالن هاى مرتبط با فضاى خام مشاهده مى کنیم، فضاى ارتباطى 
چیدمان ها  مى کند و حتى در برخى  راستاى ورودى حرکت  در 

ممکن است این فضا حذف شود.
پروژة Next Home (ت 28) یکى دیگر از پروژه هاى مرتبط 
با ترکیب و تقسیم است که از ویژگى هاى آن، قابلیت تبدیل این 
آپارتمان به یک ساختمان تک خانوار یا چند خانوار است و این امر 
از طریق ترکیب و تقسیم عمودى امکان پذیر شده است. به علت 
مناسب بودن محل قرارگیرى فضاى ارتباطى و همچنین از بین 
بردن آساِن اتصاالت بین طبقات و امکان ایجاد پلۀ داخلى، این 
ساختمان مى تواند از یک ساختمان تک کاربره به یک آپارتمان با سه 
واحد مستقل تبدیل شود. جاى گیرى پله ارتباطى در گوشۀ واحد و باز 

شدن درب ورودى در راهروى وسط واحْد این امر را تسهیل مى کند.

3. جمع بندى و نتیجه گیرى
اگرچه ممکن است طراحى انعطاف پذیر در نگاه اول کمى مشکل 
به نظر برسد؛ ولى با شناخت دقیق پروژه هاى مختلف و آشنایى با 
انواع انعطاف پذیرى، بر مبناى یک سلسله مراتب مناسب، مى توان 
فرایند طراحى را آسان تر کرد. پس از تحلیل نمونه ها، در گام پایانِى 
این پژوهش، راهکارهایى براى طراحى پالن هاى انعطاف پذیر از 
دیدگاه فضاى ارتباطى در قالب جدول هاى «ت 31 و 32» ارائه 
شده است. شایان ذکر است که در گزینش نمونه ها، سعى شده 
حال  این  با  شود.  انتخاب  آن ها  قابل  درك تریِن  و  ساده ترین  تا 
از  بیشترى  سطوح  ترکیب  از  که  هستند  نیز  دیگرى  نمونه هاى 
نیاز  اساس  بر  مى تواند  طراح  و  مى آیند  به  دست  انعطاف پذیرى 
سطوح  به کارگیرى  طریق  از  را  مختلفى  قابلیت هاى  ساکنان، 
پالن ها  بررسى  از  پایان،  در  کند.  ایجاد  پروژه  یک  در  مختلف 
شناخت  که  دریافت  مى توان  آن ها،  پیچیدگى  سطح  به ترتیب 
کامل سطوح ساده تر و عوامل مؤثر در ایجادشان (مانند فضاى 
ارتباطى) مى تواند به درك و طراحى سطوح پیچیده تر کمک کند.

ت 25. دیاگرام مربوط به ترکیب و 
تقسیم افقى (1)، مأخذ: نگارندگان.
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پروژة  راست).  (باال،   26 ت 
طراح   ،Kronsberger Strasse
 Berhard Binder & Stefan
Polonyi، سال 1969 در آلمان، 

.Ibid :مأخذ
ت 27 (باال، چپ). دیاگرام مربوط 
 ،(2) افقى  تقسیم  و  ترکیب  به 

مأخذ: نگارندگان.
پروژة  راست).  (پایین،   28 ت 
 Avi طراح   ،Next Home
در   1996 سال   ،Friedman

.Ibid :کانادا، مأخذ
دیاگرام  چپ).  (پایین،   29 ت 
عمودى  تقسیم  و  ترکیب 
مأخذ:  طبقه)،  در  معمول  (پالن 

نگارندگان.
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راهکارهاسطوح پیچیدگى

سطح 1:
اتاق هاى چند 

منظوره

بهتر است در این پالن ها فضاى ارتباطى به گونه اى طراحى شود که استقالل همۀ فضاها از هم ممکن باشد و براى وارد شدن به یک فضا، نیاز به عبور از فضاى دیگر نباشد. 
ـ ورودى: در این پالن ها مطلوب است که ورودى مستقیمًا وارد فضاى خشک نشود و در داخل فضاى ارتباطى باز شود. این کار در آینده فضاهاى بیشترى را براى تغییر 

کاربرى در اختیار قرار مى دهد. 
ـ رابطۀ فضاهاى خشک با هم: بهترین حالْت استقالل کامل همۀ فضاها از هم است. 

ـ رابطۀ فضاهاى خشک و خیس: رابطه با این فضاها در بهترین حالت کامًال از طریق فضاى ارتباطى است و فضاهاى خیس ترجیحًا داخل هیچ یک از فضاهاى خشک نیستند.

سطح 2 :
اتاق مشترك

به طور کلى در این پالن ها اگر فضاى ارتباطى بتواند فضاهاى خیس و ورودى را در یک بخش متمرکز کند، امکان استفادة مشترك از این اتاق ساده تر و بهینه تر مى شود. 
ـ ورودى: در بهترین حالت، ورودى در فضاى ارتباطى داخل واحدها تعریف مى شود. همچنین، به منظور افزایش قابلیت استقالل اتاق مشترك در آینده، بهتر است ورودى 

مرتبط با این فضا نیز در همین محدوده تعریف شود.
ـ رابطۀ فضاهاى خشک با هم: در این پالن ها فضاهاى خشک مى توانند مانند پالن هاى معمول طراحى شوند؛ اما در محدودة اتاق مشترك، که انعطاف پذیرى طرح در آن 

ناحیه تعریف شده، مطلوب است که دسترسى فضاهاى خشک با اتاق مشترك از طریق فضاى ارتباطى باشد. 
ـ رابطۀ فضاهاى خشک و خیس: در محدوة اتاق مشترك، اگر فضاى خیسى در نزدیکى ورودى و فضاى ارتباطى تعریف شود، امکان استقالل این فضا در آینده بیشتر 

خواهد شد.

سطح 3: 
اتاق هاى با 
جداکنندة تاشو

در این پالن ها، به علت محدودیت مساحت، مى توان از فضاى ارتباطى مستقل تا حدى چشم پوشید و روابط بین فضاهاى مختلف واحد را از طریق رابطۀ بین اتاق ها برقرار کرد. 
ـ ورودى: در صورت محدودیت مساحت، ورودى را مى توان داخل یکى از فضاهاى خشک تعریف کرد؛ اما در صورت امکان، فضایى براى ورود در داخل این نوع پالن ها 

در نظر گرفته  شود. 
ـ رابطۀ فضاهاى خشک با هم: در صورت نبود فضاى ارتباطى در این پالن ها، فضاهاى خشک به شکل اتاق هاى تو در تو به هم متصل مى گردند. 

ـ رابطۀ فضاهاى خشک و خیس: با توجه به محل فضاهاى خیس (معموًال در مرکز پالن)، بهتر است فضایى براى ارتباط فضاهاى خشک با فضاهاى خیس در نظر گرفته 
شود، در صورت فقدان این فضا، بهتر است ورود به فضاهاى خیس در نزدیکى ورودى صورت گیرد.

سطح 4: 
فضاى خام

دراین پالن ها، به علت تعریف نشده بودن فضاها، فضاى ارتباطى مى تواند از ابتدا تا حدودى (با جاگذارى مناسب، ابعاد مناسب، و فاصلۀ بین ستون ها) پیش بینى شود. همچنین، 
در صورت نبود نیاز به چیدمان هاى مختلف، بخشى از آن حذف شود. 

ـ ورودى: در این پالن ها در صورتى که ورودى در وسط قرار گیرد، امکان جداسازى فضاهاى عمومى و خصوصى فراهم است و پالن هاى معقول ترى به دست خواهد آمد.
ـ رابطۀ فضاهاى خشک با هم: در برخى از انواع این پالن ها، به منظور ورود به برخى فضاها باید از یک فضاى دیگر عبور کرد که با توجه به بازة زمانى تغییر نسبت به 

سطح 3، این حالت بهینه نیست و بهتر است به گونه اى طراحى شود که این اتفاق نیفتد.
ـ رابطۀ فضاهاى خشک و خیس: در بیشتر این پروژه ها، بهتر است فضاهاى خیس کامًال مستقل از فضاى خام در نظر گرفته شوند تا فضاى خام بتواند به آسانى چیدمان هاى 
مختلفى را در خود شکل دهد. در اغلب موارد محل فضاهاى خیس در نزدیکى ورودى است که معموًال فضاى ارتباطى کوچکى را پیرامون خود شکل مى دهند. در برخى 

حالت ها شاید بتوان گفت فضاى ارتباطى پیرامون فضاهاى خیس شکل مى گیرد. 

به  مربوط  دیاگرام  (باال).   30 ت 
ترکیب و تقسیم، مأخذ: نگارندگان.
راهکارهاى  (پایین).   31 ت 
فضاى  دیدگاه  از  انعطاف پذیرى 
ارتباطى در سطوح پیچیدگى 1 تا 
4، مأخذ: نگارندگان.
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سطوح پیچیدگى 
راهکارها(ادامه)

سطح 5:
توسعۀ افقى

در این پروژه ها بهتر است فضاى ارتباطى به گونه اى در نظر گرفته شود که دسترسى به بخش قابل توسعه به آسانى امکان پذیر شود. 
ـ ورودى: بهتر است ورودى در نزدیکى فضاى قابل توسعه قرار گیرد تا، در صورت توسعه، فاصلۀ مناسبى با بخش توسعه یافته داشته باشد. 

ـ رابطۀ فضاهاى خشک با هم: در برخى پالن ها، رابطۀ همۀ فضاهاى خشک با هم  (اعم از فضاهاى موجود و فضاهاى توسعه یافته) از طریق یک راهرو صورت مى گیرد. 
درنتیجه توصیه مى شود این راهرو نسبت به بخش موجود و بخش توسعه پذیر فاصلۀ یکسانى را داشته باشد. 

ـ رابطۀ فضاهاى خشک و خیس: مطلوب است این ارتباط از طریق راهروى پیش بینى شده در واحد صورت  گیرد تا دسترسى فضاى توسعه پذیر به فضاهاى خیس آسان تر 
شود.

سطح 5: 
توسعۀ عمودى

ـ ورودى: به علت عمودى بودن شکل توسعه، توصیه مى شود ورودى در مجاورت یک جعبه پله قرار گیرد. 
ـ رابطۀ فضاهاى خشک با هم: رابطۀ فضاهاى موجود در یک طبقه به صورت معمول است و رابطه با بخش توسعه یافته از طریق پله صورت مى گیرد. 

ـ رابطۀ فضاهاى خشک و خیس: در صورت موجود نبودن فضاى خیس در بخش توسعه یافته، رابطۀ فضاهاى خشک توسعه یافته با فضاى خیس از طریق پله و فضاى 
ارتباطى طبقه صورت مى گیرد، به همین دلیل محل فضاى خیس نیز باید در فاصلۀ مناسبى با این فضا پیش بینى شود.

سطح 6:
ترکیب و تقسیم افقى

در این پروژه ها بهتر است فضاى ارتباطى بر اساِس سطوح ابتدایى انعطاف پذیرِى به کار برده شده در پالن ها تعریف شود.
ـ ورودى: پیش بینى حداقل دو ورودى در این پروژه ها الزامى است.

ـ رابطه ى فضاهاى خشک با هم: بهتر است بر اساس سطح انعطاف پذیرى ابتدایى، رابطۀ فضاهاى خشک با هم، معموًال همانند همان سطح تعریف شود. در بیشتر این 
پالن ها معموًال جاگذارى فضاى ارتباطى تا حدودى پیش بینى شده  است. البته این فضا ممکن است در برخى حاالِت ترکیب یا تقسیم حذف گردد. 
ـ رابطۀ فضاهاى خشک و خیس: بسته به نوع سطح انعطاف پذیرى ابتدایى، رابطۀ فضاهاى خشک با هم، بهتر است همانند همان سطح تعریف شود.

سطح 6: 
ترکیب و تقسیم 

عمودى

در این پالن ها معموالً باید ترکیب و تقسیم با توجه به تعداد طبقات صورت گیرد (مثًال آپارتمان سه طبقه مى تواند سه واحد را در خود جاى دهد).
ـ ورودى: معموًال باید تعداد ورودى ها متناسب با تعداد طبقات پیش بینى  شود. محل ورودى بهتر است در مرکز پالن قرار گیرد تا تقسیم فضاهاى خصوصى و عمومى 

به راحتى صورت پذیرد. 
ـ رابطۀ فضاهاى خشک با هم: همانند توسعه، رابطۀ فضاهاى خشک ترکیبى، از طریق جعبه پله صورت مى گیرد، به همین دلیل بهتر است جعبه پله در نزدیکى ورودى 

و در بخش میانۀ واحد قرار گیرد.
ـ رابطۀ فضاهاى خشک و خیس: معموًال بهتر است در پالن ها در نزدیکى جعبه پله، فضاى ارتباطى (راهرو) پیش بینى شود تا رابطۀ بین فضاهاى خشک با فضاهاى خیس 

و فضاهاى خشک همان طبقه از این طریق صورت گیرد.

ت 32. راهکارهاى انعطاف پذیرى 
در  ارتباطى  فضاى  دیدگاه  از 
مأخذ:   ،6 و   5 پیچیدگى  سطوح 

نگارندگان.
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1. ایــن پژوهش برگرفتــه از طرح 
پژوهشــى کاربردى مصوبى است با 
عنوان اصــول و راهکارهاى طراحى 
مســکن تطبیق پذیــر در ایــران که 
نگارنده با حمایت صندوق حمایت از 
پژوهشگران و نوآوران کشور در حال 

انجام آن است. 
2. mgharavi@ut.ac.ir 

3. بــراى مطالعــۀ بیشــتر در ایــن 
زمینه نک: مریم غروى خوانســارى، 
معمارى ــــ  اثــر  «انعطاف پذیــرى 
ریشه ها و آسیب ها در دوران معاصر». 

کلیدواژگان: انعطاف پذیرى در معمارى، راهکارهاى انعطاف پذیرى، قابلیت هاى انعطاف پذیرى.

گونه بندى و تحلیل قابلیت ها در انواع رویکردهاى 
انعطاف پذیرى1
مریم غروى الخوانسارى2
استادیار دانشکدة معمارى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران 

مد نظر است: در قابلیت اول به چگونگى ارتباط، در قابلیت دوم به تعداد و مقیاس، 
و در قابلیت سوم به کیفیت و قابلیت هاى درونى حوزه هاى فضایى توجه مى شود. 
از این رو مى توان گفت نه تنها این سه قابلیت با هم تعارضى ندارند؛ بلکه با توجه 
هم زمان به هر سه قابلیت رویکردى جامع در زمینۀ انعطاف پذیرى ایجاد مى شود. 

مقدمه
تحوالت زندگى دائمى است و از این رو اثر معمارى به مثابۀ ظرف 
زندگى انسان الزم است به تغییرات زندگى درون خود پاسخ گو باشد. 
مى شده  محقق  سنتى  معمارى  در  عام  رویکردى  در  انعطاف پذیرى 
تکنولوژیکى،  پیشرفت هاى  با  هم زمان  معاصر،  دوران  در  است. 
است.  ویژه  توجه  مورد  خاص  موضوعى  صورت  به  انعطاف پذیرى 
در  متکثر  و  متفاوت  رویکردهاى  تحقق  به  منجر  مطالعات  این 
انعطاف پذیرى گردید که به صورت نمونه هاى خاص، طراحى و عرضه 
منجر  آنکه  از  بیش  زمینه  این  در  معاصر  رویکردهاى  تکثر  گردید.3 
گرایش هاى  گردد،  انعطاف پذیرى  زمینۀ  در  جامع  نگاهى  تحقق  به 

چکیده

مى شده  محقق  سنتى  معمارى  در  عام  رویکردى  در  انعطاف پذیرى 
تکنولوژیکى،  پیشرفت هاى  با  هم زمان  معاصر،  دوران  در  است. 
انعطاف پذیرى به صورت رویکردهاى متفاوت و متعدد محقق گردید 
این  اصلى  پرسش  گردید.  موضوع  در  سردرگمى  موجد  حدى  تا  که 
کدامند  انعطاف پذیرى  بنیادین  قابلیت هاى  که  است  این  تحقیق 
در  موجود  رویکردهاى  تعدد  قابلیت ها،  این  براساس  مى توان  آیا  و 
در  هدف  راستا  این  در  بخشید؟  انتظام  و  کرد  تحلیل  را  زمینه  این 
این تحقیق شناخت قابلیت هاى انعطاف پذیرى و تحلیل رویکردهاى 
موجود بر اساس آن ها است تا بر اساس آن، بستر شفاف و روشنى 
از موضوع فراهم گردد. فرایند تحقیق با طرح مفاهیم و قابلیت ها در 
از  معرفى شده  اولیه  مفهوم  اساس  بر  و  مى گردد  آغاز  انعطاف پذیرى 
تحلیل  و  بررسى  معاصر  و  سنتى  رویکردهاى  سه گانه،  قابلیت هاى 
مى شود. براى رسیدن به این هدف، در این تحقیق سه قابلیت «اتصال 
نرم»، «تنوع و تعدد مکان ها» و «مکان هاى چندعملکردى» مطرح 
مى شود. در هر کدام از این سه قابلیت جنبه اى خاص از انعطاف پذیرى 
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4. کوین لینچ، تئورى شــکل خوب 
شهر، ص 214. 

5. یــورك گروتــر، زیباشناســى در 
معمارى، ص 257. 

6. نک:
Tatjana Schneider & Jeremy 
Till, Flexible Housing. 

پرسش هاى تحقیق
انعطاف پذیرى  بنیادین  قابلیت هاى   .1

کدامند؟
دورة  در  انعطاف پذیرى  رویکردهاى   .2
سنتى و معاصر چگونه از این قابلیت ها 

بهره برده اند؟
قابلیت ها،  این  بر اساس  مى توان  آیا   .3
تعدد رویکردهاى موجود در این زمینه 

را تحلیل کرد و انتظام بخشید؟

تخصصى و موضعى را در این زمینه ایجاد کرد. تعدد گرایش هاى تخصصى و 
نبود شکل گیرى رویکردى جامع تا حدى موجب سردرگمى در موضوع شده 
انعطاف پذیرى  با  مرتبط  متغیرهاى  کثرت  با  رویارویى  لینچ،  بیان  در  است. 
(نظیر خصوصیات فردى، ارزش هاى فرهنگى ـ اجتماعى، آینده قابل پیش بینى 
و پیش بینى ناپذیر و غیره) ابهامات زیادى را در خصوص این مسئله سبب شود 
و درنتیجه معناى آن نامشخص و دستیابى به آن مبهم گردد.4 از این رو الزم 
گروتر  یابد.  انتظام  و  شود  هدفمند  مناسبى  سازمان  در  رویکردها  تکثر  است 
معتقد است که الزم است دستیابى به انعطاف پذیرى به صورت سازمان یافته 
صورت گیرد، در غیر این صورت ممکن است این فرایند در اثر معمارى منجر 
به آشفتگى گردد.5 جیمز استرلینگ بیان مى کند که نسبت به انعطاف پذیرى 
بى تمایل  و  خسته  امروز،  معمارى  بى هدف  و  نامشخص،  بى معنا،  کسالت بار، 
شده است.6 از آسیب هاى چنین ابهاماتى، بى توجهى عمومى (به تعبیرى حذف 
موضوع  به  نسبت  سلیقه اى  رویکردهاى  دیگر،  سوى  از  یا  و  مسئله)  صورت 
در بسیارى از طرح هاى عمومى معمارى معاصر است که سبب گردیده است 
کاربران  نیازهاى  تغییر  برابر  در  مناسبى  پاسخ هاى  طرح ها  این  از  عمومًا  که 
بنیادین  قابلیت هاى  که  است  این  تحقیق  این  اصلى  پرسش  نشود.  حاصل 
انعطاف پذیرى کدامند و آیا مى توان بر اساس این قابلیت ها، تعدد رویکردهاى 
موجود در این زمینه را در انتظامى ساده و شفاف تبیین کرد؟ به این منظور، 
هدف تحقیق، شناخت قابلیت هاى انعطاف پذیرى و تحلیل رویکردهاى موجود 
بر اساس آن ها است. این تحقیق گویاى این است که على رغم تکثر رویکردها 
و  انعطاف پذیرى  قابلیت  نوع  تحلیل  موضوع،  این  از  ناشى  سردرگمى هاى  و 
تحلیل رویکردها بر اساس آن، مى تواند دستیابى به انعطاف پذیرى را در فرایند 

روانترى میسر کند.
انعطاف پذیرى  با  نسبت  در  قابلیت ها  و  مفاهیم  طرح  با  تحقیق  فرایند 
سه گانه،  قابلیت هاى  از  معرفى شده  اولیۀ  مفهوم  اساس  بر  و  مى گردد  آغاز 
رویکردهاى سنتى و معاصر بررسى و تحلیل مى شود. در این فرایند با استمداد 
از رویکردهاى عینى، مفهوم قابلیت ها تدقیق و در بخش جمع بندى، تعریف 
اساس  بر  مى گردد.  بیان  تحقیق  مبناى  سه گانۀ  قابلیت هاى  از  کامل ترى 

تحلیل ها و جمع بندى صورت گرفته، نتیجه گیرى نهایى عرضه مى شود.
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7. Flexible Architecture  
 Transportable  .8 
از  کــه  تعبیــرى   ،Environment
محیط در این مجموعه مدنظر است، 
بیشتر وابســته به محیط ساخته شده 

(Built Environment) است. 
 9. Robert Kronenburg, 
Houses in Motion. 
 10. Pilar Echavaria 
 11. Portable Architecture 
 12. Portable Architecture 
and Unpredictable 
Surroundings 
13. Flexible Housing 
 14. Open Building System 
15. System Building 
 16. Open-Ended Design 
 17. N. J. Habracken 
 18. Supports: An Alternative 
to Mass Housing 
 19. Variations: The 
Systematic Design of 
Supports 
 20. Support 

1. روش و پیشینه تحقیق 
1 . 1. روش تحقیق

با  پژوهشگر  و  است  کیفى  رویکردى  تحقیق  اصلى  رویکرد 
کاربست مباحث نظرى پایه در کنار تحلیل نمونه هاى معمارى 
انعطاف پذیر، به استنتاج اصول زیربنایى در زمینه انعطاف پذیرى 
مى پردازد. رویۀ استنتاجى بحث هاى کیفى تحقیق، با استدالل 
جمع آورى  اصلى  تدابیر  مى یابد.  استحکام  منطقى  قیاس  و 
اطالعات در این زمینْه مطالعۀ اسنادى، کتابخانه اى، و همچنین 

مشاهدات میدانى بوده است. 

1 . 2. پیشینۀ تحقیق
متعددى  و  گوناگون  تحقیقات  انعطاف پذیرى  موضوع  در 
صورت گرفته که در مطالعات مرورى تعداد تحقیق بیشتر و در 
پژوهش هاى نظرى و بنیادى تعداد محدودترى است. در ادامه 

به ترتیب دسته بندى از رویکردهاى موجود بیان مى شود.

1 . 2 . 1. معمارى متحرك
در این رویکرد با تأکید بر تحرك معمارى و به شکل معمارى 
متحرك  قطعات  یا  و  جابه جایى)  قابل  (گونه هاى  متحرك 
رابرت  مى شود.  توجه  انعطاف پذیرى  به  پیش ساخته)،  (قطعات 
کروننبرگ از دانشگاه لیورپول پژوهش هایى در این زمینه کرده 
است. آثار وى در قالب کتاب هاى معمارى انعطاف پذیر7 (2007)، 
مجموعه مقاالت محیط هاى متحرك8 (1999، 2003، 2005) و 
خانه هاى متحرك9 (2002) عرضه شده است که در آن به تحلیل 
طراحى  مختلف  مقیاس هاى  در  متحرك  معمارى  پتانسیل هاى 
آن  اقتصادى  و  زیبایى شناسانه،  اجرایى،  مبحث هاى  و  معمارى 
مى پردازد. در این زمینه معمار کلمبیایى تبار پیالر اکاواریا10 در دو 
کتاب معمارى متحرك11 (2003) و معمارى متحرك و محیط هاى 
پیش بینى ناپذیر12 (2000) به معرفى نمونه هایى در حوزه هایى نظیر 
پیش ساختگى، معمارى بادى، و ساختارهاى جمع شو پرداخته است. 

1 . 2 . 2. مسکن انعطاف پذیر
معاصر  انعطاف پذیر  مسکن  مبحث  دربارة  عمدتًا  رویکرد  این 
تیل،  جرمى  سرپرستى  به  نام  همین  با  تحقیقاتى  گروه  توسط 
گرفته  شکل  انگلستان،  شفیلد  دانشگاه  معمارى  تئورى  استاد 
است. این گروه تحقیقاتى با مستندسازى 175 نمونه آثار مسکن 
اندازى  راه  به  اقدام  معاصر  دورة  در  غربى  عمدتًا  انعطاف پذیر 
همچنین  کرده اند.  زمینه  این  در   (URL1) تحقیقاتى  وب گاه 
مقاالتى  و   (2007 انعطاف پذیر13(  مسکن  عنوان  با  کتابى 
که  است  شده  منتشر  گروه  این  سوى  از  زمینه  این  در  چند 
با  همراه  معاصر  انعطاف پذیر  مسکن  شاخص  نمونه هاى  آن  در 

تحلیل هاى اجتماعى، اقتصادى، و ساختارى معرفى شده است.

1 . 2 . 3. سیستم ساختمانى باز14 
قابل  طراحى  و  بنا15  نظام  رویکردهاى  دربرگیرنده  رویکرد  این 
ساختارى  اسکلت  نظام  یک  عرضۀ  با  آن  در  و  بوده  تکمیل16 
مطابق  را  متفاوت  پالن هاى  از  تنوعى  مى توان  معمارى، 
این  مبناى  داد.  ارائه  گوناگون  سالیق  و  نیازها،  خواسته ها،  با 
روش، استفاده از روش هاى تولید صنعتى است که در بستر آن، 
خالقیت هایى با امکان تنوع در محصول طراحى بروز مى کند. 
رویکرد منسجم در این زمینه را معمار هلندى از گروه تحقیقاتى 
که  داد  شکل  هابراکن17  هلند)  معماران  تحقیقات  (بنیاد  سار 
و  صنعتى18 (1978)  تولید  جانشین  پشتیباْن  سیستم  کتاب هاى 
گونه گونى ها، طراحى نظام  مند سیستم پشتیبان19 (1986) از آثار 
او در این زمینه است. در این کتاب ها به روش هاى پیش بینى 
تغییرات و لحاظ کردن آن در پالن هاى طراحى شده بر اساس 
مسکن  سیستماتیک  طراحى  و  مى پردازد  مدوالر  قطعات 
انعطاف پذیر را با استفاده از «ساخت پشتیبان»20 و «واحدهاى 

آزاد»21 معرفى مى کند. 
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 21. Detachable Unit 
 22. نک:

Eberhard Zeidler, Multi-use 
Architecture in the Urban 
Context. 
 23. Alan Phillips, Mixed Used 
Development Design.  

 24. عینى فــر، «الگویى براى تحلیل 
انعطاف پذیــرى در مســکن ســنتى 

ایران»، ص 66. 
 25. Kronenburg, Flexible.  
 26. Ian Bently 
 27. Robustness 

 28. این بنتلى و دیگران، محیط هاى 
پاسخ ده، ص 5 و 157. 

1 . 2 . 4. معمارى چندکارکردى 
نگرش  نقد  در  چندعملکردى  حوزه بندى هاى  به  گرایش 
تخصصى گراى مدرن و با هدف نزدیکى بیشتر به فعالیت هاى 
زندگى واقعى و ایجاد سرزندگى بیشتر و پاسخ به نیازهاى متنوع 
کاربران شکل گرفت. از جمله آثار در این زمینه کتاب معمارى 
سیدلر22  ابرهارد  اثر   (1983) شهرى  زمینۀ  در  چندکارکردى 
از  بنا  چندعملکردى  جنبه هاى  که  است  معتقد  نویسنده  است. 
خصوصیات محیطى تأثیر مى گیرد. او مزایاى این ارتباط را در 
زمینۀ بهبود کیفیت و سرزندگى مسیرهاى پیاده و تأثیر بر بافت 
فیلیپز  آلن  همچنین  مى کند.  تبیین  عمومى  فضاهاى  و  شهرى 
در کتاب طرح توسعۀ چندکارکردى23 (1993) به موضوع ادغام 
فضاهاى تفریح، کار، و سکونت توجه دارد و ادغام فضاهاى کار 
و تفریح را در بستر حوزه هاى سبز شهرى مد نظر قرار مى دهد. 

2. انعطاف پذیرى: مفاهیم و قابلیت ها 
مى توان چنین تعریف کرد که «انعطاف پذیرى به قابلیت تغییر 
محیط  طراحى  و  معمارى  در  مى شود.  گفته  اجسام  و  اشیا  در 
فضاى  سامان دهى  و  فضایى  انعطاف پذیرى  واژه  این  از  منظور 
انسان ساخت و تغییر در آن براى دستیابى به شرایط، نیازها، و 

کاربست هاى جدید است».24 همچنین انعطاف پذیرى به  صورت 
عام به قابلیت تغییر گفته مى شود.25 بنتلى26 براى تبیین مفهوم 
براى  بتوانند  که  مى کند  اشاره  مکان هایى  به  انعطاف پذیرى27 
به  بیشترى  انتخاب   حق  و  شوند  استفاده  متنوعى  منظورهاى 
کاربران عرضه دارند.28 مفهوم مورد نظر از انعطاف پذیرى در این 
تغییر  از  اعم  به تغییرپذیرى،  آن  در  که  است  نوشتار رویکردى 
کالبدى و عملکردى، به منظور پاسخ به تغییر نیازهاى کارکردى 

و فعالیتى کاربران توجه مى شود.29 
که  است  فضایى  قابلیت هاى  از  مجموعه اى  انعطاف پذیرى 
کالبد  سازمان  چنانچه  باشد.  داشته  متفاوتى  جنبه هاى  مى تواند 
فضایى هر اثر معمارى متشکل از «حوزه هاى کالبدى فضایى» 
(روابط  آن ها»  بین  اتصال  و  «ارتباط  و  ساختارى)  (اجزاى 
کدام  هر  با  نسبت  در  (ت 1)،  شود30  گرفته  نظر  در  ساختارى) 
کرد.  مطرح  را  انعطاف پذیرى  از  متفاوتى  قابلیت هاى  مى توان 
انعطاف پذیرى مى تواند از جنبۀ کیفیت ارتباطات بین حوزه هاى 
فضایى و همچنین کیفیت و تعداد حوزه هاى فضایى بررسى شود. 
ارتباطات  به  آن  در  که  انعطاف پذیرى  از  قابلیتى  توجیه،  این  با 
منعطف و امکان تنظیم ما بین حوزه هاى فضایى توجه مى شود، 
در این نوشتار تحت عنوان «اتصال نرم» تبیین مى گردد. قابلیتى 
که از طریق توجه به تنوع مقیاس و تعدد حوزه هاى فضایى، تغییر 
و تنظیمات الزم عملکردى را در کلیت سازمان فضایى محقق 
از  که  قابلیتى  و  مکان ها»  تعدد  و  عنوان «تنوع  تحت  مى کند، 
حوزه هاى  از  یک  هر  در  فعالیت،  تغییر  قابلیت  به  توجه  طریق 
فضایى، تنظیمات الزم عملکردى را محقق مى کند، تحت عنوان 

«تنوع و تعدد مکان ها» بررسى مى شود.
این  تأثیرگذارى  چگونگى  و  چرایى  درباره  بیشتر  توضیح 
رویکردها  بررسى  خالل  در  انعطاف  پذیرى  قابلیت  بر  ویژگى ها 

ذکر مى شود.31

انواع  نسبت  دیاگرام   .1 ت 
و  انعطاف پذیرى  قابلیت هاى 
فضایى  کالبد  سازمان  ارکان 
معمارى. مأخذ: نگارنده.

ارتباطاتاجزا

حوزه هاى 
فضایى

ارتباطات بین 
حوزه ها

مکان هاى 
چندعملکردى

تنوع و تعدد 
مکان ها

ارکان انتظام دهنده ساختار

ارکان انتظام دهندة
سازمان کالبد فضایى معمارى

انواع قابلیت هاى انعطاف پذیرى متأثر از 
ارکان سازمان کالبد فضایى معمارى

اتصال 
نرم
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انعطاف پذیرى  حــال  عیــن   29. در 
در معمــارى مى تواند در پاســخ به 
تغییراتى از انواع اقلیمى، ســاختارى، 
و غیــره شــکل گیرد که بــا  عنوان 
انعطاف پذیرى اقلیمى، ساختارى، و... 
مى تواند گرایشات دیگرى از موضوع 

را شکل دهد. 
 30. «ســاختار» و سیســتم انتظامى 
هســتند از «اجــزا و روابــط» (نک: 
 B. Hillier & A. Leaman,
 ‘Structure, System and
 Transformation’, p. 43,
 66; Arnulf Lüchinger,
 Structuralism in
 Architecture and Urban

 .(Planning, p. 15
 31. همچنیــن تعریــف دقیق تر این 
توضیحات  تبییــن  از  پس  ویژگى ها 
بیشــتر در زمینۀ مصادیق در بخش 

جمع بندى بیان مى شود. 

3. انعطاف پذیرى در رویکرد معمارى 
سنتى 

در آثار معمارى دورة سنتى، در عین محدودیت هاى موجود در 
فناورى ساخت، راهکارهاى قابل  توجهى از انعطاف پذیرى براى 
پاسخ گویى بنا به تغییر فعالیت ها، خواسته ها، و نیازها پیش بینى 
شده بود. این راهکارها در انواع مختلف آثار معمارى سنتى تشابه 
معمارى  از  شاخص  گونۀ  درون گرا،  سنتى  مسکن  دارد.  زیادى 
راهکارها  این  از  جامعى  نمود  که  بابت  این  از  ایران،  سنتى 
در  انعطاف پذیرى  قابلیت هاى  تبیین  منظور  به  مى کند،  عرضه 
بیان  که  همان گونه  هرچند  است.32  شده  انتخاب  رویکرد  این 
بنا  زیادى  حد  تا  سنتى،  مسکن  در  اتخاذشده  راهکارهاى  شد، 
به تناسب عملکردى، در گونه هاى دیگر معمارى سنتى نیز قابل 

پیگیرى هستند.
با توجه به سابقۀ آشنایى مخاطبین نسبت به معمارى مسکن 
آن  معمارى  عمومى  ویژگى هاى  معرفى  از  درون گرا،  سنتى 

صرف  نظر شده است و ذکر نکات اصلى مرتبط با موضوع، در 
حین تحلیل قابلیت ها («اتصال نرم»، «تنوع و تعدد مکان ها»، و 

«مکان هاى چندعملکردى») تبیین مى شود.

3 . 1. تحلیل نوع قابلیت در رویکرد 
انعطاف پذیرى معمارى سنتى 

3 . 1 . 1. اتصال نرم
درگاه  صورت  به  نرم  اتصال  تعبیۀ  ایران،  سنتى  خانه هاى  در 
قابل تنظیم یا مفصل میان فضاها نقش مهمى در سازمان کلى بنا 
داشته است. معموًال در این خانه ها بین اتاق هاى مجاور از طریق 
مى گردد.  برقرار  کنترل شده اى  اتصال  قابل  تنظیم  دروازه هاى 
حوزه هاى  و  داالن ها  و  ورودى  فضاهاى  سامانۀ  همچنین 
و  درون  فضاى  ارتباطى  مفصل  کارکرد  یا  آن،  الحاقى  جانبى 
بیرون، عامل کنترل و تنظیم ارتباط با بیرون محسوب مى شود. 
میان  مفصل  خواب  بهار  یا  صفه  نیز،  خانه  داخلى  سازمان  در 

نرم  اتصال  شکل گیرى   .2 ت 
قابل  تنظیم  دروازه هاى  قالب  در 
حوزه ها،  بین  مرز  در  مفاصل  یا 
یزد.  گازرگاه  محله  در  خانه اى 
و  قزلباش  محمدرضا  نقشه:  مأخذ 
فرهاد ابوالضیاء، الفباى کالبد خانه 

سنتى یزد، ص 23.
ورودى  1. درگاه  فضاها:  چیدمان 
4. حیاط  3. داالن  2. هشتى 
بادگیر   و  6. تاالر  5. تخت گاه 
7. اتاق سه درى 8. اتاق پنج درى 
9. اتاق ارسى 10. مطبخ و آب انبار 

11. مردگرد 12. طنبى
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 32. به نظر مى رســد که مســکن از 
جمله کارکردهایى اســت که چه در 
طى شــبانه روز و چه در طول ســال 
کاربر تعامل زیادى با آن دارد. از این 
رو الزم اســت انعطاف باالیى داشته 
باشد تا در ایجاد تغییر مطابق با تغییر 
نیازها در طى زمــان و در مواجهه با 
کاربران متفاوت توانا باشــد. به این 
در  انعطاف پذیرى  موضــوع  دلیــل، 
مسکن نه تنها در معمارى سنتى؛ بلکه 
در معمارى معاصر اهمیت ویژه داشته 

و مورد توجه بوده است. 
 33. ایوانى که ســه طرف آن پوشیده 
اســت و امکان دسترسى به فضاهاى 

دیگر را ایجاد مى کند. این فضا 

فضاهاى اصلى مانند پنج درى یا تاالر با حیاط است. مردگردها 
بخش هاى  در  هستند.  حیاط   با  اتاق ها  ارتباط  و  اتصال  عامل 
حیاط  و  تختگاه33  نظیر  متنوع  خردفضاهاى  از  انواعى  دیگر، 
خلوت (نورگیر) نقش مفصل را براى اتصال با فضاهاى اطراف 

خود دارند34 که در انعطاف فضاها نقش مؤثرى دارند (ت 2). 
همان گونه که در مثال هاى «ت 2» انواع مفاصل در خانۀ 
سنتى، قابل بررسى است، این قابلیت تنظیم مى تواند در حوزة ما 
بین فضاهاى بسته (ت 3) و یا در نسبت با فضاهاى باز و بسته 
(ت 4) محقق شود. در حالت دوم مى توان بیان کرد که اتصال 

نرم نوعى قابلیت توسعه یا انبساط فضایى ایجاد مى کند.

با  معمارى  اثر  شدن  هماهنگ  قابلیت  موجب  ویژگى  این 
کّمى  کاهش  یا  افزایش  قابلیت  همچنین  است.  جدید  شرایط 
به  بازگشت  امکان  و  آن ها  تجمیع  یا  تفکیک  طریق  از  فضاها 
خصوص،  همین  در  مى گردد.  میسر  طریق  این  از  اولیه  طرح 
به  را،  خانه  عمودى  و  افقى  روابط  تنظیم  امکان  ویژگى  چنین 
دلیل انطباق با تغییرات زندگى روزانه و فصلى، ایجاد مى کند.35 

3 . 1 . 2. تنوع و تعدد مکان ها
در کلیت سازمان دهى خانۀ سنتى ایرانى در گونۀ درون گرا، تنوع 
و تعددى از حوزه هاى کوچک و بزرگ در گرداگرد حوزة مرکزى 
شکل مى گیرد. این حوزه ها، بنا به شرایط و بر اساس نیازهاى 
جدید، مى توانند نقش و عملکرد متفاوتى داشته باشند (ت 5). در 
این خانه ها فضاهاى متنوع به لحاظ مقیاس در سه مقیاس خرد، 
میانى، و کالن بودند.36 بنا یر این، بسته به نوع و شرایط رویداد 

شکل گیرى  باال).  (راست،   3 ت 
دروازه ها   قالب  در  نرم  اتصال 
مرز  در  قابل تنظیم  مفاصل  یا 
در  جهان آرایى  خانۀ  فضاها،  بین 
اسناد  مرکز  نقشه:  مأخذ  کاشان، 
و  معمارى  دانشکدة  تحقیقات  و 
اول:  دفتر  گنجنامه،  شهرسازى. 
خانه هاى کاشان ، ص 62.
شکل گیرى  پایین).  (راست،   4 ت 
مفاصل  قالب  در  نرم  اتصال 
قابل تنظیم در مرز بین فضاهاى باز و 
بسته که قابلیت بسط فضایى بوجود 
مى آوایجاد مى کند، خانۀ جهان آرایى 
در کاشان، مأخذ نقشه: همان  جا.

ت 5 (چپ). شکل گیرى فضاهاى 
مقیاس هاى  با  متعدد  و  متنوع 
خانه اى  حیاط،  اطراف  در  متفاوت 
در محلۀ گازرگاه یزد، مأخذ نقشه: 
قزلباش و ابوالضیاء، همان.
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 معموًال از سطح حیاط باالتر 
اســت (محمدرضا قزلبــاش و فرهاد 
ســنتى  خانۀ  کالبد  الفباى  ابوالضیاء، 

یزد، ص 117). 
 34. براى اطالعات بیشــتر در زمینۀ 
ســازماندهى مســکن ســنتى نک: 
قزلباش و ابوالضیاء، الفباى کالبد خانه 

سنتى یزد. 
 35. نــک: عینى فــر، «الگویى براى 
مســکن  در  انعطاف پذیرى  تحلیــل 

سنتى ایران». 
 36. نک: همان. 

 37. اتاق سرپوشــیدة کشیدة و بزرگ 
واقع در پشــت تاالر که حالت سرسرا 
دارد و معموًال از ســقف نور مى گیرد 
(قزلبــاش و ابوالضیــاء، همان، ص 
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یا کارکرد جدید، کاربر مى توانست از مجموعه متنوع فضاها که 
در مقیاس هاى مختلف عرضه شده اند، مقیاس مناسب مد نظر 
خود را انتخاب کند و عملکرد جدیدى جانمایى گردد. از این رو، 
مى کنند،  عرضه  که  متنوعى  انتخاب هاى  حق  و  گزینه ها  این 
موجبات انطباق فضایى با تغییر نیازهاى کاربر را ایجاد مى کنند.

معموًال فضاهاى در مقیاس میانى در حاشیۀ فضاى مقیاس 
مقیاس  در  فضاهاى  همچنین   .(6 (ت  مى گیرند  شکل  کالن 
خرد در حاشیۀ فضاهاى با مقیاس میانى یا کالن در نظر گرفته 
فضاى  نظیر  خردفضاهایى  شکل گیرى  مثال،  طور  به  مى شوند. 
طنبى37 در پشت تاالر38، پستو39 یا سرانداز در پشت اتاق و در 
مقیاس خردتر از آن، انواع طاقچه ها و رف ها40 در دیوارة اتاق ها، 
که در فراهم کردن تنوع و تعدد خردفضاها در جداره هاى اتاق ها 
و بروز انعطاف پذیرى در مقیاس تک فضاها مؤثرند، در این زمینه 

قابل ذکر است (ت 7 و 8).

نظر  از  هم  و  فضایى  مقیاس هاى  نظر  از  هم  تنوع  این 
ویژگى هاى فضایى نظیر باز، نیمه باز، و بسته بودن مطرح است. 
تنوعات زیادى از انواع فضاهاى باز (به  صورت انواع حیاط هاى 
(به  نیمه باز  فضاهاى  خلوت)،  حیاط هاى  یا  بیرونى  و  اندرونى 

شکل گیرى  (راست).    6 ت 
فضاهاى در مقیاس میانى (اتاق ها) 
در اطراف فضاى با مقیاس کالن 
(حیاط)، خانه اى در محله گازرگاه 

یزد، مأخذ نقشه: همان  جا.
شکل گیرى  باال).   (چپ،   7 ت 
فضاهاى در مقیاس خرد (مردگرد یا 
تختگاه) در اطراف فضاى با مقیاس 
محلۀ  در  خانه اى  (اتاق ها)،  میانى 
گازرگاه یزد، مأخذ نقشه: همان  جا.

شکل گیرى  پایین).   (چپ،   8 ت 
اطراف  در  مقیاس  خرد  حوزه هاى 
نمونه:  این  در  اصلى.  فضاهاى 
و  طاقچه ها  طنبى،  شکل گیرى 
تاالر  تاالر،   اطراف  در  رف ها 
یزد،  گازرگاه  محلۀ  در  خانه اى 

مأخذ نقشه: همان  جا.
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 38. اتــاق بزرگ یا ســالن در یزد به 
اتاق یا ایوان بزرگى گفته مى شود که 
جلویش باز اســت و به هواى آزاد راه 

دارد (همان، ص 117). 
 39. انبار کوچکى که پشت یا در کنار 

اتاق ساخته مى شود (همان جا). 
 40. طاقچــه اى که در دیــوار اتاق با 
گچ، گل، تخته، و... مى سازند و چیزها 
را روى آن مى گذارنــد (همــان، ص 
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 41. همان، ص 25. 

صورت انواع ایوان ها، تاالرها، مردگردها، و تختگاه ها) و فضاهاى 
یا  ارسى،  پنج درى،  سه درى،  اتاق هاى  انواع  صورت  (به  بسته 
باالخانۀ گوشوار) در خانه هاى سنتى هست. این تنوعات فضایى 
انطباق پذیرى باالیى را، بنا به تغییر شرایط، به کلیت خانۀ سنتى 

مى بخشد. 
در عین حال قابل توجه است که حضور اتصال نرم ما  بین 
را  فضایى  متفاوت  ترکیب هاى  از  تعددى  متنوع،  فضاهاى  این 
را  جدید  کارکردهاى  پذیرش  قابلیت  که   (9 (ت  شکل مى دهد 
نرم  اتصال  قابلیت،  دو  این  هم زمانى  حیث  این  از  مى برد.  باال 
و تنوع و تعدد مکان ها، در تحقق ترکیب هاى متنوع فضایى و 

انعطاف پذیرى متأثر از آن تأثیر زیادى دارد.
دسترسى آسان و خوانا از حیاط به اتاق ها، در عین تنوع و 
تعدد حوزه ها، زمینۀ تحقق این ترکیب بندى هاى متنوع را میسر 

مى کرده است. چرا که در این صورت حوزه هاى مختلف از نظر 
حالت دسترسى، استقالل دارند و به صورت تک و یا در ترکیب 

با دیگر حوزه ها قابلیت استفاده داشتند (ت 10).

3 . 1 . 3. مکان هاى چندعملکردى
فضاها در آثار سنتى قابلیت چندعملکردى دارند، چرا که مبتنى 
بر جنبه هاى مکانى طراحى شده اند. به بیان دیگر، مبناى طراحى 
با تکیه بر کیفیت مکانى است و بر عملکرد خاصى متکى نیست. 
و  متنوع  فعالیت هاى  و  کارکردها  پذیرش  بستر  فضا  رو  این  از 
متعددى را شکل مى دهد. چنین فضاهایى مى توانند در هر زمان، 
امکان پاسخ به عملکردهاى گوناگون و تبدیل آن ها به یکدیگر 
را داشته باشد. «در خانۀ سنتى ایرانى، فضاها بر حسب، روز، ماه، 
و سال، به فراخور زمان، جواب گوى نیازهاى متفاوتى هستند».41 

تحقق  امکان  (راست).    9 ت 
فضایى  متفاوت  ترکیب بندى هاى 
دو  هم  زمان  تحقق  واسطۀ  به 
مکان ها»  تعدد  و  «تنوع  قابلیت 
و «اتصال نرم»، خانه اى در محلۀ 
گازرگاه یزد، مأخذ نقشه: همان  جا.

تحقق  امکان  (چپ).   10 ت 
فضاها  از  متنوع  ترکیب بندى هاى 
مستقل،    دسترسى  واسطۀ  به 
خانه اى  اتاق ها،  به  خوانا  و  آسان 
در محلۀ گازرگاه یزد، مأخذ نقشه: 
همان  جا.
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عالوه بر ویژگى هاى مکانى، حضور کمرنگ مبلمان و تأثیر 
حضور حوزه هاى خالى در فضا (که به دلیل وقوع فعالیت ها روى 
زندگى  سبک  پیرو  و  ویژه،  مبلمان  به  وابستگى  بدون  زمین، 
سنتى محقق مى شود) چنین تأثیرى از تبدیل پذیرى عملکردى 
را مضاعف مى کند. مبلمان در حداقل موجود و به صورت اسباب 
یا  پشتى  نظیر  (اسبابى  چندکارکردى  اغلب  و  سبک،  ساده، 
تخت هاى سنتى) بوده است و بر فضاى اتاق ها سیطره نداشت. 
حاشیۀ  در  ساده  مبلمان  همین  قرارگیرى  دلیل  به  همچنین، 
فعالیت هاى  وقوع  براى  میانه،  در  فضا  عمدة  بخش  اتاق ها، 

مختلف، آزاد و مهیا بود (ت 11).
این قابلیت نه تنها در فضاى بستۀ اتاق ها؛ بلکه در فضاهاى 
باز و نیمه باز نیز قابل پیگیرى است. ویژگى ها و ابعاد مکانى در 
فضاهاى باز و نیمه باز نیز چنان رعایت شده اند که چنین قابلیتى 
در  بسته،  فضاى  فعالیت هاى  از  بسیارى  اینکه  کما  دهد.  رخ 
زمان هاى خاص و با وقوع انبساط فضایى، در فضاهاى نیمه باز 

و باز امکان تحقق دارند.
«مکان هاى  قابلیت  که  است  توجه  قابل  همچنین 
چندعملکردى» مکمل تحقق دو قابلیت پیشین، یعنى «اتصال 

نرم» و «تنوع و تعدد مکان ها» است:
و  انبساط  قابلیت  نرم  اتصال  شد،  بیان  که  همان گونه  ـ 
انقباض فضایى در نسبت با حوزه هاى مجاور را فراهم مى آورد. 
به این ترتیب حوزه ها مى توانند عملکرد پشتیبان یکدیگر را داشته 
زمان نیاز به فضاى وسیع تر و  باشند و کمبودهاى احتمالى در 
یا جابه جایى حوزه ها را جبران کنند. الزمۀ تحقق چنین ویژگى 
پشتیبان،  مجاور  حوزة  یک  منزلۀ  به  حوزه،  هر  که  است  این 
بتواند غیر از کارکرد اولیۀ خود، در صورت متصل شدن به حوزة 
باشد.  دارا  نیز  را  مجاور  حوزة  با  مرتبط  جدید  کارکرد  مجاور، 
بنا بر این الزم است در عین وجود اتصال نرم ما بین حوزه ها، 
نیز  چندعملکردى»  قابلیت «مکان هاى  از  حوزه ها  از  کدام  هر 
برخوردار باشند. در این  صورت مى توان گفت که بدون قابلیت 

از  نرم»  «اتصال  قابلیت  وقوع  چندعملکردى»،  «مکان هاى 
کارایى الزم برخوردار نمى گردد.

ـ همچنین همان گونه که بیان شد، با توجه به قابلیت تنوع 
نیازهاى  و  شرایط  به  بسته  مى توانست  کاربر  مکان ها،  تعدد  و 
مختلف  مقیاس هاى  در  که  فضاها  متنوع  مجموعۀ  از  جدید، 
و  کند  انتخاب  را  خود  نظر  مد  مناسب  مقیاس  شده اند،  عرضه 
عملکرد جدیدى جانمایى گردد. الزمۀ تحقق چنین ویژگى این 
دارند،  مقیاس  تنوع  اینکه  عین  در  فضایى  حوزه هاى  که  است 

کارکردها  تحقق  امکان    .11 ت 
متعدد  و  متنوع  فعالیت هاى  و 
مکان  مثابۀ  به   اتاق ها  در 
شرقى  جبهۀ  چندعملکردى، 
یزد،  گازرگاه  محلۀ  در  خانه اى 

مأخذ نقشه: همان  جا.
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قابلیت پذیرش عملکرد جدید را نیز داشته باشند. پس الزم است 
در عین وجود تنوع و تعدد مکان ها، هر کدام از حوزه ها از قابلیت 
«مکان هاى چندعملکردى» نیز برخوردار باشند. در این  صورت 
چندعملکردى»،  «مکان هاى  قابلیت  بدون  که  گفت  مى توان 
برخوردار  الزم  کارایى  از  مکان ها»  تعدد  قابلیت «تنوع و  وقوع 

نمى گردد.
با توجه به نکتۀ اخیر در کنار توجهى که در بخش قبل به 
مکان ها»  تعدد  و  «تنوع  و  نرم»  «اتصال  قابلیت  دو  وابستگى 
«اتصال  قابلیت  سه  هر  که  کرد  بیان  مى توان  گرفت،  صورت 
نرم»، «تنوع و تعدد مکان ها» و «مکان هاى چندعملکردى» به  
هم وابسته هستند، به  صورتى که بدون هر یک، سیستم عمومى 

انعطاف پذیر در نظام طراحى سنتى دچار اختالل مى شود. 
«اتصال  قابلیت هاى  زمینۀ  در  گرفته  صورت  تحلیل هاى 
نرم»، «تنوع و تعدد مکان ها» و «مکان هاى چندعملکردى» در 
بخش هاى 3 . 1 . 1، 3 . 1 . 2، و 3 . 1 . 3 نشان مى دهد که 
این قابلیت ها تا حد مناسبى در رویکرد سنتى مورد توجه بوده و 

محقق مى شده است (ت 12).

4. انعطاف پذیرى در رویکردهاى معمارى 
معاصر 

مطالعه و تجربه در زمینۀ انعطاف پذیرى به صورت یک موضوع 
ویژه از دورة مدرن آغاز شد. با وقوع رویکردهاى پوزیتیویستى در 
کنار رویکردهاى خرد گرا و عملکردگرا در دورة مدرن، دیدگاه  هاى 
ظهور  با  به تدریج  شد.  گذاشته  کنار  سنتى  و  کالسیک  کل نگر 
عدم  قطعیت  بر  مبتنى  و  نسبیت گرا،  کثرت گرا،  دیدگاه هاى 
شکل گرفته در دورة پست  مدرن در کنار پیشرفت هاى تکنیکى 
انعطاف پذیرى  زمینۀ  در  متکثر  رویکردهایى  ساختمان سازى، 
ابعاد  از  خاص  زمینه اى  بر  کدام  هر  رویکردها  این  شد.  ایجاد 
راهکارهاى  این  رو  از  و  داشتند  تمرکز  انعطاف پذیرى  با  مرتبط 

طراحى انعطاف پذیر نیز تنوع زیادى یافتند.

4 . 1. معرفى راهکارهاى انعطاف پذیرى در 
معمارى معاصر

نمونه هاى  بررسى  با  نوشتار،  این  در  کلى  دسته بندى  یک  در 
موجود، روش هاى اجرایى انعطاف پذیرى معاصر در هشت گروه 
و به صورت هشت راهکار اصلى ارائه شده است. معرفى راهکارها 
همراه با ارائۀ 34 نمونه، به طور نماینده، از مجموع نمونه هایى 
جدول  در  بوده اند،  انعطاف پذیرى  کاربرد  روند  در  نحوى  به  که 

«ت 13» تکمیل مى گردد. 

4 . 1 . 1. سامانۀ ساختمانى باز
این راهکار حاصل پیشرفت فناورى و امکان تفکیک عناصر باربر 
و تیغه هاى جداکننده در طراحى معمارى بود و بر اساس آن ایدة 
پالن باز و آزاد در دورة معاصر مطرح شده است. هدف اصلى این 
سامانۀ اجرایى، عرضۀ روش خاصى در طراحى است که با تدوین 
یک سازوکار بتواند در شرایط متفاوت و با توجه به خواسته هاى 
این  تأثیر  عمده  بدهد.  متقاضى  به  را  مناسب  طرح  گوناگون، 
روش بر انعطاف پذیرى از طریق به حداقل رساندن عناصر باربر 

قابلیت هاى  انواع  دیاگرام   .12 ت 
انعطاف پذیرى و میزان تحقق آنها 
در معمارى سنتى، مأخذ: نگارنده.

انواع قابلیت هاى انعطاف پذیرى میزان تحقق قابلیت هاى انعطاف پذیرى در 
معمارى سنتى

اتصال نرم

تنوع و
تعدد مکان ها

مکان هاى چند 
عملکردى

اتصال نرم

تنوع و
تعدد مکان ها

مکان هاى چند 
عملکردى
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 42. بــراى اطالعات بیشــتر در این 
زمینه نک:

 Kendall, Residential open 
building.  
 43. Dymaxion House 
 44. Buckminster Fuller 
 45. R.W. Marks, The 
Dymaxion World of 
Buckminister Fuller, pp. 
130-131. 
 46. James Stirling, James 
Gowan 
 47. Bernard Leupen, et al, 
Time-Based Architecture. 
 48. Unlimited Growth 

 49. نک: 
Kronenburg, Houses in 
Motion. 

به مثابۀ حوزة ثابت و درنتیجه گسترش حوزة قابل  تغییر است. 
ایدةه پالن باز اولین بار در طرح دومینوى لوکوربوزیه مطرح شد 
که به راهکارى تأثیرگذار براى تحقق انعطاف پذیرى تبدیل شد. 
انعطاف پذیرى در معمارى هاى  تک، تفسیر و کاربرد جدیدى از 
مفهوم پالن باز است. رویکرد «سامانۀ ساختمانى باز» نیز مبتنى 
بر این ایده گسترش مى یابد. در این سامانه، به انعطاف فضاها با 
امکان طراحى آزاد در ساختار باز توجه مى شود. براى این منظور، 
فضاى ناتمام و تقسیم نشده اى عرضه مى گردد که قابلیت هایى 
شده  پیش بینى  آن  در  فضایى  مختلف  تقسیمات  و  چیدمان  از 
جداسازى  و  داخلى  ساختار  پرکردن  براى  روش،  این  در  است. 
استفاده  مدوالر  و  پیش ساخته  دیواره هاى  از  معموًال  فضاها، 
راستاى  در  منعطف،  تأسیساتى  راهکارهاى  همچنین  مى شود. 

امکان جابه جایى حوزه هاى تأسیساتى به کار گرفته مى شود.42 

4 . 1 . 2. مدول هاى پیش ساخته 
الهام بخش  پیش ساختگى  صنعت  و  ساختمان  صنعتى  تولید 
بسیارى از رویکردهاى انعطاف پذیر در قرن گذشته بوده است. 
آماده  کردن  براى  ساخت  فناورى  کاربرد  در  روش  این  اهمیت 
اجزاى ساختمان در کارگاه یا کارخانه و اتصال آن ها در محل 
تغییر  امکان  و  تولید  در  سهولت  و  سرعت  دلیل  به  که،  است 
چیدمان، انعطاف ایجاد مى کند. انعطاف پذیرى در این روش با 
بهره گیرى از ترکیب هاى مختلف مدول هاى پیش ساخته حاصل 
مى شود و امکان تحقق برخى از ایده هاى آینده نگر نظیر ایده هاى 
«متابولیست ها» یا «آرشیگرام» فراهم مى گردد. در بسیارى از 
نمونه هاى بعدى نیز تلفیق سامانۀ اسکلت ثابت و قطعات مدوالر 
قابل  تغییر براى ارائۀ طراحى منعطف به کار گرفته شد. در این 
روش ها، ارتباط سیال میان قطعات سوارشونده فراهم مى شود، 
به  صورتى که مى توانند بر حسب نیاز به هم متصل یا تفکیک 
شوند. انواع دیگر کاربرد این راهکار در معمارى متحرك است 
که اولین بار با طرح «خانۀ دى ماکسیون»43 از سوى باکمینستر 

فولر44 مطرح شد. طرح یادشده درواقع حاصل اتصال فضاهاى 
مجزا و پیش ساختۀ خدماتى و تأسیساتى بود که کنار هم قرار 
مى گیرند و در کل طرح نهایى را پدید مى آورند. تأسیسات این 
خانه درون پایۀ مرکزى آن قرار مى گرفت و وسایل داخلى آن 
نیز به صورت متحرك یا جمع شو طراحى شده بود. از قابلیت هاى 
خاص این خانه امکان حرکت آن بود.45 در ادامۀ این تفکر، انواع 
ادغام،  حرکت،  قابلیت  با  پیش ساخته  و  متحرك  مدول هاى 

تفکیک، و تغییرپذیرى مطرح مى شوند. 

4 . 1 . 3. اتاق هاى همسان
در این روش با بنا کردن مجموعه اى از اتاق هاى همسان، مشابه، 
مسکونى،  نمونه هاى  در  به ویژه  یکسان،  نسبتًا  دسترسى  با  و 
تالش مى شود تا کارکرد و چیدمان فضایى دلخواه از حوزه هاى 

عمومى و خصوصى از سوى کاربر در طرح اعمال شود. 

4 . 1 . 4. قابلیت توسعه
زمان،  طى  در  توسعه  امکان  پیش بینى  با  راهکار  این 
انعطاف پذیرى را محقق مى کند. قابلیت توسعه مى تواند از طریق 
تخصیص فضاى معین براى توسعۀ عمودى یا افقى شکل   گیرد. 
جیمز  و  استرلینگ  جیمز  طرح  رویکرد،  این  ویژة  نمونه هاى  از 
یا  رشد  با  متناسب  تغییرپذیر  مسکونى  منزل  یک  براى  گوان46 
کاهش بعد خانوار است که مراحل مختلف زندگى یک خانواده 
در نظر گرفته مى شود و بر اساس آن طراحى مى گردد.47 برخى 
پالن  ویژگى  بر  اتکا  با  راهکار،  این  در  شده  طراحى  موارد  از 
توجهات  انواع  در  مى شود.  نمایش  گذارده  به  آن  قابلیت  آزاد 
دیگر، قابلیت توسعه مى تواند از طریق پیش بینى فضاى نامعین 
نمونه هاى  از  پذیرد.  صورت  آزاد  نسبتًا  حوزة  در  و  توسعه  براى 
آنلیمیتد  «موزة  گسترش  براى  لوکوربوزیه  ایدة  رویکرد،  این 
گروس»48 بود که با امتداد سازمان یافتۀ طرح یک مارپیچ محقق 

مى شد.49 
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4 . 1 . 5. ادغام و تفکیک واحدهاى مجاور 

راهکار دیگر، ایجاد انعطاف با توجه به قابلیت ادغام و تفکیک 
واحدهاى ملکى مجاور است. این رویکرد نیز معموًال با بهره گیرى 

از قابلیت اسکلت آزاد محقق مى شود. 

4 . 1 . 6. فضاى مشترك واحدهاى مجاور 
ایجاد انعطاف با اختصاص فضاى مشترك میان واحدهاى ملکى 
مجاور راهکار دیگر مورد استفاده است. به این ترتیب که بنا به 

توافق دو واحد، این فضاى مشترك مى تواند در هر زمان از سوى 
هر یک از واحدها استفاده شود. 

4 . 1 . 7. دیواره هاى جداکنندة متحرك 
در این راهکار، با امکان باز و بسته شدن سطوح متحرك داخلى 
و خارجى، قابلیت ادغام و تفکیک مابین حوزه ها میسر مى شود. 
در این روش نیز غالبا از قابلیت اسکلت آزاد بهره گرفته مى شود. 
خانه هاى  در  وندرو  میس  طرح  راهکار،  این  اولیه  نمونه هاى  از 

نمونه هاراهکارها

راهکار 1: سامانۀ 
ساختمانى باز

 ایدة پالن باز
1. خانۀ دومینو، 1914،

مأخذ: گروتر، زیباشناسى در معمارى.
2. خانۀ کلمبوس، برلین، 1931، مأخذ: بنه ولو، تاریخ 

3. فس گاسه (Fesstgasse)، اتریش، 1979، ماخذ: معمارى مدرن، ص 133.
URL1. Flexible Housing, Retrieved April

ایدة سامانۀ 
ساختمانى باز 

4. نمونه طرح مجتمع مسکونى، مأخذ: هابراکن و 
5. نکست  21 (Next 21)، ژاپن، 1993، مأخذ: دیگران، گونه گونى ها در خانه سازى.

URL1, ibid.

   
6. خانه فلکسوس22 (Flexsus 22)، ژاپن، 2000، 

ibid :مأخذ

راهکار 2: مدول هاى 
پیش ساخته

ایده هاى آینده 
نگر 

 Capon, :7. نمونه طرح هاى مگااستراکچر، مأخذ
Architectural Theory- Volume One.

.Ibid :8. مرکز نشر و چاپ یاماناشى، ژاپن، مأخذ

سامانۀ اسکلت 
ثابت و قطعات 

مدوالر 
9. ل مارل (Les Marelles)، فرانسه، 1975،سوارشونده

URL1, ibid. :10. ساختمان مرکزى ادارى بیهیر، هلند، 1987، مأخذ
Politano, The Plan-less House. :مأخذ

  URL1, :11. دومینو 21، اسپانیا، 2004، مأخذ
.ibid

نه گانه  راهکارهاى   .13 ت 
نمونه ها.  انواع  و  انعطاف پذیرى 
ماخذ: نگارنده.
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این  در  بود.   (1927) اشتوتگارت  وایسنهوف50  محلۀ  مسکونى 
طرح دیوارها در جهت انعطاف بیشتر به صورت ورقه هاى چوبى 
و با پیچ و مهره به سقف و کف متصل مى شدند و این امکان را 
براى ساکنان خانه به وجود مى آوردند که به میل خودشان محل 

دیوارها و در نتیجه اندازه فضاها را تغییر دهند.51 

4 . 1 . 8. فضاى چندعملکردى 
در این راهکار، فضایى چندعملکردى با مبلمان تغییرپذیر طراحى 

نمونه هاراهکارها

راهکار 2: مدول هاى 
پیش ساخته

معمارى 
 متحرك

 Marks, The Dymaxion :1927، مأخذ ،(Dymaxion) 12. خانۀ دیماکسیون
.World of Buckminister Fuller

   

  Echavaria,:13. طراحى مدول هاى پیش ساختۀ متحرك، مأخذ
Portable Architecture 3

راهکار 3: اتاق هاى 
یکسان

اتاق هاى 
یکسان

Hufeisensied-) 14. هوفیزن زیدلونگ
،(lung

.URL1, ibid :آلمان، مأخذ 
 ،(Eastfields) 15. ایست فیلدز

.Ibid :انگلیس، 1968، مأخذ ،(Wohnhaus) 16. ون هاوس
.Ibid :1982، مأخذ

17. گریف هوف گاسه 
(Grieshofgasse)، اتریش، 

 Leupen,  :1985. مأخذ
Time-Based Architecture

راهکار 4: قابلیت 
توسعه

توسعه در فضاى 
متعین

.Ibid :18. خانۀ گسترش پذیر، 1957، مأخذ
19. خانه دیاگون، هلند، مأخذ: 

 .URL1, ibid

   

20. فرد (Fred)، 1999، مأخذ: 
.Ibid

Wohnan-) 21. ونون الگه
lage) خیابان جنتر، مونیخ. 

.Ibid :مأخذ

توسعه در فضاى 
آزاد

22. موزة توسعه بدون محدودیت، مأخذ: 
چینگ، معمارى، فرم، فضا، و نظم، ص 276.

 ،1976 ،(Flexibo) 23. فلکسیبو
مأخذ: 

.URL1, ibid

.Ibid :24. خانه هاى گسترش پذیر، هلند، 1986، مأخذ

ادامۀ ت 13.
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 50. Weissenhof 
 51. گروتر، همان، ص 261. 

 52. همان، ص 264. 

مى شود که استفاده کننده در آن قادر است در انطباق با تغییرات 
نمونه هاى  از  کند.  سازمان دهى  نو  از  را  داخلى  فضاى  فعالیتى، 
کاربرد این روش طرح والتر گروپیوس براى «تئاتر جامع برلین» 
است. در این طرح َدَوران 180 درجۀ صحنۀ نمایش میان فضا، 
امکان اجراى انواع مختلف برنامه را فراهم مى کرد.52 همچنین 
با  خصوصًا  مسکونى  آپارتمان هاى  طراحى  در  راهکار  این  از 

فضاهاى محدود و کوچک بهره  گرفته  شده است. 
همان طور که گفته شد، نمونه هایى از طرح هاى انعطاف پذیر 
بر اساس راهکارهاى عرضه شده در «ت 13» و ارائه شده است.

4 . 2. تحلیل نوع قابلیت در رویکردهاى 
انعطاف پذیرى معمارى معاصر 

در این بخش تالش مى شود تا رویکردهاى انعطاف پذیرى در دورة 
معاصر، بر اساس سه قابلیت اصلى طرح شده در این تحقیق («اتصال 
نرم»، «تنوع و تعدد مکان ها» و «مکان هاى چندعملکردى») تحلیل 
شوند. به دلیل تعدد رویکردهاى معاصر، تحلیل مد نظر به صورت 

تفکیک شده در نسبت با هر راهکار صورت مى گیرد (ت 14).

نمونه هاراهکارها

 راهکار 5: ادغام و 
تفکیک واحدهاى 

مجاور
ادغام و تفکیک 
واحدهاى مجاور

 .Ibid :25. آپارتمان انعطاف پذیر، هلند، 1984، مأخذ
26. خانۀ انعطاف پذیر، دانمارك، 1986، مأخذ: 

 .Ibid

راهکار 6: فضاى 
مشترك میان 
واحدهاى مجاور

فضاى مشترك 
میان واحدهاى 

مجاور
.Ibid :آلمان، 1972، مأخذ ،(Asemwald) 27. آزموالد

28. ام اشتینبرگ (Am Steinberg)، آلمان، 
.Ibid :1990، مأخذ

راهکار 7: سطوح 
جداکنندة متحرك

سطوح جداکنندة 
متحرك

29. خانه هاى مقرون به صرفۀ حومه اى، انگلیس، مأخذ: 
.Ibid

.Ibid :30. خانه براى چهار نفر، ایتالیا، مأخذ
Graz-Strass-) 31. خانۀ گراس اشتقاسگنگ

.Ibid :اتریش، مأخذ ،(gang

راهکار 8: مبلمان 
متحرك در فضاى 
چندعملکردى

مبلمان متحرك 
در فضاى 
33. آپارتمان با هسته هاى تغییرپذیر، 1990، 32. تئاتر توتال، برلین، مأخذ: گروتر، همان.چندعملکردى

 .URL1, ibid :مأخذ
   

 .Ibid :34. خانۀ تغییرپذیر، انگلستان، مأخذ

ادامۀ ت 13. 
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5. جمع بندى 

رویکردهاى  و  تجارب  از  گرفته  صورت  بررسى هاى  اساس  بر 
اصلى  قابلیت هاى  عمومى،  تعریفى  صورت  به  و  انعطاف پذیرى 

انعطاف پذیرى به این صورت معرفى مى شود:
اتصال نرم: به مفهوم اتصالى است که قابلیت تنظیم و کنترل را میان 
دو حوزة مجاور شکل مى دهد. با برقرارى اتصال نرم، در صورت 
ایجاد شرایط و نیازهاى جدید (مانند پیش آمدن نیاز به فعالیتى 
وسیع تر در یکى از حوزه ها) امکان بسط فضا به فضاى مجاور و 
همچنین برگشت فضا به حالت اول خواهد بود. درنتیجه، حوزه هاى 
پیش بینى  شوند.  منقبض  یا  منبسط  نیاز  به  بنا  مى توانند  فضایى 
این ویژگى ما بین حوزه هاى فضایى، قابلیت ترکیب هاى متنوع و 

گوناگونى را از حوزه هاى فضایى در اثر معمارى پدید مى آورد.
«اتصال نرم» در مقیاس هاى مختلف و همچنین به صورت 
درونى یا بیرونى مى تواند مطرح گردد. اتصال نرم در مرز بیرونى اثر 
معمارى به صورت قابلیت توسعه و با ایجاد قابلیت ادغام با واحد مجاور 
و یا به صورت توسعه در ایوان پیش بینى شده و مى تواند محقق شود. 
این اتصال در مرز بیرونى به لحاظ فرم و اجرا نسبت به اتصال نرم در 
درون فضاى معمارى متفاوت است. اتصال نرم در مقیاس درونى اثر 
معمارى مى تواند در اتصال ما بین حوزه هاى مختلفى صورت گیرد، 
در نسبت بین حوزه هاى عمومى، حوزه هاى خصوصى، و یا حوزه 
عمومى و خصوصى. اتصال نرم ما بین حوزه هاى عمومى در نسبت با 
اتصال نرم مابین حوزه هاى عمومى و خصوصى فرم و اجراى متفاوتى 
را مى طلبد. نوع و میزان به هم پیوستگى فضایى بسته به موقعیت 
اتصال نرم ویژگى هاى متفاوتى خواهد داشت. همچنین این ویژگى ها 
بسته به کارکرد، ابعاد فیزیکى، و همچنین مسائل فرهنگى، اجتماعى، 

و حتى اقلیمى شکل  گیرى متمایزى خواهد داشت. 
در  همچنین  و  سنتى  رویکردهاى  در  در  قابلیت  این 
راهکارهاى 1، 2، 4، 5، 6 و 7 دوران معاصر قابل پیگیرى است.

نظر  از  فضایى  تنوعات  حضور  مفهوم  به  مکان ها:  تعدد  و  تنوع 
کیفیت و مقیاس و تعدد فضاها در یک طرح معمارى است. این 

قابلیت از نظر کالبدى و فعالیتى، موجد تنوع و تکثر مى شود و 
تغییرات کارکردى را با سهولت بیشترى هضم مى کند. 

توجه به قابلیت «تنوع و تعدد مکان ها» امکان بهره بردارى 
بهینه از فضاى موجود را ایجاد مى کند و فضاهاى به دست آمده 
بیش از پیش قابل  کنترل و برنامه ریزى مى شوند. لحاظ کردن 
اصل تنوع، موجد حضور هم زمان حوزه هاى درشت مقیاس براى 
وقوع کارکردهاى اصلى و حوزه هاى خردمقیاسى خواهد بود که 
حس خاطره انگیزى باالیى دارند و حوزه هاى خلوت مناسب را 

در برمى گیرند. 
در  همچنین  و  سنتى  رویکردهاى  در  در  قابلیت  این 

راهکارهاى 2 و 3 دوران معاصر قابل پیگیرى است.
مکان هاى چندعملکردى: به مفهوم شکل گیرى مکان هایى است 
که قابلیت بروز تنوعى از فعالیت ها را در حوزه واحد فراهم مى آورند. 
تحقق چنین قابلیتى مى تواند در لحاظ کردن ویژگى هایى در 
خصوص اجزاى مکان به صورت اجزا و مبلمان چندعملکردى 
مبلمان،  بودن  سبک  خالى،  فضاى  به  توجه  همچنین  باشد. 
یا  جمع شو  و  مبلمان،  بودن  متحرك  مبلمان،  بودن  حاشیه  در 
مکان  عینى  تحقق  در  است  ویژگى هایى  مبلمان  بودن  تاشو 

چندعملکردى مؤثر است.
در مقیاس کلى تر، توجه به ویژگى هاى مکانى از نظر ابعاد و 
کیفیات در تحقق قابلیت مکان عملکردى مؤثر است. به طور کلى 
مى توان بیان کرد که مکان گرایى قابلیت هاى چندظرفیتى در فضا 
ایجاد مى کند. چرا که طراحى بر اساس مکان موجد کیفیاتى در فضا 
است که فراتر از ویژگى هاى عملکردى صرف عمل مى کنند و به 
تعبیرى مشوق حس زندگى و حضور هستند. از این رو رویدادپذیرى 

باالیى دارد و پذیراى تنوع و تعددى از فعالیت ها است. 
این قابلیت در رویکردهاى سنتى و همچنین در راهکارهاى 

3 و 8 دوران معاصر قابل پیگیرى است.
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6. نتیجه گیرى

بر اساس دستاوردهاى این پژوهش، سه قابلیت «اتصال نرم»، 
از  چندعملکردى»  «مکان هاى  و  مکان ها»  تحقق  و  «تنوع 
معمارى  اثر  در  انعطاف پذیرى  تحقق  در  کلیدى  قابلیت هاى 
است  گرفته  شکل  اعتقاد  این  اساس  بر  تحقیق  این  هستند. 
رویکردهاى  در  آن ها  تحلیل  و  قابلیت ها  این  به  توجه  که 
سردرگمى هاى  رفع  و  شفافیت  موجد  مى تواند  انعطاف پذیرى 

موجود در در تعریف و فرایند انعطاف پذیرى گردد.

تحلیل هاى این تحقیق نشان مى دهد که در هر کدام از این 
قابلیت ها از جنبه اى خاص به انعطاف پذیرى توجه کرده اند: در قابلیت 
اول به «نحوة ارتباط»، در قابلیت دوم به «تعداد و مقیاس» و در قابلیت 
سوم به «کیفیات و قابلیت هاى درونى» هر مکان توجه مى شود. از 
این رو مى توان گفت که این قابلیت ها از نظر مفهومى و کارایى تداخل 

و تعارضى نداشته و مى توانند به صورت «مکمل» یکدیگر باشند. 
بر اساس دستاوردهاى این تحقیق مى توان گفت که در رویکرد 
سنتى انعطاف پذیرى در حد فناورى زمان خود به هر سه قابلیت 

تحقق قابلیت هاى انعطاف پذیرى در راهکارهاى معاصرانواع راهکارهاى معاصر

راهکار 1، 
سیستم 

ساختمانى باز

این رویکرد با عنوان رویکرد مادر که نتیجه و دستاورد پیشرفت هاى تکنیکى معمارى مدرن است و پیش نیاز حصول رویکردهاى 
بعدى محسوب مى شود، حائز اهمیت است. این رویکرد در تحقق و حصول رویکردهایى از انعطاف پذیرى وابسته به تحقق دیواره هاى 
سبک، تغییرپذیر، و متحرك (همانند راهکار 4، 5، 6 و 7) نقش مهمى ایفا مى کند. با توجه به اینکه تحقق انعطاف پذیرى در این روش 
متکى بر تیغه هاى سبکى است که در بستر پالن باز قابلیت تغییر مى یابند، مى توان گفت که حصول انعطاف پذیرى در این روش بیشتر 
وابسته به قابلیت «اتصال نرم» است. هرچند این قابلیت نیز به راحتى و روانى و بدون عملیات بنایى قابل تحقق نیست. این رویکرد 

در زمینۀ تحقق «تنوع و تعدد مکان ها» و «مکان هاى چندعملکردى» توجه ویژه اى ندارد.

اتصال نرم

تنوع و
تعدد مکان ها

مکان هاى چند 
عملکردى

راهکار 2 ، 
مدول هاى 
پیش ساخته

این راهکار بیشتر متمرکز بر گوناگونى طرح هاى حاصل از ترکیب هاى متنوع مدول هاى پیش ساختۀ صنعتى است. در این راهکار اصل 
تنوع و حق انتخاب در حد امکان اضافه شدن یا حذف یک یا چند مدول مورد توجه است. مى توان گفت که حصول انعطاف پذیرى در 
این روش بیشتر وابسته به قابلیت «تنوع و تعدد مکان ها» است. هرچند از نظر این قابلیت نیز تعدد به صورت پررنگ تر و تنوع با توجه 
کمتر مد نظر است که در تحقق نیافتن ظرفیت کامل این رویکرد مؤثر است. به لحاظ اتصال مدول ها، در زمان افزودن و یا کاستن، 
به اتصال نرم تا حدى توجه هست؛ ولى مى توان گفت که این تغییر در اتصال به راحتى و بدون عملیات بنایى قابل تحقق نیست. این 

رویکرد در زمینۀ تحقق «مکان هاى چندعملکردى»، توجه ویژه اى ندارد.

اتصال نرم

تنوع و
تعدد مکان ها

مکان هاى چند 
عملکردى

راهکار 3، 
اتاق هاى 
یکسان

توجه این راهکار مبتنى بر حوزه هاى هم ارز و چندعملکردى است که این امکان را براى کاربر مهیا مى کند، که بتواند بنا به نیاز خود، 
حوزه هاى عمومى و خصوصى را تعیین و انتخاب کند. از این رو مى توان گفت که قابلیت «مکان هاى چندعملکردى» مورد توجه بوده 
است؛ اما از سوى دیگر، اتکا به حوزه هاى همسان، ناگزیر قابلیت پایینى از نظر «تنوع و تعدد مکان ها» را مجقق کرده است. از نظر 

توجه به قابلیت «اتصال نرم»، توجه ویژه اى در نمونه ها مشاهده نمى شود.

اتصال نرم

تنوع و
تعدد مکان ها

مکان هاى چند 
عملکردى

راهکار 4، 
قابلیت توسعه

توجه این راهکار بر قابلیت گسترش طرح متمرکز است. از این رو در حوزه هایى که قابلیت گسترش در نظر گرفته شده، قابلیت تغییر 
و تنظیم جداره ها پیش بینى شده است و مى توان قابلیت «اتصال نرم» را در مرز حوزه هاى گسترش پیگیرى کرد. «اتصال نرم»، در 
این حالت، جداره قابل  تنظیم بین حوزة درونى و بیرونى طرح را محقق مى کند. این راهکار به قابلیت هاى «تنوع و تعدد مکان ها» و 

«مکان هاى چندعملکردى»، توجه ویژه اى ندارد.

اتصال نرم

تنوع و
تعدد مکان ها

مکان هاى چند 
عملکردى

قابلیت هاى  .تحلیل   .14 ت 
راهکارهاى  در  انعطاف پذیرى 
معاصر، مأخذ: نگارنده.
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هشت گانۀ  رویکردهاى  در  که  مى رسد  به  نظر  است.  شده  توجه 
معرفى شده در دوران معاصر، در عین عرضۀ راهکارهاى خالق، 
نوآورانه، و پیشرو نسبت به موضوع، همگام با پیشرفت هاى تکنیکى 
زمان، معموًال بر قابلیتى خاص تأکید ویژه شده و به دو قابلیت 
دیگر توجه کافى نگردیده است. از این  رو مى توان این رویکردها 
را رویکردهایى تک قابلیتى معرفى کرد. پیشنهاد این تحقیق براى 
باال بردن انعطاف پذیرى طرح هاى معاصر، توجه به «انعطاف پذیرى 
انعطاف پذیرى  چندقابلیتى»  «انعطاف پذیرى  است.  چندقابلیتى» 

است که در آن به نوع و کیفیت ارتباط ما بین حوزه هاى فضایى، 
به تنوع و تعدد حوزه هاى فضایى، و همچنین به حوزه هاى مکانى 
این  در  دیگر،  بیان  به  مى شود.  هم زمان  توجه  چندعملکردى 
از  رویکرد،  هر  در  مطرح شده  قابلیت  تقویت  و  حفظ  ضمن  نوع 
پتانسیل هاى مغفول و بالقوه از بعد دو قابلیت دیگر نیز بهره بردارى 
را  چندقابلیتى»  «انعطاف پذیرى  مى توان  بنا بر این  مى شود. 
تحقق  و  قابلیت  هرسه  به  هم زمان  توجه  منظور  به  پیشنهادى 

رویکردى جامع و بهینه در زمینۀ انعطاف پذیرى معرفى کرد. 
تحقق قابلیت هاى انعطاف پذیرى در راهکارهاى معاصرانواع راهکارهاى معاصر

راهکار 5، 
قابلیت ادغام 

و تفکیک 
واحدهاى 
مجاور

این راهکار به قابلیت ادغام و تفکیک واحدها، از طریق پیش بینى دیوارة قابل تنظیم بین دو واحد، توجه دارد. از این رو در مرز بین 
واحدها قابلیت «اتصال نرم» محقق مى شود. این راهکار به قابلیت هاى «تنوع و تعدد مکان ها» و «مکان هاى چندعملکردى»، توجه 

ویژه اى ندارد.

اتصال نرم

تنوع و
تعدد مکان ها

مکان هاى چند 
عملکردى

راهکار 
6، فضاى 
مشترك
 میان 

واحدهاى 
مجاور

این راهکار به قابلیت انبساط و انقباض واحدها، از طریق پیش بینى دیواره قابل تنظیم بین دو واحد، توجه دارد. از این رو در مرز بین 
واحدها قابلیت «اتصال نرم» محقق مى شود. این راهکار به قابلیت هاى «تنوع و تعدد مکان ها» و «مکان هاى چندعملکردى»، توجه 

ویژه اى ندارد.

اتصال نرم

تنوع و
تعدد مکان ها

مکان هاى چند 
عملکردى

راهکار 7، 
سطوح 

جداکننده 
متحرك

تمرکز این راهکار بر تغییر در سازمان دهى درونى طرح به وسیلۀ تغییرپذیرى دیواره ها است و از نظر تحقق «اتصال نرم» در موقعیت 
مرزهاى درونى میان حوزه ها، توجه خاص دارد. این راهکار به قابلیت هاى «تنوع و تعدد مکان ها» و «مکان هاى چندعملکردى»، 

توجه ویژه اى ندارد.

اتصال نرم

تنوع و
تعدد مکان ها

مکان هاى چند 
عملکردى

راهکار 8، 
مبلمان 

متحرك در 
فضاى چند 
عملکردى

این راهکار تمرکز بر قابلیت پذیرش عملکردهاى متنوع و چندگانه در فضا دارد که از طریق مبلمان تغییرپذیر حاصل مى شود و از نظر 
تحقق «مکان هاى چندعملکردى» در حوزه هاى درونى توجه خاص دارد. این راهکار به قابلیت هاى «اتصال نرم» و «تنوع و تعدد 

مکان ها»، توجه ویژه اى ندارد.

اتصال نرم

تنوع و
تعدد مکان ها

مکان هاى چند 
عملکردى

ادامۀ ت 14.
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نقش «منظر روزانه» در کیفیت فضاهاى شهرى
مورد پژوهى: مسیر خوابگاه کوى دختران در دانشگاه شهید  بهشتى1
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شایسته على دوست4

کلیدواژگان: ارزیابى بصرى، معمارى منظر، منظر روزانه، فضاهاى شهرى

چکیده

همواره  انسان،  براى  پناهگاهى  و  الگو  مثابۀ  به  محیط  و  طبیعت 
از  بسیارى  پاسخ گوى  و  زیبایى  حس  ارضاکنندة  به ویژه  و  الهام  منبع 
نیازهاى زندگى بوده است. «منظر روزانه» نیز، که دربردارندة بسیارى 
از ویژگى هاى محیط طبیعى است، در مقیاس هاى گوناگون زمینه ساز 
به عالوه،  مى شود.  او  پیرامون  عناصر  و  شرایط  درك  و  انسان  ارتباط 
منظر روزانه و جنبه هاى متفاوت آن در زمان ها و مکان هاى گوناگون 
بر تعامالت و فعالیت هاى روزمرة مردم تأثیر  مى گذارد و در شکل گیرى 
ساختارها و عناصر  و شناخت بیشتر فرایندهاى اجتماعى و مخصوصاً 
منظر نقش به شدت مهمى دارد. بر اساس مطالعات، با وجود اهمیت 
ویژگى مناظرى که همه روزه در معرض فعالیت ها و روند زندگى مردم در 
فضاهاى شهرى است؛ اما، آن گونه که شایسته است، به اهمیت و نقش 
این مناظر روزانه در کیفیت بخشى و چگونگى شرایط زندگى شهرى 
توجه نمى شود. میزان توجه متخصصان برنامه ریزى و طراحى، که در 
تعامل بیشتر با منظر و فضاهاى باز و سبز شهرى هستند، نیز مورد سؤال 
است. از آنجا که رابطۀ مطلوب و معنى دار میان مردم و محیط طبیعى 

و منظر در فعالیت هاى روزانۀ زندگى همانند گذشته نیست، هدف در این پژوهش 
تبیین مفهوم و جنبه هاى اصلى منظر روزانه و تأثیر آن بر ادراك انسانى از دیدگاه 
معمارى منظر است و براى ارزیابى بصرى منظر روزانه، مورد پژوهى بخشى از مسیر 
تردد دانشجویان در محدودة خوابگاه کوى دختران دانشگاه شهید  بهشتى تعیین شد. 
بر اساس روش ترکیبى کیفى و کمى، براى شناسایى خصوصیات منظر و به طور خاص 
سنجش ویژگى هاى منظر روزانه، با تکیه بر نظریه هاى متخصصان و صاحب نظران 
رشته، تصویر ذهنى 40 نفر از دانشجویان دختر ساکن خوابگاه، مخاطبین اصلى منظر 
روزانه در این مکان، ارزیابى شد. بدین ترتیب، داده هاى حاصل از پیمایش میدانى 
جامعۀ مورد مطالعه نیز با استفاده از روش آنتروپى شانون تجزیه وتحلیل شد. یافته هاى 
پژوهش، ضمن مشخص کردن برخى جنبه هاى مهم منظر روزانه و تدقیق ویژگى هاى 
ادراك آن، نشان داد که براى دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى مؤلفه هاى کیفى 
خوانایى با ضریب اهمیت 0/25105، پیچیدگى با ضریب اهمیت 0/25025، پیوستگى 
با ضریب اهمیت 0/25020، و رمز و راز با ضریب اهمیت 0/24848 به ترتیب بیشترین 
اولویت را در میان افراد مورد آزمون دارند. بدیهى است که نتایج پژوهش، با تعیین 
اولویت هاى استفاده کنندگان در مؤلفه هاى منظر روزانه و در زمینۀ فعالیت هاى معمارى، 
معمارى منظر، و طراحى شهرى، مى تواند به توسعه و تعمیم اهداف کیفى و کمى 

محیطى در فرایند برنامه ریزى و طراحى فضاهاى شهرى کمک کند.
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افکار  در  و  چیست  روزانه  منظر   .1
طراحان و مردم یا همان مخاطبین طرح 

چه سهمى دارد؟
زندگى  کیفیت  بر  روزانه  منظر  نقش   .2
بشر و ارتباط روان شناختى او با محیط 
طبیعى و فیزیکى اطرافش چگونه است؟

5. Everyday landscape 

1. مقدمه
1. 1. بیان مسئله

مهم ترین  از  یکى  شهرى  فضاهاى  کیفیت  چگونگى  کنون،  تا  گذشته  از 
جنبه هاى سرزندگى، نشاط، و آسایش مردم، براى زندگى و حضور در عرصۀ 
بوده  متخصصان  و  اندیشمندان  توجه  مورد  و  اجتماعى  و  فردى  فعالیت هاى 
شرایط  در  آن  تأثیر  و  منظر  ویژگى هاى  شناسایى  زمینه،  این  در  البته  است. 
زندگى و فعالیت هاى روزمره انسان کمتر در فرایندهاى برنامه ریزى و طراحى 
فضاهاى باز شهرى مد نظر بوده است. در این مورد، پیچیده تر شدن زمینه هاى 
تعامل مردم با منظر، به ویژه در تطابق با مفاهیم در حال تغییر در زندگى شهرى 
معاصر و در نظر گرفتن بسیارى از تنش هاى محیطى موجود در کنار مسائل 
بوم شناختى نیز مسئله را دوچندان مى کند. بدین ترتیب، با وجود اهمیت «منظر 
روزانه»5 و نقش آن در پیام رسانى و انتقال بخش زیادى از مفاهیم و جنبه هاى 
ذهنى ادراك و اطالعات بصرى به مخاطب، اما در فرایند مدیریت ادراك منظر، 
جلوه هاى بصرى، و توسعۀ فضاهاى شهرى کمتر به این موضوع توجه شده 
است. آگاهیم که مطالعۀ دقیق ویژگى ها، ساختار، و چگونگى منظر روزانه در 
فضاهاى شهرى، به ویژه مطالعۀ برخى نمونه هاى موجود در شهرهاى سنتى 
ایران و برخى کشورهاى دیگر مى تواند دامنۀ غنى از مفاهیم روان شناختى و 
ارزش هاى ادراك محیطى را براى فهم و تعدیل برخى مشکالت در چالش هاى 

زندگى شهرى فراهم کند.
به طور مثال، در بافت کهن بعضى از شهرهاى ایران، نظیر یزد، اصفهان، 
و کاشان، توجه به ویژگى هاى بومى و چگونگى ترکیب و تعامل عناصر محیط 
طبیعى و مصنوع در بافت شهر، کالبدهاى معمارى، ساختار منظر، و جلوه هاى 
بصرى آن ها مشهود است. در این مورد، ویژگى شایان  توجه پیوند عمیقى است 
که در رابطۀ فضاهاى باز و بسته در کالبد شهر و در ترکیب عناصر کلى و جزئى 
محیط طبیعى مؤثر در جلوه هاى بصرى مالحظه مى شود. چنین شرایطى در 
شهرسازى و معمارى ایران، مخصوصًا آثار به  جاى  مانده از گذشته مبین توجه به 
تلفیق ویژگى هاى کاربردى، محیطى، جنبه هاى زیبایى شناسى، و تأثیر سینرژى 
و کلى نگرى در جریان زندگى روزمره است. درواقع شرط الزم توجه به شرایط 
اقلیمى نامساعد زیستى، که در بخش بزرگى از کشور ایران بوده و هست، منتج 
به ایجاد خرداقلیم هایى متأثر از دانش ضمنى محیطى و بومى در سطوح کالن 
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6. نک: سیدحســن تقوایى، معمارى 
منظر: درآمــدى بر تعریف ها و مبانى 

نظرى. 
7. B. J. Gawryszewska, 
“Language of Borders in 
the Structure of Everyday 
Landscape”, p. 86. 

شده است. البته این موضوع متأثر از ایجاد پیوند شهر و منظر 
طبیعى در کنار توجه ویژه به کیفیت ادراك و جلوه هاى بصرى 
در محیط و فضاهاى باز و بسته زندگى است. بنا بر این در این 
نوع شهرسازى و معمارى، توجه به فضاى باز اگر داراى اهمیت 
بیشتر از کالبد و فضاى بسته معمارى نباشد، کمتر از آن نیست. 
اکنون حذف الیه هاى اکولوژیکى و زیرساخت مناظر طبیعى در 
کنار بى توجهى به نیاز فطرى انسان در برقرارى رابطه با طبیعت 
و تعامل روزانه با جلوه هاى مطلوب ادراك محیط و فضاهاى باز، 
باعث شکل گیرى بسیارى از مسائل و نوعى بیمارى شهرى شده 
است. فضاهاى باز و مسیرها و «داالن حرکت» مردم در بسیارى 
از شهرها، ویژگى هاى معنایى و کیفى همچون گذشته خود را 
روزافزون شهرى و  توسعۀ  از دست داده اند و در روند تراکم و 
و  سبز  و  باز  فضاى  با  مردم  مستمر  و  نزدیک  رابطۀ  ترافیک، 

به ویژه حظ بصر در منظر شهرى مختل شده است. 
این موضوع مهم که در چارچوب منظر روزانه قابل  بررسى و 
مطالعه است، به نظر ریشه در مجموعه شرایط و ارزش هایى دارد 
که پیوند عمیقى با زندگى مردم و ارتباط در زندگى شهرى معاصر 
دارد که در حال حاضر از آن غفلت شده است. بنا بر این الزم است 
در روند توسعۀ ارزش هاى منظر شهرى، تمهیداتى براى تقویت 
روزانه  منظر  بر  تمرکز  و  توجه  طریق  از  طبیعت  با  انسان  پیوند 
پژوهش  شود.  اندیشیده  مخاطب،  بر  آن  ذهنى  و  عینى  تأثیر  و 
پیش  رو مجالى براى تأمل و نوعى بازاندیشى در چگونگى تعامل 
به ویژه  شهرى،  زندگى  جریان  در  خود  اطراف  محیط  با  مردم 
در منظر روزانه است و مى تواند فرصتى براى یافتن روش هاى 

چگونگى غلبه بر چالش هاى زندگى نوین شهرى را فراهم کند.

1. 2. مرور ادبیات موضوع 
محیط  و  طبیعى  محیط  با  تعامل  در  و  طبیعت  از  جزئى  انسان 
مصنوع به مثابۀ دو مقولۀ مهم فراگیر و حیاتى نیازهاى مادى 
و معنوى اوست. در این مورد، هماهنگى و تناسب بین محیط 

شرایط  ایجاد  در  را  مهمى  نقش  ساخته شده  مکان  و  طبیعى 
این  واجد  که  روزانه  منظر  دارد.  انسان  براى  مناسب   زیستى 
خصوصیت است در مقیاس هاى گوناگون موجب ارتباط انسان و 
محیط اطراف او مى گردد. نمود منظر روزانه با قرارگیرى عناصر 
طبیعى چون آب، گیاه، نور، و زمین و عناصر مصنوع و محیط 
فعالیت هاى انسانى در کنار یکدیگر و در معرض ادراك انسان در 
جریان روزانه زندگى صورت مى گیرد و در ایجاد مفهوم و معناى 
ذهنى در مخاطب به طور مؤثرى دخیل هستند. در این مقاله به 
معرفى و تبیین مفهوم منظر روزانه و نقش آن در نزد طراحان، 
مردم، و مخاطبان فضاهاى شهرى در چارچوب برنامه ریزى و 
طراحى از دیدگاه معمارى منظر پرداخته مى شود. در این مورد 
بررسى منظر روزانه و عوامل مؤثر بر آن نشان دهندة مؤلفه هایى 
و  محیطى  ادراك  چگونگى  و  محیط،  انسان،  آن  در  که  است 
موضوع  ادبیات  مرور  همچنین  دارند.  تعیین کننده  نقش  منظر 
مطابق با این عوامل مى تواند پیش زمینه اى مناسب براى ورود 

به مبحث منظر روزانه و روان شناسى محیط را فراهم آورد.

1. 2. 1. ادراك محیط و منظر
آن  در  که  است  فرد  به  منحصر  و  پیچیده  فرایندى  ادراك 
محیط ، ناظر، و منظر با هم مرتبط هستند. در روند ادراك نیز 
انسان تفسیر کنندة پدیده هایى است که به شناخت منظر کمک 
مى کنند. در این مورد و به قولى ماهیت انسان به  گونه اى است 
که هم مستعد تأثیرپذیرى از تجربه هاى شخصى و عوامل ذهنى 
است و هم از عوامل عینى و محیطى متأثر مى شود6. همچنین 
یک  به  انسان  خاص،  مکان  و  فضا  یک  در  فیزیکى  حضور  با 
رویۀ خاص و دائمى وابسته مى شود. از یک سو، «مکان ها» بر 
این  معانى  و  مى گیرند  شکل  و  ساخته  ساختارى  چنین  اساس 
دیگر،  سوى  از  مى گردد7.  خاص  فضاى  ایجاد  باعث  مکان ها 
منظر مى تواند بستر فعالیت هاى مختلف مانند حرکات روزمره، 
تعطیالت  گذراندن  و  تفریح  همچنین  و  معیشتى،  فعالیت هاى 
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8. K. Soini, et al, “Local 
Residents’ Perceptions of 
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296. 

9. نک: ســایمون بل، منظــر: الگو، 
ادراك، و فرایند، ج 2. 

10. Kurt Koffka 
و  محمودى نــژاد  هــادى   .11
شــهرى  طراحى  صادقى،  علیرضــا 
از روان شناســى محیطــى تــا رفاه 

اجتماعى، ص 163-162. 
12. نک:

D.V. Canter & K.H. 
Craik, “Environmental 
Psychology”. 

13. نک: سیدحسن تقوایى، همان. 
14. نک:

R. Kaplan, et al, With 
People in Mind: Design and 
Management of Everyday 
Nature. 
15. Robert Venturi 

باشد. البته ادراك منظر توأم با انجام هر فعالیت نظیر پیاده روى 
محیط  تماشاى  و  سکون  حالت  از  متفاوت  دوچرخه سوارى  و 
پیرامون (مثًال با نشستن در اتومبیل و تماشاى منظر از طریق 

پنجره) است8. 
منظر  که  هنگامى  ادراك،  فرایند  در  مطالعات  اساس  بر 
کارایى چشم انداز دارد، تأثیر دید در ادراك و واکنش نسبت به 
زیبایى از سایر حواس مهم تر مى شود. همچنین میزان اطالعات 
و آگاهى هاى دریافتى ما از محیط به تنوع و درجۀ تضاد اطالعات 
یعنى  یکدیگر،  از  آن ها  تفکیک  چگونگى  و  به دست آمده  حسى 
به چگونگى ردیابى الگوها، بستگى دارد. به عالوه، درك الگوها 
و عوامل ترکیب بندى در تحلیل منظر، بر اساس تجزیه وتحلیل 
و  منظر  سازندة  عناصر  مى گیرد.  صورت  موجود  بصرى  عناصر 
ویژگى هاى فضایى نیز، که در آثار متقابل آن ها با یکدیگر ظاهر 
مى شود، در کنار هم ترکیبى ایجاد مى کند، که در تحلیل منظر 

استفاده مى شود9.
البته در مورد ادراك محیط و منظر، از آنجا که واژة محیط 
کاربست هاى گوناگونى دارد، امکان رسیدن به معنایى واحد به 
پژوهش ها  از  بسیارى  در  که  زیرا  است،  دشوار  و  ناممکن  نظر 
و حوزه هاى متفاوت میان محیط هاى «کالبدى»، «اجتماعى»، 
طور  به  هست.  فراوانى  تمایزات  و «رفتارى»  «روان شناختى»، 
رفتارى  محیط  و  جغرافیایى  محیط  بین  کافکا10  کورت  مثال، 
عینى  محیط  را  جغرافیایى  محیط  چنانچه  مى شود،  قایل  تمایز 
و واقعیت هاى اطراف انسان مى داند و محیط رفتارى را تصویر 
شناختى محیط عینى ارزیابى مى کند که اساس رفتار انسان را 

شکل مى دهد.11 
کریک (1970) روان شناسى محیطى را کنکاشى روان شناختى 
در رفتار آدمى مى داند که معطوف به زندگى در محیط کالبدى 
فضاهاى  به کارگیرى  چگونگى  و  میزان،  نوع،  و  باشد  شهرى 
شهرى از طرف شهروندان را ارزیابى کند. او به این نکته اشاره 
دارد که ساختار شهرى در هنگام طراحى فضایى و کالبدى باید 

هماهنگ و همگون با نیازهاى رفتارى شهروندان باشد تا بتوان 
شهرى،  ساختار  و  فضاها  از  شهرى  کاربران  استفادة  تسهیل  با 
فراهم  را  شهرى  مداخالت  حوزة  در  نتایج  کارآمدى  امکان 
کرد.12 بر اساس همین رویکرد است که در عرصۀ روان شناسى 
محیطى، باید با ادراك نیازهاى رفتارى شهروندان و شناخت نوع 
و میزان کاربست فضاهاى شهرى در عرصۀ شهر و در انطباق با 
مکانیسم هاى رفتار شهروندى، امکان بهترین و کارآمد ترین نوع 

طراحى یا مداخالت را در عرصۀ شهر فراهم کرد.
طبیعت  از  جزئى  مثابۀ  به  انسان  که  آنجا  از  ترتیب،  بدین 
محیط  از  متفاوتى  درك  و  مى گذارد  گوناگونى  تأثیرات  آن  در 
زندگى  سطح  ارتقاى  سبب  موفق  محیط  مى آورد13،  دست  به 
محیط  از  رضایت  صورت  در  مردم  درنتیجه  شد.  خواهد  مردم 
مردم  تأثر  و  تأثیر  این  برد.  خواهند  باال  را  آن  کیفیت  منظر،  و 
و محیط بر یکدیگر الزمۀ توجه و مدیریت این رابطه را نشان 
به  آن  با  تعامل  و  محیط  در  حضور  با  مردم  به عالوه  مى دهد. 
درك نسبى از آن مى رسند؛ اما ادراك در سطوح متفاوت شکل 
است،  ادراك  اولیۀ  سطح  که  دوبعدى  سطح  در  البته  مى گیرد. 
و  عناصر  تاریکى،  و  نور  چون  محیطى،  الگوهاى  سریع  ادراك 
بافت هاى موجود در صحنه، گونه بندى، دسته بندى، و جاى گیرى 
جنبه هاى  نیز  سه بعدى  سطح  در  مى شود.  دیده  آن  در  عناصر 
عمیق تر محیط مورد توجه و کمى کندتر از دوبعدى است؛ ولى 
همچنان سریع و غیر  ارادى اتفاق مى افتد. یک نکتۀ مهم اینکه 
با وجود دیدگاه هاى گوناگون افراد، الگوها بخش هاى مشابه هم 
رضایت  زیادى  حد  تا  آن ها  به  پاسخ گویى  صورت  در  که  دارند 

افراد را تأمین مى کنند14. 

1. 2. 2. منظر روزانه
بر اساس مطالعات اصطالح منظر روزانه در ادبیات قرن نوزده 
این  شد.  مطرح  ساختمان ها  مشاهدة  اهمیت  مورد  در  بیشتر  و 
مفهوم در قرن بیستم و با آثار نویسندگانى مانند رابرت ونتورى15 
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p. 76. 
18. Gawryszewska, ibid, p.86. 

این  در  یافت.  بالقوه اى  ارزش  جکسون16،  برینکرهوف  جان  و 
زمینه شناسایى عواملى، که به شناخت یک ساختمان یا محیط 
اهمیت  مى کند،  کمک  روزانه  منظر  از  بخشى  منزلۀ  به  خاص 
روزانه  منظر  که  بودند  معتقد  جکسون  و  ونتورى  دارند.  زیادى 
منظر منتشر شده نیست؛ بلکه اگر آن را میراث کشف شخصى 
و یا تجربۀ مستقیم بدانیم، مفاهیم رمانتیک و نوستالژیک را در 
بر مى گیرد. اگرچه مى توان آن را عملگرا نیز در نظر گرفت. این 
موضوع بدان معنا است که به طور مثال یک ساختمان مى تواند 
بخشى از منظر روزانه تعریف گردد که اطالعات مربوط به خود 

را هم زمان به مخاطب منتقل مى کند17.
روزانه  منظر  تعریف،  یک  در  و  منظر  معمارى  دیدگاه  از 
وى  فعالیت هاى  که  است  انسان  اطراف  در  منظر  نزدیک ترین 
در آن شکل مى گیرد.18 در تعریف دیگر، منظر روزانه را مى توان 
طور  به  که  منظرى  کرد.  توصیف  کار  محل  تا  خانه  از  منظر 
تجربه  متفاوتى  روحى  شرایط  در  و  مختلف  مقاصد  به  و  مکرر 
که  مناظر  این  در  مطالعات  اساس  بر  (ت 1).  مى شود  ادراك  و 

براى همۀ ما آشنا است و به رغم دریافت اطالعات و کشف و 
شهودهاى زیادى که صورت مى پذیرد، همه چیز به نظر عادى و 
بعضًا کم اهمیت پنداشته مى شود19. بر این اساس و در حالى که 
هر روزه زمان زیادى از عمر ما به مشاهدة خودآگاه و ناخودآگاه 
از  بخشى  چون  آن ها،  به  توجه  مى یابد،  اختصاص  مناظر  این 
سرمایه هاى ساخت منظر است، اهمیت زیادى دارد. در تحقیقات 
انجام شده نیز بر ویژگى هاى مناظر عبورى و همه روزه و نقش 
تأکید  اجتماعى  رفتارهاى  و  محیطى  سالمت  در  آن ها  پنهان 

مى شود.
به طور مثال و به قولى، در میان سرعت زندگى شهرى و 
مى تواند «تداومى  بودن  روزانه  پیرامون،  جهان  پویاى  تغییرات 
ثبات  بازسازى  قدرت  که  شود  دیده  بى پایان»  تکرار  از  مثبت 
و معنا در محیط شهرى را دارد. همچنین درك تداوم و دامنۀ 
معناى  از  غنى  «مخزنى  شکل گیرى  موجب  روزمره  زندگى 
شهرى» مى گردد؛ اما چالش اصلى زدودن ابهام از منظر روزانه 
است، چرا که «مرجع صریح و ثابت ندارد». این پیچیدگى در 

و  انسانى  فعالیت هاى  تنوع  ت 1. 
تأثیر آن ها در ساختار منظر روزانه، 

مأخذ: عکس راست:
http://gehlpeople.com/

 /favour-public-space؛
عکس چپ:

https://citiesintransition.
eu/cityrepor t/public-
spaces-around-europe

منظر روزمره؛ خیابان ها، پیاده راه ها، بلوار ها، و... .
افراد آن چنان درگیر افکار خود هستند که متوجه پیرامون خود نمى شوند.
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Rajendran, ibid. 

24. نک: تقوایــى، «دیدگاه طراحى 
منظر بوم گرا در مناطق گرم و خشک 

ایران؛ الگوى واحه». 
25. نک:

Bille, ibid. 
26. S.H. Taghvaei & S.A. 
Hashemi Zadegan, “Relating 
to Pedestrian Route and 
Expressway (Case Study: 
Resalat Expressway; The 
Part Joining Bayhaghi and 
Seyedkhandan Terminal)”. 

27. نک:
Kaplan, et al, ibid. 

دوران معاصر عمیق تر است. بنا بر این توجه به پتانسیل زندگى 
حد  و  مبتذل  طراحى  روند  در  تحول  باعث  مى تواند  روزمره 

متوسط بسیارى از مناظر شهرى گردد.20
اما از دیدگاه برنامه ریزى و طراحى محیطى و شهرى، شهر 
براى  ظرفى  «آن،»  خصوصى  و  عمومى  مختلف  فضاهاى  و 
این  چون  و  چند  هستند.  آن  ساکنین  رفتارهاى  و  فعالیت ها 
فضاها وابستگى شدیدى به چگونگى فعالیت و الگوهاى رفتارى 
زندگى  وقوع  بستر  عمومى  فضاهاى  دارد.  استفاده کنندگان 
خصوصى  فضاهاى  از  به جامانده  فضاهایى  و  هستند  جمعى 
شهرى  فضاهاى  ندارند.  آن ها  ارتباط  براى  را  خاصیتى  چنین 
عرصه هاى زندگى جمعى و تعامالت اجتماعى است. شهروندان 
کنند، «ما»یى  به «ما»  تبدیل  را  خود  من  تا  مى آیند،  هم  گرد 
این  مى گذارد21.  تماشا  معرض  به  را  جمعى»  شکوه «توان  که 
موضوع که بر اهمیت موضوع منظر روزانه در تعامل با فضاهاى 
شهرى و عرصه هاى زندگى جمعى تأکید دارد، نشان مى دهد که 
مفهوم منظر روزانه مى تواند به شدت متأثر از مکان ها و فضاهاى 
سال  از  مثال  طور  به  تبیین  شود.  نیز  آن ها  با  تلفیق  در  و  سبز 
1990 معیارى در سیستم برنامه ریزى قرار داده شد که مناطق 
شهرى باید، براى جلوگیرى از گسترش بى رویه، افزایش پویایى 
پایدار، ایجاد سرمایه اجتماعى، افزایش رشد اقتصادى، و حفاظت 
از محیط هاى طبیعى در مقابل توسعه، از طریق تراکم و کاربرى 
زمین مختلط توسعه یابند. یک تأثیر این هنجار فشار بر منظر 
روزانه را در نقاط توسعه اى، به دلیل مجاورت آن ها به مناطق 
آن ها  که  حمل ونقل ــ  زیرساخت هاى  و  شهر  مراکز  مسکونى، 
را به دلیل زمین توسعه اى بودن جذاب مى کند ــ افزایش داده 
است22. البته در مناطقى که امکان توسعه و نگهدارى فضاهاى 
سبز شهرى محدود است، مى توان، با ترکیب و تسرى فضاهاى 
ارتقا  را  روزانه  منظر  کیفیت  معابر،  شبکۀ  با  غیر  متمرکز  سبز 
بخشید23. این امر نیاز به توسعه و ساخت فضاهاى سبز مستقل 
چون باغ ها و پارك ها را کاهش مى دهد و متناسب با دیدگاه هاى 

و  مادى  نیازهاى  رفع  با  و طراحى شهرى،  منظر  نوین طراحى 
معنوى مردم به این فضاها، به کاهش سفرهاى درون شهرى 
نیز کمک مى کند. به عالوه، براى انطباق بخش هایى از ساختار 
طراحى منظر با شبکۀ معابر، ضمن بهره گیرى از برخى الگوهاى 
اجتماعى، مکان ها و ارزش هایى، که در عرف اجتماعى پذیرفته 
ایجاد  مناظر  و  ساختارها  این  بیشتر  کارآیى  موجب  است،  شده 
و  امکانات  از  استفاده  و  کارآیى  افزایش  البته  مى شود.  شده 
و  مراقبت  است،  مردم  قبول  مورد  که  بصرى  کیفى  جنبه هاى 

نگهدارى آن ها را نیز به دنبال خواهد داشت24. 

1. 2. 3. مقیاس و حوزه عمل در منظر روزانه
بر اساس مطالعات، محدودة منظر روزانه مى تواند کوچک باشد یا 
در بستر شهر شکل گیرد؛ اما محدود به محیط هاى شهرى نیست 
و مى تواند نزدیک محل کار، خانه، مدرسه، بیمارستان، و سایر 
مؤسسات باشد.25 همچنین، مقیاس منظر روزانه مى تواند براى 
هر فرد به فاصله از خانه تا مقصد (محل کار) محدود و تعریف 
پیاده روى،  براى  محلى  مى تواند  روزانه  منظر  به عالوه،  شود.26 
دوچرخه سوارى، یا مکانى براى نشستن و مشاهدة فعالیت هاى 
روزانه  منظر  کاپالن،  قول  به  اگرچه  شود.  تبیین  مردم  روزانۀ 
یک منظر بکر، دور، بزرگ، و دست نخورده نیست؛ بلکه بسیار 
معمولى و نزدیک است و شامل فضاهاى باز و پارك ها، درختان، 
خیابان ها، زمین هاى خالى، باغ هاى منازل، زمین هاى کشاورزى، 
و غیره است.27 البته در مورد منظر روزانه نکتۀ مهم این است 
که، در مقیاس هاى محدود، تأکید بیشتر بر کیفیت منظرى است 
که به طور دقیق و از نزدیک احساس مى شود. در این وضعیت، 
خرد  تا  کالن  متفاوت  مقیاس هاى  در  توجهات  از  هریک  تأثیر 
مى تواند در ارتقاى کیفى کل منظر نقش داشته باشد. به عالوه، 
اگر کیفیت منظر روزانه را در فواصل مختلفى با سامان دهى و 
پردازش مکان هایى که مورد توجه عرف است تغییر دهیم، در 
مقیاس هاى کوچک به طراحى منظر کمک زیادى خواهد شد. 
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عالوه بر این موارد، به نظر متخصصان موضوع ترجیحات 
در  مردم  حضور  شرایط  چگونگى  و  نیازها  به  توجه  با  منظر 
اهمیت  نیز  اجتماعى  و  محیطى،  فضایى،  گوناگون  مقیاس هاى 
زیادى دارد. همچنین مردم در مقیاس هاى گوناگون و شکل ها 
و گونه هاى متفاوت حضور مى یابند؛ اما همۀ آن ها در ترجیحات 
به عالوه،  دارند.  شباهت هایى  محیط  به  نسبت  خود  نیاز هاى  و 
جلوه هاى گوناگون بروز این مطلب، به فرهنگ و زمان و مکان 
مردم نیز بستگى دارد. در این زمینه، به قولى در زندگى شهرى 
معاصر نیاز به کاهش پیچیدگى فضایى هست و مطالعۀ دقیق 
مناظر روزمرة شهرى دامنۀ غنى براى درك چالش ها و مذاکرات 
در زندگى شهرى فضایى را فراهم مى کند28. در این مورد ذکر 
منظر  در  متعددى  دالیل  به  مردم  که  است  ضرورى  نکته  این 
روزانه حضور پیوسته دارند و این بستر از گروه هاى بسیار متعدد 
افراد  بیمار،  و  سالم  جوان،  و  پیر  مى کند:  میزبانى  را  جمعیتى 

ساکن و بازدیدکنندگان، افراد شاغل در محل، افرادى که پیاده 
آمده اند یا با ماشین یا با دوچرخه یا با صندلى چرخ دار، مردم آگاه 
و مطلع از دانش هایى چون اکولوژى طراحى و برنامه ریزى، و یا 

افراد با اطالعات متوسط و عادى29.
اهمیت  به  متخصصان  برخى  مطرح شده،  موارد  بر  عالوه 
کیفیت  و  منظر  ادراك  در  بومى  ارزش هاى  و  محلى  الگوهاى 
منظر روزانه تأکید دارند. به طور مثال سایمون بل (1386) بر 
آن  اهمیت  و  روزانه  منظر  در  به کاررفته  بومى  الگوهاى  نقش 
در ارتقاى کیفیت زندگى مردم تأکید دارد. بدین ترتیب، تأکید 
بر موضوع بوم گرایى و نقش آن در کیفیت منظر روزانه اگر در 
مقیاس هاى محدود اما پیوسته باشد مى تواند عملى و امکان پذیر 
گردد. زیرا مقیاس هاى کوچک تر در قلمرو مالکیت هاى کمتر و 
تقریبًا همگن واقع شده اند و این موضوع نیز متأثر از عوامل دیگر 

به پایدار شدن طرح بوم گرا کمک مى کند. 

و  محیطى  شرایط  اهمیت   .2 ت 
اکولوژیکى در منظر روزانه در کنار 
عکس  منظر،  ساختارهاى  تغییر 

سمت راست: نگارندة سوم؛
عکس سمت چپ:

https://www.pps.org/
.reference

منظر روزانه (محدودة پیرامون باغ فین)
استفاده از الگوهاى بوم گرا مى تواند باعث پایدارى مناظر روزانه شود.

منظر روزانه در شهر معاصر
زندگى شهرى چه تأثیرى بر منظر روزانه گذاشته است؟
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33. Complexity 
34. Coherence 

1. 2. 4. الگوهاى ارزیابى و سنجش منظر روزانه
گسست و نبود  امکان رابطۀ مطلوب میان انسان و منظر، به ویژه 
شهرى  پایدار  زندگى  مسائل  از  یکى  مى تواند  روزانه،  منظر  در 
با  امروزه  که  است  مطرح  حالى  در  نکته  این  آید.  حساب  به 
و  اکولوژیکى،  حیاتى،  مهم  جنبه هاى  شدید  آسیب دیدگى 
دیدگاه  از  مسائلى  چنین  هستیم.  مواجه  منظر  زیبایى شناختى 
جانشینى  از  متأثر  شهرنشینى  افزایش  حاصل  اجتماعى،  علوم 
از  ملهم  سنتى  ساختارهاى  با  شهرى  منظر  مدرن  ساختارهاى 
منظر روستایى و محیط هاى طبیعى است (ت 2). بدین ترتیب 
ساکنان شهرها و مردم محلى، کمتر و کمتر اوقات فراغت شان 
را در محدودة محیط مسکونى خود، که ما آن را بخشى از منظر 
روزانه به حساب مى آوریم، صرف مى کنند. به عالوه، اغلب وقت 
خود را در حوزة خصوصى خانه هاى خود و یا مناطق تفریحى راه 

دور سپرى مى کنند. 
به نظر متخصصان، نتیجۀ چنین شرایطى موجب مى شود که 
هم زمان مردم و ساکنان از زندگى اجتماعى محلى خود دور مانند 
و از فرصت هاى موجود براى شرکت در تصمیم گیرى هاى محلى 
نیز چشم پوشى کنند. در این زمینه و در مورد «فرهنگ پذیرى» 
سیمل30 (1993) معتقد است که، انسان با شکل دادن به عناصر 
محیط پیرامونش فرهنگ خود را ایجاد مى کند. از این دیدگاه، 
گسست در منظر روزمره مى تواند نتیجۀ نوعى فرایند بیگانگى 
میان مردم و محیط  زیست شان با مفهوم فقدان انعطاف پذیرى 

تلقى گردد.
با  آن ها  هویت  و  ساکنین  نیازهاى  ارضاى  دیگر،  بیان  به 
نمى تواند  دیگر  روزانه  منظر  و  نمى گردد  برآورده  روزانه  منظر 
نیازهاى ساکنان محلى را برآورده کند. درنتیجه ساکنان محلى 

نمى کنند،  هم  زیادى  تالش  خود  نیازهاى  شدن  برآورده  براى 
توسعۀ  در  تأثیر گذارى  براى  رضایت بخشى  فرصت  آن ها  زیرا 
مناسب  راهبرد  در  بنا بر این،  ندارند.  را  خود  پیرامون  منظر 
براى توسعۀ پایدار منظر نباید تنها بر حفظ منابع فیزیکى منظر 
تمرکز شود؛ بلکه باید مشارکت بیشتر مردم و ساکنان در توسعۀ 
منظر تضمین شود. بر این اساس، دیدگاه هاى مطرح شده نشان 
مى دهد که برآورده کردن نیازها و احساس مسئولیت مردم در 
محیط محلى معیار کلیدى براى توسعۀ پایدار است31. همچنین، 
مناظر روزانه نقش مهمى در رفع نیازهاى اجتماعى، حل بحران 

هویت، و بازیابى روانى دارند32.
وضعیت  سنجش  زمینۀ  در  فوق،  دیدگاه هاى  به  توجه  با 
ترجیح  نظریۀ  از  مى توان  روزانه  منظر  در  ارزیابى  چگونگى  و 
دو  به  خود  نظریۀ  در  کاپالن  شد.  بهره مند  کاپالن  محیطى 
موضوع و پرسش مهم اشاره دارد: اول اینکه مردم محیط خود 
با  چگونه  اینکه  دوم  و  مى کنند؟  درك  و  مى فهمند  چگونه  را 
محیط ارتباط برقرار مى کنند و درگیر مى شوند؟ آگاهیم که مدل 
کاپالن بر پایۀ جنبه هاى ذهنى منظرــ ویژگى هاى اطالعاتى و 
نه فیزیکى عرضه شده است و دو هدف درك و ارتباط، با چهار 
عنصر اطالعاتى، که ماتریس کاپالن را تشکیل مى دهند، همراه 

هستند (ت 3). 
و  «پیچیدگى»33  جنبه هاى  کاپالن،  مدل  اساس  بر 
«به هم پیوستگى»34 محیط در زمان حال و به صورت دو بعدى 

ت 3 (راست). ارتباط میان عوامل 
کاپالن،  محیطى  ترجیحات  مدل 
مأخذ:
Kaplan, et al, “Assessing 
the Visual Quality of 
Rural and Urban-Fringed 
Landscapes Surrounding 
Livestock Farms”.

جامعه ـ  پویاى  مدل  (چپ).   4 ت 
منظرـ تعامل، این مدل از منطق 
و  نیازها،  ارضاى  مشارکت،  میان 
هویت شکل مى گیرد، مأخذ:
 Buchecker, et al, 
“Participatory Landscape 
Development: 
Overcoming Social 
Barriers to Public 
Involvement”, p.31.

شناخت و اکتشاف ادراك مشخصات اطالعات
پیچیدگى پیوستگى اطالعات سریع (سطح دوبعدى)
رمز و راز خوانایى اطالعات آینده (جهان سه بعدى)

جامعۀ منظر

افراد

کاربرى زمین
مشارکت

ارضاى نیازها
هویت بخشى
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35. Mystery 
36. Legibility 

37. نک:
Kaplan, et al, “Assessing the 
Visual Quality of Rural and 
Urban-Fringed Landscapes 
Surrounding Livestock 
Farms”. 
38. Buchecker, et al, ibid, 
pp. 30-31. 

39. مدل ارزش ها و عناصر ســازندة 
(تقوایى،  معمارى منظــر  منظــر در 
معمارى منظــر: درآمدى بر تعریف ها 

و مبانى نظرى، ص 135). 

فضاى  در  حرکت  بدون  و  نگاه  یک  با  یعنى  مى شود.  توصیف 
دو  این  لحظه  در  مى توان  ساکن،  صورت  به  و  منظر  سه بعدى 
ویژگى را تشخیص داد. کاپالن در این مدل بخش دیگر یعنى 
به  و  آینده  به  وابسته  را  محیط  و «خوانایى»36  راز»35  و  «رمز 
صورت سه بعدى توصیف مى کند. براى فهمیدن این دو ویژگى 
باید در فضاى سه بعدى منظر و در زمان حرکت کرد. بنا بر این 

چهار ویژگى اصلى در ماتریس کاپالن به این شرح هستند:
قابلیت  بیننده،  شخص  که  دارد  اشاره  منظرى  به  پیوستگى:  ـ 
عین  در  و  تشخیص  قابل   واحدهاى  به  منظر  آن  سازمان دهى 

حال وابسته را دارد.
ـ پیچیدگى: آیا چشم انداز ویژگى هاى کافى دارد تا فرد را مشغول 
یا جذب کند؟ پیچیدگى به تعداد عناصر بصرى مختلف حاضر در 

یک چشم انداز بستگى دارد.
ـ رمز و راز: در یک چشم انداز پنهان است و اگر فرد جستجوى 
بیشترى در یک منظر انجام دهد، به این اطالعات جدید دست 
مى یابد. این اطالعات در مقابل چشم حاضر نیستند و فقط به 

آن ها اشاره شده است تا فرد با جستجوى بیشتر به آن ها دست 
یابد.

ـ خوانایى: ویژگى از محیط است که باعث مى شود فرد، بدون 
گم شدن، بتواند در محیط به حرکت و جستجو بپردازد.37

هویت،  شامل  خود  ویژگى هاى  فرد  هر  اینکه  به  توجه  با 
ارزش ها، و نیازها را در تبادل با محیط فیزیکى و اجتماعى سازگار 
مى کند، بنا بر این جامعه و منظر همچون یک نتیجه از فرایند 
تغییرات پویا میان افراد و محیط شان درك مى گردد (ت 4). به 
مثابۀ یک ساختار متغیر، منظر از یک سو به افراد چارچوبى براى 
تحقق نیازهاى واقعى شان ارائه مى دهد و از سوى دیگر همان 

ساختار فرد را قادر مى کند تا خود را با تغییر آن توسعه دهد.38
در ترکیب با مدل کاپالن، به منظور ارزیابى و سنجش کیفیت 
منظر روزانه با تأکید بر عناصر و ساختارهاى آن، مى توان از مدل 
تقوایى، که مبتنى بر «ارزش ها و عناصر سازندة منظر»39 است، 
استفاده کرد. این مدل متشکل از سه جنبۀ کلى عناصر محیط 
طبیعى، عناصر محیط مصنوع، و محیط فعالیت هاى انسانى است 

شهرهاى  در  روزانه  منظر   .5 ت 
به  اجتماعى  تعامالت  و  معاصر 
مثابۀ یکى از الیه هاى آن، مأخذ:

 www. landezine.com

زندگى روزمره بى انتها و با ریتم تکرارى: هنگ کنگ  زندگى روزمره به تبع رفتار مردم مى تواند پویا و سرشار از 
فرصت هاى طراحى باشد: ناتینگهام
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همچنین  منظر،  معمارى  ساختار  در  کیفیت گرایى  بر  آن  در  و 
اهمیت شناخت نیازهاى فطرى انسان در تعامل با محیط، به ویژه 
نقش مهم محیط طبیعى در ارتباط با محیط انسان ساخت (محیط 
مصنوع) و توجه به محیط فعالیت هاى انسانى تأکید فراوانى شده 

است. 
به طور مشخص هدف محققین این پژوهش شناخت منظر 
روزانه و تأثیر آن بر ادراك انسانى با نگرش معمارى منظر است 

باال).  و  چپ،  (راست،   6 ت 
ذهنى  تصویر  از  نمونه هایى 
مخاطبین؛ شیوة بیان:
کروکى پالن، نوشتارى، 
تصویر سه بعدى از مسیر. 
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که در آن بر چگونگى ارتباط انسان و محیط در قالب تعامل او 
با فضاهاى باز شهرى تأکید دارند. در این مطالعه، تأثیر منظر 
روزانه بر کیفیت زندگى و ارتباط روان شناختى انسان با محیط، 
مهم ترین  جمله  از  انسانى  تعامالت  و  جامعه،  اجتماعى  ساختار 
به  پرسش هاى  نیز  اساس  این  بر  است.  توجه  مورد  مؤلفه هاى 

شرح زیر مطرح است:
منزلۀ  به  مردم،  و  طراحان  افکار  در  و  چیست  روزانه  منظر  ـ 

مخاطبین طرح، چه سهمى دارد؟
ـ نقش منظر روزانه بر کیفیت زندگى بشر و ارتباط روان شناختى 

او با محیط طبیعى و فیزیکى پیرامونش چگونه است؟

2. روش تحقیق
2. 1. فرایند

از  روند  یک  از  بصرى  ارزیابى هاى  بیشتر  مطالعات،  اساس  بر 
پیش تعیین شده پیروى مى کنند. این روند از یک مطالعۀ اسنادى 
آغاز مى شود که آشنایى با سایت، تعیین محدوده، و زمینۀ الزم 
متخصص  فرد  یک  مى کند.  تأمین  را  میدانى  مطالعات  براى 
و  ارزیابى  فرم هاى  کردن  پر  (شامل  میدانى  ارزیابى  براى 
یادداشت بردارى و عکس بردارى) به سایت اعزام مى شود. مرحلۀ 
بعد، مرتب نمودن اطالعات میدانى است. سپس گروهى از افراد، 
نظر خود را در مورد اسالید ها و عکس هاى سایت بیان مى کنند. 
در مرحلۀ بعد، یک گروه از متخصصان یافته ها و یک گزارش 

روزانه  منظر  از  تصاویرى   .7 ت 
تا  شهیدبهشتى  دانشگاه  مسیر  در 
خوابگاه کوى در تهران، عکس ها: 

نگارندگان.

منظر روزمره؛ مسیر دانشگاه 
شهید بهشتى تا خوابگاه کوى. 

چه عواملى باعث ایجاد 
زیبایى در معابر روزانه 

مى گردند؟
عناصر طبیعى یا عناصر 

کالبدى فیزیکى؟ کدام در 
ذهن مخاطب مى مانند؟

مقصد مسیر 
آیا مسیر خوانا است؟ فرد چگونه متوجه مى شود به 

مقصد رسیده است؟

طول مسیر
چه چیزهایى در مسیر توجه فرد را به خود جلب 
مى کند؟ چه چیزهایى در یاد مخاطب مى ماند؟

مبداء مسیر: خوابگاه دانشجویى
منظر روزانه مى تواند مسیرى کوتاه باشد، مثل مسیر 

خوابگاه به دانشگاه.

منظر روزمره؛ مسیر دانشگاه 
شهیدبهشتى تا خوابگاه کوى.

منظر روزانه با تلفیق فضاى 
سبز باعث افزایش حظ 
بصرى و ماندگارى در ذهن 
مخاطب مى گردد.
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طبیبیــان،  منوچهــر  نــک:   .40
دستورالعمل هاى ارزیابى منظر و آثار 

بصرى. 

انجام  تحقیقات  اساس  بر  مى کنند.  عرضه  را  میانگین ها  شامل 
بصرى  ارزیابى  در  کامل  اطمینان  با  عکس ها  از  مى توان  شده، 
استفاده کرد40. بر همین اساس، براى انجام ارزیابى بصرى منظر 
روزانه در عمل، محدودة مسیر خوابگاه کوى به دانشگاه شهید 
بهشتى به منزلۀ موردپژوهى انتخاب شد. در این پژوهش 40 نفر 
از دانشجویان دختر ساکن خوابگاه به صورت تصادفى انتخاب 
و  آن ها  ذهنى  تصویر  تحلیل  و  شدند  روزانه  منظر  مخاطبین  و 

ارزیابى داده ها در دستور کار قرار گرفت (ت 6).
تعدادى  بررسى  و  مطالعه  دنبال  به  و  کار  روش  اساس  بر 
ترجیحات  مدل  محیط،  روان شناسى  مدل هاى  و  نظریه ها  از 
و  ارزش ها  مدل  با  تطبیق  در  تا،  شد  برگزیده  کاپالن  محیطى 
عناصر سازندة منظر، نمونۀ موردى منظر روزانه آزموده شود. به 
این منظور سه مؤلفۀ کلى مدل تقوایى یعنى عناصر محیط هاى 
طبیعى و مصنوع، و فعالیت هاى انسانى مبناى طبقه بندى عناصر 
کاپالن  مدل  اصلى  شاخصۀ  چهار  با  ترکیب  در  روزانه،  منظر 
یعنى پیوستگى، پیچیدگى، رمز و راز، و خوانایى ارزیابى شدند. 
همچنین براى تجزیه وتحلیل اطالعات و مجموعۀ داده ها نیز از 

روش آنتروپى شانون استفاده شد.
ـ تجزیه و تحلیل داده ها: براى دستیابى به محتواى پیام، 
بر اساس روش شانون، سعى شد تا از طریق مصاحبۀ مکتوب و 
در دو مرحله به داده هایى دست یافت تا به کمک آن ها عوامل 
مرحلۀ  در  زمینه،  این  در  شود.  شناسایى  روزانه  منظر  در  مؤثر 
خود  ذهنى  تصویر  تا  شد  خواسته  مخاطبان  جامعۀ  از  نخست 
ذهنى  تصاویر  گردآورى  از  پس  کنند.  بیان  برگه اى  روى  بر  را 
آن،  مقوله بندى  و  پیام  رمزگذارى  با  تا  شد  سعى  دانشجویان 
اطالعات به دست آمده تحلیل شوند. در این مرحله تصاویر ذهنى 

بررسى  روزانه  منظر  تشکیل دهندة  مقوله هاى  به  اشاره  از  نظر 
شدند و فراوانى هریک از عناصر مشخص شد. در این بخش بر 
اساس فراوانى به دست آمده و با توجه به اهمیت منظر از آزمون 
مرحلۀ قبل، تصاویرى از مسیر منظر روزانه که بیشترین تکرار 
را داشتند انتخاب شدند و در اختیار همان گروه از دانشجویان 
گذاشته شدند تا این بار با استفاده از روش ارزیابى بصرى کاپالن 
آن ها را بررسى کنند (ت 7). در این ارزیابى مفاهیم پیوستگى، 

پیچیدگى، رمز و راز، و خوانایى تصاویر سنجش شدند.
در ادامه نتایج حاصل از تحلیل و بررسى پاسخ هاى مخاطبان 
منظر روزانه به مفاهیم مورداشاره در مورد عکس ها با بهره گیرى 
در  ارزیابى  روند  که  شد  ارائه  جداولى  قالب  در  کمى  روش  از 
مبتنى  پژوهش  این  موردنیاز  اطالعات  البته  است.  مشهود  آن 
میدانى  و  اسنادى  صورت  دو  به  اکتشافى  نظرى  بنیادهاى  بر 
به  شانون  روش  از  استفاده  به  توجه  با  است.  شده  جمع آورى 
منظور تعیین اهمیت و کیفیت شاخص هاى مهم منظر روزانه در 
ذهن افراد که در ادامه تبیین خواهد شد؛ نتیجۀ حاصل از آزمون 

این مدل ها در جامعۀ موردمطالعه تحلیل و ارزیابى شد.

2. 2. تکنیک آنتروپى شانون و تحلیل محتوى
آگاهیم که هر محقق در صدد پاسخ دادن به یک تعداد سؤال 
پژوهشى و یا بررسى صحت یا سقم یک یا چند فرضیۀ پژوهشى 
است. در روش تحقیق، مهارت ها و فنون متفاوتى براى نیل به 
این هدف وجود دارد. یکى از روش هایى که در دهه هاى اخیر 
به شدت رواج داشته، روش «تحلیل محتوى» است. از یک  سو، 
تحلیل محتوى فنى است که براى جستجوى دریافت جنبه هاى 
استخراج  قابل  ضمنى  ادراکات  یا  و  پیام ها  احساسى  و  ادراکى 
این  با  دانش  مختلف  حوزه هاى  در  به عالوه،  است.  بیانات  از 
روش سعى مى شود که از مصاحبه ها، مشاوره ها، انواع آزمون ها، 
سخن گفتن، حرکات حسى و عاطفى، و یا هر عنصر دیگرى، 
که راه گشاى فهم و درك فرد باشد، اطالعاتى که مبناى کشف 

بر  محتوى  تحلیل  مراحل   .8 ت 
اساس آنتروپى شانون، مأخذ: آذر، 
آنتروپى  روش  توسعۀ  و  «بسط 
در  داده ها  پردازش  براى  شانون 
تحلیل محتوا»، ص7.

آماده سازى و 
سازماندهى پیام

بررسى
مواد پیام

پردازش
داده ها
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41. عادل آذر، «بسط و توسعه روش 
آنتروپى شانون براى پردازش داده ها 

در تحلیل محتوا»، ص 2. 
42. نک:

J. L. Ringuest, Multiobjective 
Optimization: Behavioral 
and Computational 
Considerations. 

43. آذر، همان، ص 7. 
44. از این روش در تحلیل داده هاى 

میدانى استفاده مى گردد. 

شود.41  بیان  هستند  فرضیات  بررسى  و  تحقیق  سؤاالت  پاسخ 
علوم  فیزیکى،  علوم  در  اساسى  مفهوم  یک  دیگر،  سوى  از 
اجتماعى، و سیستم ها آنتروپى است. آنتروپى نشان دهندة مقدار 
عدم  اطمینان حاصل از محتواى یک پیام است. به بیان دیگر، 
اندازه گیرى  براى  است  شاخصى  اطالعات،  تئورى  در  آنتروپى، 
عدم  اطمینان که با یک توزیع احتمال بیان مى شود.42 بنا بر این 
روش آنتروپى شانون از طریق یک الگوریتم به سنجش اطالعات 
پیام در تحلیل محتوى مى پردازد که براى تشریح آن الزم است 
در ابتدا پیام بر حسب مقوله ها، به تناسب هر پاسخ گو، در قالب 
محتوى  تحلیل  فن  مراحل  اگر  درواقع  شود.  شمارش  فراوانى 
را به ترتیب آماده سازى و سامان دهى پیام، بررسى مواد پیام و 
پردازش داده ها بدانیم، روش آنتروپى شانون در حوزة سوم، یعنى 
پردازش داده ها، قرار خواهد گرفت (ت 8). در مجموع این روش، 
که برگرفته از تئورى اطالعات است، مى تواند به حوزة تحلیل 

داده ها در تحلیل محتوى توسعه یابد.43
در این پژوهش، براى تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا هر مؤلفه 
به صورت مجزا در هر پرسشنامه ارزیابى شد و بر اساس گزینه 
نسبت داده شده، ضریبى از طیف لیکرت به آن اختصاص یافت و 
درنهایت این ضرایب با یکدیگر جمع شد. پس از به هنجار کردن 
داده ها و با این فرض که محتواى یک پیام از نقطه نظر i تعداد 

پاسخ گو در j مقوله طبقه بندى شده  است (حاصل از رابطۀ 1)، و بار 
اطالعاتى هریک از مؤلفه ها (حاصل از رابطۀ 2) محاسبه گردید.

 (i=1, 2, …., 17: j=1, 2 ,…., 25) (1)

   (j=1, 2, …., 25),    (2)

از  استفاده  با  مقوله ها  از  یک  هر  اهمیت  ضریب  درنهایت، 
که  است  شاخصى   Wj رابطه،  این  در  آمد.  دست  به  رابطه (3) 
کل  به  توجه  با  پیام  یک  در  را  jام  مقوله  هر  اهمیت  ضریب 

پاسخ دهندگان مشخص مى کند44.
                                     (j=1, 2, …., 25)                               (3)

3. یافته ها 
یافته هاى منتج از تصویر ذهنى دانشجویان در چارچوب مدل تقوایى 
و در سه حوزة «عناصر محیط هاى طبیعى و مصنوع، و فعالیت هاى 

انسانى» تقسیم بندى شده و در «ت 9» آورده شده است.
همان گونه که اشاره شد، پس از سنجش اطالعات حاصل 
از تصویر ذهنى، تصاویرى از منظر روزانه، که بیشترین فراوانى 
پارك،  مؤلفه هاى  سنجش  این  در  گردید.  مشخص  داشتند،  را 

عناصر محیط فعالیت هاى  
انسانى عناصـر محـیط مصنوع عناصـر محـیط طبیعى
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ت 9. مؤلفه هاى منظر روزانه مورد 
اشاره از سوى گروه مورد مطالعه. 

تدوین: نگارندگان.
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پل عابر پیاده، مسجد ولنجک، میدان یاسمن، ایستگاه اتوبوس، 
منظومۀ خرد، تپه هاى اطراف، دکه ها، و ساخت و ساز موجود در 

مسیر باالترین فراوانى را داشتند، بنا بر این 9 تصویر مرتبط با 
این مؤلفه ها انتخاب گردید (ت 10).

ت 10 . 
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پاسخ هاى  بررسى  و  تحلیل  از  حاصل  نتایج  بعد  مرحلۀ  در 
مخاطبان منظر روزانه به مفاهیم مورد اشاره در مورد عکس ها 
شده است  ارائه  قالب جداولى  شانون در  از روش  بهره گیرى  با 
که در ادامه جدول تحلیلى «ت 11 تا 13» به طور نمونه براى 

عکس شمارة 1 از «ت 10» این روند را نشان مى دهد.
در تبیین فراوانى حاصل از سنجش مؤلفه هاى مدل کاپالن، 
برمى آید،   «13 «ت  جدول  از  حاصل  نتایج  از  که  همان طور 
مؤلفه هاى خوانایى، پیوستگى، پیچیدگى، و رمز و راز از دیدگاه 
مخاطبان منظر روزانه در مورد عکس شمارة 1 به ترتیب داراى 
بیشترین اهمیت هستند. این روش براى هشت عکس دیگر نیز 

تکرار شد که نتایج حاصل به شرح «ت 14» است.
که  شد  مشخص  کاپالن  چهارگانۀ  مؤلفه هاى  بررسى  در 
است.  اول  اولویت  در  انتخابى  مناظر  بیشتر  در  خوانایى  مؤلفۀ 
دلیل این موضوع آشنایى دانشجویان با محدوة منظر روزانه بود 
که آن را در این بررسى خوانا نشان مى داد. مؤلفۀ رمز و راز نیز در 
دید مخاطبان از پایین ترین درجۀ توجه برخوردار بوده است. این 
امر مى تواند ناشى از عدم درگیرى فیزیکى افراد با منظر روزانه 
و طى این مسیر با وسایل نقلیه باشد. از طرفى، مناظرى که در 
انسانى  و  مصنوع  عوامل  بیشتر  شدند،  انتخاب  نخست  مرحلۀ 
بودند و به عوامل طبیعى چون کوه، منظر شهر، و... کمتر توجه 
شده بود. مى توان چنین گفت که مکان هایى بیشتر مورد توجه 
و  معمارى  خاص  ارزش هاى  فاقد  که  بوده اند  آزمون  مخاطبان 
منظر هستند. درواقع وابستگى و هویت مکانى در منطر روزانه 
براى گروه مخاطبان ناشى از اتفاقات و خاطرات تجربه شده در 
محل و نیز مناظر منتخب آنها در محدودة مسیر است؛ مناظرى 

که نمى توانند از آن ها چشم پوشى کنند.

4. نتیجه گیرى
مناظرى  و  باز  فضاهاى  به ویژه  شهرى،  فضاهاى  و  عرصه ها 
و  ادراك  معرض  در  زندگى  فعالیت هاى  جریان  در  هرروزه  که 

خود،  مخاطبین  زیاد  جمعیت  خاطر  به  هستند،  انسان  مشاهده 
سهم بسیار باالیى در تعامالت اجتماعى و فعالیت هاى فرهنگى 
زمینه هاى  در  موجود  مسائل  به  توجه  با  ترتیب،  بدین  دارند. 
موضوع  شهرى،  منظر  در  به ویژه  و  شهرى  زندگى  گوناگون 
منظر روزانه به مثابۀ یکى از جنبه هاى مهم در کیفیت فضایى، 
محیطى، و اجتماعى هر شهر از دیدگاه هاى متفاوت متخصصان 
معمارى منظر، برنامه ریزى، و طراحى شهرى، و علوم اجتماعى 

و فرهنگى بررسى شد. 
شهرها،  در  زندگى  روزمرة  تجارب  متخصصان،  عقیدة  به 
امروزه به عاملى مهم در درك و تعریف «مکان هاى شهرنشینى» 

اولویت بندى مؤلفه هاى منظر روزانه از دیدگاه مخاطبین
پیوستگىخوانایىپیچیدگىرمز و راز

عکس شمارة 43121
عکس شمارة 41322
عکس شمارة 42133
عکس شمارة 43124
عکس شمارة 41125
عکس شمارة 41326
عکس شمارة 43127
عکس شمارة 42138
عکس شمارة 43129

مقوله ها پیوستگى پیچیدگى رمز و راز خوانایى
اعضاى منتخب به تعداد 40 نفر -3/58541863 -3/58532554 -3/57030667 -3/65454
(Ej) عدم اطمینان 3/902429 0/971953317 0/971928081 0/967856692 0/990691

مقوله ها پیوستگى پیچیدگى رمز و راز خوانایى
(Wj) ضریب اهمیت 0/249063671 0/24905204 0/248013908 0/253865

چهار مقوله پیوستگى پیچیدگى رمز و راز خوانایى
فراوانى حاصل از 40 پاسخ گو 107 94 89 145

از  حاصل  فراوانى  (باال).   11 ت 
مقوله  چهار  براى  پاسخ گویان 
راز،  و  رمز  پیچیدگى،  (پیوستگى، 

خوانایى)، تدوین: نگارندگان. 
میزان  دوم).  (باال،   12 ت 
از  یک  هر   (Ej) عدم اطمینان 

مقوله ها، تدوین: نگارندگان.
ضریب  سوم).  باال،   )  13 ت 
اهمیت (Wj) هر یک از مقوله ها، 

تدوین: نگارندگان.
اولویت بندى  (پایین).   14 ت 
دیدگاه  از  روزانه  منظر  مؤلفه هاى 

مخاطبین. تدوین: نگارندگان.

مناظر  روبه رو).  (صفحۀ   10 ت 
مطالعه  مورد  مسیر  منتخب 
منتخب.  دانشجویان  سوى  از 

عکس ها: نگارندگان.
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تبدیل شده اند. منظر روزانه تاکتیک هاى مکانى را فراهم مى کند 
تا مردم فرصت هاى مختلف قرار گرفتن خود در زمینه را درك 
کنند. این امر نشان مى دهد که چگونه درك منظر روزانه باعث 
بینش ارزشمندى براى ایجاد مکان هاى بهتر براى مردم مى شود. 
به همین دلیل است که بررسى منظر زندگى روزمره براى درك 

این تعامل بین مکان و مردم اهمیت زیادى یافته است. 
یافته ها معلوم کرد که منظر شهرى پذیراى زندگى روزمره 
پتانسیل هاى  و  است  شکاف ها  و  تنش ها،  درگیرى ها،  همۀ  با 
جدیدى را در منظر نمایان مى کند. این پتانسیل ها مردم را قادر 
به تعامل معنى دارى با اطراف خود مى کنند که درنهایت درك 
بدین  مى کند.  تسهیل  را  شهر  در  بزرگ تر  مناظر  با  ارتباط  و 
ترتیب، هرچه معانى نهفته در منظر روزانه بیشتر باشد، جذابیت 
و  موردپژوهى  مثال،  طور  به  دارد.  بیشترى  اثرگذارى  میزان  و 
نتایج این پژوهش نشان داد که براى دانشجویان دانشگاه شهید 
بهشتى مؤلفه هاى کیفى خوانایى با ضریب اهمیت 0/25105، 
ضریب  با  پیوستگى   ،0/25025 اهمیت  ضریب  با  پیچیدگى 
اهمیت 0/25020، و رمز و راز با ضریب اهمیت 0/24848 به 
ترتیب داراى بیشترین اهمیت در میان افراد موردآزمون و ادراك 
منظر روزانه هستند. در این زمینه، عواملى مانند کوه جزء عوامل 
خوانا در این مسیر بودند. همچنین، حضور عواملى مانند پارك، 
میدان، مسجد، و ساختمان منظومۀ خرد در خوانایى مسیر تأثیر 
چون  عناصرى  در  پیوستگى  ویژگى  به عالوه،  داشت.  بسزایى 
سویى،  از  شد.  دیده  تپه ها  و  خرد،  منظومۀ  اتوبوس،  ایستگاه 
عواملى چون منظر ساخت و ساز در طول مسیر، پارك و منظومۀ 
خرد با جذب مخاطب به عناصر بصرى متعدد خود پیچیدگى را 
به همراه داشتند. عناصرى مانند تپه هاى حاشیۀ مسیر و مسجد 
نیز توانستند رمز و راز را در ذهن مخاطب ایجاد کنند. بر این 
مورد  محدودة  پیرامون  شهرى  فضاهاى  طراحى  در  اساس، 
مطالعه مى توان، براى ارتقاى کیفیت منظر روزانه، اولویت بندى 
این مؤلفه هاى طراحى را در نظر گرفت. به کمک معمارى منظر 

و با آگاهى از نیازهاى موجود مردم، مجموعه شرایط محیطى و 
منظر شهرى، و اولویت هاى افراد و مخاطبان در میان مؤلفه هاى 
ارتقاى  در  کارآمدى  و  مؤثر  نقش  مى توان  روزانه  منظر  کیفى 

کیفیت زندگى روزمرة شهرى در محور موجود ایفا کرد.
مفاهیم  بر  تکیه  با  مرایا  و  مناظر  که  آنجا  از  بنا بر این، 
استعارى خود مى توانند میان احساس و ذهن مردم رابطه ایجاد 
کنند، منظر روزانه، به مثابۀ زمینۀ انجام بسیارى از فعالیت هاى 
در  انسان  حواس  و  ادراکى  قواى  به کارگیرى  به ویژه  و  انسانى 
بستر  و  محیط  منزلۀ  به  مى تواند  شهرى،  زندگى  امور  گذران 
خیال پردازى و کشف و شهود هم باشد. زمینه و بسترى که از 
طریق آن مردم مى توانند معانى شخصى و بسیارى از ایده ها و 
ارزش هاى نهفته در ذهن خود را شناسایى و کشف  کنند. آگاهیم 
که، به دلیل به کارگیرى حواس و به ویژه خوانایى و تکرار آن در 
مدت زمان طوالنى، که به طور مثال در اینجا مى تواند در قالب 
منظر روزانه باشد، روند نسبت دادن معنا، ارزیابى ها، و ترجیحات 
به زمینه ها، عناصر، و الگوهاى مؤثر بر ادراك تقویت مى شود. 
بدین ترتیب، موضوع منظر روزانه و جنبه هاى مهم آن مى تواند 
سازمان دهى و مدیریت و در نتیجۀ آن نیز چگونگى کیفیت منظر 
ارزش هاى  و  ویژگى ها  از  برخى  بنا بر این  شود.  تبیین  شهرى 

مهم منظر روزانه به شرح زیر است: 
ـ روزانه و به طور مکرر تجربه و ادراك شود،

ـ محدودة معین و در عین حال مقیاس متفاوت فضایى، محیطى، 
و اجتماعى دارد (کالن تا خرد)،

در  تنوع  اصل  دربرگیرندة  جغرافیایى،  هویت  داشتن  ضمن  ـ 
ساختار خود (شامل عناصر طبیعى و مصنوع) است،

ـ جنبه هاى زمانى مربوط به ادراك آن، اعم از تغییرات فصول، 
ساعات شبانه روز، مدت زمان استفاده، و کیفیت ادراك آن (در 

حرکت یا سکون) معلوم است،
ـ به عالوه، در مورد ادراك منظر روزانه شرایط جسمى، روحى، و 

روانى مخاطبین نقش تعیین کننده اى دارد. 
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 1. ایــن مقاله برگرفتــه از پایان نامۀ 
کارشناســى ارشــد نگارنده است در 
عنوان  تحت  شــهرى  طراحى  رشتۀ 
فضاى  حسى  غناى  ارتقاى  راهنماى 
شهرى به کمک طراحى شهرى ، که 
با راهنمایــى دکتر کوروش گلکار در 
دى ماه 1393 در دانشــکدة معمارى 
و شهرســازى دانشگاه شهید بهشتى 

دفاع شده است. 
 2. کارشناس ارشــد طراحى شهرى، 
دانشــکدة معمــارى و شهرســازى، 

دانشگاه شهید بهشتى؛
z.sedaghat1@yahoo.com  

در شهرها صورت گرفته  است، به منظور کاربردى کردن آن در فضاهاى شهرى، 
روش  آن  از  پس  و  شد  پژوهش  این  موردى  نمونۀ  کرج  شهر  در  گلشهر  خیابان 
«روش  عنوان  تحت  حسى  غناى  کیفى  سطح  برداشت  براى  محقق  پیشنهادى 

ترکیبى حس سنجى محیطى» معرفى شده  است.
کاربرد این روش براى برداشت سطح کیفى غناى حسى در شهرهاى ایران منجر 
به حساسیت هرچه بیشتر طراحان شهرى نسبت به همۀ کیفیت هاى حسى محیط 
مى گردد و از این طریق، بعدى از منظر شهرى، که اغلب نادیده گرفته مى شود، 

بهبود خواهد یافت.

مقدمه
تنوع تجربیات حسى کیفیتى را براى فضاهاى شهرى ایجاد مى کند 
طریق  از  را  شهر  افراد  مى شود.  شناخته  حسى  غناى  عنوان  با  که 
دریافت  المسه  و  چشایى،  بویایى،  شنوایى،  بینایى،  حسى  کانال هاى 
مى کنند؛ اما آنچه امروزه در شهرها شاهد آن هستیم غالبًا متکى بر 
بى مهرى  مورد  حواس  سایر  و  است  شنوایى  حدى  تا  و  بینایى  حس 
هستند. گرچه حس بینایى نیز با وجود برخوردارى از توجه بیشتر نسبت 

چکیده

متعدد  حسى  کانال هاى  طریق  از  شهرى  محیط  از  انسان  تجربۀ 
وسعت  مى گیرد.  صورت  لمسى،  و  چشایى،  بویایى،  شنوایى،  بینایى، 
و عمق تجارب حاصله تحت عنوان مفهوم کلى «غناى حسى» قابل 
حس  جنبۀ  از  بیشتر  شهرها  به  تاکنون  این  وجود  با  است.  بررسى 
بینایى توجه شده و به سایر حواس توجه کافى نشده است و به این 
ترتیب تجربۀ غناى حسى در شهرها کم و ضعیف است. گرچه تجربۀ 
حواس،  سایر  به  نسبت  بیشتر  توجه  جلب  وجود  با  نیز،  بینایى  حس 
معضل  این  حل  براى  دارد.  بسیارى  ضعف هاى  شهرها  در  همچنان 
شهر  در  را  گوناگون  حسى  محرك هاى  بتوان  باید  نخست  وهلۀ  در 
از  هرکدام  به  مربوط  کاستى هاى  رفع  به  بعدى  گام  در  تا  کرد  ثبت 
آن ها پرداخت. به این ترتیب هدف از پژوهش پیش رو عالوه بر بیان 
اهمیت دریافت هاى حسى متنوع در فضاهاى شهرى، معرفى روشى 
از  است.  فضاها  در  حسى  غناى  کیفى  سطح  برداشت  براى  مناسب 
و  زمینه  این  در  انجام شده  مطالعات  پیشینۀ  معرفى  از  پس  رو،  این 
حواس  ثبت  و  برداشت  براى  جهان  سطح  در  که  روش هایى  معرفى 

کلیدواژگان: حواس، کیفیت غناى حسى، منظر حسى، تکنیک حس سنجى، طراحى شهرى.

سنجش غناى حسى فضاهاى شهرى:
معرفى یک چارچوب تحلیلى1

زهرا صداقت2 
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حسى  محرك هاى  به  مربوط  مسائل   .1

در فضاهاى شهرى ایران چیست؟ 
غناى  کیفیت  سنجش  روش هاى   .2
حسى (محرك هاى حسى) فضاى شهرى 

چیستند؟
براى  تحلیلى  چارچوب  مى توان  آیا   .3
فضاهاى  حسى  غناى  کیفیت  سنجش 

شهرى ایران معرفى کرد؟

 3. نک: افسانه لطفى و بهادر زمانى، 
«نقــش مؤلفه هاى منظر حســى در 
محلى،  مجهــز  محورهاى  کیفیــت 
مطالعــۀ موردى: محور علیقلى آقا در 
اصفهــان»؛ صدیقه لطفــى، گلنوش 
حریرى و مجتبى شــهابى شهمیرى، 
«بررســى نقــش توقععــات ادراکى 
بویایــى و شــنوایى در طراحــى و 
برنامه ریزى شــهرى، نمونۀ موردى: 

بابل». 
 4. Sensewalking  

به سایر حواس همچنان با ضعف هاى بسیارى در شهرها روبه رو است. درواقع، 
با وقوع انقالب صنعتى، محرك هاى حسى هویتمند، خاطره انگیز، منحصر به 
بافت،  سروصدا،  به  را  خود  جاى  یکدیگر  با  هماهنگ  حال  عین  در  و   فرد، 
این  دستخوش  نیز  ایران  داده اند.  صنعتى  ماشین آالت  نامطلوب  ظاهر  و  بو، 
محرك هاى جهانى نامطلوب  است. به این ترتیب که آن دسته از محرك هاى 
حسى که بیانگر هویت و فرهنگ مردم بودند، همچون صداى اذان، صداى 
طبیعى  عناصر  و  بومى،  مصالح  ادویه،  و  نان  بوى  مردم،  گفتگوى  و  گام ها 
به تدریج جاى خود را به صداى ماشین آالت، بوى دود، و مصالح استانداردشدة 
بى هویت دادند. در این میان حلقۀ مفقوده میان فضا و غناى حسى روشى است 
که با آن بتوان محرك هاى حسى را ثبت و بررسى کرد. فقدان روشى کارآمد 
براى برداشت محرك هاى حسى فضا منجر به نادیده گرفتن روزافزون آن ها در 
طراحى شهرها و درنتیجه کاهش کیفیت غناى حسى خواهد شد. این روندى 
است که عالوه بر اینکه به عدم تعامل حسى افراد با فضا مى انجامد، انزواى 
گروه هاى کم توان حسى و ادراکى همچون نابینایان، ناشنوایان، و معلولین را 

در پى خواهد داشت. 
توجه  پیش  از  بیش  بصرى  غیر  حسى  محرك هاى  به  امروزه  رو  این  از 
شده  است. در ایران نیز در زمینۀ محرك هاى حسى غیر بصرى پژوهش هایى 
شده  است.3 در ایران در مطالعات از روش  «حس گردى»4 استفاده شده است، 
که شناخته شده ترین روش برداشت منظر حسى است؛ اما این روش از بعضى 
جهات پاسخ گوى ثبت و جمع بندى دقیق محرك هاى حسى نیست. از این رو 
آن  از  استفاده  با  که  است  تحلیلى  چارچوبى  معرفى  حاضر  پژوهش  از  هدف 
و  ثبت  بیشترى  دقت  با  را  شهرى  فضاهاى  حسى  غناى  کیفى  سطح  بتوان 

تحلیل کرد. 
غناى  کیفیت  مختلف  ابعاد  کتابخانه اى  مطالعات  با  ابتدا  پژوهش  این  در 
برداشت  روش هاى  نیز  و  آن ها،  ایجاد  عوامل  شهرى،  فضاهاى  در  حسى 
محرك هاى حسى محیط معرفى شده  است. سپس با ترکیب این دو روش و 
استفاده از ابعاد و عوامل به دست آمده، چارچوبى تحلیلى تهیه شده و سپس با 
استفاده از این چارچوب در یک نمونۀ موردى، قابلیت ها و محدودیت هاى آن 
شناسایى شده است. در پایان چارچوب تحلیلى مورد مطالعه ارتقا یافته و براى 

به کارگیرى در طراحى فضاهاى شهرى مناسب سازى شده  است.
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براى طراحان. 
 6. Maurice Merleau-Ponty  

جهان  مرلوپونتى،  موریــس  نک:   .7 
ادراك. 

 8. Juhani Pallasma 
 9. نک: یوهانى پاالســما، چشــمان 

پوست، معمارى و ادراکات حسى. 
 10. Sensescape  
 11. Smellscape  

 12. نک:
Monica Montserrat Degen,. 
Sensing Cities: Regenerating 
Public Life in Barcelona and 
Manchester. 
 13. Sensuous Geographies 

 14. نک:
Paul Rodaway, Sensuous 
Geographies. 

جهانشاه پاکزاد و حمیده بزرگ،   .15 
براى  محیــط  روان شناســى  الفباى 

طراحان، ص 65. 
 16. Degen, ibid, p. 47. 

 17. بنتلــى و دیگــران، همان، ص 
 .270-269

1. روش تحقیق
این  به  است.  کیفى  نوع  از  رو  پیش  پژوهش  در  تحقیق  روش 
ترتیب، براى به دست آوردن ابعاد گوناگون کیفیت غناى حسى 
روش هاى  نیز  و  شهرى  فضاهاى  در  آن ها  ایجاد  عوامل  و 
شناخته شده براى برداشت منظر حسى محیط، پیشینۀ موضوع به 
روش جمع آورى اطالعات کتابخانه اى بررسى شده است. سپس 
با تحلیل اطالعات حاصل از پیشینۀ موضوع، چارچوبى تحلیلى 
براى سنجش غناى حسى محیط تهیه شده و با مطالعۀ میدانى بر 
روى یک نمونۀ موردى سنجیده شده است. در مطالعات میدانى 
روش هاى مشاهده، حس گردى، و یادداشت بردارى حسى براى 
برداشت منظر حسى هفت نقطه از یک فضاى شهرى استفاده 
محدودیت هاى  و  قابلیت ها  شناسایى  با  پایان  در  شده  است. 
روش هاى برداشت مورد بررسى، چارچوب تحلیلى ارتقا یافته و 
در قالب گام هاى فرایند برداشت منظر حسى براى به کارگیرى 

در طراحى شهرى پیشنهاد شده  است.

2. مرور متون نظرى
2. 1. غناى حسى در دیدگاه صاحب نظران

بر  بسیارى  اندیشمندان  و  صاحب نظران  همواره  تاریخ  طول  در 
لزوم توجه به تجارب حسى در فضاهاى شهرى تأکید کرده و 
تسلط بیش از حد حس بینایى را به چالش کشیده اند. یان بنتلى 
در کتاب محیط هاى پاسخ ده نقش حواس در فضاهاى شهرى را 
به  با عنوان کیفیت غناى حسى معرفى کرده  است و پرداختن 
حواس غیر بصرى را عاملى مهم در طراحى شهرى مى داند.5 رد 
تسلط بینایى و در نظر گرفتن کلیه حواس به صورت واحد یکى 
از اصول مورد توجه پدیدارشناسانى همچون موریس مرلوپونتى6 
(1908 - 1961) بوده است.7 یوهانى پاالسما8 (1936) نیز، تحت 
تأثیر نگاه فلسفى مرلوپونتى، با تأکید بر پیوندى که میان فرد و 
فضا به واسطه کلیه محرك هاى حسى برقرار مى شود، وابستگى 
صرف بر بینایى را براى ادراك جهان مردود دانسته است.9 مونیکا 

دگان در توصیف الیه بندى، هم پوشانى، و حضور هم زمان تجارب 
حسى متعدد در فضاى شهرى از عبارت «منظر حسى»10 استفاده 
مى کند و آن را برگرفته از عبارت «منظر بویایى»11 که نخستین 
بار پورتوس به آن اشاره کرد، مى داند.12 پاول روداوى نیز که از 
متخصصین جغرافیاى انسانى است با معرفى مفهوم «جغرافیاى 
حسى»13، از ساختار بدن انسان به عنوان یک سیستم موقعیت 
یابى عمومى یاد کرده که متکى بر چهار گروه حسى اصلى شامل: 
بینایى، شنوایى، بویایى و المسه است.14 به این ترتیب به موضوع 
ادراکات حسى در محیط از دیدگاه هاى گوناگون توجه شده است؛ 
اما آنچه حائز اهمیت است لزوم توجه یکپارچه به همۀ حواس، 
اعم از بصرى و غیر بصرى، در محیط است، که با عنوان کیفیت 
غناى حسى شناخته مى شود و به منظور معرفى یک دسته بندى 
کلى از جنبه هاى گوناگون غناى حسى از دسته بندى عام و رایج 
و  چشایى،  بویایى،  شنوایى،  بینایى،  حس  پنج  شامل  حواس، 
المسه، که نخستین بار از سوى ارسطو (384- 322ق.م) مطرح 

شده است، استفاده مى شود.

2. 2. غناى حس بینایى
«از میان حواس، حس بینایى، بیشترین ارتباط ما با محیط را به 

عهده دارد».15
ما  که  مى شود  حاصل  هنگامى  بینایى  حس  از  ناشى  مطلوبیت 
چشم  واسطۀ  به  محیط  متفاوت  بافت هاى  و  رنگ ها،  فرم ها،  از 

بهره مند مى شویم.16
بنتلى غناى حسى بینایى را وابسته به حضور تضادهاى بصرى 
مى داند و معتقد است که با افزایش تعداد عناصر شاخص یک 
سطح تا حدى معین، غناى حسى بینایى آن افزایش مى یابد.17 
با این حال تضاد عناصر بصرى نباید به حدى باشد که منجر به 
ایجاد اغتشاش شود و الزم است در ایجاد غناى حسى بینایى 

فضاهاى شهرى بسیار محتاطانه عمل شود.
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 18. پاالسما، همان، ص 62. 
 19. بنتلــى و دیگــران، همان، ص 
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 20. Degen, ibid, p. 44. 

 21. محمدرضــا شــیرازى، معمارى 
حواس و پدیدارشناسى ظریف یوهانى 

پاالسما، ص 39. 
 22. D. Howes, “Olfaction and 
Transition: An Essay on the 
Ritual Uses of Smell”, p. 405. 
 23. Rodaway, ibid, p. 68. 
 24. Lih-Rong Chiou, “The 
Representation of Taiwan’s 
Aboriginal Architectural 
Heritage: Visual and 
Non-visual Presentation in 
Cultural Villages”, p. 111. 

 25. محمــود ایروانــى و محمدکریم 
و  احساس  روان شناســى  خداپناهى، 

ادراك، ص 118. 
 26. Degen, ibid, p. 46. 
 27. J. Meluso, EyeTalk: 
Bridging from 
Communication to 
Connection, p. 104. 

2. 3. غناى حس شنوایى
«حس شنوایى تجربه و درك فضا را پى ریزى و بیان مى کند».18 

صدا به فضا پویایى و تحرك مى بخشد. با این حال 
میزان کنترل ما روى آنچه مى شنویم محدود است و فقط زمانى 
قادر به تمایز بین صداها خواهیم بود که روى یک صداى خاص 

بیش از سایر صداها تمرکز نماییم.19
اصوات  سایر  دادن  پوشش  با  باال  بسیار  فرکانس  با  صداهاى 
سویى  از  مى کاهند.  محیط  شنوایى  حسى  غناى  از  محیط 
رو  این  از  و  مى شوند  محو  ما  تجربۀ  در  نیز  آرام تر  «صداهاى 

بخشى از محیط را پنهان مى کنند».20
شهرى  هر  است.  هویت  ایجاد  صوت  مهم  تأثیرات  از  یکى 
را با صداى خود اعالم  را دارد و ویژگى خود  صداى ویژة خود 
مى کند. همچنین هر فضایى به آسانى به واسطۀ صداى ویژه اش 

قابل تمیز است.21
به گونه اى که صداى بازار و راستۀ تجارى از صداى یک محلۀ 

مسکونى متفاوت است. 

2. 4. غناى حس بویایى
ایجاد  چیزى  توسط  که  هنگامى  اصوات  همانند  نیز  «بوها 
مى شوند، از آن مى گریزند و گرفتار یک فرم محصور نیستند».22 
ادراك بو در داخل و یا مجاور یک فضا و با شدت هاى مختلف 
که براى مدتى دوام داشته و سپس محو مى شود و تفاوت یک 
بو با بوى دیگر و هم پیوندى بوها با اشیا، ارگانیزم ها، موقعیت ها، 
و احساسات خاص همگى به حس مکان و کاراکتر مکان کمک 

مى کنند23 
و کیفیت غناى حس بویایى را در محیط ارتقا مى دهند.

مهم  بسیار  مکان ها  خاص  خاطرات  برانگیختن  در  بویایى  حس 
است و این امر عمدتًا ناشى از اشیاى معین و بوى مشخص آن ها 

است که به نظر مى رسد در مکان هاى خاصى قرار دارند.24 
ایجاد  در  مهم  عاملى  را  بویایى  حس  غناى  مى توان  رو  این  از 

حس تعلق یک مکان دانست.  

2. 5. غناى حس چشایى
گیرنده هاى  بویایى،  گیرنده هاى  بر  عالوه  مى توانند  بودار  مواد 
چشایى را نیز تحریک کنند و بدین جهت احساس چشایى، یک 

احساس مرکب است.25 
غذا  بوى  به  مربوط  چنانچه  بویایى  حس  محرك هاى  واقع  در 
و خوراکى ها باشند عاملى در جهت ارتقاى کیفیت غناى حس 
غذاهاى  و  چاشنى ها  دلیل  به  شهر  هر  هستند.  محیط  چشایى 
رو  این  از  و  دارد  فردى  منحصربه  چشایى  منظر  خود  خاص 
«منظر چشایى بیشترین سیاست هاى حسى را از لحاظ فرهنگى 
رستوران ها،  و  کافه ها  حضور  ترتیب  این  به  مى کند».26  آشکار 
غناى  موجب  باشند،  فعالیتى  سرریز  داراى  که  هنگامى  به ویژه 

حس چشایى در فضا مى شود.

2. 6. غناى حس المسه
غناى حس المسه در محیط به دو طریق صورت مى گیرد: پوست 
و چشم. لمس با پوست شامل لمس مستقیم یک شى ء و تماس 
مستقیم  غیر  المسه اى  چشم ها،  با  لمس  اما  است.  آن  با  بدن 
بوده و شامل تحریک حس المسه با نگاه کردن به شى ء است. 
چنانچه با نگاه کردن به دیوارى کاهگلى حس المسه بیش از 
حس بینایى تحریک مى شود. «المسه درواقع مجاورت بدن با 
دماى  و  بافت،  وزن،  شکل،  اندازه،  از  دقیقى  مکاشفۀ  و  جهان 
خصایص یک محیط است»27. در دیدگاه صاحب نظران، عوامل 
مختلفى براى ایجاد هر یک از ابعاد کیفیت غناى حسى مطرح 
در «ت 1»  کلى  دسته بندى  یک  قالب  در  عوامل  این  شده اند. 

ارائه شده است.



7776

 28. Soundwalking 
 29. ابراهیــم شــکورى، راهنمــاى 
طراحى شــهرى معطــوف به حس 

بویایى، ص 96. 
 30. Multimodal Sensory 
Experience 

 31. دسته بندى حس المسه به چهار 
 ،(Global touch) گروه المسۀ کلى
 ،(Reach touch) المســۀ جزئــى
 Extended) چشــمى  المســۀ 
ذهنــى  المســۀ  و   ،(touch
(Imagined touch) نخســتین بار 
از ســوى روداوى (1994) انجام شد. 
منظور از المسۀ کلى المسه اى است 
که با حضــور در فضا به صورت غیر 
ارادى با همۀ بدن دریافت مى شــود 
(مانند وزش باد و تابش خورشــید بر 
پوست). المســۀ جزئى لمس اشیاى 
پیرامون به صورت مســتقیم و ارادى 
با دســت و انگشتان اســت. المسۀ 
چشمى المسه اى است که به واسطۀ 
دیدن تحریک مى شــود و المســۀ 
ذهنــى حاصل فکر کردن به شــىء 
اســت که درنتیجۀ آن حس المسه 
تحریک مى شــود، مانند زمانى که به 
ساختمانى با بافت آجرى مى اندیشیم 

که ریشه در خاطرات ما دارد. 

3. روش هاى سنجش کیفیت غناى حسى
3. 1. حس گردى

از جمله روش هایى که عمومًا براى برداشت تجربیات حسى یک 
مکان به کار برده مى شود، روش «حس گردى» است. 

این روش اولین بار در دهۀ 1960 به عنوان ابزارى براى ارزیابى 
جنبه هاى کالبدى و شناختى فضا مطرح شد. "حس گردى" عمدتًا 
در قالب صداگردى28 رواج داشته و در انواع دانش ها از جمله علوم 

آموزشى به کار گرفته شده  است.29

حواس  به  وابسته  پیاده روى  از  فرم هایى  شامل  روش  این 
است، به این ترتیب که بر تجارب چند حسى30 ناشى از حضور 
صورت  این  به  کار  انجام  روند  است.  متمرکز  موقعیت  یک  در 
انتخاب  بررسى  و  مطالعه  براى  مشخصى  مسیر  ابتدا  که  است 
متفاوت  تحقیق  موضوع  به  بسته  مسیر  این  انتخاب  مى شود. 
صورت  محقق  توجه  مورد  معیارهاى  گرفتن  نظر  در  با  و  است 
مى گیرد. در مرحلۀ بعد تعدادى افراد انتخاب مى شوند. این افراد 
سایر  یا  و  فضا،  روزمرة  استفاده کنندگان  ساکنان،  از  مى توانند 

غناى  کیفیت  مختلف  ابعاد  ت 1. 
صاحب نظران،  دیدگاه  در  حسى 

تدوین: نگارنده.

پاول روداوىمونیکا دگانیوهانى پاالسماموریس مرلوپونتىبنتلى و همکارانعوامل ایجاد غناى حسىابعاد کیفیت غناى حسى

غناى حس بینایى

عناصر متنوع
تضادهاى بصرى
عناصر شاخص

کیفیت هاى بصرى کالبد 
همچون رنگ، بافت، و فرم

عناصر هویتمند

غناى حس شنوایى

تنوع اصوات
نقش نشانه اى اصوات

صداى فعالیت هاى روزمره 
مردم (گام ها، مکالمات، و ...)

صداهاى هویتمند

غناى حس بویایى

تنوع بویایى
نقش نشانه اى بو
بوهاى خاطره انگیز
بوهاى مطبوع

محرك هاى چشایى هویتمندغناى حس چشایى

غناى حس المسه

مصالح بومى و محلى
جزئیات کالبدى

محرك هاى المسۀ کلى31
محرك هاى المسۀ جزئى
محرك هاى المسۀ چشمى
محرك هاى المسۀ ذهنى
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 32. Smellwalking 

بستگى  نیز  شرکت کننده  افراد  نوع  انتخاب  درواقع  باشند،  افراد 
در  پیاده روى  حواس،  بر  تمرکز  هدف  با  سپس  دارد.  محقق  به 
مسیر تعیین شده صورت مى گیرد. همچنین در طول مسیر محقق 
مى تواند برداشت هاى حسى افراد را با سایر روش ها تکمیل کند، 
به طور مثال مى توان به طور هم زمان از افراد سؤاالتى را در مورد 
برخى از محرك هاى حسى مسیر پرسید و به این ترتیب روش 
مصاحبه را نیز با «حس گردى» تلفیق کرد. به عالوه، مى توان از 
شرکت کنندگان درخواست کرد که از چیزهایى، که توجه آن ها را 
به خود جلب مى کند، عکس بگیرند و سپس دربارة آن ها صحبت 
به  پیاده روى  این  طول  در  که  ابزارهایى  همۀ  از  درواقع  کنند. 

شناخت هرچه بیشتر تحریکات حسى مشارکت کنندگان کمک 
کند، مى توان استفاده کرد. 

بر  تمرکز  براى  ابزارى  مثابۀ  به  پیاده روى  روش  این  در 
تجارب حسى خاص و یا قادر کردن مشارکت کنندگان به بیان 
روابط شخصى و خودمانى با مکان استفاده مى شود. به عالوه در 
روش مذکور مى توان نوع حواس مورد نظر را نیز محدود کرد، به 
این ترتیب که بر یک یا چند حس خاص تأکید شود. بر این مبنا 
روش هاى دیگرى همچون صداگردى و بوگردى32 نیز معرفى 

شده اند. 
به  مختلف  رشته هاى  با  محققانى  سوى  از  «حس گردى» 

ت 2. برداشت حس بویایى به روش 
تخصصى  سایت  مأخذ:  بوگردى 
.Smell and the city

مراحل  روبه رو).  (صفحۀ   3 ت 
روش  دیاگرام  در  برداشت  ثبت 
یادداشت بردارى حسى، مأخذ:
Raymond Lucas & 
Ombretta Romice. 
“Representing Sensory 
Experience in Urban 
Design”.
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کاربرده شده  است، به این ترتیب که از «حس گردى»، صداگردى، 
و بوگردى همچون ابزارى براى درگیر کردن مشارکت کنندگان 
در بحث، مصاحبه، بررسى عکس، نقشه بردارى GIS، ضبط صدا، 

و سایر اقدامات مربوطه استفاده مى کنند (ت 2).33

3. 2. یادداشت بردارى حسى34
در  حسى  منظر  برداشت  براى  مطرح  روش هاى  از  دیگر  یکى 
و  لوکاس  که  است  حسى»  «یادداشت بردارى  روش  شهرها 
روش  به  نسبت  روش  این  کرده اند.35  ابداع   (2008) رومیس 
پیشین دقیق تر و کامل تر است و امکان مقایسه بین محرك هاى 
حسى گوناگون و یا یک حس در مکان هاى گوناگون را فراهم 

مى کند. 
فضاى  نخست،  گام  در  حسى  یادداشت بردارى  روش  در 
آن  در  نقاطى  و  بررسى  اجمالى  طور  به  مطالعه  مورد  شهرى 
مشخص مى شوند. چنانچه سایت مورد بررسى فضایى به صورت 
یا  و  ترافیکى  تقاطع هاى  در  نظر  مورد  نقاط  باشد،  مسیر  یک 
فواصل زمانى مشخص در نظر گرفته مى شوند و چنانچه فضایى 
طراح  تشخیص  به  باشد،  مدنظر  میدان  یک  صورت  به  ایستا 
در  میدان  اندازة  حسب  بر  که  مى شوند  گرفته  نظر  در  نقاطى 
فردى  به  منحصر  ویژگى  یا  و  هستند  برابر  مکانى  فاصله هاى 

دارند.
محیط  حسى  محرك هاى  به  مربوط  اطالعات  سپس 
همچون انواع تجربه هاى حسى در یک نقطه، درجۀ اولویت یا 
غلبۀ حس ها، کیفیت دوام آن ها، و تاثیرگذارى آن ها بر هم بر 
روى دیاگرام ثبت مى شوند (ت 3). هریک از این مراحل در ادامه 

توضیح داده شده  است:
ـ موقعیت36: در این مرحله پالن (غالبًا در مورد نقاط مکث) و 
مقطع (غالبًا در مورد مسیرها) فضاى مورد نظر در کنار دیاگرام آن 
نقطه ترسیم مى شود. به عالوه الزم است اطالعات خاص مربوط 
به زمان برداشت نیز در کنار دیاگرام ثبت شوند. این اطالعات 

تاریخ، ساعت، و وضعیت آب وهوایى را شامل مى شود. چرا که 
کیفیت هاى  موارد  این  از  هریک  تغییر  حسب  بر  است  ممکن 

حسى متفاوتى ادراك شود.
از  حاصل  نتایج  میان  یکپارچگى  ایجاد  براى  توصیفگر37:  ـ 
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 33. M.D. Adams & E. Askins, 
Sensewalking: Sensory 
Walking Methods for Social 
Scientists. 
 34. Sensory Notation 

 35. نک: 
R. Lucas, & O. Romice, 
“Representing Sensory 
Experience in Urban 
Design”. 
 36. Location 
 37. Descriptor 
 38. Priority 
 39. Corroboration 
 40. Temporality 
 41. Singular  
 42. Repetition  
 43. Constant  
 44. Ambient  
 45. Situated  
 46. Directional  

برداشت افراد متفاوت از توصیفگرهایى براى سیستم هاى ادراکى 
شش گانه  استفاده مى شود. به این ترتیب فرد برداشتگر مى تواند 
کیفیت حسى دریافتى خود را با یکى از این عبارات بیان کند 
و یا چنانچه کیفیت حسى دریافتى با هیچ یک این عبارات قابل 
آن  ایجاد  عامل  برداشتگر  شخص  است  الزم  نباشد،  توصیف 

حس را ثبت کند (ت 4).
محرك  کدام  که  است  آن  نشان دهندة  مرحله  این  اولویت38:  ـ 
حسى از همه قوى تر، مؤثرتر، و برجسته تر است. به این ترتیب 
به تعداد حواس مورد بررسى دوایرى بر روى دیاگرام رادار شکل 
اولویت  شود  ادراك  نخست  که  حسى  محرك  هر  دارند.  وجود 
این  در  بنا بر این  دارد.  بعدى  حسى  محرك  به  نسبت  بیشترى 
روش باالترین اولویت 1 و کمترین اولویت 6 است. الزم به ذکر 
است که این روش تنها بر میزان اولویت یک حس بر دیگرى 
استوار است و نه میزان مطلوبیت و یا نبود مطلوبیت آن. همچنین 
دو یا چند حس ممکن است از نظر فرد برداشتگر به طور هم زمان 
کسب  نمودار  روى  بر  یکسانى  اولویت  نتیجه  در  و  شده  ادراك 
کنند. به این ترتیب خطى از مرکز دیاگرام به سمت عدد مورد نظر 

ترسیم و درنهایت نیز همۀ نقاط به هم وصل مى شوند.
گوناگون  حواس  است  ممکن  فضا  از  نقطه  یک  در  تأکید39:  ـ 

بر هم تأثیر بگذارند و یکدیگر را تشدید و یا تضعیف کنند، به 
طور مثال «بوى» حاصل از یک رستوران با «دیدن» محصولى 
که مى دهد تشدید مى شود. براى این منظور در دیاگرام مذکور 

خطوط نقطه چین رابطه میان حواس را نشان مى دهد. 
ـ دوام40: در گام آخر مدت حضور محرك حسى در یک نقطه از 
فضا بر روى دیاگرام ثبت مى شود. به این ترتیب که به کمک 
نشانه هایى بر روى دیاگرام میزان دوام هر حس مشخص مى شود. 
تکرارشونده42،  منفرد41،  هستند:  چنین  ترسیمى  نشانه هاى  این 
مداوم43، احاطه کننده44، واقع در یک نقطه45 و جهت دار46. البته 
حسب  بر  دقیقى  زمان بندى  محرك ها  حضور  مدت  از  منظور 
و  تجربى  برداشت  منظور  بلکه  نیست؛  غیره  و  دقیقه  و  ساعت 

پدیدارشناسانۀ فرد است.
ـ نتیجه گیرى: پس از طى این مراحل مى توان دیاگرام هاى همۀ 
نقاط را روى هم قرار داد و به این ترتیب به یک نتیجه گیرى 
شهرى  فضاى  در  حسى  غناى  مختلف  ابعاد  چگونگى  از  کلى 
دست یافت. قرار دادن سطوح به دست آمده روى هم نشان دهندة 
ابعاد  از  کدام یک  در  مطالعه  مورد  شهرى  فضاى  که  است  آن 
همچنین  است.  قوى تر  ابعاد  کدام  در  و  ضعیف  حسى  غناى 
این  شود،  اضافه  باال  مراحل  به  مى تواند  که  ضمیمه اى  مرحلۀ 

ت 4. توصیفگرهاى قابل استفاده 
حسى  محرك هاى  ثبت  براى 
فضا، مأخذ: همان.

دیدارىشنیدارىالمسه اىجنبشى/ وابسته به حرکتحرارتىشیمیایى
ضعیف
قوى

گرم
سرد

سخت
آسان

ایستا
متحرك

بم
زیر

تیره
روشن

راکد
تازه

خشک
مرطوب

آزاد
محدود

زبر
صیقلى

آرام
بلند

رنگ تند
رنگ خنثى

خوشبو
متعفن

طبیعى
مصنوعى

غیرمستقیم
مستقیم

سبک
سنگین

واضح
پرانعکاس

داراى پرسپکتیو
مسطح

گلدار
میوه دار

محدود
منشأ

یکدست و موزون
مدرج

متخلخل
منسجم

آوازى
غیر آوازى

داراى سطح کم
وسیع

ادویه 
رزین

تابناك
انتقال دهندة گرما

نگه دارنده
سریع

سفت
نرم

طبیعى
مصنوعى

توپر
توخالى

گوشتى
چرب

دائمى و پایدار
واکنشى

انبوه
خالى

گرم
سرد

دائمى
موقتى

پرجزئیات
داراى فاصله یا جاى خالى و سفید
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است که فرد برداشتگر مى تواند توضیحاتى از لحظۀ حضور خود 
در آن نقطه از فضا را نیز در کنار نقشه و دیاگرام ثبت کند. این 

امر به درك بهتر ترسیمات ارائه شده کمک خواهدکرد.

4. چارچوب تحلیلى پیشنهادى
معرفى شده  روش هاى  و  موضوع  نظرى  پیشینۀ  به  توجه  با 
محیط  حسى  غناى  سنجش  براى  تحلیلى  چارچوبى  مى توان 
عرضه کرد (ت 5). چنانچه در روش هاى معرفى شده دیده شد، 
تفاوت این روش ها در آن است که روش نخست بیشتر بر مسیر 
دریافت هاى حسى تأکید دارد، به گونه اى که در طى مسیر هر 
بیشترى  جزئیات  دوم  روش  در  اما  مى شود؛  یادداشت  محرکى 
ثبت مى شود و تمرکز فرد برداشتگر در یک نقطه و لزوم ثبت 
همۀ محرك هاى حسى آن نقطه، به ترتیب اولویت و با واژه هاى 
مشخص و دسته بندى شده، فرد را ملزم به ثبت جزئیات بیشتر 
اما به صورت نقطه اى مى کند. از این  رو هریک از این روش ها 
پاسخ گوى وجه مشخصى از برداشت غناى حسى فضاى شهرى 
هستند، به گونه اى که روش نخست براى تعیین نقاط بااهمیت از 
نظر حسى واجد ارزش است و روش دوم براى ثبت محرك هاى 

حسى در آن نقطه.
از این رو مى توان با ترکیبى از این روش ها، روش سومى 
این ترتیب  به  گیرد.  بر  در  را  آن ها  دو  هر  که  کرد  تعریف  را 
که انتخاب نقاط برداشت به روش نخست و ثبت دریافت ها به 
روش دوم صورت گیرد. در این صورت محقق و یا تیم برداشتگر 
غناى حسى که مى توانند گروهى از مردم عادى و یا متخصصین 
طراحى شهرى، معمارى، و یا روان شناسى محیط باشند، در مسیر 
خاصى  حسى  محرك  که  نقاطى  در  و  کنند  حرکت  نظر  مورد 
به  را  محرك ها  ثبت  و  کنند  توقف  مى کند،  جلب  را  توجه شان 

روش دوم انجام دهند. 
مورد  شهرى  فضاى  در  است  الزم  که  حسى  غناى  ابعاد 
حس  غناى  شد  گفته  چنانچه  گیرند  قرار  ارزیابى  و  سنجش 

بنا بر این  هستند.  چشایى  و  المسه،  بویایى،  شنوایى،  بینایى، 
دسته بندى  تفاوت  به  توجه  با  است.  اولویت   5 شامل  دیاگرام 
از  استفاده  یادداشت بردارى،  روش  با  بررسى  مورد  حواس 
توصیفگرهاى تعریف شده در این روش دقت برداشت را کاهش 
خواهد داد. از این رو با استفاده از دسته بندى عوامل ایجاد ابعاد 
مختلف غناى حسى، که در پیشینۀ نظرى موضوع تشرییح شد، 

منبع ایجاد هریک از این عوامل بر روى دیاگرام ثبت مى شود.

5. مطالعۀ موردى خیابان گلشهر (کرج)
پیشنهادى  تحلیلى  چارچوب  کارآمدى  میزان  تحلیل  منظور  به 
مطالعه  نمونه  براى  کرج  شهر  از  قسمتى  حسى  غناى  کیفیت 
برگزیده  گلشهر  خیابان  منظور  این  براى  است.  شده  بررسى  و 

شده است.

5. 1. معرفى محدودة مطالعه 
در  انسان  فعالیت هاى  انواع  از  گل  یان  دسته بندى  به  توجه  با 
فضاى شهرى (اجبارى، اختیارى و اجتماعى)47 مى توان گفت که 
در خیابان گلشهر کرج غلبه با فعالیت هاى اختیارى مردم است. 
مقصدى  ترافیک  و  قوى  تجارى  نقش  با  است  خیابانى  درواقع 

مقدماتى  تحلیلى  چارچوب   .5 ت 
جهت سنجش غناى حسى فضاى 

شهرى، تدوین: نگارنده.
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که افراد آن را براى گشت زنى برمى گزینند. دالیل اصلى انتخاب 

این خیابان چنین هستند: 
ـ حضور پیاده در این خیابان بارزتر از حضور سواره است.

ـ محورى پرتردد در کرج محسوب مى شود.

ـ نمونه اى از یک خیابان شهرى مطابق تعاریف طراحى شهرى 
است.

ـ تنوعى از اقشار اجتماعى در آن حضور دارند.
ـ نمونۀ مناسبى از غالب خیابان هاى کرج محسوب مى شود که 
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مردم آن ها را براى پرسه زدن برمى گزینند.

فعالیت غالب در این محور، حضور خوراکى فروشى ها است. 
نقش  روز  پایانى  ساعات  در  خصوصًا  دست  فروشى  همچنین 
پررنگى دارد. از این رو مى توان گفت که بوى خوراکى ها حس 
«بویایى» و حضور دست فروشان حس «المسه» و «شنوایى» را 
غنا مى بخشد. از سویى تردد زیاد خودروها و گره هاى ترافیکى 
موجود در آن آلودگى صوتى ناشى از بوق و ترمزهاى پى درپى 

را افزایش مى دهد. 

5. 2. اطالعات پیمایش
مطالعات انجام شده طى یک روز در ساعت 13 تا 14 و در آبان ماه 
انجام شده است. با توجه به تأثیر آب وهوا بر برخى از محرك هاى 
حسى، الزم به یادآورى است که انجام مطالعات پس از بارندگى 
بوده  است. در بررسى انجام شده، پنج محور حسى شامل بینایى، 
سپس  بوده اند.  توجه  مورد  المسه  و  چشایى،  بویایى،  شنوایى، 
با گشت زنى در طول محور، در هر نقطه اى که حضور محرك  
حسى خاصى برجسته بوده توقف و کیفیت هاى حسى بر روى 
دیاگرام ثبت شده  است. به این ترتیب 7 نقطه در طول محور 
براى ثبت محرك ها برگزیده شده اند (ت 6). در هر نقطه کیفیت 
حسى شاخصى برداشتگر را تشویق به توقف کرده  است. در ادامه 
نتایج بررسى کیفیت غناى حسى در غالب جدول «ت 7» ارائه 

شده  است. 
حسب  بر  مى شود  دیده  «ت 7»  جدول  در  که  همان طور 
میزان اولویت ادراك هر حس به آن رتبه اى داده شده  است. به 
این ترتیب که اگر محرکى پیش از محرك دیگر ادراك شود، 
اولویت بیشترى دارد و عدد کمترى به آن اختصاص مى یابد. بر 
این اساس رتبۀ مربوط به هریک از ابعاد از نظر فرد برداشتگر 
ثبت  به  نیز  آن  ایجاد  عوامل  و  شده  مشخص  دیاگرام  روى  بر 
رسیده اند. سپس این نقاط به هم وصل شده اند. در گام بعدى با 
خطوط نقطه چین ارتباط میان محرك هاى حسى، که وابستگى 

میان آن ها بوده، نشان داده  شده  است. به طور مثال در دیاگرام 
مربوط به نقطۀ شماره 1 نما هاى تخریب شدة ابنیه به نوعى براى 
حس المسه نیز آزاردهنده هستند و رابطه میان این دو حس با 

خط نقطه چین نشان داده شده  است.
ابعاد  از  هریک  تکرار  و  تداوم  میزان  نمایش  بعدى  مرحلۀ 
بررسى شده با خطوط راهنما است. در دیاگرام شمارة 1 محرك 
بویایى به واسطۀ جریان هوا به صورت جهت دار منتشر مى شود؛ 
اما در نقطۀ 5 یک نقطه را در فضا به خود اختصاص داده  است 
که این شیوة انتشار با شکل مثلث و مربع بر روى یک خط در 
هر دیاگرام نشان داده شده  است. همچنین محرك هاى المسه 
و بینایى در همۀ نقاط به صورت مداوم و پایدار حضور دارند که 
با دایره اى بر روى یک خط نشان داده  شده اند. محرك شنوایى 
با  بوده  است  مشخص  صداى  یک  تکرار  از  ناشى  غالبًا  که  نیز 

خطى به معناى تکرار نشان داده  شده  است.
به این ترتیب ابعاد مختلف کیفیت غناى حسى در طول مسیر 
شناسایى و ثبت شده اند و مى توان از سطح به دست آمده ضعیف ترین 
با  کرد.  مشخص  حسى  غناى  لحاظ  به  را  نقطه  قوى ترین  یا  و 
وجود این روش یادشده همچنان داراى محدودیت هایى است که 
در  استفاده  براى  جهت  این  از  مى کند،  دشوار  را  آن  به کارگیرى 

طراحى فضاهاى شهرى ارتقا یافته و مناسب سازى شده  است. 

6. بررسى و نتیجه گیرى (معرفى چارچوب 
تحلیلى مناسب سازى شده)

با استفاده از ترکیبى از روش هاى معرفى شده براى برداشت غناى 
حسى یک محور تجارى محدودیت ها و قابلیت هاى هریک در 
شده   سعى  سپس  (ت 8).  شدند  شناسایى  تحلیلى  چارچوب 
است که با ارتقاى این روش ترکیبى قابلیت هاى آن در روش 
پیشنهادى استفاده و محدودیت ها و کمبودهاى آن برطرف شود. 
با توجه به جدول «ت 8» و با استفاده از نکات مثبت هر 
روش و حذف نکات منفى آن چارچوب تحلیلى پیشنهادى ارتقا 

مختلف  الیه هاى  معرفى   .6 ت 
و  موردى  نمونۀ  در  شهرى  فرم 
کیفیت  برداشت  نقاط  موقعیت 

غناى حسى؛
طرح و تدویِن نگارنده.
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مى یابد و در قالب گام هاى فرایند سنجش غناى حسى فضاى 

شهرى معرفى مى گردد.
ـ گام اول (انتخاب نقاط برداشت): همانند روش «حس گردى» 
انتخاب نقاط برداشت با پیاده روى در طول مسیر صورت  مى گیرد. 
در روش پیشنهادى دو مورد زیر معیارهاى گزینش نقاط در حین 

پیاده روى هستند: 
1. حداقل یکى از ابعاد غناى حسى در آن نقطه شاخص باشد.

2. نیاز به ایجاد غناى حسى در آن نقطه وجود داشته باشد.
حل  پى  در  مى توان  نقاط  انتخاب  با  گفت  مى توان  درواقع 
مسئله و یا رسیدن به هدفى خاص در فضا بود. نقاط انتخاب شده 
یک  در  حسى  غناى  قوت  یا  ضعف  از  ناشى  نخست  حالت  در 
مى دهد.  توقف  فرمان  برداشتگر  فرد  به  که  است  فضا  از  نقطه 
شاخص  نقطه  یک  در  حسى  غناى  است  ممکن  دوم  حالت  در 
نباشد؛ اما با توجه به ضرورت هاى طراحى مربوط به آن فضا نیاز 

غناى حس غناى حس بینایىدلیل انتخابنقاط
غناى حس غناى حس بویایىشنوایى

دیاگرام حسىغناى حس المسهچشایى

نقطۀ 
1

تغییر ناموزون و نامتوازن کف سازى 
که منجر به کیفیت نامطلوب منظر 

لمسى شده  است

ـ بى نظمى حاصل از 
ساختمان هاى فاقد سبک 

خاص
ـ مصالح به صورت بلوك 

سیمانى
ـ نماى تخریب شده ابنیه

ـ صداى حرکت 
ماشین ها
ـ صداى 

دست فروش ها

ـ بوى فست ـ بوى فست  فود
فود

ـ کف سازى صاف و مسطح
ـ آلودگى مصالح نماها که قابل تکیه 

دادن و یا لمس کردن هستند
ـ غلبۀ کاربرد مصالح صیقلى و شفاف به 

صورت کامپوزیت و شیشه براى نما

نقطه 
2

ـ بى نظمى حاصل از بوى نان
ساختمان هاى فاقد سبک 

خاص
ـ مصالح به صورت بلوك 

سیمانى
ـ نماى تخریب شدة ابنیه

ـ اغتشاش حاصل از 
تابلوهاى مختلف مغازه ها

ـ دید به کوه

ـ صداى حرکت 
ماشین ها
ـ صداى 

دست فروش ها

ـ کف سازى صاف و مسطحـ بوى نانـ بوى نان
ـ آلودگى مصالح نماها که قابل تکیه دادن 

و یا لمس کردن نیستند
ـ سرریز فعالیتى نانوایى

ـ حضور دست فروش ها (حضور 
دست فروش ها و یا سرریز فعالیتى مغازه ها، 
براى ایجاد امکان لمس محصوالت توسط 
استفاده کنندگان فضا، تجربۀه حس المسه 

جزئى را غنا مى بخشد)
ـ غلبۀ کاربرد مصالح صیقلى و شفاف به 

صورت کامپوزیت و شیشه براى نما

نقطه 
3

ـ بى نظمى حاصل از بوى خوراکى و صداى رانندگان
ساختمان هاى فاقد سبک 

خاص
ـ اغتشاش حاصل از 

تابلوهاى مختلف مغازه ها
ـ دید به کوه

ـ ریختن زباله ها روى زمین
ـ کف سازى تخریب شده و 

نامتجانس

ـ صداى حرکت 
ماشین ها

ـ صداى فعالیت و 
صحبت مردم

ـ صداى رانندة 
تاکسى ها
ـ صداى 

دست فروش ها

ـ بوى فست ـ بوى فست فود
فود

ـ کف سازى صاف و مسطح
ـ یکنواختى کف سازى پیاده

ـ سرریز فعالیتى
ـ حضور دست فروش ها

ـ غلبۀ کاربرد مصالح صیقلى و شفاف به 
صورت کامپوزیت و شیشه براى نما

غناى  مختلف  ابعاد  ثبت   .7 ت 
محور  انتخاب شدة  نقاط  در  حسى 
گلشهر، تدوین: نگارنده.
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به ایجاد کیفیت غناى حسى باشد. به این  ترتیب معیار انتخاب 
نقاط در حالت اول «مسئله محور» و در حالت دوم «هدف محور» 

است.

ـ گام دوم (برداشتگر): برداشت سطح کیفى غناى حسى محیط 
تنها متکى بر داشتن چهار حس بینایى، شنوایى، بویایى و المسه 
است و بنا بر این افراد عادى استفاده کننده از فضا نیز قادرند با 

غناى حس غناى حس بینایىدلیل انتخابنقاط
غناى حس غناى حس بویایىشنوایى

دیاگرام حسىغناى حس المسهچشایى

نقطه 
4

ـ بى نظمى حاصل از بوى خوراکى فروشى ها
ساختمان هاى فاقد سبک 

خاص
ـ اغتشاش حاصل از 

تابلوهاى مختلف مغازه ها
ـ کف سازى تخریب شده و 

نامتجانس

ـ صداى حرکت 
ماشین ها

ـ صداى فعالیت و 
صحبت مردم

ـ صداى 
دست فروش ها

ـ بوى سیب زمینى 
سرخ شده

ـ بوى باقالى (حضور 
گارى دست فروش)

ـ بوى 
سیب زمینى 

سرخ شده
ـ بوى باقالى 
(حضور گارى 
دست فروش)

ـ کف سازى صاف و هموار
ـ سرریز فعالیتى

ـ حضور دست فروش ها
ـ غلبۀ کاربرد مصالح صیقلى و شفاف به 

صورت کامپوزیت و شیشه براى نما

نقطه 
5

ـ اتومبیل ها بارزترین صداى بوغ خودروها در محل تقاطع
عناصرى هستند که به 

چشم مى خورند

ـ صداى بوق 
ماشین ها

ـ کف سازى پیاده به صورت اسفالت-ـ بوى بنزین

نقطه 
6

ـ جداره هاى فلزى پستجداره یکنواخت ساختمان پست
ـ بى نظمى حاصل از 

ساختمان هاى فاقد سبک 
خاص

ـ اغتشاش حاصل از 
تابلوهاى مختلف مغازه ها

ـ کف سازى تخریب شده و 
نامتجانس

ـ صداى بوق 
ماشین ها

ـ صداى رانندة 
تاکسى ها

ـ بوى فاضالب (به 
خصوص هنگام عبور 

از خیابان به مشام 
مى رسد ولى بسیار 

ضعیف است) 
ـ بوى گارى هاى 
کباب در ساعات 

پایانى روز

ـ کف سازى صاف و هموار-
ـ سرریز فعالیتى دکۀ روزنامه فروشى

نقطه 
7

حضور پررنگ دست فروشان و 
سرریز فعالیتى مغازه ها

ـ بى نظمى حاصل از 
ساختمان هاى فاقد سبک 

خاص
ـ اغتشاش حاصل از 

تابلوهاى مختلف مغازه ها
ـ کف سازى تخریب شده و 

نامتجانس

ـ صداى 
دست فروش ها

ـ صداى 
ماشین ها

ـ غلبۀ کاربرد مصالح صیقلى و شفاف به --
صورت کامپوزیت و شیشه براى نما

ـ کف سازى فاقد مرز مشخص با 
سواره رو به لحاظ برجستگى
ـ سرریز فعالیتى میوه فروشى

ـ حضور دست فروش ها

ادامۀ ت 7. 
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استفاده از روش پیشنهادى به برداشت ابعاد غناى حسى بپردازند.
پنج گانه  دسته بندى  طبق  بررسى):  مورد  حواس   ) سوم  گام  ـ 
از ابعاد کیفیت غناى حسى، پنج حس بینایى، شنوایى، بویایى، 
چشایى، و المسه باید برداشت شوند؛ اما برداشت غناى حسى 
در نمونۀ موردى نشانگر وابستگى حس چشایى به حس بویایى 
است. به این معنا که محرك حس چشایى درواقع همان بوى 

خوراکى ها در فضاى شهرى است. از این رو براى برداشت سطح 
حس  چهار  پیشنهادى  تحلیلى  چارچوب  در  حسى  غناى  کیفى 

بینایى، شنوایى، بویایى، و المسه مد نظر قرار مى گیرد.
هریک  کیفى  سطح  ثبت  براى  برداشت):  (ثبت  چهارم  گام  ـ 
حسى»  «یادداشت بردارى  روش  مشابه  نمودارى  از  حواس  از 
چارچوب  در  حواس  به  نمره دهى  شیوة   اما  مى شود؛  استفاده 
سه  شامل  پیشنهادى  نمودار  است.  متفاوت  پیشنهادى  تحلیلى 
سطح ضعیف، متوسط، و قوى با درجه بندى 1 تا 3 است. چنانچه 
مربوط  عدد  است  الزم  باشد،  منفى  نوع  از  حسى  محرك  یک 
به آن نیز به صورت منفى نمایش داده شود (مثًال منفى بسیار 
قوى: 3-). همچنین براى ترسیم این نقاط با کیفیت منفى بر 
روى نمودار از رنگ قرمز استفاده مى شود. الزم به ذکر است که 
عامل ایجاد غناى حسى در هر نقطه باید در کنار نمودار ثبت 

شود. 
ایجاد  عامل  تداوم  میزان  نمایش  منظور  به  مرحله  این  در 
سمت  به  نمودار  مرکز  از  خطوطى  حسى  غناى  ابعاد  از  هریک 
پایدارى،  نشان دهندة  که  مى شود  کشیده  ترسیم شده  نقاط 
لحظه اى بودن، و یا تکرار محرك در اوقات مشخصى از زمان 

هستند.
نقاط  حسى»  «یادداشت بردارى  روش  همانند  درنهایت 
ترسیم شده بر روى نمودار با خط به هم وصل مى شوند و ارتباط 
میان ابعاد مختلف با خطوط نقطه چین نمایش داده مى شود (ت 9).
نتایج  از  استفاده  نتایج):  از  استفاده  و  (جمع بندى  پنجم  گام  ـ 
به  هم  و  کّمى  صورت  به  هم  حاصل  نمودار  روى  بر  ثبت شده 
دادن  قرار  با  نتایج  کیفى  ارزیابى  مى شود.  انجام  کیفى  صورت 
سطوح  مقایسۀ  و  هم  روى  بر  مختلف  نقاط  به  مربوط  دیاگرام 
به دست آمده انجام مى شود. به این ترتیب هر چه سطح حاصل از 
اتصال نقاط وسیع تر باشد، غناى حسى در آن نقطه بیشتر است. 
در ارزیابى نتایج حاصل به صورت کّمى، نمره هاى داده شده 
به هریک از ابعاد غناى حسى یک نقطه با هم جمع مى شوند. 

محدودیت هاقابلیت هاروش ها

دى
گر

س 
ح

تجربۀ  سیالیت  به  توجه  ـ 
استفاده کننده از فضا 

افراد  به کارگیرى  قابلیت  ـ 
بیشتر در انجام برداشت

ـ امکان استفاده از افراد عادى 
با عنوان برداشتگر

شدت  که  حسى  محرك هاى  برخى  ثبت  عدم  امکان  ـ 
کمترى دارند و کمتر حس مى شوند

ـ دقت کم در برداشت حسى
ـ دشوارى جمع بندى مطالعات انجام شده

ـ عدم معرفى روش ترسیمى براى ثبت تجارب حسى

سى
ى ح

دار
ت بر

اش
ادد

بر ی برداشتگر  زیاد  تمرکز  ـ 
دریافت هاى حسى 

ـ عرضۀ روش ترسیمى مناسب 
براى ثبت دریافت هاى حسى

حواس  میان  ارتباط  نمایش  ـ 
مختلف 

فهرست  عرضۀ  با  دریافتى  حواس  محدودیت  ـ 
تعریف شده اى از حواس

ـ معمول و رایج نبودن دسته بندى حواس موجود در دیاگرام
ـ تفاوت رتبه هاى داده شده با توجه به میزان حساسیت هر 

فرد به یک حس خاص
ـ محدودیت در نمایش مطلوب یا نامطلوب بودن محرك 

حسى در نمودار

و  قابلیت ها  (باال).   8 ت 
معرفى  روش هاى  محدودیت هاى 
شده، تدوین: نگارنده.
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هر چه عدد به دست آمده بزرگ تر باشد، کیفیت و مطلوبیت غناى 
نقطه  هر  در  اینکه  به  توجه  با  است.  بیشتر  نقطه  آن  در  حسى 
و  بیشترین  و  مى شود  ارزیابى  حسى  غناى  کیفیت  از  بعد  چهار 
کمترین امتیاز هریک از آن ها به ترتیب 3 و 3- است، بنا بر این 
در   -12 آن  حداقل  و   12 نقطه  یک  در  حسى  غناى  حداکثر 
نظر گرفته مى شود. از این رو هر چه عدد به دست آمده به 12 
نزدیک تر باشد، کیفیت غناى حسى در آن نقطه نیز باال تر است. 
بدیهى است براى ارزیابى سطح کیفى غناى حسى در کل مسیر، 
نمرة داده شده در مجموعۀ نقاط با هم جمع و دامنۀ پیشنهادى 

نیز در تعداد نقاط ضرب مى شود. بنا بر این:
-n12 ≤ سطح کیفى غناى حسى محیط ≤ n12 تعداد نقاط؛ =n

از  هریک  در  پیشنهادى  تحلیلى  چارچوب  ترتیب  این  به 
جدول  مطابق  شهرى  فضاهاى  حسى  غناى  سنجش  گام هاى 

«ت 10» ارتقا یافته  است.

براى  مرسوم  روش هاى  بر  عالوه  مى توان  ترتیب  این  به 
«روش  به کاربردن  با  شهرى،  فضاهاى  بصرى  منظر  مطالعۀ 
و  برداشت  نیز  را  حواس  سایر  محیطى»  حس سنجى  ترکیبى 
ابعاد  ثبت  براى  معرفى شده  روش  اینکه  به  توجه  با  کرد.  ثبت 
کیفیت غناى حسى در یک نقطۀ به کار برده شده و نیز با توجه 
روش  این  یکدیگر،  به  نقاط  مکانى  موقعیت  وابستگى  نبود  به 
به  شهرى  منظر  مطالعات  از  مختلفى  مقیاس هاى  در  مى تواند 
کار برده شود. به گونه اى که بسته به نیاز پژوهش، یک نقطه 
در یک فضاى شهرى، یا چند نقطه در یک مسیر یا یک پهنه 
از شهر و حتى مقیاس کل شهر را در بر گیرد. به این ترتیب 
تعداد نقاط انتخاب شده در هر مقیاس از مطالعات مى تواند ناشى 
هدْف  چنانچه  است  بدیهى  باشد.  مطالعات  در  دقت  میزان  از 
برداشت کیفیت غناى حسى در مقیاس کل شهر باشد، به تعداد 
بیشترى از نقاط نیاز است و تحلیل هاى مفصل ترى را مى طلبد. 

پایین).  روبه رو،  (صفحۀ   9 ت 
با  حسى  غناى  کیفیت  سنجش 
پیشنهادى  دیاگرام  از  استفاده 
محیطى،  حس سنجى  روش  در 

تدوین و ترسیم: نگارنده.
ت 10. تدابیر مورد توجه در روش 
کاربست  با  محیطى  حس سنجى 
قابلیت ها و رفع محدودیت هاى دو 
روش  معرفى شده، تدوین: نگارنده.

راه حل پیشنهادى در روش حس سنجى محیطىویژگى هاى حفظ شده یا ارتقایافته در دو روش مورد بررسى مراحل

نقاط با حرکت برداشتگر در فضا و تجربۀ حسى مکان انتخاب مى شوند و تنها مختص نقاطى تعریف شده بر روى نقشه نیستندتوجه به سیالیت تجربۀ استفاده کننده از فضاانتخاب نقاط برداشت

این روش متکى بر دریافت هاى حسى بینایى، شنوایى، بویایى، و المسه هستند و همۀ افراد مى توانند از آن براى امکان استفاده از افراد عادى با عنوان برداشتگربرداشت گر
ثبت منظر حسى فضا استفاده کنند

چهار حس اصلى بینایى، شنوایى، بویایى، و المسه بر روى نمودار ثبت مى شوندبه کارگیرى حواس عام و رایج موجود در فضاحواس مورد بررسى

ثبت برداشت 

محرك هاى حسى محیط به صورت نقاطى بر روى نمودار دایره اى شکل ثبت مى شوندعرضۀ روش ترسیمى مناسب براى ثبت دریافت هاى حسى
چنانچه محرك هاى حسى بر هم تأثیر بگذارند، نقاط مربوط به آن ها با خطوطى به هم متصل مى شوندنمایش ارتباط میان حواس مختلف

محدود نکردن محرك هاى حسى به فهرستى محدود و 
تعریف شده

برداشتگر مى تواند با توجه به تجربۀ حسى خود در زمان برداشت، عامل ایجاد محرك حسى مورد نظر را در کنار 
نقطۀ مربوط به آن ثبت کند

میزان دقت
شدت، مطلوبیت، و عامل ایجاد هر محرك حسى به صورت مجزا باید ثبت شود تمرکز و دقت زیاد در ثبت همۀ محرك هاى حسى محیط

عدم تأثیرپذیرى امتیازدهى محرك حسى بر حسب سلیقۀ 
سطح امتیازات داده شده به هر محرك حسى (مثبت یا منفى) به سه سطح محدود مى شود: ضعیف، متوسط، و قوىشخصى برداشتگر

جمع بندى و استفاده 
از نتایج

محرك هاى حسى نامطلوب با رنگ قرمز و با عالمت منفى در کنار امتیاز مربوطه ثبت مى شوند و محرك هاى تمایز میان محرك هاى حسى مطلوب و نامطلوب
حسى با سایر رنگ ها و امتیاز مربوطه به صورت مثبت

اختصاص امتیازات به صورت مثبت و منفى و عدد حاصل از مجموع امتیازات به دست آمده در همۀ نقاط یک فضاى مناسب براى جمع بندى سطح کیفى منظر حسى فضا
شهرى نشان دهندة سطح کیفى منظرحسى محیط خواهد بود
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لطفى، صدیقه و گلنوش حریرى و مجتبى شهابى شهمیرى. «بررسى نقش 
توقععات ادراکى بویایى و شنوایى در طراحى و برنامه ریزى شهرى، نمونۀ 
ص 365-  زمستان 1395).  و  (پاییز  ش 17  آرمانشهر،  در  بابل»،  موردى: 
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مرلوپونتى، موریس. جهان ادراك، ترجمۀ فرزاد جابراالنصار، تهران: ققنوس، 
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پروژة  پیاده راه سازى، برخالف مطالعات پیشین، این پروژه از دو جنبۀ 
پیاده راه)  ساخت  (رویۀ  رویه اى  و  پیاده راه)  فضاى  (کیفیت  محتوایى 
زمینه اى  است  تئورى  پژوهش  روش  اینجا  در  شده  است.  تحلیل 
که در خالل آن با 15 نفر از کسبه، ساکنین محل، و دست فروشان 
مصاحبۀ نیمه ساختاریافته شده  است. در بعد محتوایى و رویه اى تالش 
شده، تا بر اساس مصاحبه ها و اسناد مرتبط با پروژه، کدها، مقوله ها، 
کالن مقوله ها و مقوله هسته اى شناسایى شود. در بعد محتوایى، کدها 
حول محور کیفیات محیطى پیاده راه و در بعد رویه اى کدها دال بر 
معیارهاى اخالقى در چهار مرحلۀ چرخۀ حیات پروژه (مرحلۀ آغازین، 
فهم  «نبود  هستند.  کنترل)  و  ارزیابى،  اجرا،  طراحى،  برنامه ریزى، 
و «کافى  شهرى»  مدیریت  نظام  در  پروژه  حیات  چرخۀ  از  مشترك 
نبودن خالقیت در طراحى و برنامه ریزى پیاده راه» به ترتیب مقوله هاى 
هسته اى بعد رویه اى و محتوایى پروژة هفده شهریور هستند که در 
هفده  پیاده راه سازى  پروژة  شکست  عوامل  مهم ترین  یکدیگر  کنار 

شهریور را شکل مى دهند.

چکیده

دهه هاى  در  شهرها  در  پیاده راه ها  حضور  جرقه هاى  اولین 
سامان دهى  و  حفظ  منظور  به  و  1950 میالدى  و   1940
بافت هاى تاریخى ایجاد شد. پس از آن با تسلط اتومبیل 
از  ناشى  معضالت  شدن  نمایان  و  شهرنشینى  زندگى  بر 
آن، جنبش هاى پیاده راه سازى در سراسر جهان در دهه هاى 
1960 و 1970 م آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. در ایران 
نیز با تأخیر زمانى این جنبش شکل گرفته و در حال حاضر، 
پیاده راه ها  به  شهرى  محورهاى  شهرها،  از  بسیارى  در 
که  هستند  محورهایى  میان  این  در  اما  مى شوند؛  تبدیل 
در  مى شود.  مواجه  شکست  با  آن ها  پیاده راه سازى  پروژة 
شناسایى  ایران  در  پروژه ها  این  شکست  علل  مقاله  این 
مى شود. پیاده راه هفده شهریور در کالن شهر تهران مورد 
مطالعه این مقاله است. به منظور شناخت علل شکست این 

کلیدواژگان: پروژه هاى پیاده راه سازى، محتواى پیاده راه، فرایند پیاده راه سازى، پیاده راه هفده شهریور.

تبیین علل شکست پروژه هاى پیاده راه سازى در ایران
مورد مطالعه: پیاده راه هفده شهریور کالن شهر تهران1

ایرج اعتصام2 
استاد دانشکدة شهرسازى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران

محمدجواد نورى3 
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1. مقدمه

با پیش آمدن مسائلى همچون معضالت ناشى از استفاده مفرط از وسیلۀ نقلیه 
از  یکى  پیاده راه ها  شهرها،  در  زندگى  کیفیت  کاهش  آن  به  تبع  و  شخصى 
در  شده اند.  شناخته  شهروندان  زندگى  کیفیت  ارتقاى  راهکارهاى  مهم ترین 
سال هاى اخیر پیاده راه سازى در ایران به یک جنبش فراگیر تبدیل  شده و حاصل 
آن نمونه هاى متعدد موفق و ناموفق پیاده راه ها در شهرهاى مختلف کشور بوده 
است. در پژوهش هاى بسیارى سعى شده تا اصول، معیارها، و شاخص هاى یک 
پیاده راه  موفق بیان شوند؛ اما با وجود این پژوهش ها و فراهم آمدن پایه هاى 
شهرهاى  در  پیاده راه سازى  پروژه هاى  شکست  کماکان  پیاده راه سازى،  نظرى 
مختلف کشور ادامه دارد. هر طرح و یا برنامۀ شهرى را مى توان از دو جنبۀ 
محتوایى و رویه اى تحلیل کرد. طرح هاى پیاده راه سازى از این موضوع مستثنا 
نیستند و عالوه بر توجه به کیفیت پیاده راه ها، باید به لحاظ رویه اى نیز تحلیل 
شوند. در پیشینۀ مطالعات پیاده راه سازى عموماً به این مورد توجه نشده است و بر 
ارزیابى کیفیت هاى پیاده راه ها تأکید شده است. علت شکست پروژه هاى شهرى 
را باید در هر دو بعد محتوایى و رویه اى جستجو کرد. بر این اساس در این مقاله 
ساختارى براى ارزیابى پروژه هاى پیاده راه سازى تبیین گردیده که دربرگیرندة 
هر دو بعد محتوایى و رویه اى است. به منظور نیل به هدف مقاله، ابتدا در بخش 
مبانى نظرى مفهوم پیاده راه سازى، بعد محتوایى پیاده راه هاــ که شامل کیفیات 
چرخۀ  حیات  بر  دال  پیاده راه سازى ــ که  رویه اى  بعد  است ــ و  آن ها  فضایى 
ارزیابى  هدْف  مقاله  این  در  شده اند.  بررسى  است ــ  پیاده راه سازى  پروژه هاى 
هر دو بعد محتوایى و رویه اى پروژة پیاده راه سازى هفده شهریور در کالن شهر 
تهران است. بر این اساس روش پژوهش به دو بخش تقسیم مى گردد. در بخش 
اول، از طریق مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با 15 نفر از کاربران فضا بعد محتوایى 
پیاده راه تفسیر، تحلیل، و ارزیابى شده است. در این بخش روش پژوهش تئورى 
زمینه اى است. در بخش دوم، بر اساس مصاحبه هاى صورت گرفته با کاربران 
فضاى پیاده راه و نیز اسناد مرتبط با طرح پیاده راه سازى هفده شهریور به ارزیابى 
بعد رویه اى این پروژه پرداخته شده است. در این بخش نیز تئورى زمینه اى 
و تحلیل محتواى اسنادى روش پژوهش این مقاله بوده اند. درنهایت با ساخت 
تئورى هاى علل شکست پروژة پیاده راه هفده شهریور، راهکارهاى طراحانه و 

برنامه ریزانه  براى بهبود وضعیت این پیاده راه بیان گردیده است.

پرسش هاى پژوهش
پروژه هاى  رویه اى  و  محتوایى  ابعاد   .1

پیاده راه سازى کدام هستند؟
موجب  چگونه  و  عواملى  چه   .2
خیابان  پیاده راه سازى  پروژة  شکست 
ابعاد  در  تهران  کالن شهر  شهریور  هفده 

محتوایى و رویه اى شده اند؟
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4. مظفر صرافى و حســن محمدیان 
پیاده راه سازى  مصمم، «امکان سنجى 
خیابان هاى مرکز شهر همدان»، ص 

.117-114
5. نک: محسن حبیبى، «مسیر پیاده 

گردشگرى».
پورمحمــدى،  مرضیــه  نــک:   .6
محیط  پیاده راه سازى  امکان ســنجى 
پیرامون حــرم حضرت معصومه(س) با 

تأکید بر ارتقاى امنیت اجتماعى.
7. نک: مجتبــى رفیعیان و دیگران، 
محیط  کیفیت  ارتقاى  «امکان سنجى 
محورهاى  پیاده راه ســازى  طریق  از 
شهرى، مورد مطالعاتى: محور خیابان 

ارم بخش مرکزى شهر قم».
8. نک:

R. Brambilla & G. Longo, For 
Pedestrians only: Planning, 
Design, and Management 
of Traffic-free Zones; I. 
Lockwood & T. Stillings, 
Traffic Calming for Crime 
Reduction & Neighbourhood 
Revitalization; S. Kumar 
& W. Ross, “Effects of 
Pedestrianisation on the 
Commercial and Retail 
Areas: Study in Khao San 
Road, Bangkok”.

9. نک: سولماز حسینیون، «مقدمه اى 
بر طراحى پیاده راه».

10. نک: جهانشــاه پاکزاد، راهنماى 
طراحى فضاهاى شهرى در ایران.

11. نک: محمدرضا حقى و دیگران، 
«ارزیابــى و مقایســه دو سیاســت 
پیاده راه سازى و پیاده مدارى در مراکز 

شهرى».

2. مبانى نظرى
2 . 1. پیاده راه سازى 

نوشهرگرایى،  نظیر  نظریاتى  و  رویکردها  شهرسازى،  حوزة  در 
شهر هوشمند، بوم شهر، منشور جدید آتن (2003)، جنبش شهر 
پایدار  توسعۀ  منظور  به  ترافیک  شدن)  (ناپدید  تبخیر  سالم، 
از  گذار  لزوم  بر  توجه  ضمن  غالبًا  که  گردیده اند  مطرح  شهرها 
حمل ونقل خودرومحور بر پیاده مدارى تأکید دارند.4 از دهه هاى 
1940 و 1950 میالدى تفکر ایجاد مناطق منحصر به افراد پیاده 
در کشورهاى اروپایى شکل گرفت که عمدتًا با حذف خودروها 
تاریخى  مراکز  در  بخصوص  ترافیکى،  محدودیت هاى  ایجاد  و 
احیاى  و  کهن  بافت هاى  از  حفاظت  به  منظور  اروپا،  شهرهاى 
و   1960 دهۀ  تحقیقات  بود5.  همراه  شهرى،  مراکز  اجتماعى 
استفادة  زیست محیطِى  و  اجتماعى  هزینه هاى  به وضوح   1970
بیش  از اندازه از خودرو ها را در سراسر جهان نمایان ساختند. در 
واکنش به این هزینه ها و آثار مخرب آن ها، طرح هاى بسیارى 
اروپایى  و  امریکایى  شهرهاى  در  زندگى  کیفیت  افزایش  براى 
پیاده محور  فضاهاى  ایجاد  آن ها  اصلى  محور  که  گرفت  شکل 
بود6. فضاى پیاده محور با حضور خودرو در شهرها نادیده گرفته 
شد. این در حالى بود که قبل از شکل گیرى جنبش هایى نظیر 
فوردیسم و وابستگى بیش  از اندازه به  وسیلۀ نقلیۀ شخصى، عابر 

پیاده محور اصلى برنامه ها و طرح هاى شهرى بود7. 
اجتماعى،  سوء  آثار  به  پاسخى  پیاده راه سازى  جنبش 
حمل ونقل  بر  تکیه   از  حاصل  زیرساختى  و  زیست محیطى، 
سواره محور است. پیاده راه سازى را مى توان یکى از سیاست هاى 
آثار  کاهش  آن  هدف  که  دانست  سواره  ترافیک  محدودیت 
مخرب زیست محیطى حاصل از خودرومحورى در شهرها، ایمنى 
و امنیت افراد پیاده و دوچرخه، کاهش ازدحام خودرو ها در مراکز 
شهرى، رونق فعالیت هاى تجارى در محدودة مرکزى شهرها، 
کیفیت  ارتقاى  و  زیست پذیر،  و  سرزنده  شهرى  مراکز  ایجاد 
خودروها  از  خیابان ها  بازپس گیرى  طریق  از  خیابان ها  محیطى 

جریان  تفکیک  پیاده راه سازى  در  مقوله  اساسى ترین  است8. 
حرکتى سواره از پیاده و جلوگیرى از تداخل آن ها است. بنا بر این 
پیاده راه ها را مى توان خیابان هاى منفرد و مجزایى پنداشت که 
باید  البته  است9.  حذف  شده  آن ها  از  نقلیه  وسایل  عبورومرور 
سواره،  جریان  حذف  خاطر  به   که  داشت  نظر  در  را  نکته  این 
برنامه هاى زمان بندى و ویژه اى براى عرضۀ خدمات اضطرارى 
و نیز حمل  بار و جابه جایى کاال با وسایل نقلیه در پیاده راه ها در 
نظر گرفته مى شود. پیاده راه ها معابرى هستند که حداکثر نقش 
عابر  با  کامل  تسلط  آن ها  در  که  طورى  به  دارند،  را  اجتماعى 
پیاده است و تنها وسایل نقلیه براى سرویس دهى به زندگى حق 
ورود به آن ها را دارند10. در کنار سیاست پیاده راه سازى، سیاست 
بیانگر  مطالعات  از  بسیارى  که  مى شود  تعریف  نیز  پیاده مدارى 
رجحان سیاست پیاده مدارى نسبت به پیاده راه سازى هستند11. در 
حالى که در پیاده راه سازى به حذف کامل تردد خودرو شخصى 
از خیابان ها و فضاهاى عمومى تأکید مى  شود، در پیاده مدارى به 

کاهش حداکثرى عبورومرور وسایل نقلیه اشاره مى شود. 
گوناگون  مزایاى  مى توانند  پیاده راه سازى  پروژه هاى 
این  اما  باشند.12  داشته  زیست محیطى  و  اجتماعى،  اقتصادى، 
تنها در صورتى است که یک پروژة پیاده راه سازى، چه در بعد 
این  غیر  در  کند.  عمل  موفق  محتوایى،  بعد  در  چه  و  رویه اى 
مى توانند  همواره  پیاده راه سازى  پروژه هاى  اینکه  توجیه  صورت 
مردمان  براى  را  زیست محیطى  و  اجتماعى،  اقتصادى،  مزایاى 
غیر اخالقى  و  غیر عملى،  غیر علمى،  باشند،  داشته  شهر  یک 
محتوایى  بعد  ساختن  غنى  براى  بسیارى  پژوهش هاى  است. 
پیاده راه سازى صورت گرفته است که همگى حصول یک نتیجۀ 
اصلى، مبتنى بر حساسیت تبدیل یک خیابان به یک پیاده راه، 
را ممکن و بر این نکته تأکید کرده اند که زمانى که هدف حذف 
کامل تردد خودرو از یک خیابان است، باید نتایج احتمالى طرح 
ارزیابى شود13. از طرف دیگر به پژوهش هاى مرتبط با ارزیابى 
بعد رویه اى پیاده راه سازى کم توجهى  شده است. حال  آنکه نتیجۀ 
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12. نک: حسینیون، همان؛ صرافى و 
محمدیان مصمم، همان.

13. نــک: حقى و دیگــران. همان؛ 
پاکــزاد، همان؛ ســیدمهدى معینى، 
خشــایار  پیاده مــدار؛  شــهرهاى 
کاشــانى جو، پیاده راه هــا از مبانــى 

طراحى تا ویژگى هاى کارکردى.

14. نک: حقى و دیگران. همان.
15. براى دســتیابى به شاخص هاى 
بعد محتوایى پیاده راه (46 شــاخص) 
نک: احســان رنجبر و فاطمه رئیس 
کیفیــت  «ســنجش  اســماعیلى، 
پیاده راه هــاى شــهرى در ایــران»؛ 
پرتــوى،  پرویــن  و  تاجیــک  آرزو 
«مدل مفهومــى و چارچوب تحلیلى 
پیاده مــدارى بــا تأکید بــر رویکرد 
و  تاجر  ســعیدعلى  نوشهرســازى». 
دیگران، «مقایســه تطبیقى عملکرد 
باهدف  محــور؛  پیاده  خیابان هــاى 
تقویت زندگى جمعى در شهر ایرانى 
اسالمى»؛ على شماعى و محمدرضا 
اقبال، «عوامل مؤثر بر ارتقاى کیفیت 
محیط پیاده راه هاى شــهرى ایرانى ـ 
میدان  پیاده راه  (موردمطالعه:  اسالمى 
امام حســین(ع) و هفده شهریور)؛ امیر 
اکبرزاده مقدم لنگــرودى و دیگران، 
پیاده راه هاى  مطلوبیــت  «ارزیابــى 
شهرى بر اســاس مؤلفه هاى کیفى؛ 
مطالعه مــوردى: پیاده راه علم الهدى 
رشــت»؛ شــهاب عباس زاده و سودا 
مؤلفه هاى  تحلیل  و  تمرى، «بررسى 
فضایى  کیفیات  بهبــود  بر  تأثیرگذار 
پیاده راه هــا به منظور افزایش ســطح 
موردى  مطالعه  اجتماعــى؛  تعامالت 
محورهاى تربیــت و ولیعصر تبریز»؛ 
دیگــران،  و  فیضــى  محمدجــواد 
«بازشــناخت جنبــش پیاده مــدارى 

فضاهــاى  پایــدارى  در 

طرح از خالل یک فرایند حاصل مى گردد که، در صورت وجود 
نقص در فرایند، نتیجه نامطلوب مى شود.

از دیدگاه پژوهشگران شکست پروژه هاى پیاده راه سازى علل 
مختلفى دارد. قرارگیرى پیاده راه در مناطق با نرخ جرم خیزى باال، 
ترافیک با سرعت باال، فعالیت کم پیاده ها در محدودة پیاده راه، 
مخالفت  نقلیه،  وسایل  تردد  جانشین  مسیر هاى  بودن  محدود 
ساکنین و شاغلین حاضر در محدودة اثر گذارى پیاده راه، وجود 
مشکالت اقتصادى، ناکافى بودن تأسیسات و تجهیزات مرتبط با 
پیاده راه ها، فقدان مقیاس انسانى، تراکم کم پیاده ها، خیابان هاى 
عریض، شرایط نامساعد کالبدى و اقتصادى و اجتماعى، فقدان 
فقدان  حمایت هاى  کاال،  جابه جایى  مشکالت  محلى،  منابع 
جمله  از  پیرامونى  بافت  با  ضعیف  پیوند  و  مردمى،  و  مدیریتى 
در  اما  شده اند؛14  گفته  پیاده راه ها  پروژه هاى  شکست  دالیل 
اینجا یک نکته حایز اهمیت است، اگر پروژه هاى پیاده راه سازى 
ماهیت  آیا  شوند،  روبه رو  شکست  با  فوق  الذکر  موانع  دلیل  به 
این گونه پروژه ها زیر سؤال نمى رود؟ مگر نه اینکه این پروژه ها 
به منظور ارتقاى کیفیت زندگى ساکنین شهرها شکل گرفته اند؟ 
درواقع سؤال اساسى این است که موارد باال که موجب شکست 
مسائلى  و  مشکالت  همان  مگر  مى شوند،  پیاده راه سازى  پروژه 
ارزیابى  با  شوند؟  حل  پیاده راه  ساخت  با  است  قرار  که  نیستند 
فرایند پیاده راه سازى مى توان به همۀ این سؤاالت پاسخ داد. این 
تناقض جدالى مابین پیاده راه سازى و مسائل و مشکالت نیست، 
سیاست  بر  باید  مشکالت  و  مسائل  باشد،  این گونه  اگر  چرا که 
موفق  نمونه هاى  حال  آنکه  شوند.  غالب  همواره  پیاده راه سازى 
پیاده راه سازى در سراسر جهان هست. این تناقض حاصل موفق 
نبودن پروژه هاى پیاده راه سازى در دستیابى به رویه و محتواى 

مطلوب است.

2 . 1 . 1. بعد محتوایى پیاده راه سازى ، کیفیات فضایى
بعد محتوایى پیاده راه سازى بر مجموعه متغیرهایى داللت دارد 

که کیفیت فضاى پیاده راه را تشکیل مى دهند. به  طورى که در 
پیاده راه  فضایى  مطلوبیت  متغیرها،  این  بودن  مطلوب  صورت 
مى شوند،  پیاده راه  جذب  بسیارى  مخاطبین  بود،  خواهد  باال 
داشت.  خواهند  رضایت  پیاده راه  فضاى  کاربران  درنهایت  و 
گرفته  صورت  پژوهش هاى  عمدة  در  شد  گفته  که  همان طور 
شده  تأکید  آن  محتوایى  ابعاد  بر  شهرى  پیاده راه هاى  حوزة  در 

است.15

2 . 1 . 2. بعد رویه اى پروژه هاى شهرى 
(پیاده راه سازى)؛ چرخۀ حیات پروژه و اخالق پروژه 

بعد رویه اى شهرسازى به مجموعه اقداماتى داللت دارد که در 
پرداختن به یک مسئله شهرى انجام مى شود. در سایر حرفه ها 
زیادى  حدود  تا  رویه اى  بعد  نفت  و  معمارى،  عمران،  نظیر 
مشخص  شده است که البته این موضوع به دلیل مشخص بودن 
حدود مسائل در این حرفه ها است. از آنجا که در شهرسازى هر 
پروژه به  تناسب شرایط متفاوت مى تواند رویۀ منحصر به  فردى 
داشته باشد، نمى توان یک   رویۀ خاص را براى همۀ پروژه هاى 
براى  چارچوبى  وجود  است  مهم  آنچه  اما  کرد؛  تعریف  شهرى 
حرکت از نقطۀ آغازین پروژه تا نقطۀ پایانى و اتمام آن است. در 
حوزة مدیریت پروژه این چارچوب «چرخۀ حیات پروژه» نامیده 
شده است. چرخۀ حیات پروژه مجموعه فازهایى است که یک 
پروژه از آغاز تا پایان طى مى کند16. فازها عمدتًا متعاقب هستند 
و  سازمان  کنترلى  و  مدیریتى  نیازهاى  با  آن ها  تعداد  و  نام  و 
سازمان هاى دخیل در یک پروژه تعیین مى گردد. فازها مى توانند 
قابل  و  میان مدت  نتایج  عملکردى،  و  بخشى  اهداف  مبناى  بر 
مالى  توان  یا  و  کار  کلى  چشم انداز  در  مهمى  مراحل  حصول، 
چرخۀ  انواع  از  بسیارى  تعداد  شوند.  تبدیل  خردترى  اجزاى  به 
حیات هست که در یک  سوى آن رویکردهاى پیش بینى کننده و 
برنامه مبنا و در سوى دیگر رویکردهاى انطباقى و تغییرمبنا قرار 
گرفته است. در یک چرخۀ حیات پروژة پیش بینى کننده محصول 



9376

 متراکم شــهرى»؛ ســپیده 
ســیف اللهى فخر و دیگران، «تعیین 
شاخص هاى مؤثر در خلق مکان هاى 
امن پیاده مــدار جهت ارتقا تعامالت 
اجتماعــى»؛ احمــد شــاهیوندى و 
تحلیل  و  قلعه نویى. «بررسى  محمود 
قابلیت پیاده مدارى مســیرهاى عابر 

پیاده شهر اصفهان»؛
A. Schmitz & J. Scully, 
Creating Walkable Places: 
Compact Mixed-Use 
Solutions; N. Ujang & Z. 
Muslim, “Walkability and 
Attachment to Tourism 
Places in the City of Kuala 
Lumpur, Malaysia”; T. 
Pikora, et al, “Developing a 
Framework for Assessment 
of the Environmental 
Determinants of Walking 
and Cycling”; S. Amoroso, 
et al, “Indicators for 
Sustainable Pedestrian 
Mobility”.

16. نک:
Kenneth H. Rose, “A Guide 
to the Project Management 
Body of Knowledge 
(PMBOK® Guide)—Fifth 
Edition”.

17. نک: کریــس روچ، ارزیابى تأثیر 
پروژه؛ محمدصالح شکوهى بیدهندى، 
«از فکر تا عمل؛ فرایند برنامه ریزى و 

اجراى پروژه هاى شهر تهران».
18. نک:

H.J. Harrington & D. Nelson, 
The Sponsor as the Face of 
Organizational Change.

و موارد قابل حصول در نقطۀ آغازین پروژه تعریف مى شوند و هر 
تغییرى نسبت به چشم انداز پروژه به خوبى مدیریت مى گردد. در 
چرخۀ حیات انطباقى، محصول در تکرارهاى چندگانه (فازهاى 
خردشده) توسعه مى یابد و چشم اندازهاى جزئى براى هر کدام از 

تکرارهاى چندگانه تعریف  شده است. 
هر کدام از انواع چرخه هاى فوق متناسب با اهداف مدیران 
پروژه و شرایط یک پروژه قابل اتخاذ است. در حوزة پروژه هاى 

شهرى عمدتًا چهار فاز براى یک پروژه تبیین مى گردد17:
شهرى  پروژة  یک  مسیر  در  گام  اولین  پروژه:  تعریف  اول،  فاز 

تعریف آن است.
فاز دوم، برنامه ریزى و طراحى، تصویب: پس  از قرارگیرى انجام 
باید  طراحى  و  برنامه ریزى  مطالعات  کار،  دستور  در  پروژه  یک 

شروع شود.
فاز سوم، اجراى پروژه: پس از تعریف پروژه و تصویب برنامه و 

طرح آن، سومین گام انجام عملیات اجرایى پروژه است.
فاز چهارم، ارزیابى و بازنگرى: براى روزآمد کردن و رفع نواقص 
یک برنامۀ شهرى، پایش، ارزیابى، و بازنگرى مستمر ضرورت 

دارد.
هر پروژه حامیانى دارد که هدفشان از انجام یک پروژه ایجاد 
تغییرات در وضع موجود است. آن ها پروژه  را پشتیبانى و هدایت 
مشروعیت  آن  به  که  هستند  پروژه  یک  حامیان  این  مى کنند. 
شهرْى  پروژه هاى  حامى  مهم ترین  و  اصلى ترین  مى بخشند18. 
مدیریت شهرى است. درواقع این مدیریت شهرى است که به 
یک پروژة شهرى مشروعیت مى بخشد. البته این موضوع بدین 
معنا نیست که حامیان بخش خصوصى نمى توانند در پروژه هاى 
شهرى دخالت داشته باشند؛ بلکه در پروژه هاى شهرى که در 
در  هدف  و  نیستند  خصوصى  فضاهاى  در  تغییرات  ایجاد  قالب 
مدیریت  است،  شهر  عمومى  فضاهاى  در  تغییرات  ایجاد  آن ها 
از  یک  هر  در  مى کند.  ایفا  را  پروژه  اصلى  حامى  نقش  شهرى 
شهرى،  مدیریت  شهرى،  پروژة  یک  براى  تعریف شده  فازهاى 

در مقام اصلى ترین حامى پروژه هاى شهرى، باید حضور داشته 
باشد.

که  پروژه»  «حاکمیت  دارد:  اساسى  بعد  دو  پروژه  هر 
پروژه ها  از  حاصل  منافع  پس  از  که  است  این  بیانگر  درواقع 
باید اهداف سازمان حمایت شود. عالوه بر این حاکمیت پروژه 
بر تحقق پذیرى پروژه، به  صورت کارا و مؤثر، تأکید دارد، تا از 
این طریق نشان دهد که از منابع به کاررفته در پروژه به خوبى 
پروژه ها  یعنى  این  و  ماند  خواهند  پایدار  و  است  استفاده  شده 
باید با منافع سازمان، به منظور پایدارى، هم راستا باشد. «اخالق 
اخالق  شود.  پرداخته  آن  به  باید  که  است  بعدى  دیگر  پروژه» 
و  پروژه  رهبر  از  که  است  اخالقى  کردار  و  رفتار  شامل  پروژه 
اعضایى انتظار مى رود که با او همکارى مى کنند. درواقع اخالق 
پروژه استانداردهایى هستند که خوب و بد و درست و نادرست 
را در همۀ چرخۀ حیات پروژه تعریف مى کنند19. ارتباط تنگاتنگ 
میان حاکمیت پروژه و اخالق پروژه در پروژه هاى شهرى سبب 
مى گردد تا موضوع اخالق پروژه که تا کنون در اغلب مطالعات 
مغفول مانده است، بیش از پیش مورد توجه باشد. بدین دلیل 
الزم است تا به موضوع اخالق در حوزة شهرسازى پرداخته شود 
تا از این طریق معناى اخالق پروژه در پروژه هاى شهرى براى 

مخاطبین شفاف گردد. 

2 . 1 .2 . 1. اخالق در شهرسازى
ورود  زمینۀ  در  که  است  برنامه ریزانى  از  یکى  کمپل  هیثر 
معتقد  او  است.  فعالیت  حال  در  شهرسازى  حوزة  به  اخالق 
یک  سو،  از  که  فنى  حرفه اى  به مثابۀ  شهرسازى  که  است 
مدل  بر  مبتنى  دیگر،  سوى  از  و  طراحى  مهارت هاى  بر  مبتنى 
تصمیم گیرى عقالنى جامع است، از اعتبار سابق خود ساقط  شده 
ارزش محورى  و  شهرسازى  سیاسى  ویژگى هاى  پذیرش  است. 
بودن  فن ساالرانه  پیش فرض  جانشین  شهرسازاْن  سوى  از  آن 
شهرسازى شده است. تغییر رویکرد در زمینۀ اعتماد شهرسازان 
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جایگاه  براى  پایه اى  درواقع  که  منطقى،  حساب  یا  و  فن  به 
اخالقیات  با  شهرسازان  بیشتر  تعامل  باعث  بود،  آن ها  حرفه اى 
شده است. بنا بر این نظریه پردازان و حرفه مندان شهرسازى باید 

به دنبال سؤاالتى ارزش محور درباره اینکه چه کارى باید انجام 
شود، باشند.20 به  زعم کمپل مفهوم فعلى شهرسازى، همچنان 
درواقع،  مى کشد.  چالش  به  را  فن ساالر  دیدگاه  بودن  مناسب 

مطالعات پشتیبانمعیارنوع معیار

قى
خال

ا

همه شمولى

Unhabitat, Developing and Managing Professionals Code of Ethics.
کارایى

پیروى از قانون
تنوع

 Nolan Committee on Standards in Public Life the 7 Principles ofبى طرفى و بى نظرى (ایجاد فرصت ها و گزینه هاى انتخاب براى عموم بر مبناى شایستگى)
Public Life; Unhabitat, ibid.

…Nolan Committee on Standards inعدم خودکامگى (در تصمیم گیرى در قبال منافع عمومى)

 Unhabitat, ibid; Colero, A Framework for Universal Principles ofعدالت و بى طرفى
Ethics; http://josephsoninstitute.org/michael-josephson/

 Unhabitat, ibid; Colero, A Framework for Universal Principles ofوفادارى و صداقت نسبت به وظایف در قبال حرفه و عموم
Ethics; http://josephsoninstitute.org/michael-josephson/

درستى و صداقت (مانع  شدن از ملزم شدن از سوى دیگران در راستاى وظیفه نسبت به 
عموم)

Nolan Committee on Standards in…; Unhabitat, ibid; Colero, ibid; 
http://josephsoninstitute.org/michael-josephson/

/Colero, ibid; http://josephsoninstitute.org/michael-josephsonاحترام به حقوق و اختیارات دیگران گذاشتن

/Colero, ibid; http://josephsoninstitute.org/michael-josephsonدغدغۀ رفاه دیگران را داشتن

/http://josephsoninstitute.org/michael-josephsonمسئولیت پذیرى

.Unhabitat, ibid; Nolan Committee on Standards in…; Colero, ibidپاسخ گویى (حفظ آبروى اشخاص) و پاسخ گویى نسبت به اشتباهات

باز بودن و شفافیت (تهیۀ اطالعات در مورد تصمیمات و فعالیت هایى که در سطح وسیعى با 
.Unhabitat, ibid; Nolan Committee on Standards in…; Colero, ibidمنافع عموم سروکار دارد و انتشار آن ها)

رد ایجاد مزیت هاى طرف دارانه

Colero, ibid. 

تالش پیوسته و دغدغۀ وظیفه را داشتن
خیرخواهى و به خوبى انجام دادن کار

جلوگیرى از آسیب رساندن به شرایط دیگران
دورى کردن از تضاد منافع محتمل و آشکار (باید متعادل باشد)

برك و بارن، مدیریت پروژه، رهبرى، و هدایت.مطالعات نیازسنجى مشارکت بهره وران

قى
خال

انطباق با طرح هاى فرادستا
شکوهى بیدهندى، «از فکر تا عمل؛ فرایند برنامه ریزى و اجراى پروژه هاى شهر 

تهران». استفاده از نظرات کارشناسان مختلف و داوران با سلیقه هاى متفاوت در ارزیابى محصول 
پروژه قبل از اجرا

ت 1. معیارهاى اخالقى،
مأخذ: نگارندگان.
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19. نک: رورى برك و اســتیو بارن، 
مدیریت پروژه، رهرى، و هدایت.

20. نک:
H. Campbell, “Planning 
Ethics and Rediscovering 
the Idea of Planning”.

21. نک:
Sue Hendler, Planning Ethics 
a Reader in Planning Theory, 
Practice, and Education.

جامعۀ شهرسازى در حال حاضر از ماهیت «سیاسى» اقداماتش 
و کیفیت غیر فرمولى قضاوت ها بیشتر آگاه است. نتیجه گیرى 
بسیارى از مقاالت علمى به مفاهیم اخالقى در زمینۀ شهرسازى 
اشاره دارد. به  طور مشابه، در بحث در مورد اخالق همچنان به 
جلب  توجه در حرفۀ شهرسازى  پرداخته مى شود. سو هندلر در 
مقدمۀ خود در باب اخالق شهرسازى اذعان مى دارد که مسائل 
حرفه اى،  پیشینه  و  رسومات  از  معمول  مسائل  شامل  اخالقى 
با  مرتبط  پیچیده اى  مسائل  همچنین  و  منافع،  تعارض  مانند 
انصاف، عدالت اجتماعى و برابرى، و چیزى فراى صرف مسائل 
ارزشى ذهنى و ترجیحات فردى است21. اغلب حرفه مندان و یا 
تأکید  شهرسازى،  سیاسى  ویژگى هاى  به  توجه  با  دانشگاهیان، 
تشکیل  را  شهرسازى  هستۀ  اخالقى  مالحظات  که  مى کنند 
آنچه باید انجام  دربارة  مى دهد. درواقع سؤال هنجارى اساسى 
قبل،  دهۀ  دو  در  چه  و  امروز  در  چه  دربسته،  صورت  به   شود 

کماکان باقى  مانده است22.
اذعان  شهرسازى  در  اخالق  حوزة  در  نظرى  ادبیات  در 
شهرسازى  تئورى هاى  بطن  در  اخالق  تئورى هاى  که  مى شود 
در  این  دارد.  اخالقى  بعدى  توسعه  هر گونه  درواقع  هستند. 
ابعاد  گذشته  فن ساالرانۀ  رویکردهاى  در  عمدتًا  که  است  حالى 
اخالقى پروژه هاى شهرى ندید گرفته مى شد. متأسفانه در حوزة 
شهرسازى در کمتر مطالعاتى به شاخص هاى اخالقى پروژه هاى 
بسیارى  مطالعات  در  این،  با  وجود  است،  شده  پرداخته  شهرى 
از  استفاده  با  مى توان  که  برشمرده اند  را  اخالقى  شاخص هاى 
دست   پروژه  یک  بودن  غیر اخالقى  و  اخالقى  میزان  به  آن ها 
به  اخالق  شهرسازى،  به  اخالق  مبحث  ورود  با   .(1 (ت  یافت 
هم  که  معنا  بدین  تقسیم  مى شود،  رویه اى  و  محتوایى  بعد  دو 
محصول حاصل از توسعۀ شهرى باید اخالقى باشد و هم رویۀ 

 دستیابى به محصول.

مطالعات پشتیبانمعیارنوع معیار

قى
خال

یرا
غ

سوء استفاده از مالکیت عمومى

Unhabitat, ibid.

سوء استفاده از قدرت
اختالس مالى

ایجاد داده ها و اطالعات غلط
رشوه خوارى

به دست آوردن مقام و پول از راه نادرست
اخاذى

دست کارى ضوابط و مقررات
سوء استفاده از اطالعات داخلى
تحریف آنچه عموم مى خواهند
تبعیض بر مبناى تعصبات

عدم انجام  وظیفه
پارتى بازى

کتمان کردن واقعیات
دزدى زمان (باال بودن بیش  از اندازة میزان زمان فرایند)

اخالقى،  معیارهاى   .1 ت  ادامۀ 
مأخذ: نگارندگان.
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22. نک:

Campbell, ibid.
23. Grounded theory

24. نک: انســلم استراوس و جولیت 
فنون  کیفى؛  پژوهش  مبانى  کوربین، 

و مراحل تولید نظریۀ زمینه اى.
25. نک: آزاده لــک. «کاربرد نظریۀ 
زمینه اى در پژوهش طراحى شهرى».

3. روش پژوهش
به منظور نیل به هدف مقاله، روش پژوهش کیفى اتخاذ شده 
است. ابزار کیفى مورد استفاده براى گردآورى داده ها مصاحبۀ 
نیمه ساختاریافته بوده  است. همچنین از روش تئورى زمینه اى 23 
براى تحلیل داده ها و انجام عملیات نظریه سازى استفاده شده 
است. روش تئورى زمینه اى استفاده شده در مقاله بر اساس روش 

کیفى استراوس و کوربین (1989)24 و لک (1393)25 است.
اسناد  و  مصاحبه  ها  مقالْه  این  اولیه  داده هاى  مبنا  این  بر 
با  نیمه ساختاریافته  مصاحبه   15 است.  آن  موضوع  با  مرتبط 
و  محلى  ساکنین  و  دست فروشان،  کسبه،  شامل  فضا  کاربران 
محالت مجاور آن ها صورت پذیرفته است که پس  از این تعداد 
اشباع  حد  به  مصاحبه شوندگان  از  دریافتى  داده هاى  مصاحبه، 
دو  مجلدهاى  با  مرتبط  متون  به  نیز  اسناد  بررسى  در  رسید. 

گزارش «مطالعات ارتقاى کیفى محور هفده شهریور حد فاصل 
میدان امام حسین(ع) و میدان شهدا» و «الگوها و اسناد طراحى 
شهرى ارتقاى کیفى محور هفده شهریور حد فاصل میدان امام 
حسین(ع) و میدان شهدا» رجوع شده است. در هر دو مورد (هم 
متون مکتوب شدة مصاحبه ها و هم متون اسناد)، براى استخراج 
کدها، از تکنیک بررسى پاراگرافى استفاده گردیده است. به طور 

مثال:

اگر مى خواستند که اینجا را پیاده راه کنند باید قبل از هر 
«تبدیل  مى کردن.  ایجاد  مسیر  توِى  «بورسیت»  کارى 
خیابون به پیاده راه که فقط تبدیل آسفالت به سنگ فرش 
پیاده راه  فعالیت هاى  طرف  از  جاذبه اى  یک  باید  نیست 
وجود داشته باشه یا نه؟ مثًال پیاده راه سپه ساالر رو ببینین 

که بورس کیف و کفش شده!!!»

ایجاد فعالیت هاى جدید وابسته و شکل گیرى بورسیت

بررسى اسناد و داده هاى حاصل از مصاحبه براى ارزیابى بعد 
استفاده  شهریور  هفده  پیاده راه سازى  پروژة  محتوایى  و  رویه اى 
شده اند. درواقع از این داده هاى اولیه به منظور استخراج کدها، 
مقوله ها، کالن مقوله ها و مقولۀ هسته اى، که به  صورت تجمعى 
شکست پروژة هفده شهریور را رقم  زده اند، استفاده  شده است. 
براى اختصار مطلب، از عرضۀ متون مکتوب مصاحبه ها و اسناد 
خوددارى شده است؛ اما کدهاى مستخرج از آن ها به  طور دقیق 
مدل  و  فرایند   «2 «ت  در  است.  ذکرشده  مربوطه  جداول  در 

مفهومى پژوهش نمایش داده شده است.
اعتمادپذیرى این پژوهش با طى کردن مجدد کلیۀ مراحل 
نظریۀ زمینه اى و اشاره به عبارات و مصاحبه ها، همراه با بیان 
پژوهش  اعتبارسنجى  است.  گرفته  صورت  فرایند،  مراحل  کلیۀ 

تحلیل اسناد و مصاحبه ها با 
روش تئورى زمینه اى

استخراج کدها، مقوله ها، کالن مقوله ها، و 
مقولۀ هسته اى

حامى و مدیر 
پروژه

چرخۀ حیات 
پروژه و اخالق 
پروژه در آن

بعد رویه

ساخت نظریۀ مرتبط با علل 
شکست پروژه پیاده راه سازى 

17 شهریور

بعد محتوا
مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 
نفر از کاربران فضا به طورى که 
سؤاالت مصاحبه بعد محتوایى 

را پوشش دهند.

مدیریت شهرى

مرحلۀ آغازین

فرایند برنامه ریزى و طراحى

فرایند اجرا

فرایند کنترل و ارزیابى

پروژه 
پیاده راه سازى
17 شهریور

مفهومى  مدل  و  فرایند   .2 ت 
پژوهش، مأخذ: نگارندگان.
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26. نک: 
Harrington & Nelson. ibid.
27. www.entekhab.ir/fa/
news/79977; 1391 23 مهر

28. نک: شــرکت باوند با همکارى 
مطالعات  آرکولوگ،  شرکت 

با طى فرایند تحلیل داده ها توسط پژوهشگر دیگر، از یک  سو 
سایر  با  پژوهش  این  داده هاى  از  استخراج  نظریۀ  مقایسۀ  و 
بررسى  دیگر،  سوى  از  متفاوت،  و  مشابه  نظرى  چارچوب هاى 
تحت  پژوهش،  یافته هاى  بخش  آخر  قسمت  در  است.   شده 
این  به  اختصار  به  پژوهش  اعتبارسنجى  و  اعتمادپذیرى  عنوان 

موضوع پرداخته شده است. 
در ارزیابى اسناد و مصاحبه هاى مرتبط با بعد رویه اى پروژه، 
مقالۀ  در  عرضه  شده  پروژة  حیاِت  چرخۀ  مراحل  عمْل  مالك 
مصاحبه ها  و  اسناد  متن  درواقع  است.  نلسون26  و  هرینگتون 
بر  دیگر،  سوى  از  است.  شده  کدگذارى  مراحل  این  قالب  در 
اساس مبانى نظرى مقاله، در بعد رویه اى هدف کشف مقوله هاى 
ناهنجارى هاى  یا  و  هنجارها  بنا بر این  است.  متن  در  اخالقى 
نظام  سوى  از  پروژه  حیات  چرخۀ  در  مى تواند  که  اخالقى اى 
مدیریت شهرى صورت گرفته باشد، دنبال خواهد شد. به  بیان 
 دیگر در این بخش  کدگذارى ها حول مقوله هاى اخالقى بنیان 

گذارده  مى شوند.

4. بررسى مورد مطالعه
شهردارى   13 و   12 مناطق  مرز  در  شهریور  هفده  پیاده راه 
تهران واقع  شده است. طول این پیاده راه در زمان اجراى پروژه 
میدان  فاصل  حد  مترــ   1200 به  نزدیک  آن  بهره بردارى  و 
با  حاضر  حال  در  که  است  بوده  شهداــ  میدان  تا  حسین  امام 
مترــ  به 300  آن  طول  پروژه،  پى درپى  شکست هاى  به  توجه 
و  است  رسیده  صفاــ  خیابان  تا  حسین  امام  میدان  فاصل  حد 
در  است.  بازگشایى شده  خودروها  روى  به  باقى مانده  متر   900
مورد تاریخ شروع پروژه زمان مشخصى در دسترس نیست؛ اما 
آنچه اسناد شرکت مشاورة طرح (شرکت مشاورة باوند ــ شرکت 
تاریخ   1391 شهریورماه  مى دهد،  نشان  آرکولوگ)  مشاورة 
آقاى  تهران،  وقت  شهردار  البته  است.  پروژه  مطالعات  عرضۀ 
طرح  که: «این  داشته اند  بیان  طرح  این  مورد  در  قالیباف  دکتر 

پشتوانۀ یک دهۀ کار مطالعاتى دارد»27. برآورد اولیۀ هزینه هاى 
کل پروژه با توجه به قراردادهاى اولیۀ پیمانکاران، بدون احتساب 
از  پس  که  ریال  142میلیارد  حدود  قراردادها،  متمم  و  تعدیل 
بالغ بر  تاکنون  هزینه ها  کل  و  فیزیکى ٪97  پیشرفت  با  و  اجرا 
نشان دهندة   «3 «ت  است28.  بوده  ریال   218،957،713،058

موقعیت پروژه است.
با وجود اینکه در مرحلۀ کدگذارى متن، اسناد به  طور کامل 
ترتیب  به  پروژه  با  بیشتر  آشنایى  براى  اما  است؛  شده  بررسى 

مبانى توجیهى و چشم انداز پروژه بیان مى گردد29:
گسترده اى  طنین  چنان  شهدا  میدان  در  شهریور  هفده  واقعۀ  ـ 
اوج گیرى  ماهۀ  چندین  وقایع  دیگر  که  یافت  کشور  سراسر  در 
جایگاهى  اینک  و  قرارداد  خود  شعاع  تحت  را  اسالمى  انقالب 

ت 3. موقعیت پروژة پیاده راه سازى 
کالن شهر  در  شهریور  هفده 
اساس  بر  نورى،  مأخذ:  تهران، 

مطالعات میدانى و کتابخانه اى.
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 ارتقــاى کیفى محــور 17 
شــهریور حد فاصــل میــدان امام 

حسین(ع) و میدان شهدا.
29. براى اختصار، از بیان راهبردهاى 
مــد نظر پروژه در متــن اصلى مقاله 

خوددارى شده است.
30. نک:

Harrington & Nelson. ibid.

اسناد  همۀ  در  دیگر  دارد.  ایران  مردم  مبارزات  تاریخ  در  بارز 
مى شود،  پرداخته  انقالب  وقایع  به  آن ها  در  که  تحلیل هایى  و 
یاد  مکانى  و  واقعه  با  عنوان  شهدا  میدان  و  شهریور  هفده  از 
نقش  انقالبى  تحرکات  به  بخشیدن  سرعت  در  که  مى شود 
مهمى داشته است. بنا بر این میدان شهدا باید از فضایى در شأن 
جایگاه تاریخى خود برخوردار گردد. به طورى  که ضمن تسهیل 
عملکردهاى شهرى و ترافیکى در محدودة خود، یادآور حال و 
شرایط  حاضر  حال  در  باشد.  نیز  حادثه  وقوع  سال هاى  هواى 
عابر  یک  براى  که  است  اى  گونه  به  میدان  فضایى  و  کالبدى 
بدون آشنایى قبلى به میدان، هیچ نشانه اى از جایگاه محدوده 
در روزهاى انقالب را تداعى نمى کند. طراحى شهرى این میدان 

مى تواند در خدمت اهداف فوق  الذکر قرار گیرد.
شهدا،  میدان  تا  حسین  امام  میدان  از  شهریور  هفده  خیابان  ـ 
بود  خواهد  آیینى  و  مذهبى  مراسم  براى  شده  تجهیز  خیابانى 
که همراه فضاهاى باز و سبز و کانون هاى فرهنگى پیرامونى، 
در  است.  درآمده  تهران  مدنى  قطب هاى  از  یکى  به  صورت 
خیابان هفده شهریور کیفیت محیْط پیاده روى را تشویق مى کند 
و رویدادها و مناسبت ها فضاهاى الزم را براى جذب شهروندان 
به جاى  و  شده  محدود  خصوصى  سوارة  مسیر  داشت.  خواهد 
است.  شکل  گرفته  خیابان  امتداد  در  پیاده  حرکت  امکانات  آن 
پیاده روهاى هموار و خوش طرح، با درختان سایه انداز و مبلمان 
هماهنگ و ماندگار و نورپردازى جذاب، پیاده ها را به خود دعوت 
مى کند و در جلوخان ساختمان ها و حیاط هاى شهرى ایجادشده 
مى آید.  فراهم  اجتماعى  تعامل  و  آیینى  مراسم  برپایى  امکان 
خیابان هفده شهریور و دو میدان امام حسین و شهدا به قرارگاه 

دوستدار رویدادهاى آئینى و دینى تحول  یافته است.

5. یافته هاى مقاله
5 . 1. ساخت تئورى مرتبط با علل شکست در 

بعد رویه اى پروژه 
همان طور که در بخش روش پژوهش توضیح داده  شد، به  منظور 
و  اخالقى  معیارهاى  شهریور،  هفده  پروژة  رویه اى  بعد  تحلیل 
پروژه  حیات  چرخۀ  مرحلۀ  چهار  قالب  در   (1 (ت  غیر اخالقى 
شامل فرایند آغازین، فرایند برنامه ریزى و طراحى، فرایند اجرا، 
و فرایند کنترل و ارزیابى شده اند. بدین  صورت که متون مرتبط 
ساکنین،  با  انجام شده  مصاحبه هاى  همچنین  و  پروژه  اسناد  با 
که داراى بعد رویه اى بوده اند، بر مبناى روش تئورى زمینه اى 
و مراحل آن، کدگذارى شده و مقوله ها، کالن مقوله ها، و مقولۀ 
پیاده راه سازى  پروژة  رویه اى  بعد  روى هم رفته  که  هسته اى، 
جدول «ت  گردیده اند.  تبیین  مى دهند،  شکل  را  شهریور  هفده 
4» نشان دهندة بخش هاى مرتبط با هر مرحله از چرخۀ  حیات 
پروژه است که مدیر و حامیان اصلى پروژه باید به انجام آن ها 
مبادرت ورزند30. البته در این قسمت بخش  هایى آورده شده اند 
که در متون مرتبط با پروژه و مصاحبه هاى صورت گرفته قابل 
ردگیرى بوده اند. تحلیل هاى انجام شده بر روى متون اسناد و نیز 
اصلى  متن  در  اختصار  براى  مکتوب  و  ضبط شده  مصاحبه هاى 
مقاله آورده نشده اند. خروجى تحلیل ها در قالب جدول «ت 5» 
که جدول کد ها و مقوله هاى بعد رویه اى نام  دارد ارائه  شده است.

برخى از معیارهاى اخالقى و غیر اخالقى به دلیل برجسته 
بودن در متون و مصاحبه ها به  صورت مجزا بررسى شده اند. این 
فرادست،  طرح هاى  با  انطباق  است:  موارد  این  شامل  معیارها 
و  مختلف  کارشناسان  نظرات  از  استفاده  نیازسنجى،  مطالعات 
داوران با سلیقه هاى متفاوت در ارزیابى محصول پروژه قبل و 
بعد و حین اجرا، مشارکت بهره وران، پیروى از قانون، رد ایجاد 
کار،  دادن  انجام  به خوبى  و  خیرخواهى  طرفدارانه،  مزیت هاى 
جلوگیرى از آسیب رساندن به شرایط دیگران، مسئولیت پذیرى، 
صداقت  و  وفادارى  داشتن،  را  وظیفه  دغدغه  و  پیوسته  تالش 
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31. هیچ اطالعاتى از برخى معیارها 
در دسترس نیست.

صداقت  و  درستى  عموم،  و  حرفه  قبال  در  وظایف  به  نسبت 
وظیفه  راستاى  در  دیگران  طرف  از  شدن  ملزم  از  (مانع شدن 
نسبت به عموم)، باز بودن و شفافیت (تهیۀ اطالعات در مورد 
عموم  منافع  با  وسیعى  سطح  در  که  فعالیت هایى  و  تصمیمات 
سروکار دارد و انتشار آن ها)، پاسخ گویى (حفظ آبروى اشخاص) 
و پاسخ گویى نسبت به اشتباهات، عدم خودکامگى و سوءاستفاده 
از قدرت (در تصمیم گیرى در قبال منافع عمومى)، سایر معیارها 
(اختالس، سوء استفاده از قدرت، سوء استفاده از فضاى عمومى، 

و...)31.

5 . 2. کد ها و مقوله هاى استخراج شده؛ تبیین 
نظریۀ مرتبط با مقولۀ هسته اى بعد رویه اى

شهردارى  «اقتدارگرایى  شامل  مقوله  هفت  رویه اى،  بعد  در 
جبرگرایى  دیدگاه  «حاکمیت  آن»،  بر  ناظر  نهادهاى  ضعف  و 
محیطى بر نظام فکرى مدیریت شهرى»، «کتمان واقعیات در 
بهره وران»،  منافع  بر  شهرى  مدیریت  منافع  «رجحان  طرح»، 
از  پس  مرحلۀ  در  مدیریتى  پروژه»، «آشفتگى  نبودن  «زمانمند 
اجرا»، «فقدان مشروعیت و مقبولیت پروژه از سوى بهره وران» 
بعد رویه اى پروژة پیاده راه سازى خیابان هفده شهریور را شکل 
شده اند.  شهریور  هفده  پروژة  شکست  موجب  درواقع  و  داده اند 
مقوله  هر  زیرمجموعۀ  کد هاى  مبناى  بر  و  کالن تر  نگاهى  با 
کرد.  دسته بندى  مقوله ها  کالن  قالب  در  را  مقوله ها  مى توان 
سه مقولۀ اقتدارگرایى شهردارى و ضعف نهادهاى ناظر بر آن، 
مدیریت  فکرى  نظام  بر  محیطى  جبرگرایى  دیدگاه  حاکمیت 
«غلبۀ  کالن مقولۀ  بیانگر  طرح،  در  واقعیات  کتمان  شهرى، 
ایدئولوژى حاکم بر مدیریت شهرى بر نیازهاى جامعه هدف» 
هستند. دو مقولۀ زمانمند نبودن پروژه و آشفتگى مدیریتى در 
مرحلۀ حین و پس از اجرا درواقع دال بر کالن مقولۀ «اختالل 
دو  هستند.  اجرا»  از  پس  و  حین  مرحلۀ  در  مدیریتى  سیستم 
سوى  از  پروژه  مقبولیت  و  مشروعیت  یعنى «فقدان  آخر  مقولۀ 

بهره وران» و «رجحان منافع مدیریت شهرى بر منافع بهره وران» 
بیانگر کالن مقولۀ «نفى سرمایۀ  اجتماعى مورد نیاز براى حمایت 

از پروژه» هستند.

فرایند آغازین (تعریف پروژه)
ـ ارزیابى کامل متولى

ـ انجام سنجش آمادگى ساختار
ـ تحلیل اثرات ناشى از تغییرات بر سیستم و ساختارهاى موجود

ـ به کارگیرى داده هاى مرتبط با گذشته و وضع موجود در راستاى تعریف 
پروژه

ـ درك آنچه پروژه به آن نیاز دارد (طرح توجیهى پروژه)
ـ ارائه چشم انداز پروژه به بهره وران و دریافت بازخورد از آن ها

ـ تعریف وضعیت کنونى و شرایط در آینده پیش بینى شده
ـ اعتقاد به  ضرورت اتمام به موقع پروژه
ـ بازبینى خواست و نظرات بهره وران

ـ بازبینى ماتریس بهره وران
فرایند برنامه ریزى و طراحى

ـ بازبینى مجدد اهداف کالن، اهداف خرد، و بازگشتن به پروژه
ـ تحلیل سنجش فرهنگى ـ اجتماعى

ـ تصویب گستره پروژه
ـ حمایت از سرمایه عقالنى

فرایند اجرا
ـ ارزیابى توانایى گروه اجرایى پروژه

ـ چارچوب زمان بندى گام هاى اجراى پروژه
ـ ارزیابى اثرات ارتباطى

ـ حفظ ارتباط در سطوح مختلف
ـ اجراى پیمایش تأثیرپذیران

ـ اجراى پیمایش بررسى حس بهره وران نسبت به پروژه
فرایند کنترل و ارزیابى

ـ بررسى گزارش وضعیت پروژه
ـ ارزیابى اثرات پروژه و بررسى وضعیت آینده

از  شده  ارزیابى  بخش هاى   .4 ت 
پروژه  حیات  چرخه  مرحله  چهار 

هفده شهریور، مأخذ:
Harrington & Nelson, The 
Sponsor as the Face of 
Organizational Change.
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مقولۀ  یک  کالن مقوله ها  و  مقوله ها،  کدها،  بررسى  با 
هسته اى حاصل شد: «نبود فهم مشترك از چرخۀ حیات پروژه 

در نظام مدیریت شهرى».
همۀ  مى تواند  که  است  به گونه اى  هسته اى  مقولۀ  این 
حیات  چرخۀ  برگیرد.  در  را  کد ها  و  مقوله ها،  کالن مقوله ها، 
طراحى  و  برنامه ریزى،  مدیریت،  نظام  در  شهرى  پروژه هاى 
همین  و  است  نشده  تبیین  مشخص  و  واضح  طور  به   شهرى 
موضوع سبب گردیده تا مدیران، حامیان، و مجریان یک پروژة 
شهرى به چارچوبى منسجم تحت عنوان «چرخۀ حیات پروژه» 
پایبند نباشند و درواقع الزامى نیز به پایبندى به آن نبینند. به  بیان  
دیگر مدیران، حامیان، و مجریان پروژه هاى توسعۀ شهرى نظیر 
پیاده راه هفده شهریور بر مبناى یک دستور کار مشخص چرخه 

حیات یک پروژه را تعریف نمى کنند؛ بلکه مبنایشان صالح دید 
مهم ترین  ایدئولوژى  غلبۀ  موجب  امر  همین  است.  خودشان 
یعنى  شهرى ــ  توسعۀ  پروژه هاى  مدیر  و  حامى،  مجرى، 
که  معنا  بدین  مى گردد.  هدف  جامعه  نیازهاى  بر  شهردارى ــ 
نبود چارچوبى مشخص براى پیشبرد پروژه هاى شهرى موجب 
پروژه  یک  به  مربوط  مجریان  و  حامیان،  مدیران،  اقتدارگرایى 
مى شود. چرا که آن ها خود را ملزم به حرکت در یک چارچوب 
مشخص نمى کنند و به فراخور زمان تصمیمات مقطعى متفاوتى 
که  مى رود  باال  حدى  تا  اقتدارگرایى  انگیزة  این  مى گیرند.  را 
دیگر شهردارى در مقابل نهادهاى ناظر پاسخ گو نیست. همین 
شهردارى)  اینجا  (در  شهرى  مدیریت  که  مى گردد  موجب  امر 
به دنبال غلبۀ ایدئولوژى خود بر جامعه هدف باشد و به منظور 

مقولۀ هسته اىکالن مقوله هامقولهکدها
ـ قدرت ایفاى نقش/ نبود طرح توجیهى در زمان تعریف پروژه/ تغییر شدید در بودجه طرح/ کنار زدن شوراى 
شهر/ پاسخ گو نبودن در مقابل بهره وران/ پیشبرد پروژه نه با مشارکت مردم بلکه با پیشنهاد امتیازات از پیش 
تعیین شده/ استفاده نکردن از نظرات کارشناسان ملى و بین المللى در مورد طرح/ بى خبرى شوراى شهر/ موافق 
نبودن شوراى شهر/ پاسخ گو نبودن شهردارى به  بهره وران و حتى شوراى شهر/ کارى نمى توان کرد/ همخوان 

نبودن اهداف و راهبردها با اقدامات انجام شده

اقتدارگرایى شهردارى و ضعف 
نهادهاى ناظر بر آن

غلبۀ ایدئولوژى 
حاکم بر مدیریت 
شهرى بر نیازهاى 

جامعۀ هدف

نبود فهم مشترك 
از چرخۀ حیات 
پروژه در نظام 
مدیریت شهرى

ـ نسنجیدن آمادگى ساختار شهرى براى اجراى پروژه/ نبود برنامه هاى تسکین بخش مناسب/ نبود مطالعات 
امکان سنجى/ فقدان تحلیل اثرات ناشى از تغییرات حاصل از پروژه/ نارضایتى بهره وران

حاکمیت دیدگاه جبرگرایى 
محیطى بر نظام فکرى مدیریت 

شهرى
ـ داده هاى غلط/ داده سازى/ توجیه طرح/ گزارش هاى مشاور به  مثابۀ توجیه طرح/ اعمال تغییرات در تحلیل 
داده ها/ توجیه همخوانى با طرح هاى فرادست/ نبود مطالعات نیازسنجى/ وجود نیرویى توجیه گر در متن مطالعات 

شرکت مشاور
کتمان واقعیات در طرح

ـ پنج سال از زمان پروژه گذشته/ مشخص نبودن ردیف هاى زمانى پروژه/ اتمام پروژه وقتى امام زمان ظهور 
اختالل سیستم زمانمند نبودن پروژهکند/ مقیاس فراگیر پیاده راه 1200 مترى/ شکست هاى پى درپى/ بازگشایى مسیر به روى خودروها

مدیریتى در مرحلۀ 
حین و پس از اجرا ـ بازبینى اهداف پروژه بر مبناى اتفاقات روز/ کاهش ترافیک/ پیاده راه آیینى/ بورس لباس کودکان و نوجوانان/ 

نمایشگاه دائمى گل و گیاه/ اسکان موقت دست فروشان
آشفتگى مدیریتى در مرحلۀ حین 

و پس از اجرا
ـ نسنجیدن مقبولیت یا نامقبولى تغییرات در میان بهره وران/ نبود همخوانى میان پروژه با بستر/ نگرفتن بازخورد 
از مردم/ بى توجهى به اعتراضات/ انگ اختالل در امنیت ملى زدن به مردم/ کار خودشان را مى کنند/ کارى به ما 
ندارند/ پیاده راه را براى خودشان مى خواهند/ قول مى دهند ولى عمل نمى کنند/ آگاه  نکردن بهره وران از پروژه

فقدان مشروعیت و مقبولیت 
پروژه از سوى بهره وران

نفى سرمایۀ  
اجتماعى مورد نیاز 
براى حمایت از 

پروژه ـ فضاى عمومى به  مثابۀ یک ابزار براى تعریف پروژه/ مشارکت نداشتن بهره وران در تعریف پروژه/ در میان 
نگذاشتن چشم انداز طرح با بهره وران/ عملیات اجرایى چراغ خاموش/ ایجاد مزیت طرف دارانه براى شهردارى

رجحان منافع مدیریت شهرى بر 
منافع بهره وران

مقوله ها،  کدها،   .5 ت 
هسته اى  مقولۀ  و  کالن مقوله ها، 
اسناد  و  مصاحبه ها  از  مستخرج 
مرتبط با پروژه در بعد رویۀ پروژة 
پیاده راه سازى هفده شهریور.



10176
انجام این کار واقعیات زندگى روزمره مردم را کتمان کند. بروز 
برنامه ریزى  و  طراحى  مقیاس  در  واقعیات  کتمان  از  نوع  این 
خود را در قالب جبرگرایى محیطى نشان مى دهد که در مورد 
فقدان  است.  قابل  مشاهده  به وضوح  نیز  شهریور  هفده  پیاده راه 
یک فهم مشترك موجب اختالل در سیستم مدیریتى، بخصوص 
حین و پس از اجراى طرح، مى گردد. کما اینکه در مورد پروژة 
با  آن،  شدن  طوالنى  و  پروژه  نبودن  زمانمند  شهریور  هفده 
ایجاد  براى  تصمیم گیرى  نیز  و  پروژه  فراگیر  مقیاس  به  توجه 
فعالیت هاى از قبل برنامه ریزى نشده در فضاى پیاده راه جهت 
زنده نگه  داشتن آن، بیانگر اختالل در سیستم مدیریتى پروژة 
هفده شهریور هستند. همچنین تعیین نکردن چارچوبى مشخص 

براى پیشبرد پروژه (چرخۀ حیات پروژه) به نفى سرمایه اجتماعى 
زمانى  درست  این  شود.  ختم  پروژه  از  حمایت  براى  نیاز  مورد 
تهدید  معرض  در  آن  حیات  چرخۀ  در  پروژه  حیات  که  است 
واقع مى شود. زیرا هر چه که مدیران، حامیان، و مجریان پروژه 
تالش کنند تا ایدئولوژى ها و اهداف خود را در خالل پروژه (که 
با هزینه هاى بسیار مالى و زمانى همراه است) بر جامعۀ هدف 
تحمیل کنند، به دلیل شکل نگرفتن سرمایۀ اجتماعى الزم، با 
از  نکردن  (استفاده  نرم  واکنش هاى  واکنش هاــ  زیادى  تعداد 
فضا و استهالك آن) تا واکنش هاى سخت (اعتراضات گسترده 

و تخریب)ــ روبه رو خواهند شد (ت 6).
بنا بر این مدل مفهومى تئورى زمینه اى بعد رویه اى پروژه 

هفده شهریور به  صورت «ت 7» خواهد بود.

پایین).  و  باال  (راست،   6 ت 
نمونه اى از اعتراضات صورت گرفته 
نسبت به رویۀ ایجاد پیاده راه هفده 

شهریور، مأخذ:
http://tehranpress.com/
fa/news-details/123522/; 
23 تیر 1395

ت 7 (چپ). مدل مفهومى نظریۀ 
پروژه هاى  شکست  زمینه اى 

پیاده راه سازى در بعد رویه اى.

غلبه ایدئولوژى حاکم بر مدیریت شهرى
بر نیازهاى جامعه هدف

اقتدارگرایى شهردارى و ضعف نهادهاى ناظر بر آن

کتمان واقعیات در طرح

حاکمیت دیدگاه جبرگرایى محیطى
بر نظام فکرى مدیریت شهرى

رجحان منافع مدیریت 
شهرى بر منافع 

بهره وران

فقدان مشروعیت و 
مقبولیت پروژه

از سوى بهره وران

نبود فهم مشترك از
چرخۀ حیات پروژه

در نظام مدیریت شهرى

نفى سرمایه  اجتماعى 
مورد نیاز جهت
حمایت از پروژه

آشفتگى مدیریتى در 
مرحله حین
و پس از اجرا

زمانمند نبودن پروژه

اختالل سیستم مدیریتى 
در مرحله حین
و پس از اجرا
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32. نک: بخش 2 . 1 . 1

5 . 3. ساخت تئورى مرتبط با علل شکست در 
بعد محتوایى پروژه

صورت  به   فضا  کاربران  با  انجام شده  مصاحبه هاى  که  آنجا  از 
طرح  از  قبل  تا  بود  الزم  پذیرفت،  صورت  نیمه ساختاریافته 
سؤاالت مربوطه نگاهى به ادبیات نظرى در حوزة بعد محتوایى 
(کیفى) پیاده راه  پرداخته شود.32 طراحى سؤاالت به گونه اى بوده 
است که بدون ایجاد جهت گیرى ذهنى، کاربران فضا به آن ها 
پاسخ داده اند. به منظور اختصار مطلب، مصاحبه ها در مقاله آورده  
نشده اند؛ اما کدهاى استخراج شده از تحلیل پاراگرافى آن ها ارائه 

گردیده است (ت 8).

5 . 3 . 1. کد ها و مقوله هاى استخراج شده؛ تبیین نظریه 
مرتبط با مقولۀ  هسته اى بعد محتوایى

بر مبناى کدهاى استخراج شده، 11 مقوله بعد محتوایى پیاده راه 
اختالل  روى هم رفته  که  مى دهند  شکل  را  شهریور  هفده 
شده  شهریور  هفده  پیاده راه  پروژه  شکست  موجب  آن ها  در 
رکود  یا  پیاده راه)»، «رونق  یا  (خیابان  محور  است: «تیپولوژى 
تعامالت  و  «امنیت  فعالیتى»،  سازگارى  و  «تنوع  اقتصادى»، 
اجتماعى»، «حس تعلق به پیاده راه»، «معمارى و طراحى جدارة 
اقلیمى»،  «آسایش  پیاده راه»،  بودن  «زمانمند  ساختمان ها»، 
پیاده راه»،  به  «دسترسى  فراغت»،  اوقات  گذران  و  «فضاآرایى 
محور  تیپولوژى  مقولۀ  سه  زیرساختى».  رفاهى ـ  «تسهیالت 
(خیابان یا پیاده راه)، رونق یا رکود اقتصادى و تنوع و سازگارى 
فعالیتى»  «پویایى  کالن مقولۀ  مبین  یکدیگر  کنار  در  فعالیتى 
از  بیش  شهریور  هفده  محور  فعالیتى  پویایى  درواقع  هستند. 
و  امنیت  مقولۀ  دو  است.  مذکور  مورد  سه  تأثیر  تحت  چیز  هر 
تعامالت اجتماعى و حس تعلق به پیاده راه در قالب کالن مقولۀ 
چرا  مى آیند.  هم  گرد  پیاده راه»  فضاى  بر  نظارت  و  «مراقبت 
که هر دو مقوله بر اهمیت محدودة پروژه براى مردم به دلیل 
دارند.  داللت  ناهنجار  رفتارهاى  از  جلوگیرى  و  آن  با  تعامل 

چهار مقولۀ معمارى و طراحى جدارة ساختمان ها، زمانمند بودن 
در  فراغت  اوقات  گذران  و  فضاآرایى  اقلیمى،  آسایش  پیاده راه، 
کنار یکدیگر کالن مقولۀ «عملکرد و زیبایى در طراحى فضاى 
به  دسترسى  یعنى  آخر  مقولۀ  دو  مى دهند.  شکل  را  پیاده راه» 
پیاده راه و تسهیالت رفاهى ـ زیرساختى نیز در مفهوم کالن مقولۀ 
«تسهیالت و زیرساخت هاى مرتبط با پیاده راه» جاى مى گیرند.

با بررسى کدها، مقوله ها، و کالن مقوله ها یک مقولۀ هسته اى 
حاصل شد: «خالقیت در طراحى و برنامه ریزى پیاده راه».

که  رویه اى  بعد  بخش  در  مطرح شده  بحث هاى  از  جداى 
طراحى  و  برنامه ریزى  زمینۀ  در  موجود  مقوله هاى  از  برخى  به 
پیاده راه نیز اشاره شد، در بخش محتوایى طراحى و برنامه ریزى 
پیاده راه هفده شهریور، نه تنها در تأمین کمیت محتوا؛ بلکه در 
کیفیت محتوا نیز با نقصان هاى بسیارى روبه روست. گو اینکه 
این  طراحى  در  را  مکانیکى  رویکردى  برنامه ریزان  و  طراحان 
فضاى عمومى اتخاذ کرده اند. چرا که خبرى از خالقیت و ذوق 
هنرى نیست، که باید پایه و اساس طراحى یک فضاى عمومى 
میان  به  سخن  عمومى  فضاى  در  خالقیت  از  که  زمانى  باشد. 
بلکه  چیز؛  همه   آوردن  فراهم  مثابۀ  به   نه تنها  خالقیت  مى آید، 
مطرح  نیز  عمومى  فضاى  در  کیفیت  آوردن  فراهم  مثابۀ  به  
مى گردد. با وجود اینکه، طبق واقعیات روزمره و اسناد، خیابان 
به دلیل نقش شریانى اش در تهران، نمى تواند به شکل پیاده راه 
در  برنامه ریز  و  طراح  خالقیت  میزان  بودن  ناکافى  اما  درآید؛ 
طراحى این محور موجب مى گردد تا باز هم خودرو از این محور 
حال  آنکه  اقدام).  این  رویه اى  بحث هاى  از  (جداى  شود  حذف 
پیاده مدار  مى توانست  طرح  این  روى  پیش  گزینه هاى  از  یکى 
در  اخیر  مطالعات  از  بسیارى  در  اینکه  کما  باشد.  محور  کردن 
حوزة پیاده راه سازى به  اشتباه بودن تفکیک کامل خودرو و پیاده 
تعریف  فقدان  و  خودرو  حذف  با  است.  شده  اذعان  یکدیگر  از 
اقتصادى  رکود  محور،  در  جمعیت  جاذب  فعالیت هاى  ایجاد  و 
فعالیت هاى موجود در محور را فرا گرفته و این در حالى است که 
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طراح و برنامه ریز که باید با خالقیت خود، چه از طریق رویداد 
آفرینى و چه از طریق فراهم آوردن فعالیت هاى فراغتى، جمعیت 
مراجعه کنندة جدیدى را براى محور تعریف کنند، از انجام این 
کار ممانعت مى ورزند. صرف تعریف یک پیاده راه آیینى که قرار 
آیینى  ارزشمند  اعمال  به  سال  روزهاى  از  معدودى  تعداد  است 
اختصاص یابد، نباید موجب اختالل در پویایى فعالیتى در فضاى 
را  فضا  باید  که  است  طراح  خالقیت  و  هنر  این  گردد.  پیاده راه 

بازه هاى  در  آن  در  تغییرات  ایجاد  امکان  تا  بیاراید  به گونه اى 
زمانى مختلف باشد.

زمانى که بستر برنامه ریزى و طراحى با معضالت اجتماعى 
و امنیتى همراه است، خالقیت طراح و برنامه ریز در آن است تا 
فضا را به گونه اى طراحى کنند که نظارت و مراقبت در اشکال 
مکانیکى  اجتماعى)،  تعامالت  شکل گیرى  (با  طبیعى  مختلف 
(دوربین هاى کنترل کننده در مکان هاى ناهنجار شناسایى شده) 

مقولۀ هسته اىکالن مقوله هامقولهکدها
ـ خیابان اصلى/ گذرى بودن/ امور روزانه/ رونق اقتصادى بیشتر/ کسبه

ـ پیاده راه/ بساط کردن/ دست فروشان
ـ پیاده راه/ باال رفتن ایمنى عابران/ ساکنین

تیپولوژى محور؛ خیابان یا پیاده راه

پویایى فعالیتى

خالقیت در طراحى 
و برنامه ریزى 

پیاده راه

ـ فعالیت هاى اصلى (البسه، طالفروشى، جواهرفروشى)/ پایین آمدن سطح درآمد
ـ فعالیت هاى پشتیبان (اغذیه، خوراك، و...)/مناسب بودن درآمد

ـ دست فروشان/درآمد مناسب/ جاذب جمعیت/ ایجاد رونق براى فعالیت هاى پشتیبان
ـ ساکنان/ بورسیت/ پویایى فضاى پیاده

رونق یا رکود اقتصادى

ـ از میدان امام حسین تا تقاطع صفا/ فعالیت ها و کاربرى هاى مختلف/ وجود تنوع در کاربرى  ها و فعالیت ها قبل 
از پیاده راه شدن

ـ گالرى ماشین/ فروش مصالح و بورس قطعات خودرو/ از تقاطع صفا تا شهدا
تنوع و سازگارى فعالیتى

امنیت و تعامالت اجتماعىـ خانواده ها/ پاتوق جوانان و نوجوانان/ پاتوق معتادین و فروشندگان مواد/ پاتوق زنان روسپى/ محالت مجاور
نظارت و مراقبت 

از فضا
ـ کسبه/ صاحبان قدیمى خیابان/ حیات اقتصادى

ـ دست فروشان/ لزوم رسیدگى به وضعیت آن ها/ ضمانت پویایى پیاده راه/ حیات اقتصادى
ـ ساکنین/ پیاده راه به  مثابۀ گذرگاه روزانه/ خواه ناخواه جزئى از زندگى ما شده

حس تعلق به پیاده راه

ـ قدیمى بودن ساختمان ها/ دست کارى تابلو برخى مغازه ها/ نبود تغییر خاص در ساختمان ها/ نداشتن جذابیت 
ساختمان ها/ ساختمان تاریخى وجود ندارد/ سازه هاى بزرگ میدان امام حسین

معمارى و طراحى جدارة 
ساختمان ها

عملکرد و زیبایى 
در طراحى فضاى 

پیاده راه

ـ فعالیت برخى مغازه ها تا ساعت 9:30 الى 10 شب/ گرماى هوا و بساط کردن از غروب تا ساعاتى از شب/ پایین 
زمانمند بودن پیاده راهآمدن امنیت در شب/ بافت محالت مجاور/ معتادین و جوانان/ درخطر بودن زنان/ جمعه بازار

آسایش اقلیمىـ اتومبیل و راحتى در آن/ نبود درخت و سایه در مسیر اصلى/ فضاى نامناسب براى ما (دست فروشان)
ـ پیاده راه فقط سنگ فرش نیست/ دافعه دارد/ فضاى فراغتى ندارد/ دشوارى در تغییر فضا/ نبود سایه/ زمانمندى 

فضاآرایى و گذران اوقات فراغتفضا/ سکوت و آرامش/ حضور از کودکان تا سالمندان در فضا/ نامناسب بودن شرایط براى آن ها
ـ اتوبوس تندرو (BRT) میدان امام حسین/ ایستگاه مترو امام حسین/ ایستگاه مترو شهدا/ خودروهاى برقى/ 

تسهیالت و دسترسى به پیاده راهمشکل دسترسى به حمل ونقل عمومى اتوبوس براى ساکنین بافت مجاور
زیرساخت هاى 
مرتبط با پیاده راه ـ آبخورى و توالت عمومى ندارد/ روشنایى شب خیلى ضعیفه/ معلولین رفت وآمد دارند چون کف سازیش هموار 

تسهیالت رفاهى ـ زیرساختىاست/ تمیز است/ آب گرفتگى ندیدیم/ رفت وآمد آمبوالنس و آتش نشانى راحت است

مقوله ها،  کدها،   .8 ت 
هسته اى  مقولۀ  و  کالن مقوله ها، 
اسناد  و  مصاحبه ها  از  مستخرج 
محتوایى  بعد  در  پروژه  با  مرتبط 
هفده  پیاده راه سازى  پروژة 

شهریور، مأخذ: نگارندگان.
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33. در بخــش 2 . 1 . 1 مقاله به این 
مطالعات ارجاع داده شده است.

و قانونى (حضور نگهبانى و نیروى انتظامى) در فضا شکل بگیرد. 
عالوه بر این طراحى فضا باید به گونه اى باشد که بهره وران اصلى 
هم جذب آن شوند و هم به پیاده راه حس تعلق  خاطر یابند (کما 
اینکه در مورد پروژة هفده شهریور به دلیل مباحث مطرح شده در 
بعد رویه اى، شکل گیرى حس تعلق در میان بهره وران از ابتداى 
پروژه نادیده گرفته  شده است). نبود حس تعلق نسبت به پیاده راه 
موجب مى گردد که بهره وران اصلى نسبت به وقایع زیرپوستى 

(ناهنجارى ها) اتفاق افتاده در فضا بى تفاوت باشند.
در  بخصوص  پیاده راه سازى،  پروژة  اقدام  برنامۀ  تهیۀ  در 
زمینۀ تعریف گام هاى پروژه، خالقیتى به منصۀ ظهور نرسیده 
است. به  طور مثال در حالى که هنوز بسیارى از ساختمان هاى 
فرسوده و قدیمى در جدارة پیاده راه حضور داشته اند و یا بسیارى 
شکل  پیاده راه  طول  در  ناسازگار  فعالیت هاى  و  کاربرى ها  از 
در  سرعت  با  خیابان  کردن  سنگ فرش  عملیات  است،  گرفته 
و  معمارى  که  است  حالى  در  این  است.  شدن  عملیاتى  حال 
فعالیت جدارة پیاده راه باید به گونه اى باشد تا فرد به حس لذت 
پیاده راه  نورپردازى  و  روشنایى  یابد.  دست  زیبا  مناظر  دیدن  از 
که از کلیدى ترین اجزاى یک پیاده راه موفق هستند در خیابان 
هفده شهریور نه تنها خالقیتى در آن ها دیده نشده؛ بلکه کمیت 
آن ها نیز با کمبود مواجه است. با توجه به شرایط اقلیمى شهر 
تهران، خالقیت طراح و برنامه ریز باید به گونه اى باشد تا فضاى 
اصلى فعالیت پیاده را طورى طراحى کند که آسایش عابران در 
آن تأمین گردد. همین باعث شده است، تا ساعات اولیه شب، 
بخصوص در فصل تابستان، پیاده راه جذابیت الزم براى حضور 
افراد پیاده را نداشته باشد. درواقع ناکافى بودن میزان خالقیت 
را  پیاده راه  فضاى  زیبایى  و  عملکرد  به  پرداختن  در  طراحان 
مى توان علت دیگر شکست پروزة پیاده راه هفده شهریور دانست.
الزم  خالقیت  همچنین  محور  این  برنامه ریزان  و  طراحان 
را نیز در ایجاد تسهیالت و زیرساخت هاى محور بروز نداده اند. 
اگرچه در مبحث کمیات زیرساخت ها پیاده راه عملکرد مناسبى 

داشته؛ اما به لحاظ خالقیت در چگونگى پرداختن به زیرساخت 
بردن  کار  به  (مثًال  است  نرفته  کار  به  آن  در  الزم  خالقیت 
1200 متر سنگ فرش با مواد و مصالح همسان چه جذابیتى را 
مى تواند در پیاده راه ایجاد کند؟). به لحاظ دسترسى با قرار دادن 
درونى  دسترسى  زیادى  حدود  تا  پیاده راه  در  برقى  خودروهاى 
این  براى  برنامه ریزان  و  طراحان  اما  است؛  تأمین شده  پیاده راه 
خودرو ها مسیر مشخصى را در نظر نگرفته اند. در مورد تسهیالت 
مورد نیاز عابران نیز متأسفانه طراحان خالقیتى به خرج نداده اند 
و تسهیالتى نظیر آبخورى ها و سرویس هاى بهداشتى عمومى 

در مجاورت پیاده راه نیست.

5 . 4. اعتمادپذیرى و اعتبارسنجى یافته هاى 
مقاله

یافته هاى  اعتبارسنجى  و  اعتمادپذیرى  میزان  ارزیابى  براى 
مقاله از سه روش استفاده گردیده  است. اول اینکه پس از انجام 
پژوهش داستان هایى که از تئورى زمینه اى، چه در بعد رویه اى و 
چه در بعد محتوایى، تولید شده بود، به پنج نفر از کسبه و پنج نفر 
از دست فروشان عرضه گردید که همگى بر نتایج تحقیق صحه 
گذاردند. دوم آنکه یافته هاى پژوهش در اختیار پنج نفر از اساتید 
شهرى  فضاى  کیفیات  و  پیاده راه   حوزة  در  پژوهشگر  دانشگاه 
گذاشته شد. آن ها ابراز داشتند که نتایج تحقیق و به طور دقیق تر 
پروژه هاى  شکست  علل  تبیین  قابلیت  تولیدشده  تئورى هاى 
پیاده راه ها در ایران را دارند. سوم اینکه به مطالعات موجود در 
حوزة ارزیابى پروژه هاى پیاده راه  شهرى رجوع شد. از یک سو، 
در مطالعات صورت گرفته در حوزة کیفیت فضایى پیاده راه ها33 
دیگر،  سوى  از  مى شود.  تأیید  مقاله  این  محتوایى  بعد  تئورى 
متأسفانه به دلیل کمتر مورد توجه بودن بعد رویه اى، مطالعات 
مقاله  یافته هاى  اعتمادپذیرى  و  اعتبار  سنجش  براى  محدودى 
این  یافته هاى  با  نیز  مقاالت  همان  یافته هاى  اما  دارد؛  وجود 
مقاله تا حد زیادى قرابت داشتند. فاضلى و علیخواه در مقالۀ خود 
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محمد  و  علیخــواه  فردین  نک:   .34
فاضلى، «اجتمــاع معترض و مجرى 
مصمــم، مطالعــه اجتماعــى پروژه 
پیاده راه ســازى خیابان 17 شــهریور 

شهر تهران».
35. نــک: المیرا نصیــرى، «فرایند 
پیاده راه ســازى  طرح هاى  ارزیابــى 

خیابان ها».

تحت عنوان «اجتماع معترض و مجرى مصمم» ابعاد محتوایى 
ارزیابى  روش  به کارگیرى  با  را  شهریور  هفده  پروژة  رویه اى  و 
سریع بررسى کرده اند34. در این پژوهش با استفاده از ابزارهاى 
امر  در  صورتى  به  شهریور  هفده  پروژة  ذى مدخالن  مختلف، 
ارزیابى آن دخیل شده اند. نتایج این پژوهش نشان مى دهد که 
اصلى  متولى  مقام  در  شهردارى،  عملکرد  از  ذى مدخالن  همۀ 
پروژه، ناراضى هستند. عمدة ذى مدخالن به نداشتن افق خاص 
براى این پیاده راه و بروز آسیب هاى اجتماعى جدید تحت تأثیر 
این پروژه اذعان داشته اند. به طور کلى نتایج این تحقیق بیانگر 
محتوایى و  نارضایتى ذى مدخالن پروژة هفده شهریور از ابعاد 
رویه اى پروژة پیاده راه سازى هفده شهریور است. در مطالعۀ دیگرى 
با عنوان «فرایند ارزیابى طرح هاى پیاده راه سازى خیابان ها» که 
نصیرى انجام داده است35، به پروژه هاى پیاده راه سازى در دو بعد 
که  تحقیق،  یافته هاى  است.  شده  نگریسته  ماهوى  و  رویه اى 
فضاى  کاربران  و  شهرسازى  متخصصان  با  مصاحبه  از  حاصل 
سه نمونه پیاده راه شهرى است، بیانگر تأثیرپذیرى بعد ماهوى 
پیاده راه از مؤلفه هاى عملکردى شامل عملکرد و فعالیت، شبکه 
دسترسى و حمل و نقل عمومى، مؤلفۀ زیست محیطى، و مؤلفۀ 
تحت  نیز  پیاده راه  رویه اى  بعد  همچنین  است.  زیبایى شناختى 
تأثیر جایگاه طرح در اسناد راهبردى، مدیریت یکپارچه، طراحى 
مشارکتى، و از پایین به باال است. در نهایت نیز فرایندى براى 
ارزیابى پروژه هاى پیاده راه سازى عرضه شده است که تأییدکنندة 

یافته هاى این مقاله است.

6. نتیجه گیرى و بیان پیشنهاد ها
در این مقاله به علل شکست یکى از پروژه هاى پیاده راه سازى 
در شهرهاى ایران، پروژة  پیاده راه هفده شهریور، پرداخته شد. از 
همان ابتدا در مقاله رویکردى دوجانبه نسبت به این پروژه اتخاذ 
شد تا هر دو بعد محتوایى و رویه اى پروژه ارزیابى شود. در بعد 
محتوایى، شاخص هاى کیفیت فضایى پیاده راه بررسى و در بعد 

رویه اى معیارهاى اخالقى و غیر اخالقى در چهار مرحلۀ چرخه 
روش  به کارگیرى  با  ارزیابى  شده اند.  شهرى  پروژه هاى  حیات 
تئورى زمینه اى کد ها، مقوله ها، کالن مقوله ها و مقولۀ هسته اى 
خالل  از  داشته اند  را  پروژه  این  شکست  تبیین  قابلیت  که 
استخراج   پروژه  به  مربوط  اسناد  و  صورت گرفته  مصاحبه هاى 
شده است. ناکافى بودن خالقیت در طراحى و برنامه ریزى و نبود 
شهرى،  مدیریت  نظام  در  پروژه  حیات  چرخۀ  از  مشترك  فهم 
شکست  اصلى  علل  رویه اى،  و  محتوایى  ابعاد  در  به ترتیب 
که  مى گردد  پیشنهاد  طورکلى  به   هستند.  شهریور  هفده  پروژة 
در حوزة پروژه هاى توسعۀ شهرى سندى تحت عنوان «چرخۀ 
حیات پروژه» تهیه گردد که پاسخ گوى همۀ کدها، مقوله ها، و 
کالن مقوله هاى عرضه شده  در این مقاله باشد، و به لحاظ قانونى 
همۀ مدیران، حامیان، مجریان، و حتى بهره وران به آن پایبند 
بمانند. به منظور بهبود وضعیت پیاده راه هفده شهریور پیشنهاد 

مى گردد که: 
ـ محور از حالت پیاده راه به حالت محور پیاده مدار و استانداردهاى 
مربوطه تغییر یابد. بدین معنا که دسترسى محدود خودروها در 
طول مسیر امکان  یابد، در حالى  که اولویت با حرکت پیاده باشد. 
این گونه مى توان پویایى فعالیتى فضاى محور را تا حدود زیادى 

تأمین کرد.
ـ قبل از هر اقدام دیگرى تمرکز بر تغییر فعالیت هاى ناسازگار 
در طول محور باشد تا شرایط مناسبى براى پیاده مدارى محور 

فراهم آید.
ـ ساختمان هاى فرسوده و قدیمى در طول محور حتى  االمکان با 

مشارکت مالکین نوسازى و بهسازى شوند.
ـ با توجه به فضاى مناسب محور، مى توان با برگزارى رویدادهاى 
هفده  محور  به  بیان  دیگر  افزود.  آن  جاذبۀ  به  آن  در  متفاوت 
شهریور به محملى براى رویدادهاى فرهنگى متعدد و پى درپى 
شهر تهران تبدیل گردد. این مورد در مغایرت با پیاده راه آیینى 
روزهاى  که  گردد  موجب  مى تواند  بلکه  نیست؛  محور  بودن 
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بسیارى از سال این محور محل حیات مدنى شهر تهران باشد.

ـ مسئلۀ حضور معتادین و پخش کنندگان مواد به  صورت یک  
فوریت در دستور کار قرار گیرد و سازمان هاى مربوطه اقدامات 

الزم را انجام دهند.
مى توان  شهریور  هفده  محور  فضاهاى  خالقانۀ  بازطراحى  با  ـ 

تعامالت اجتماعى بیشترى را در آن ایجاد کرد.
ـ با اولویت بیشتر نسبت به سایر راهکارها، جلسات با بهره وران 
به   شود،  برگزار  دست فروشان  و  کسبه،  محل،  ساکنین  نظیر 
عملیاتى  با  و  گردد  حاصل  آن ها  با  اشتراکى  نقطۀ  که  طورى  
کردن آن، به ایجاد سرمایه اجتماعى حامى پروژه پرداخته شود.

ـ به منظور ارتقاى آسایش اقلیمى، در فضاى پیاده راه استفاده از 
عنصر آب و پوشش گیاهى بیشتر شود و حتى در صورت لزوم 

سایبان هاى موقت، بخصوص در فصل تابستان، نصب گردد.
ـ تسهیالت مرتبط با پیاده مدارى نظیر آبخورى، توالت عمومى، 
و فضاى نشستن راحت مى تواند عالوه بر باال بردن جذابیت فضا 

موجب ماندگارى بیشتر مراجعه کننده در فضاى محور شود.
حاضر  حال  در  شود.  بازطراحى  محور  نورپردازى  و  روشنایى  ـ 
گذر  محل  که  خیابان  یک  روشنایى  از  حتى  پیاده راه  روشنایى 
اتومبیل است کمتر است. مى توان از روش هاى نورپردازى جدید 

به  مثابۀ عامل جذب مراجعه کننده استفاده کرد.
ـ با توجه به عملکرد مناسب دست فروشان در زنده نگه  داشتن 
فضاى پیاده راه، مى توان فضایى مخصوص و تجهیزشده را براى 

فعالیت آن ها تعبیه کرد.
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1. ایــن مقاله برگرفتــه از طرح هاى 
پژوهشــى نگارندگان در مرکز اسناد 
دانشــکدة معمارى و شهرســازى با 
مستندســازى  «چارچوب  عناویــن 
بازار تاریخى شــیراز با تأکید بر اسناد 
موجــود در مرکز اســناد دانشــکده 
معمارى و شهرســازى» و «چارچوب 
مستندســازى بازار تاریخى کرمان با 
تأکید بر اســناد موجود در مرکز اسناد 
شهرســازى»  و  معمارى  دانشــکدة 

است.
2. نویسندة مسئول

 a_lak@sbu.ac.ir 

کلیدواژگان: بازار ایرانى، نظریه هاى فضایى شهر، نظریۀ توده ـ فضا، نظریۀ پیوند فضایى، نظریۀ مکان.

کنکاشى در ریخت شناسى بازار ایرانى با رویکرد 
نظریه هاى فضایى شهر 

موارد مطالعاتى: بازار شیراز و کرمان1

آزاده لک2 
استادیار دانشکدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهید بهشتى 

پانته آ حکیمیان3 
استادیار دانشکدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهید بهشتى 

«تحلیل محتوا» استخراج مى شود.
یک «فضاى  مثابۀ  به   فضا  توده ـ  نظریۀ  در  ایرانى  بازار  که  مى دهد  نشان  نتایج 
شهرى سخت» داراى الگوى سازمان دهى محورى و زاویه دار است که در شهر 
خود  درون  هندسى،  باز  فضاهاى  با  همراه  شهرى،  درشت  بلوك  یک  مثابۀ  به 
مانند آرماتور شهرى عمل مى کند. در نظریۀ پیوند فضایى نیز بازار به  مثابۀ «فرم 
گروهى» و «مگافرم»  شناخته مى شود که مهم ترین بستر ارتباطى شهر قدیم را 
نشانه اى  و  تاریخى  عنصر  مهم ترین  بازار  نیز  مکان  نظریۀ  در  کند.  مفصل بندى 
و  مصالح  منحصر به  فرد،  کالبدى  فرم  که  است  تاریخى  شهرهاى  ساکنان  براى 
سبک معمارى و مأواى فعالیت هاى خریدوفروش و کانون گردشگرى شهرى دارد. 
نتایج این پژوهش مى تواند به راهکارهاى طراحى براى طراحان و برنامه ریزان در 

بازآفرینى شهرى منجر شود.

مقدمه
بازار یکى از عینى ترین نمودهاى معمارى و شهرسازى سنتى ایران 
است که ستون فقرات و قلب تپندة شهر شناخته مى شود که عالوه 
مذهبى،  آموزشى،  فرهنگى،  اجتماعى،  نقش  اقتصادى،  فعالیت  بر 

چکیده

بازار به مثابۀ قلب شهر ایرانى نه تنها نمود ابعاد اجتماعى ـ  فرهنگى ـ 
اقتصادى شهر؛ بلکه مهم ترین فضاى شهرى و بستر استخوان بندى 
شهر ایرانى است. در دهه هاى اخیر توسعه هاى نسنجیده و زوال بافت 
نیز  را  بازارها  اجتماعى  و  اقتصادى،  کالبدى،  حیات  شهرها  مرکزى 
دچار نقصان کرده است که مهم ترین چالش بازآفرینى شهرى به شمار 

مى آید.
استخوان بندى  عنصر  مهم ترین  احیاى  هدف  با  پژوهش،  این  در 
باب  شهرى،  بازآفرینى  منظور  به  تاریخى،  شهر  ادراکى  فضایى ـ 
و  شیراز  بازار  مطالعه  با  ایرانى  بازار  ریخت شناسى  عمیق تر  مطالعات 
صورت  به   و  کیفى  روش  با  مطالعه  این  در  مى شود.  گشوده  کرمان 
مطالعات  از  منتج  داده هاى  با  نخست  گام  در  توصیفى ـ تحلیلى 
بر اساس  را  کرمان  و  شیراز  بازار  نقشه ها،  مشاهدة  و  کتابخانه اى 
نظریه هاى فضایى شهر ترانسیک (1986) تحلیل و سپس در گام دوم 
با مصاحبۀ عمیق با ده تن از ساکنان شیرازى و یازده تن از ساکنان 
تکنیک  با  را  بازار  معناى  برفى،  گلولۀ  روش  به  انتخاب  با  کرمانى، 
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3. p_hakimian@sbu.ac.ir
4. نــک: کیومــرث ایراندوســت و 
«تحوالت  اورامانــى،  بهمنى  آرمان 
بازارهاى ســنتى در شهرهاى ایران» 
؛ محمدرضا پورجعفر و على پورجعفر، 
وضعیت  در  اجتماعى  سرمایۀ  «نقش 

اقتصادى بازارهاى سنتى در ایران».
5. Main Structure

6. نک: ملیحه حمیــدى و دیگران، 
استخوان بندى شهر تهران.

7. نک: همان.

پرسش  تحقیق
نظریه هاى  اساس  بر  ایرانى  بازار  نظم 
تبیین  چگونه  ترانسیک  شهر  فضایى 

مى شود؟

سیاسى، خدماتى، و تفریحى نیز داشته است4. با توجه به موقعیت بازار در شهر 
بافت هاى  و  بازار  باز زنده سازى  تاریخى،  بافت هاى  فرسودگى  پدیدة  و  ایرانى 
تاریخى مرکزى شهرها اهمیت ویژه اى یافته است. یکى از راهکارهاى مهم 
چرا که  است.  آن  اصلى»5  استخوان بندى  «طراحى  شهر  باززنده سازى  در 
استخوان بندى اصلى شهر در رشد و آیندة شهر تأثیرگذار است و اهمیت بازار 
باززنده سازى  و  سازمان دهى  مى کند.  تضمین  شهر  رشد  بعدى  مقاطع  در  را 
استخوان بندى شهر به احیاى شهر از درون منجر مى شود که حفاظت فعال 
استخوان بندى  به عالوه،  دارد.  پى  در  عملکردى  و  فرهنگى  لحاظ  به  را  شهر 
اصلى شهر، چنانچه با شاخه هاى فرعى تر خود، که در دل بخش ها و محالت 
شهر نفوذ مى کند، تقویت و پشتیبانى شود، بر دامنۀ کارکردى آن از فرهنگى 
ظهور  منصۀ  به  آن  فضایى  و  عملکردى  نقش  و  مى شود  اضافه  اقتصادى  تا 

مى رسد و بر حیات و فعالیت جوامع انسانى تأثیر مورد انتظار را مى گذارد.6
و  احیا  در  شهر  اصلى  استخوان بندى  طراحى  کاربرد  مهم  موارد  از  یکى 
باززنده سازى بازار و بافت قدیم شهر است و ساختار اصلى شهر بر استخوان بندى 
بافت قدیم متکى است. کاربرد فوق از آن  رو اهمیت دارد که اثر تاریخى تنها 
از  هم  و  زندگى اش  از  هم  بلکه  نمى کند؛  رشد  خود  داخلى  زندگى  فضاى  در 
روابط وسیعى که در فضاى مکانى و زمانى با سایر یادمان ها و با همۀ بناهاى 
مهم شهر برقرار مى کند متأثر است. در روش احیا و باززنده سازى بافت هاى 
قدیم  بافت  احیاى  اقدامات  شهر،  اصلى  استخوان بندى  احیاى  مدد  به  قدیم، 
و  وحدت  حفظ  با  احیا  این  یابد.  پیوند  شهر  بقیۀ  توسعۀ  و  رشد  با  مى تواند 
یکپارچگى عناصر سازمان فضایى بافت همراه با حفظ کارایى و تداوم با تاریخ 
شهر صورت مى پذیرد. این امر متضمن شناخت و تحلیل استخوان بندى شهر 
در سطح کالن است. اهمیت این امر در حیات تازه بخشیدن به بازار ایرانى 
است که در سال هاى اخیر هم از لحاظ کالبدى و هم عملکردى دچار زوال 

شده است7. 
همان  یعنى  بازار،  ریخت شناسانۀ  بررسى  دنبال  به  پژوهش  این  در 
استخوان بندى شهر تاریخى ایرانى، از نظریه هاى فضایى شهر راجر ترانسیک 
(نظریه هاى توده  ـ فضا،  پیوند فضایى و مکان) بهره برده شده است تا، عالوه 
بر تحلیل کالبدى، با شناخت دقیق تر ابعاد ادراکى فضایى بازار ایرانى، امکان 
این  دیگر  بیان  به  آید.  فراهم  ایران  تاریخى  شهرهاى  باززنده سازى  مؤثرتر 
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8. نک: سیروس شفقى، «نقش بازار 
در ساختار شهر اسالمى»، ص3.

9. نک: حســین سلطان زاده، «برخى 
از خصوصیات شهرســازى و معمارى 
بازارهاى ایران»؛ اســفندیار بیگلرى، 

«بازارهاى ایران».
10. نک:

Azadeh Arjomand Kermani 
& Eric Luiten, “Preservation 
and Transformation of 
Historic Urban:Cores in Iran, 
the Case of Kerman”.

11. نک:
Mir Saeed Moosavi, 
“Bazaar and its Role in the 
Development of Iranian 
Traditional Cities”

و  اصــول  توســلى،  محمــود   .12
روش هاى طّراحى شهرى و فضاهاى 

مسکونى در ایران، ص 125.
13. اســفندیار بیگلــرى، «بازارهاى 
ایــران»، ص 9؛ دریــا نصرت پور و 
دیگران، «مقایســۀ تطبیقى بازارهاى 
ایرانى و بازارهاى کشورهاى اسالمى، 
نمونه موردى: بازار یــزد در ایران و 

بازار استانبول در ترکیه»، ص130.

پژوهش به سؤال زیر پاسخ داده مى شود:
«نظم بازار ایرانى بر اساس نظریه هاى فضایى شهر ترانسیک 

چگونه تبیین مى شود؟»

1. مبانى نظرى پژوهش
1 . 1. بازار ایرانى

موضوع  اسالمى  ایرانى ـ  شهر  فضایى  سازمان  در  بازار  نقش 
معموًال  شهرها  این  است.  بوده  متأخر  پژوهش هاى  از  بسیارى 
شهرهایى با ساختارى ارگانیک و بدون نظم و قاعده، با معابرى 
پر پیچ وخم، بدون فضاهاى شهرى شکل یافته و طراحى شده و 
که  مى دهند  نشان  مطالعات  این  شده اند.  معرفى  هندسه  فاقد 
مجموعۀ بازار همانند ستون فقراتى دیرین درون بافت ارگانیک 
شهر ریشه دوانده است و ساختار اصلى شهر را بر اساس گسترش 
دروازه هاى  تا  اصلى  راسته هاى  امتداد  در  بازار  فرعى  انشعابات 

شهر بسط داده است.
مطالعۀ مکان جغرافیایى بازار در شهرهاى اسالمى ـ شرقى 
نشان دهنده این واقعیت است که بازار، محور خاص جغرافیایى و 
راه اصلى است و ارتباط با نقاط مهم شهرى را ممکن مى کند.8 
به عالوه، بازارهاى سنتى در کنار اهمیت اقتصادى (به  مثابۀ قلب 
برخوردار  نیز  اجتماعى  فعال  نقش  از  شهر)  اقتصادى  هستۀ  و 
بوده اند و در بسیارى از شهرها هم جوارى عناصر شاخص مذهبى 
و فرهنگى با بافت بازار اهمیت خاصى به نقش بازار در سازمان 
فضایى شهر بخشیده است. از این  رو بازار به  صورت هم زمان 
نقش  با  همراه  شهر  فرهنگى  ارتباطى ـ اقتصادى ـ  مهم  محور 
شهر  اجتماعى  حیات  در  اجتماعى ـ سیاسى ـ حکومتى  منزلت  و 

است9.
در نظام شهرهاى سنتى ایران، بازارها یا به  صورت ارگانیک 
به  ورودى  اصلى  دروازه هاى  اتصال  در  برنامه ریزى شده  یا 
شده اند،  واقع   شهرها  مرکز  در  معموًال  و  یافته اند  شکل  شهر 
و  عمومى  فضاهاى  و  بودند  خطى  شکل  به  عمدتًا  آن ها  طرح 

اجتماعى و فرهنگى از طریق این فرم خطى ایجاد مى شدند.10.
بازارهاى ارگانیک توسعه یافته به نیازهاى اقتصادى شهر در طى 
ساختمان هاى  سمت  به  بازارها  بعضى  مى کردند.  تکیه  قرن ها 
و  حکومتى  عناصر  جامع،  مسجد  مانند  شهر  عمومى  بزرگ 
طول  در  بازار  اگر  مى کردند.  جهت گیرى  فرهنگى ـ آموزشى 
زمان گسترش یافته بود، به  طور منظم، ساختار خطى اصلى و 
منظم به آرامى و ماهرانه با خواسته هاى هر دورة تاریخى منطبق 
مى شد. بازارهاى برنامه ریزى شده به شکل محور اصلى شهر در 
نظر گرفته مى شدند که معموًال در طول دورة رشد اقتصادى و رفاه 
ساخته مى شدند. عالوه بر این، بازار همیشه محور اصلى بافت 
شهرى و اتصال دهندة دو ورودى اصلى شهر تعریف مى شد11. 
ساختار بازار از مجموعه اى از مغازه ها و حجره ها تشکیل یافته 
است که با معبر سرپوشیده و کاروان سراها، تیمچه ها، سراها، و 
شترخانه ها بافت خاصى را شکل داده اند. عالوه بر این، در جوار 
این مجموعه، اماکن عمومى مانند حمام، تکیه، مدرسه، مسجد، 
سقاخانه، زورخانه، و قهوه خانه بوده است که میان عناصر و اجزاى 
مجموعه اى رابطه اى نسبتًا ثابت و پابرجایى است که «ساخت» 
بازار نامیده مى شود. از این  رو ساخت دو وجه دارد: یکى عناصر 
تشکیل دهندة ساختار بازار و دیگرى روابط بین عناصر12. بدین 
ترتیب ساختار بازار نیز شامل اجزاى تشکیل دهنده آن (عناصر 
کالبدى) و روابط بین این اجزا با یکدیگر (سیماى کالبدى) است، 
این عناصر به شکل عناصر اولیه و ثانویه در بخش هاى مختلف 
سیاسى  و  مذهبى،  اجتماعى،  اقتصادى،  فعالیت هاى  و  زندگى 

جواب گوى نیازمندى هاى مردم است13.
عباسى و همکاران چگونگى توسعۀ بازار اصلى در شهرهاى 
حالت  در  اول  دستۀ  در  مى کنند:  طبقه بندى  این گونه  را  ایرانى 
شهر  توسعه  نحوة  با  کامل  به  طور  بازار  توسعۀ  چگونگى  کلى 
مرتبط بوده است و بازار در راستاى جاده هاى اصلى منتهى به 
شهر گسترش یافته است. بازار در امتداد مهم ترین راه که هستۀ 
با  متناسب  و  به تدریج  و  بود  شکل گرفته  آن  در  بازار  نخستین 
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14. زهرا عباسى و دیگران، «تدوین 
اصول و معیارهاى ادراك فضایى در 
معمارى بازارهاى سنتى»، ص 306.

15. نک: 
Roger Trancik, Finding Lost 
Space.
16.  Figure-grand
17.  Figure
18. ground
19. Ibid, p. 97.

20. نک:
Michael Hebbert, “Figure-
ground: History and 
Practice of a Planning 
Technique”.

است.  یافته  رشد  زمانى  بستر  در  تولیدى  و  بازرگانى  نیازهاى 
دستۀ دوم مربوط به مواردى است که پیرامون یک شهر حصار 
نمى یافت.  گسترش  حصار  از  بیرون  در  شهر  و  مى شد  ساخته 
توسعۀ بازار به چند صورت انجام شده است. در حالت نخست 
تا  و  مى شد  شروع  دروازه  از  اصلى  راه  سوى  دو  در  ابتدا  بازار 
گاه  خطى  گسترش  این  است.  مى یافته؛  گسترش  دیگر  دروازة 
در امتداد راستۀ اصلى دیگرى که ممکن بود به  صورت متقاطع 
نسبت به راستۀ اول قرار داشته باشد تداوم مى یافت. در دستۀ 
محدود  بازار  خطى  توسعۀ  امکان  که  شهرها  برخى  در  سوم 
اصلى  راستۀ  موازى  کمابیش  راسته اى  در  بازار  گسترش  بود، 
به  شطرنجى  شکلى  متقاطع  راسته هاى  و  مى پذیرفت  صورت 
بازار مى دادند. بازار تبریز و بازار قزوین نمونه هایى از این توسعه 
ستون  منزلۀ  به  ایرانى  بازار  در  درنهایت  اما  مى آیند.  به شمار 
فقرات شهر بسیارى از عملکردها جاى گرفته و جایگاه تعامالت 
اجتماعى، تجارت، و امور مذهبى تجارى و خدماتى بوده است. 
در  شهرى  فضاهاى  مهم ترین  از  یکى  که  بازار  اساس  این  بر 
شهر ایرانى است، عوامل مؤثر بر استقرار فعالیت ها در آن جاذبۀ 
و  کاالها،  اقتصادى  ارزش  امنیت،  تخصصى  راسته هاى  کشش 
ناسازگار  فعالیت هاى  واگرایى  و  سازگار  فعالیت هاى  همگرایى 

بوده است.14

1 . 2. نظریه هاى فضایى شهر
بیستم،  قرن  شهرى  فضاهاى  اندیشمندان  از  ترانسیک  راجر 
از  پس  او  مى داند.15  ارتباط  هنر  حاصل  را  شهرى  فضاى 
و  سخت فضا  عمدة  دستۀ  دو  به  شهرى  فضاهاى  تقسیم بندى 
که  مى داند  فضاهایى  شامل  را  سخت فضا  اصطالح  نرم فضا، 
محل  فضاها  این  شده اند.  محصور  معمارى  بدنه هاى  با  کامًال 
گردهمایى ها و مکان فعالیت هاى اجتماعى شهر است. در ادامه 
در  طبیعى  عناصر  و  محیط  که  مى داند  فضاهایى  را  نرم فضاها 
مى توان  را  پارك ها  و  باغ ها  دارند.  غلبه  آن ها  به  دادن  شکل 

دقیق  شناخت  براى  او  درنهایت  داد.  قرار  تقسیم بندى  این  در 
درك  امکان  و  منسجم تر  طراحى  عرضۀ  و  شهرى  فضاهاى 
بهره  مکان  و  ارتباط،  توده ـ فضا،  نظریۀ  سه  از  زمان  کاربرى 
جسته است. نظر به امکان تحلیل بازار ایرانى به  مثابۀ «فضاى 
سخت شهرى منسجم» و استخراج اصول حاکم بر آن مى توان 
از این سه نظریه (ت 1) بهره جست که در ادامه به آن ها پرداخته 

شده است.

1 . 2 . 1. نظریۀ توده ـ فضا16
راجر ترانسیک در بیان نظریه هاى طراحى شهرى خود ابتدا به 
معرفى تئورى توده ـ فضا مى پردازد. به  زعم ترانسیک توده ـ فضا 
بر اساس نسبت میان سطح اشغال شدة ساختمان ها به  مثابۀ تودة 
پر17 به فضاى خالى18 شکل مى گیرد. هر محیط شهرى بر اساس 
الگویى از ترکیب بندى میان فضاى پر و خالى تعریف مى شود که 
مى تواند به شناسایى ساختار آن محیط در طراحى فضایى کمک 
کند. او «نقشۀ توده  ـ فضا» را انتزاعى دوبعدى از محیط شهرى 
روابط  آشکارسازى  به  الزم  گرافیکى  ابزار  که  مى داند  پالن  در 

میان فضاى پر و خالى را در دسترس قرار مى دهد.19
استفاده از نقشه و ابزار «توده ـ فضا» در علوم طراحى سابقۀ 
طوالنى دارد و طراح در آن به دنبال شناخت و نمایش اثر ردپاى 
شهرى  فضاى  در  ساخته شده  فضاى  الگوهاى  و  ساختمان ها 
فروکاست  با  توده ـ فضا  نقشۀ  که  است  معتقد  هبرت  است. 
را  محیط  کیفى  ابعاد  و  زیرساخت ها،  توپوگرافى،  مانند  ابعادى 
و  ساخته شده  ساختار  و  ساختمان ها  فرم  و  پالن  بر  تمرکز  با 
رابطۀ فضاـ بافت هاى شهرى به تصویر مى کشد و تودة شهر را 
براى بیننده به  صورت توأمان خوانا و ناخوانا مى کند که درنهایت 
به  کار  خوانا  تصویر  یک  در  شهر  زمینۀ  به  دادن  شکل  براى 
معرض  در  شهرهاى  در  تکنیک  این  به کارگیرى  او  مى رود20. 
ایجاد  با  را،  شهرى  بازآفرینى  نیازمند  و  شهرى  توسعۀ  چالش 
سکانس بندى مناسب توده ـ فضا، در تشخص فضاهایى شهرى 
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فضاهاى  موقعیت  مى توان  که  به  این  ترتیب  مى داند.  کارآمد 
مهم در فضاهاى رهاشده21 در مجموعه هاى بزرگ مقیاس را با 
هندسۀ فضا و تحلیل بافت موجود برجسته نمایى کرد و درنهایت 
به کمک تحلیل ریخت شناسى شهرى نقش مهمى در بازآفرینى 

شهرى ایفا کرد.22
فضاهاى پر: بناهاى عمومى یادمانى (A)، بلوك هاى شهرى که 
توده قالب شهر را مى سازند (B)، توده هاى ساختمانى که بعدها 
نماهاى شهرى را تعریف مى کنند (C)، فضاهاى خالى: راهروها 
و داالن هاى ورودى (D)، فضاهاى باز داخل بلوك ها و حیاط ها 
(E)، خیابان ها و میدان ها (F)، فضاهاى پارك ها و باغ ها (G) و 

(H) درنهایت فضاهاى باز خطى مانند رودخانه ها
الگوى  شش  توده ـ فضا  تحلیل  از  استفاده  با  ترانسیک 
گونه بندى بافت شهرى را شامل شبکه23، زاویه دار24، منحنى25، 
در  که  مى کند  معرفى   (1 (ت  ارگانیک  و  محورى27  شعاعى26، 
مورد شکل و جانمایى ساختمان ها، طراحى اجزاى سایت (الگوى 
پوشش گیاهى و دیوارها) و کانال هاى حرکت و دسترسى رابطه 
با توده و فضا را شکل مى دهند و امکان تحلیل ریخت شناسى با 
مطالعۀ ساختار فضایى و فرم شهرى را با استفاده از تکنیک هاى 

کیفى فراهم مى آورند.28 
از  طبقه بندى اى  فضا  و  توده  رابطۀ  به  توجه  با  ترانسیک 
مى کند.  معرفى  شهرى  بافت  در  خالى  فضاهاى  و  پر  فضاهاى 
 ،(A) یادمانى  عمومى  بناهاى  هستند:  سه  این  پر  فضاهاى 
بلوك هاى شهرى که تودة قالب شهر را مى سازند (B)، توده هاى 
 .(C) مى کنند  تعریف  را  شهرى  نماهاى  بعدها  که  ساختمانى 
مى کند:  گونه بندى  نیز  را  باز  فضاى  نوع   5 ترانسیک  درنهایت 
راهروها و داالن هاى ورودى (D)، فضاهاى باز داخل بلوك ها و 
حیاط ها (E)، خیابان ها و میدان ها (F)، فضاهاى پارك ها و باغ ها 
(G) و درنهایت فضاهاى باز خطى مانند رودخانه ها (H) که در 

«ت 2» مشاهده مى شود.

1 . 2 . 2. نظریۀ پیوند فضایى29
راجر ترانسیک نظریۀ پیوند فضایى را به  مثابۀ ابزارى برمى شمارد 
که، برخالف تکنیک توده ـ فضا، سیستمى از روابط یا شبکه ها را 
در بافت شهرى سازمان دهى مى کند و بر این اساس به ساختارى 
در  ارتباطى  عناصر  مى رسد30.  بافت  و  فضاها  نظم بخشى  در 
شهرى  فضاهاى  و  پیاده روها،  خیابان ها،  همانند  شهرى  بافت 

بافت  گونه بندى  (باال).   1 ت 
 Roger Trancik, :شهرى، مأخذ

Finding Lost Space.
ت 2 (پایین). گونه بندى فضاهاى 
 .Trancik, ibid  :پر و خالى، مأخذ
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21. Abundant space
22. Ibid, p. 723.
23. Grid
24. angular
25. curvilinear
26. Radial concentric
27. axial

28. نک:
P. Gauthier & J. 
Gilliland, “Mapping 
Urban Morphology: A 
Classification Scheme for 
Interpreting Contributions 
to the Study of Urban 
Form”; Mustafa Rasit 
Sahin, Analysis of Urban 
Morphology in Squatter 
Transformation Areas.
29. linkage
30. Trancik, ibid, p. 97.

مختلف  قسمت هاى  که  هستند  رفت وآمد  کانال هاى  یا  خطى 
شهر را به هم مى دوزند و با نقش اتصالى و ارتباطى فضاهاى 
شهرى عملکرد سیرکوالسیون شهرى را دارند. این نظریه شامل 
سازمان دهى مسیرهایى است که، با عنوان آرماتورهاى شهرى، 
بخش هاى مختلف شهر را از طریق این خطوط به ساختمان ها 

و فضاها مرتبط مى شود.
ترانسیک با الهام از کتاب ماکى31 سه گونه پیوند فضایى ـ 

کالبدى را در ساختار شهرها برمى شمرد (ت 3):
منفرد  ساختمان هاى  تجزیۀ  ترکیب  ترکیب بندى شده32،  فرم  ـ   

روى پالن دوبعدى.
که  بازى  سیستم  یا  سلسله مراتبى  خطى  ساختار  مگافرم33،  ـ 

عناصر را به هم مى دوزد.
ـ فرم گروهى34، انباشت تجمع تدریجى ساختمان ها حول یک 

آرماتور از فضاهاى باز عمومى.35
منفردى  ساختمان هاى  شامل  را  ترکیبى  فرم  ماکى 
استقرار  دوبعدى  پالن  روى  انتزاعى  الگوى  در  که  مى داند 
در  فضایى،  پیوند  نظریۀ  اجزاى  بودن  ثابت  دلیل  به  یافته اند. 
به  مثابۀ  باز  فضاى  به  نسبت  محیط  شکل دهندة  بعد  الگو  این 
اجزاى  به  «مگافرم»  نیست.  توجه  مورد  ساختمان ها  با  ارتباط 
و  بزرگ تر  چارچوبى  در  که  مى شود  اطالق  منفردى  شهرى 
سلسله مراتبى، بن باز با سیستم ارتباط درونى الصاق مى شوند. 
بافت هاى  در  منتظم  ساختارى  ایجاد  به  خود  ذات  در  مگافرم 

شهرى تبدیل مى شود که به  زعم ماکى امکان تبدیل شدن به 
یک زیرساخت شهرى را فراهم مى آورد. درنهایت ماکى «فرم 
گروهى» را به  مثابۀ تجمع تدریجى از اجزا و عناصر شهرى در 
فضا مى داند که در طول یک ساختار و آرماتور، که ویژگى اصلى 
آن ها سازمان دهى فضایى شهرها است، شکل گرفته اند. در فرم 
گروهى برخالف «مگافرم» فرم ساختار تحمیل نمى شود؛ بلکه 
فراهم  را  آرماتورى  تولید  براى  هم پیوند  زمینه اى  ارتباط  شکل 
را  شهرى   عناصر  ارتباط دهندة  و  پیونددهنده  نقش  که  مى کند 
و  کنترل کننده  ایدة  امکان  فضایى،  پیوند  گونه  سه  هر  دارند. 
فراهم  را  شهرى  بافت  در  فضاها  و  ساختمان ها  انتظام بخش 

مى کنند تا بافتى منسجم شکل گیرد36.

1 . 2 . 3. نظریۀ مکان37
نظریۀ مکان، در گام هاى بعدى تحلیل دوبعدى، ماهیت پیچیدة 
معنا  الصاق  امکان  که  مى گیرد  بر  در  را  انسانى  نیاز  و  ادراك 
فرهنگى  و  تاریخى  طبیعى،  زمینۀ  به  انسانى  نیازهاى  با  همراه 
مکان  نظریۀ  سرشت  مى آورد.38  فراهم  را  شهرى  بافت هاى 
اطالق  است.  کالبدى  فضاى  فرهنگى ـ انسانى  ویژگى  تبلور 
واژة مکان از طریق انضمامى شدن معناى زمینه اى برگرفته از 
محتواى فرهنگى ـ منطقه اى شهر است. از این منظر هر مکان 
منحصر به  فرد است و باید متناسب با شاخص زمینه و محیط 
نظریۀ  در  اجتماعى  ارزش هاى  بر  عالوه  شود.  ساخته  پیرامون 
و  استفاده  چگونگى  و  استفاده کنندگان  بصرى  ادراکات  مکان 
کشف  بنا بر این  مى یابد.  اهمیت  هم  عمومى  فضاهاى  کاربرد 
تاریخ محلى تأمین نیازهاى مردم، تبلور سنت در صنایع  دستى 
و مصالح بومى، همراه با معمارى بومى و بازنمایى واقعیت هاى 
شکل گیرى  به  مى تواند  نیز  محلى  جامعۀ  اقتصادى ـ سیاسى 

مکان کمک کند39.
راجر  شهر  فضایى  نظریه هاى  اساس  بر  مى توان،  درنهایت 
ریخت شناسى  کیفى  تحلیل  در  کالن  مقیاس  در  ترانسیک، 

ت 3. انواع پیوند فضایى در شهر، 
مأخذ:
Fumihiko Maki, 
Investigations in Collective 
Form.
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31. نک: 
Fumihiko Maki, 
Investigations in Collective 
Form.
32. Compositional Form
33. Mega form
34. Group Form

35. نک:
Roger Trancik, Finding Lost 
Space.

36. نک:
 Fumihiko Maki, ibid.
37. Place theory
38. Trancik, ibid, p. 112.
39. Ibid, p. 115-116.
40. Observation
41. Snowball Sampling

42. پرویــز ورجاونــد، بنیــاد دائره 
المعارف اســالمى، دانشــنامه جهان 

اسالم، ج 3، ص 238.

الگوى  و  خالى  پرـ  فضاى  رابطۀ  توده ـ فضا،  نظریۀ  در  شهرى 
پیوند  نظریۀ  در  کرد.  بررسى  را  شهرى  بافت هاى  سازمان دهى 
ارتباط  بافت شهرى و  میان عناصر مهم  ساختار اصلى  فضایْى 
آن ها با هم را در قالب ساختار فضایى شهر سنجید و درنهایت 
زندگى  نیازهاى  و  مهم  مکان هاى  بر  عالوه  مکان،  نظریۀ  در 
قالب  در  را  فضاها  ملموس  بعد  مى توان  فضا،  استفاده کنندگان 
شکل به مصالح، سبک شناسى، رنگ، بافت، و بعد ناملموس فضا 
اقتصادى  حیات  حتى  و  اجتماعى  فرهنگى ـ  تاریخى ـ  ابعاد  در 

مکان ها بررسى کرد.

2. روش شناسى پژوهش
ساختار  از  نوینى  ریخت شناسانۀ  بررسى  پژوهش  این  هدف 
مبناى  و  است  ترانسیک  نظریۀ  رویکرد  با  ایرانى  بازار  فضایى 
اول  بخش  در  استفاده  مورد  داده هاى  دارد.  توصیفى ـ تحلیلى 
پژوهش از روش اسنادى و به شیوه هاى مختلف ازجمله مراجعه 
جستجوى  و  نقشه ها،  تحقیقى،  پروژه هاى  مجالت،  کتب،  به 
اینترنتى حاصل شده است. به عالوه با روش مشاهده40، نقشه هاى 
پایۀ موجود از بازارهاى کرمان و شیراز با  عنوان موردپژوهى بازار 
ایرانى در مطالعات میدانى، بر اساس سه نظریۀ توده ـ فضا، پیوند 
استخراج  آن ها  بر  حاکم  اصول  و  شده  تحلیل  مکان  و  فضایى 

شده است.
در گام دوم، روش «تحلیل محتوا»، اساس تحلیْل مصاحبۀ 
بوده  بازار  مکان  معناى  برداشت  در  مشارکت کنندگان  عمیق 
ده  برفى41،  گلوله  روش  از  استفاده  با  پژوهش  این  در  است. 
کرمان  بازار  در  مشارکت کننده  نفر  یازده  و  شیراز  بازار  در  نفر 
مصاحبه شده اند که از بین آن ها هشت نفر از کسبۀ بازار و بقیه 
از رهگذران و مراجعان قدیمى بازار بودند. زمان انجام مصاحبه 
نظرى  اشباع  به  رسیدن  تا  مصاحبه ها  و  بوده  دقیقه  تا 45   30
داده ها ادامه یافته است. همچنین شیوة گردآورى داده ها به  طور 
روش هاى  از  بین  این  در  که  است  بوده  عمیق  مصاحبۀ  عمده 

مشاهدة رفتار و واکنش هاى شرکت کنندگان نیز بهره برده شده 
است. مهم ترین سؤاالت مطرح شده مربوط به معنا، خاطرات و 
ویژگى هاى شاخص بازار براى مشارکت کنندگان پژوهش بوده 

است.

2 . 1. انتخاب مکان پژوهش
مختلف  ابعاد  از  ایرانى  بازارهاى  که  مى دهد  نشان  مطالعات 
قابل طبقه بندى هستند؛ مانند شکل کالبدى بازار، مقیاس بازار، 
جایگاه و نقش بازار و مکان جغرافیایى بازار، تاریخ ساخت بازار، 

و عناصر مهم کالبدى بازار: 
و  ساختار  ریخت شناسى  نظر  از  بازار:  کالبدى  ریخت شناسى  ـ 
یا  (خطى  تک محورى  گونه هاى  به  مى توان  را  بازارها  شکل، 
طولى)، چندمحورى، صلیبى (متقاطع)، و منظومه اى تقسیم بندى 
کرد: الف) بازار خطى (مانند بازار تهران، شیراز، کرمان) که در 
بستر  در  حاکم  قدرت  اراده  به  کرمان  و  شیراز  بازار  میان  این 
بازار  ب)  شده اند.  طراحى  خطى  به  صورت  مشترك  زمانى 
بازار  (مانند  موازى  راسته هاى  از  شبکه اى  شامل  چندمحورى 
تهران و اصفهان). پ) بازار مرکزى مجموعۀ بزرگ از راسته ها 
که با کمربندى احاطه شده اند (مانند بازار قزوین و رشت). ت) 

بازار صلیبى بر اساس دو محور متقاطع (مانند بازار اراك).42
ـ مقیاس بازار: بازارهاى ایرانى را مى توان به بازارهاى شهرى 
و روستایى طبقه بندى کرد. از سوى دیگر، تفاوت ماهوى میان 
بازار شهرهایى که زمانى پایتخت ایران بوده اند مانند اصفهان، 
تهران، و قزوین با مراکز حکومتى مهم مانند شیراز، کرمان،  یزد، 

و کاشان هست.
ـ جایگاه بازار: متناسب با موقعیت هاى ژئوپلیتیک و استراتژیک 
و  ابریشم  جادة  مسیر  در  قرارگیرى  حول  ایرانى  شهرهاى  بازار 
ادویه، شهرهاى ایران  که در مسیر جادة ابریشم هستند، مانند 
که در  بازارهایى  به همراه  کاشان  بازار یزد، شیراز، اصفهان، و 

مسیر بازار ادویه بوده اند، مانند بازار کرمان و بوشهر.
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43. نــک: حمیدى و دیگران، همان، 
ج 1.

44. نک: احمد پوراحمــد، جغرافیا و 
ساخت شهر کرمان.

45. نک: همان.

مختلف  مناطق  در  بازار  قرارگیرى  بازار:  جغرافیایى  موقعیت  ـ 
مى تواند  نیز  ایران  سرزمینى  آمایش  پهنه بندى  و  ایران  اقلیمى 
این  در  شود.  ایرانى  بازار  ساختار  در  کالبدى  تفاوت هاى  باعث 
میان بازارهاى مناطق گرم و خشک مانند اصفهان، یزد، کاشان، 
شیراز، و کرمان تفاوت ماهوى با بازارهاى تبریز و قزوین دارند.

ـ تاریخ ساخت غالب بازار: از عوامل دیگرى که در طبقه بندى 
بازارهاى ایرانى اثرگذارند تاریخ ساخت مشترك بازارهاى ایرانى 
به طور  است،  بازارها  این  ساخت  در  معمارى  سبکى  تغییرات  و 
و  شیراز  بازار  و  صفوى  اصفهاْن  بازار  بر  حاکم  معمارى  مثال 
کرمان اسلوب معمارى زندیه دارند. بازار کاشان به دلیل وقوع 
سبقۀ  نیز  یزد  بازار  است.  بازسازى شده  قاجاریه  زمان  در  زلزله 

دوره قاجار دارد.43
به  مى توان  بازارها  مهم  عناصر  از  بازار:  کالبدى  مهم  عناصر  ـ 
اصفهان،  بازارهاى  در  قیصریه  بازارهاى  کرد.  اشاره  قیصریه ها 
شیراز، کرمان، قزوین، و یزد از عوامل هویت کالبدى بازار این 

شهرها محسوب مى شود.

و  یزد،  کرمان،  شیراز،  بازارهاى  یادشده،  عوامل  حسب  بر 
کاشان امکان تحلیل مشترك مى یابند (ت 4). در این میان به 
دلیل تفاوت هاى ماهوى بازار شیراز و کرمان، بر اساس عواملى 
که بدان پرداخته شد، نظر به دیدگاه جامع در درك کیفیت هاى 
دو  ترانسیک،  شهر  فضایى  نظریه هاى  اساس  بر  شهر،  فضایى 
انتخاب  تحقیق  این  مطالعاتى  موردهاى  کرمان  و  شیراز  بازار 
کالن  مقیاس  در  بازارها  این  تحلیل  بر  حاکم  اصول  تا  شده اند 

استخراج شود.

2 . 2. موارد مطالعاتى
2 . 2 . 1. بازار کرمان

بازار کرمان از مهم ترین عوامل شکل گیرى شهر قدیم و به  مثابۀ 
ستون فقرات آن محسوب مى شد. این بازار واقع در مرکز شهر 
با فعالیت هاى وسیع تجارى خود در سطح منطقه عمل مى کرده 
است و متشکل از کاروان سراهایى بوده که همگى در دو راستاى 
عمود بر هم شمالى ـ جنوبى و شرقى ـ غربى جاى گرفته اند. این 
دو راسته از چهار جهت به راه هاى عمدة تجارى شهر یا منطقه 
ختم مى شده اند. در وضعیت فعلى هم ساختار شهر در محدودة 
قلعه قدیمى همچنان از راستۀ بازار متأثر است و محالت شهر 
نسبتًا  بافتى  که  ارتباطى،،  شبکه هاى  سرى  یک  طریق  از  نیز 
شطرنجى را تشکیل مى دهند، به بازار مرتبط مى شوند44 (ت 5).
راستۀ بازار شرقى ـ غربى بازار اصلى شهر محسوب مى شود. 
این بازار به شکل خط مستقیمى است که در دو سوى آن دو 
دروازة ورودى و خروجى شهر یعنى دروازة ارگ و دروازة مسجد 
دقیقًا  را  شهر  و  است  کیلومتر  سه  حدود  بازار  این  طول  بودند. 
به دو بخش تقسیم مى کند. قدیمى ترین قسمت بازار از مقابل 
مسجد جامع شروع مى شود که در حال حاضر روباز است و به 

بازار مظفرى مشهور است.45
کرمان  بازارهاى  دوم  بخش  شمالى ـ جنوبى  بازارهاى 
بخش هاى  از  طول  متر   1500 حدود  با  که  مى آیند  به شمار 

بازار کرمانبازار شیرازبازار یزدبازار کاشان

نقشه بازار1

ریخت شناسى 2
خطىخطىمرکزىخطىکالبدى

شهرىشهرىشهرىشهرىمقیاس بازار3

قرارگیرى در جاده جایگاه بازار4
ابریشم

قرارگیرى در جاده 
ابریشم

قرارگیرى در جاده 
ابریشم

قرارگیرى در جاده 
ادویه

موقعیت 5
جغرافیایى بازار

مرکز ایران، گرم 
و خشک

مرکز ایران، گرم 
و خشک

مرکز ایران، گرم 
و معتدل

مرکز ایران، گرم 
و خشک

تاریخ ساخت 6
زندیهزندیهقاجارىقاجارىغالب بازار

اساس  بر  بازار  انتخاب   .4 ت 
با  مأخذ:  ایرانى،  بازار  خصوصیات 
اسالم،  جهان  دانشنامه  به  استناد 
ج 3، ص 238.
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آن  مسیر  در  فراوانى  کالبدى  عناصر  و  تشکیل شده اند  مختلفى 
به  و  آغاز  محمود  قلعه  بازار  از  بازار  راستۀ  این  گرفته اند.  جاى  
بازار عزیز ختم مى شود و نسبت به بازارهاى شرقى ـ غربى رونق 
هستند.  آن  طول  در  کاروان سرا  زیادى  تعداد  اما  دارد؛  کمترى 
محسوب  شمالى ـ جنوبى  بازارهاى  زیباترین  از  مسگرى  بازار 

مى شده است.46 
جامع  مسجد  مى توان  کرمان  بازار  اجزاى  مهم ترین  از 
مظفرى، مجموعه گنجعلى خان، سراى چهارسوق، سراى صالح 
مجموعه  ابراهیم خان،  مجموعه  میرزاحسین خان،  سراى  نظر، 
وکیل، و مجموعه حاج آقاعلى را نام برد. شکل گیرى بازار کرمان 

در سه مرحله صورت گرفته است:
اول، قرن هاى هفتم و هشتم هجرى: در قرن هفتم هجرى 

مجموعۀ قبه سبز در شمال شهر قدیم کرمان و در کنار جادة 
هرمزـ خراسان احداث مى گردد. از این زمان به بعد براى توسعۀ 
شهر تغییر مى یابد و به سمت شمال میل مى کند. در این دوره 
جادة  مسیر  در  شمالى ـ جنوبى  بازار  هسته هاى  اولین  که  است 

فوق شکل مى گیرد47 (ت 6).
هجرى  یازدهم  قرن  ابتداى  در  هجرى:  یازدهم  قرن  دوم، 
مجموعه  شرقى ـ غربى)  (بازار  کرمان  جدید  بازار  کنار  در 
بازار  کنار  در  مجموعه  این  احداث  گردید.  احداث  گنجعلى خان 

مؤید اهمیت یافتن آن بود48 (ت 7).
سوم، دورة قاجار: در این دوره تفویض نقش دو بازار قدیمى و 
جدید شدت بیشترى مى گیرد یا به بیان  دیگر روزبه روز از اهمیت 
بازار شمالى ـ جنوبى کاسته و نقش بازار شرقى ـ غربى پررنگ تر 

و  بازار  موقعیت  (راست).   5 ت 
بافت قدیم کرمان قبل از تخریب 
پاریزى،  باستانى  مأخذ:  حصار، 

گنجعلى خان.
قدیم  شهر  موقعیت  (چپ).   6 ت 
هشتم  قرن  در  آن  بازار  و  کرمان 
ملیحه  تصرف):  (با  مأخذ  هجرى، 
استخوان بندى  دیگران،  و  حمیدى 

شهر تهران. 



 76118

46. نــک: نــگار چنگیــزى و رضا 
شــاخص هاى  «بررســى  احمدیان، 
هویــت فضــاى شــهرى در بافت 
تاریخى، نمونه موردى: بازار کرمان».

باســتانى  محمدابراهیم  نــک:   .47
پاریزى،گنجعلى خان.

48. نک: همان.

مى شود. استقرار مجموعۀ گنجعلى خان در غرب و مسجد جامع 
قطب شهرى شاخص  در نقش دو  بازار،  این  شرق  مظفرى در 
در ابتدا و انتهاى آن، بر اهمیت این بازار جدید مى افزاید. البته 
احداث مجموعه هایى مانند ابراهیم خان و حاج آقاعلى در امتداد 
شمالى ـ جنوبى  مسیر  هنوز  که  است  این  بیانگر  قدیمى  بازار 

اهمیت اقتصادى خود را تا حدى حفظ کرده است49 (ت 8).
یا  و  به موازات  جدید  خیابان هاى  احداث  با  معاصر  دورة  در 
عمود بر راستۀ بازار انسجام و پیوستگى آن تا حد زیادى از بین 
رود. از این دوره به بعد بسیارى از ابنیه و تأسیسات شهرى بازار 
عملکرد خود را از دست دادند و بر حسب نیازمندى هاى امروزى، یا 
عملکرد جدیدى یافتند و یا به متروکه و مخروبه اى بدل شده اند.
که  قدیمى  تکایاى  و  مساجد  از  غیر  تقریبًا  مثال  طور  به 
ابنیۀ  کلیه  کرده اند،  حفظ  را  خود  پیشین  عملکرد  همچنان 
تاریخى، یعنى همۀ کاروان سراها، سراها، تیمچه ها، و بسیارى از 

مدارس و حمام ها یا مخروبه و متروکه شده اند و یا اینکه به انبار 
کاالها، موزه، و چایخانه تغییر عملکرد داده اند.50

2 . 2 . 2. بازار شیراز
از  شیراز  شهر  ویژة  اقتصادى  و  جغرافیایى  موقعیت  دلیل  به 
بازرگانى  مسیر  در  واقع  شدن  و  گرم  آب هاى  به  نزدیکى  نظر 
مشخصۀ  بازار  آن،  سیاسى  و  نظامى  اهمیت هاى  همچنین  و 
اصلى شهر در جریان توسعۀ شهرى محسوب مى شد و نه تنها 
به  منزلۀ اصلى ترین معبر شهر کارکرد ارتباطى داشت؛ بلکه با 
ظرفیت باالى اقتصادى خود، فضاى مناسبى براى جذب مازاد 

محصوالت کشاورزى با نیروى کار دیوانى به شمار مى آمد.51 
رونق  با  و  شد  بنا  میانى  باز  فضاى  کنار  در  ابتدا  شهر  بازار 
تبدیل  دائمى  بازار  به  ساسانیان،  دورة  در  صناعت  و  بازرگانى 
شد. دروازة اصفهان، که عنصرى بااهمیت در مبادلۀ تجارى در 

قدیم  شهر  موقعیت  (راست).  ت 7 
کرمان و بازار آن در اواخر قرن یازدهم 
هجرى، مأخذ (با تصرف): همان.
قدیم  شهر  موقعیت  (چپ).   8 ت 
قاجار،  دوره  در  آن  بازار  و  کرمان 
مأخذ (با تصرف): همان.
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49. نک: همان
باســتانى  محمدابراهیم  نــک:   .50

پاریزى، همان.
51. نک: حمیدى و دیگران، همان.

52. نک: همان
53. نک: محمدیوسف کیانى، نظرى 
اجمالى به شهرســازى و شهرنشینى 

در ایران.
54. نک: کرامت اهللا اف س ر، تاریخ بافت 

قدیمى شیراز.
55. نک: همان.

تأسیس  با  شد.  جهت  این  در  بازار  توسعۀ  به  منجر  بود،  شمال 
عباسى،  خلفاى  سلطۀ  و  ایران  در  ملى ـ مذهبى  حکومت هاى 
و  گرفتند  شکل  بازار  کنار  در  نیز  مسجد  مانند  دیگرى  عناصر 
بن  عمرو  صفاریان  دورة  در  مثال  به  طور  افزودند.  آن  رونق  بر 
لیث، با ساختن مسجد جامع در کنار بازار قدیم، رونق بیشترى 

به آن بخشید.52
را  شیراز  شهر  در  بازار  مجموعۀ  تحول  سیر  کلى  طور  به    

مى توان در شش دوره دسته بندى کرد:
دورة اول، دورة آل  بویه: در این دوره در مسیر معابر اصلى 
شهر که از طریق دروازة اصطخر (دروازة اصفهان) به دو شهر 
مرتبط هستند، به تدریج بازارها و خدمات شهرى شکل گرفتند 
حکومتى  محدودة  بین  فاصله  رعایت  آمد.  پدید  شهر  ساختار  و 
و مرکز مذهبى علت اصلى دوشاخه شدن بازار بود. بازار عمدة 
شهر از درب شمالى مسجد جمعه (مهم ترین مسجد شهر) شروع 
و به راسته هاى مختلف مانند راستۀ بزازان و کباب پزان تقسیم 

مى شده است53 (ت 9).
دوم، دورة اتابکان: اتابکان عالوه بر محور دروازة اصطخر 
عملکرد  با  فضاهاى  بین  دوشاخه  به  صورت  که  شهر  بازار  و 

ایجاد  فاصله اى  حکومتى  فضاهاى  و  شهر  در  مذهبى ـ مردمى 
مى کردند، محور قنات عضدى را که از زیر قصر عضدالدوله تا زیر 
مسجد جامع ادامه مى یافت، حفظ و اقدام به ایجاد محور دیگرى 
سیدمیرمحمد  و  سیدمیراحمد  مقابر  راستاى  در  و  آن  با  موازى 
کردند. بین  الحرمین این امامزادگان در محور مزبور بازارچه هاى 
سرحوض آقا و بازار سر چهارراه احداث شد. به جز این بازارچه ها 
چهار بازار دیگر در حوالى بقعۀ شیخ روزبهان در کنار مسجد و 

مدرسه شکل گرفتند (ت 10).54
محور  بر  شهر  ساختار  صفویه  دورة  در  صفویه:  دورة  سوم، 
جدیدى که به موازات محورهاى آل بویه و اتابکان فارس بود و 
از مدرسۀ خان آغاز و از طریق بازار قیصریه و بازار داوودخان به 
میدان شاه ختم مى شد، مستقر گردید. بعدها بازار مسگران روى 
بازار داوودخان احداث شد. بازار قیصریه که اکنون ناحیه اى در 
بازار مسگران را بدان نام مى خوانند، در ادامۀ بازار داوودخان قرار 

مى گرفت (ت 11).55 
بازار  ادامۀ  در  وکیل  بازار  دوره  این  در  زندیه:  دورة  چهارم، 
حاجى ساخته شد و چون ستون فقرات شهر عناصر عمدة شهرى 
را به هم متصل مى کرد. این بازار در حد فاصل بین دو قطب 

موقعیت  و  جهت  (راست).   9 ت 
بازار شیراز در دورة آل بویه، مأخذ 
اهللا.  کرامت  اف س ر،  تصرف):  (با 

تاریخ بافت قدیمى شیراز.
موقعیت  و  جهت  (چپ).   10 ت 
بازار شیراز در دورة اتابکان (مأخذ 

(با تصرف): همان.
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56. نک: همان.

فضاهاى مذهبى مورد استفاده مردم و ابنیه حکومتى مى بود و 
در ادامۀ آن کاروان سراهاى بسیارى ایجاد شد. بخش حکومتى 
و  حمام  و  وکیل)،  (بازار  بازار  وکیل)،  (مسجد  مذهبى  فضاى 

آب انبار خاص خود را داشت (ت 12).56
پنجم، دورة قاجار: در سال 1224 به دستور میرزا یوسف اشرفى 
مازندرانى، در ادامۀ بازار وکیل، به  طرف دروازه اصفهان، بازار میرزا 

یوسفى احداث شد که بعدها به نام بازار نو شناخته شد (ت 13).57
ایجاد  و  جدید  خیابان هاى  احداث  با  معاصر:  دورة  ششم، 

شبکه بندى روى گذرهاى تاریخى گذشته، که از نظر ارتباط شرق 
به غرب شهر واجد اهمیت بودند، انسجام بافت قدیم شهر از بین 
رفت و بازار در دو قسمت گسسته شد. خیابان کریم خان زند در 
قسمت بازار نو و لطفعلى خان در قسمت بازار قدیم احداث شدند 
که ارتباط منظم بازار را از بین بردند. به  این  ترتیب بخش هایى 
از بازار درون محله ها فر و رفت و کارکرد شهرى خود را از دست 
داد. عالوه بر این به دلیل محدودیت هاى کالبدى و اقتصادى 
بازار در عرضۀ کاال و خدمات جدید، از اهمیت پیشین آن کاسته 

موقعیت  و  جهت  (راست).  ت 11 
بازار شیراز در دوره صفویه (مأخذ 
(با تصرف): همان.
موقعیت  و  جهت  (چپ).   12 ت 
(مأخذ  زندیه  دورة  در  شیراز  بازار 
(با تصرف): همان.
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57. نک: همان.
58. Solid

شد و بازار تنها به فضایى براى عرضۀ کاالهاى روزمره در سطح 
شهر و کاالهاى روستایى و عشایرى تبدیل شد (ت 14).

3. یافته هاى پژوهش
تحلیل تکنیک هاى فضایى طراحى شهرى ترانسیک در بررسى 
بازار  ریخت شناسى  کیفى  تحلیل  امکان  کرمان  و  شیراز  بازار 
ایرانى را از سوى متخصصین طراحى شهرى با تحلیل بازارهاى 

شیراز و کرمان در مقیاس کالن فراهم آورده است.

3 . 1. بازار شیراز
شهر،  اصلى  استخوان بندى  اصلى  هسته  مثابۀ  به  شیراز،  بازار 

است  داده  شکل  خطى  صورت  به   را  شهر  ارتباطى  ساختار 
منزلۀ  به  آن  راستاى  در  فعالیتى  قوى  هسته هاى  وجود  با  که 
الگوى  شهرى،  مهم  عناصر  ارتباط دهندة  و  توسعه  محور 
خطى ـ هسته اى دارد. بازار در اتصال دروازه هاى مهم ورود کاال 
و  شکل گیرى  زمان  در  حکومتى  بخش  به  و  است  شکل گرفته 
بخش مذهبى در مرکز شهر و عقب شهر (شاهچراغ و مسجد 

عتیق) منتهى مى شده است.

3 . 1 . 1. تحلیل توده ـ فضاى بازار شیراز
بررسى بازار شیراز به  مثابۀ فضاى توده58 نشان مى دهد که در 
شهرهاى ایرانى بازار به  مثابۀ «فضاى پر طراحى شده» و بلوکى 

موقعیت  و  جهت  (راست).  ت 13 
بازار شیراز در دورة قاجار (مأخذ (با 

تصرف): همان.
موقعیت  و  جهت  (چپ).   14 ت 
بازار شیراز در دورة معاصر، مأخذ: 

نگارندگان.
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59. Grand

منسجم در میان بافت ارگانیک شهرى (که سازندة بلوك هاى 
بازار  ریخت شناسى  تحلیل  است.  یافته  نمود  هستند)  مسکونى 
شیراز نشان مى دهد که بازار به  منزلۀ فضاى اصلى و موضوع 
گونه بندى  الگوى  است.  شکل گرفته  شهر  زمینه59  در  طراحى 

فضاهاى پر و خالى ترکیبى از الگوى زاویه دار و محورى است، 
به طورى که هستۀ قدیمى بازار از الگوى زاویه دار بازار (تا زمان 
بر  بازار  قاجارى  و  زندیه  دوران  رشد  و  مى کند  تبعیت  صفوى) 

اساس شکل محورى سازمان دهى شده است (ت 15).

ُپر  فضاهاِى  گونه شناسى   .15 ت 
بازار شیراز، مأخذ: نگارندگان.
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3 . 1 . 1 . 1. گونه بندى فضاهاى شهرى پر و خالى

 بازار شیراز با توجه به قرارگیرى در بافت شهرى به  مثابۀ بلوك 
کارکرد  که  مى شود  شناخته  شهرى  بافت  در   (B) غالب  خطى 
بناى یادمانى عمومى (A) دارد. عدم تعریف بازار شیراز توسط 

لبه  تعریف کنندة  ساختمان هاى  ایجاد  امکان  ورودى  حوزه هاى 
بازار شیراز منتفى ساخته است. فضاهاى باز  (C) را براى تودة 
موجود در بازار نیز همه همچون حیاط داخلى بناهاى مساجد و 
هندسى  کامًال  شکل  با  بازار  سراهاى  کاروان سراها،  و  مدارس 

و  زاویه دار  سازمان دهى   .16 ت 
مأخذ:  شیراز،  بازار  در  محورى 

نگارندگان.
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(ت  هستند   (E) بلوك ها  داخلى  فضاهاى  همچون  (مستطیل) 

16 و 17).
3 . 1 . 2. نظریۀ پیوند فضایى

مراکز  اتصالى  عامل  مثابۀ  به   شیراز  بازار  جایگاه  بررسى  در 
حکومتى و مذهبى و دروازه هاى ورودى شهر (دروازه اصفهان) 
دوره هاى  در  آن  توسعه  و  شهر  شکل گیرى  اولیه  دوره هاى  از 

فضاهاى  گونه شناسى   .17 ت 
مأخذ:  شیراز،  بازار  در  خالى  و  پر 
نگارندگان.
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سلجوقى، صفوى و زندیه، و قاجاریه به همراه امکان شکل گیرى 
مسجد  کریم خان،  ارگ  نظر،  باغ  مانند  حکومتى  جدید  عناصر 
با  شهرى  آرماتور  یک  را  شیراز  بازار  توپخانه،  میدان  و  وکیل 
بازار  رشد  تاریخى  سیر  مى شود.  معرفى  گروهى»  «فرم  نقش 

به  عمومى  بناهاى  تدریجى  تجمع  که  مى دهد  نشان  شیراز 
آرماتور اصلى خطى بازار در مراحل اولیه به  صورت ارگانیک در 
دوره هاى جدیدتر (زندیه و قاجاریه) به شکل هندسى در بافت 

ارگانیک بازار سازمان دهى شده است (ت 18 و ت 19).

ت 18. نقش ارتباطى بازار شیراز، 
مأخذ: نگارندگان.
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3 . 1 . 3. نظریۀ مکان

فهم جوهرة معنایى و انسانى ـ فرهنگى بازار شیراز که هنوز در 
کالبد آن جارى است، نیازمند شناخت نیازهاى ساکنان، سنت ها، 
صنایع دستى، مصالح بومى، جزییات، و حتى روابط اقتصادى در 
بازار ایرانى است که از طریق درك تجربۀ زیستۀ شهروندان و 
است.  امکان پذیر  میدانى  مشاهدات  و  عمیق  مصاحبۀ  روش  با 
و  کالبدى  انسجام  محمل  را  شیراز  بازار  مکاْن  نظریۀ  مطالعۀ 
عتیق،   مسجد  وکیل،   مسجد  مانند  مهمى  فضاهاى  هم پیوندى 
شاهچراغ، سراى مشیر،  مجموعه وکیل، و حتى ارگ کریم خان 

و باغ نظر مى داند (ت 20).
تحلیل مصاحبه هاى انجام شده با 10 نفر از مشارکت کنندگان 
در بازار شیراز نشان مى دهد که بازار شیراز معناى ویژه اى براى 
کاربران فضا دارد که ویژگى هاى معنایى منحصر به  فردى را به 
به  استخراج شده  موضوعى  تم هاى  مى کند.  الصاق  شیراز  بازار 
در «ت 21»  مشارکت کنندگان  اشاره  اولویت  و  فراوانى  ترتیب 

آمده است.

3. 2. بازار کرمان
بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد که در بازار کرمان گسترش 
اصلى شرقى ـ غربى بین دو دروازه باغ ـ مسجد اهمیت بیشترى 
دروازه  راستاى  در  آن  جنوبى  شمالى ـ  گسترش  به  نسبت 
گبرى ـ ریگ آباد داشته است که میان ارگ حکومتى در میدان 
گنجعلى خان و میدان مظفرى امتداد یافته است. درنتیجه بازار 
کرمان نقش ارتباطى فضاى حکومتى و فضاى مذهبى را داشته 

است.

3 . 2 . 1. تحلیل توده ـ فضاى بازار کرمان
و  شرقى ـ غربى  محور  راستاى  در  کرمان  بازار  اصلى  گسترش 
اتصال فضاى حکومتى ارگ به میدان مظفرى و مسجد جامع 
است که در زمرة گونۀ محورى طبقه بندى مى شود. هرچند بازار 

ت 19 (باال). بازار شیراز به  مثابۀ 
فرم گروهى، مأخذ: نگارندگان.
ت 20 (پایین). بازار شیراز محمل 
شناخته شدة  تاریخى  مکان هاى 
مردم، مأخذ: نگارندگان.
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محورى  گسترش  داراى  نیز  شمال ـ جنوب  راستاى  در  کرمان 
است؛ اما راستۀ اصلى بازار و اهمیت فضاهاى مجاور در راستاى 
شرقى ـ غربى شکل گرفته اند که بر اهمیت این محور مى افزاید 

(ت 22 و 23).

3 . 2 . 1 . 1. گونه بندى فضاهاى شهرى پر و خالى
انواع فضاهاى تودة تشکیل دهندة بازار کرمان مؤید حضور بلوك 
عمومى  بناهاى  و   (B) بازار  اصلى  ساختار  شامل  غالب  شهرى 
منومانى سازنده بازار کرمان (A) است. فضاى باز موجود در بازار 
کرمان نیز همانند بازار شیراز به منزلۀ فضاى داخلى بلوك هاى 

داخلى (E) داراى هندسۀ راست گوشه است (ت 24).

3 . 2 . 2. نظریۀ پیوند فضایى
بازار کرمان به  مثابۀ یک عنصر ارتباطى، اتصال شمالى ـ جنوبى 
مهم  عنصر  دو  شرقى ـ غربى  ارتباط  و  شهر  اصلى  دروازة  دو 
کرمان  شهر  تاریخى  بافت  در  مذهبى  و  حکومتى  کارکرد  با 
مانند  بازار  با  مرتبط  عناصر  قرارگیرى  نحوه  مى کند.  فراهم  را 
گنجعلى خان  میدان  مانند  میدان ها  و  سراها،  کاروان سراها، 

و  ابراهیم خان  شهرى  مجموعه  مانند  متنوع  مجموعه هاى  و 
حاج على آقا در کنار بازار کرمان مؤید این مطلب است که بازار 
کرمان به  مثابۀ یک «مگافرم» نقش مهمى در شکل گیرى بافت 
تاریخى شهر کرمان دارد، چرا که در کرمان عناصر مهم شهرى 
شامل فضاهاى شهرى و بناهاى عمومى به ساختار صلیبى بازار 
و  ملحق  بافت  در  عظیم  کالبدى  تودة  یک  و  شده اند  متصل 
هم پیوند شده اند و ساختار کلى را در شهر ایجاد کرده اند که به  
مثابۀ یک ارگان کلى با هم رشد کرده اند و گسترش یافته اند (ت 

24 و 25).

معنایى  مقوالت  (راست).   21 ت 
بازار شیراز، مأخذ: نگارندگان.

گونه شناسى  (چپ).   22 ت 
فضاهاى پر در بازار کرمان، مأخذ: 

نگارندگان.

مقوالتتم هاى استخراج شده
1. اهمیت تاریخى بازار شیراز در بافت قدیم شیراز (بازار 

قلب بافت تاریخى).
تصورات

اتصال  وکیل،  بازار  بخصوص  بازار  معمارى  اهمیت   .2
بازار با شاهچراغ و تعریف پیشخوان شاهچراغ.

کالبد

شهروند  ذهن  در  گردشگرى  پیاده راه  مثابۀ  به   بازار   .3
شیرازى.

فعالیت

تصورات4. نمایش زندة پیشینۀ تاریخى.
فعالیت5. حضور گردشگران داخلى و خارجى.
فعالیت6. خرید و قطب اقتصادى سنتى شهر.

تصورات7. غناى حسى بازار.
فعالیت8. سراى مشیر و عرقیجات فروشى هاى بازار شیراز.

فعالیت9. فروش صنایع دستى عشایر.
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3 . 2 . 3. نظریۀ مکان

عناصر  و  کریم خان  میدان  ارگ،  میدان  مجموعۀ  هم نشینى 
متصل به آن و مسجد جامع، بازار کرمان را به  جایگاه عناصر 
به یادماندنى و تاریخى شهر تبدیل کرده است (ت 26). به عالوه 
در  کرمانى  مشارکت کنندگان  از  نفر   11 زیستى  تجربۀ  و  معنا 

مورد معناى انضمامى در بازار کرمان و عناصر منظر ذهنى آنان 
از بازار کرمان به صورت تم هاى «ت 27» استخراج شده اند.

کرمان  بازار  مجموعۀ  شناخته شدة  مکان هاى  در «ت 28» 
نشان داده شده است.

ت 23. سازمان دهى محورى بازار 
کرمان، مأخذ: نگارندگان.
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4. تحلیل و جمع بندى 

در این پژوهش سعى شده است، با اتکا به «نظریه هاى فضایى 
ایرانى  بازار  فضاى  ریخت شناسى  نظام  درك  امکان  شهر»، 
طراحى  در  ایران  تاریخى  شهرهاى  استخوان بندى  با  عنوان 
امکان  مفاهیم  این  کردن  قانونمند  اساس  بر  تا  شود،  استخراج 
بازآفرینى کالبدى شهرهاى تاریخى از طریق عرضۀ راهکار در 
ارتقاى سطح کیفى و بازآفرینى بازار ایرانى چه در گسترش بازار 

و چه در طراحى شهرهاى جدید الهام بخش طراحان شهرى و 
برنامه ریزان شهرى باشد.

4. 1. مطالعۀ توده ـ فضا در بازار ایرانى
این پژوهش نشان مى دهد که هرچند بازار شیراز و کرمان در 
اما  بررسى شده اند؛  ایرانى  شهرهاى  طراحى شدة  بازارهاى  زمرة 
هر کدام داراى تنوع شکلى هستند، که این تنوع شکلى در مورد 

پر  فضاهاى  گونه شناسى   .24 ت 
مأخذ:  کرمان،  بازار  در  خالى  و 

نگارندگان.



 76130

60. نک: عباسى و دیگران، «تدوین 
اصول و معیارهاى ادراك فضایى در 

معمارى بازارهاى سنتى».

بازارهاى ارگانیک در شهرهاى ایرانى نیز قابل مشاهده است.60
که  مى دهد  نشان  ایرانى  بازار  فضاى  و  توده  مطالعۀ 
(به  صورت  هندسى  فرم  اساس  بر  بازارها  شکل گیرى 
گونه بندى  و  خطى  محور  راستاى  در  طراحى نشده)  و  ارگانیک 
صورت  ایرانى  شهرهاى  استخوان بندى  در  محورى ـ زاویه اى 
خطى  درشت دانۀ  شهرى  بلوك  یک  بازار  چنانچه  است.  گرفته 

در بافت ریزدانۀ محالت نظم قوى را در بافت ارگانیک (ظاهرا 
موضوع  این  است،  کرده  ایجاد  ایران  سنتى  شهرهاى  بى نظم) 
در  ویژه اى  اهمیت  بازار  فضاهاى  بودن  سرپوشیده  به  توجه  با 

شکل گیرى یک بلوك درشت دانه شهرى دارد.
ایرانى  بازار  خالى  و  پر  فضاى  گونه شناسى  بررسى  در 
به  مثابۀ یک بلوك درشت دانه و خطى در استخوان بندى شهر 

ت 25. نقش ارتباطى بازار کرمان، 
مأخذ: نگارندگان.
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قدیم  شهر  به  ورودى  دروازه هاى  اتصال  وظیفۀ  عمدتًا  ایرانى 
پر  فضاى  مثابۀ  به  شهرى  بلوك  یک  کالن  مقیاس  در  و  دارد 
مانند  عمومى ترى  ساختمان هاى  شامل  که  است  طراحى  شده 
میدان هاى شهرى، مسجد جامع، و سایر عناصر کارکردى بازار 
مانند کاروان سراها، تیمچه ها، مدارس، و فضاهاى خدماتى مانند 
حمام ها است که یا بعداً به ساختار بازار اضافه شده اند یا همراه 

بازار طراحى شده اند.
ویژگى  مهم ترین  ایرانى  بازار  در  باز  فضاهاى  گونه شناسى 
ریخت شناسى بازار ایرانى به  منزلۀ یک بلوك بسته و سرپوشیده 
است که تنها فضاهاى باز ایجادشدة آن، متعلق به حیاط مساجد، 
الگوى  با  همگى  که  است  و...  سراها،  کاروان سراها،  مدارس، 
مرسوم حیاط مرکزى معمارى ایرانى طراحى شده اند و با نظم 
هندسى چهارگوشه در انتظام بخشى حیاط درونى، فضاى باز را 
در بازار ایرانى را به  مثابۀ یک فضاى هندسى کامًال طراحى شده 

تداعى مى کنند.
به  نوعى  ایرانى  بازار  مورد  در  توده ـ فضا  تحلیل  به عالوه 
گونه شناختى و ریخت شناسى فضاهاى پر و خالى منجر مى شود 
یک  همچون  بازار  به  نظم دهنده  سیستمى  وجود  از  حاکى  که 
کل منسجم در مقیاس کالن بافت هاى ارگانیک شهر است که 
نظم  مى کند.61  کالبدى  پیوستگى  تشدید  و  فضایى  نظم  تولید 
سیستم  از  استفاده  و  شکل  سادگى  اثر  بر  ایرانى  بازار  فضایى 
منظم و پیوسته، که عمدتًا حاصل ارتباط دروازه هاى شهرى به 
هم یا دروازه به عناصر مهم شهرى (حکومتى، مذهبى، فضاهاى 
شهرى) یا اتصال میان عناصر مهم کارکردى شهرى (حکومتى، 
مذهبى) بوده است، نظم فضایى خاصى در شهر ایرانى ُمدَرك 

مى شود که به تداعى وحدت شکلى مى انجامد.
تحلیل توده ـ فضاى بازار شیراز و کرمان نشان مى دهد که 
در بازار شیراز ساختار تودة بازار یک «مگابلوك» شهرى است 
و بازار کرمان نیز نه در یک زمینۀ خالى؛ بلکه در فضاى توده 
استقرار  شهرى  محالت  سازندة  ریزدانۀ  بلوك هاى  از  متشکل 

توده  فضاى  افزایش  در  کرمان  بازار  اصلى  تفاوت  است.  یافته 
شیراز  مسکونى  محالت  بافت  در  که  است  بازار  ساختمان 
ریشه دوانده است. به عالوه در بازار کرمان، راستۀ اصلى بازار، 
در  موجود  میدان هاى  چهارسوها،  داالن،  فرعى،  راسته هاى 
ساختار بازار (میدان ارگ گنجعلى خان کرمان)، جلوخان (میدان 
ارگ در کرمان)، حجره ها، کاروان سراها، و ترکیب هاى مختلف 
از بناهاى مساجد و مدارس موجود در ساختار کالبدى بازار همراه 
با فضاهاى خدماتى مانند حمام ها که هر کدام الگوى فضایى و 

ت 26 (باال). بازار کرمان به  مثابۀ 
مگافرم، مأخذ: نگارندگان.

معنایى  مقوالت  (پایین).   27 ت 
بازار کرمان، مأخذ: نگارندگان.

مقوالتتم هاى استخراج شده
تصورات1. بازار کرمان قدمت تاریخى شهر.

فعالیت2. نقش اقتصادى بازار کرمان، محل خرید و زندگى روزمرة مردم.
3. اهمیت عناصر تاریخى شهر کرمان در بازار کرمان مانند مجموعه گنجعلى خان (تخریب بافت 

کالبدتاریخى شهر به دلیل توسعۀ نادرست شهر).
کالبد4. تعریف بازار با فضاهاى مهم شهرى مانند میدان گنجعلى خان و ارگ.

فعالیت5. حضور گردشگران.
کالبد6. معمارى خاص بازار.

تصورات7. اتصال بازار با عناصر معنایى ـ مذهبى شهر مانند قدمگاه.
فعالیت8. بازار مکان محصوالت خاص هنر کرمان مانند پته و مس کرمان.
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61. نــک: چنگیــزى و احمدیــان، 
فضاى  هوّیت  شاخص هاى  «بررسى 
شــهرى در بافــت تاریخى،نمونــه 

موردى: بازار کرمان»
62. توسلى، همان، ص 62؛ چنگیزى 

و احمدیان، همان.
بازار  دانشــگاهى،  جهــاد  نک:   .63

ایرانى.
64. نک: همان

 Urban) شــهرى  آرماتــور   .65
armature) مدلى است براى درك 
و شــناخت بهتر سازمان دهى فضایى 
شهر و چارچوبى را براى تصمیم سازى 
فراهم مى کنــد. در این مدل عناصر 
شهرى شامل دو دسته اند: 1. عناصر 
اصلى که اثر قابــل توجهى بر روى 
فرم، ســاختار، و عملکرد شهر دارند. 
این عناصر، که شــامل بناهاى مهم، 
فضاهاى شهرى و نشانه هاى مهم، و 
معابر اصلى هستند، یک ستون فقرات 
اصلى را براى شهر شکل مى دهد که 
آرماتور شــهرى نامیده مى شــود. 2. 
«بافت شــهرى» که مابقــى توده و 
فضاى شهر را تشــکیل مى دهد که 
تأثیر چندانى بر الگوى کلى یا کاربرد 
 B. Erickson, :شــهر ندارند (نــک
 “The Armature and Fabric as
 a Model for Understanding
 Spatial Organization, pp.

.(21-22
66. نک: حمیدى و دیگران، همان.

معمارى خود را دارند (بعضى داراى حیاط و بعضى فقط داراى 
فضاى توده هستند) به تباین فضایى منجر مى شود.62

4. 2. مطالعۀ نظریۀ پیوند فضایى در بازار ایرانى
بازار در شهر ایرانى به مثابۀ محور اصلى در استخوان بندى شهر 
اسالمى نقش اقتصادى، کالبدى، و فرهنگى ـ اجتماعى داشته و 
یک عنصر ارتباطى بوده است.63 در مطالعۀ حاضر بر این مطلب 
میان  ارتباط  اعمال  طریق  از  مى تواند،  بازار  که  مى شود  تأکید 
مقیاس  در  شهرى  محالت  و  یک  سو  از  شهرى  مهم  عناصر 
کالن، ارتباط بناهاى عمومى در شهر ایرانى در مقیاس میانى را 
به یک ساختار انتظام بخش در قالب شکل دادن به یک مگافرم 
(مانند بازار کرمان) و یک فرم گروهى (مانند بازار شیراز) در بستر 
زمانى منجر کند. چنانچه برخالف بازار شیراز، که مجموعه اى 

هسته اى از مجموعۀ حکومتى، بازار، و فضاى مذهبى به  صورت 
یک محور خطى در کنار هم شکل گرفته است، بازار کرمان نقش 
این  است.  داشته  را  مذهبى  فضاى  و  حکومتى  فضاى  ارتباطى 
یک  کارکرد  با  بازار  شکل گیرى  اولیۀ  کارکرد  در  ارتباط  امکان 
محور تجارى براى تبادالت اقتصادى و مناسبات تجارى به انواع 

دیگر ارتباط تعمیم یافته است.64
نقش  شهرى65،  آرماتور  یک  به  مثابۀ  بازار،  راستا  این  در 
انتظام بخش و مکان بخشى به عناصر مهم شهرى را یافته است. 
مطالعۀ استخوان بندى شهر ایرانى نشان مى دهد که مکان دروازه ها 
و بازار حتى بر جهت توسعۀ شهر ایرانى نیز تأثیرگذار بوده است66 
سازمانى ـ ارتباطى،  محور  و  شهرى  زیرساخت  یک  به  مثابۀ  و 
ادارى ـ تجارى ـ حکومتى در شهر عمل کرده است که در تعامل با 

محالت و عناصر شهرى در سطح شهر تأکید مى ورزد67.

محمل  کرمان  بازار   .28 ت 
شناخته شدة  تاریخى  مکان هاى 
مأخذ:  کرمان،  شهر  از  مردم 
نگارندگان.
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67. نک: عباسى و دیگران، همان.
68. نک: همان.

69. همان، ص 307.
70. چنگیزى و احمدیان، همان، ص 

.604
71. Macro

بازارهاى طراحى شده در یک بستر زمانى عمدتًا به  صورت 
«مگافرم» و بازارهایى، که در مراحل مختلف شکل  گرفته اند، 
به  صورت «فرم گروهى»، حاصل از تجمع تدریجى راسته ها و 

عناصر شکل دهنده بازار، در انتظام بخشى شهر نقش داشته اند.

4. 3. مفهوم مکان در بازار ایرانى
مطالعۀ حاضر نشان مى دهد که بازار ایرانى، در بعد معنا، جایگاه 
بستر  در  را  انطباق  بهترین  که  است  فعالیتى  و  تصورات، کالبد، 
در  انسان  نیازهاى  و  عملکردى  فرهنگى ـ  اجتماعى ـ  اقتصادى، 
کالبد و معمارى یافته است.68 بازار نقش معبرى را در شهر سنتى 
داشته که، با توزیع فضایى فعالیت هاى مختلف در ترکیبى منسجم 
و متراکم، بناهایى عمومى مانند مسجد، مدرسه، تکیه، حمام، و 
حتى مدارس و بناهاى حکومتى (ارگ کریم خان و ارگ حکومتى 
تضاد  بدون  وحدت بخش،  ترکیبى  در  خود  درون  در  را  کرمان) 
بنیاد  مأواى  هم  فضایى  ساختار  این  است.  داده  مأوا  تعارض،  و 
اقتصادى و هم نهاد اجتماعى ـ فرهنگى ـ مذهبى و حکومتى شهر 
است و به  مثابۀ یکى از مهم ترین فضاى شهرى امکان برگزارى 
مردمى  جریان هاى  در  را  مشارکت  زمینه هاى  و  مناسبت ها 
کیفیت هاى  وجود  اینکه  هم  است69  آورده  فراهم  را  سیاسى  و 
در  زیباشناختى  ارزش هاى  یا  بومى  معمارى  کاراکتر  و  فضایى 
به  بازار  قرائت  امکان  بازار،  به  معنا  الصاق  و  کالبد  شکل گیرى 
منزلۀ نماد شهرى، را در شهر ایرانى فراهم آورده است، چنانچه 

نمادهاى هر بازار از شهرى با شهر دیگر متفاوت است.
معرف  و  زنده  عنصرى  ایرانى  شهر  در  بازار  امروزه 
اندوختۀ  با  که  است  خاصى  معناى  از  برآمده  تاریخ ـ فرهنگ 
عنصر  مهم ترین  و  دارد  را  قرابت  بیشترین  ایرانى  انسان  ذهنى 
گردشگران  و  ایرانى  شهروند  براى  تاریخى  باارزش  کالبدى 
شناخته مى شود. این تطابق عینیت فضایى با ارزش هاى تاریخى 
و فرهنگى به  نوعى به احساس این همانى و هویت مکانى منجر 
این  از  برآمده  همه  جمعى  خاطرات  و  مکان  حس  مى شود.70 

عنصر  این  به  افراد  تعلق  خاطر  از  نشان  که  هستند  ارزش ها 
کالبدى دارند. به عالوه بازار، با نقش اجتماعى و اقتصادى، هنوز 
زنده ترین عنصر تاریخى کالبدى جارى در شهر است که بسترى 
از رفتارها و فعالیت اجتماعى و فرهنگى را در خود مأوا مى دهد. 
به  طورى که در حال حاضر بسیارى از مراسم و مناسک ملى و 
مذهبى در بازار کرمان و شیراز انجام مى شوند. همچنین، بازار 
و  فرهنگى،  (تاریخى،  زمینه اى  کارکردى،  ارزش هاى  وجود  با 
معمارى)، یکى از پررونق ترین مکان هاى جذب گردشگر شهرى 
(داخلى ـ خارجى) است که خود مى تواند یکى از منابع اقتصادى 

در نوشته براى بازآفرینى فرهنگى شهرهاى تاریخى باشد.
تحلیل ریخت شناسى بازار ایرانى در سطح کالن71، در بستر 
شناخت و تحلیل ریخت شناسى شهرهاى تاریخى، نه تنها امکان 
شهرسازى  در  طراحى  براى  راهکارهایى  و  اصول  به  دستیابى 
فرایند  در  را  مناسب ترى  زمینۀ  بلکه  مى آورد؛  فراهم  را  معاصر 
بازآفرینى شهرى موجب مى شود. شناسایى اصول سازمان دهى 
در بعد کالبدى و مفاهیم اقتصادى ـ اجتماعى و حس مکان در 
بعد معنا، امکان تعامل مؤثرترى را براى طراحان و برنامه ریزان 
شهرى در مواجه با بازار به  مثابۀ یک ارگانیسم همچنان زنده 
شناخت  مى آورد.  فراهم  ایران  شهرهاى  تاریخى  بافت هاى  در 
دقیق تر و تفصیلى تر این ارگان زنده امکان درك معنایى بیشترى 
در  معاصر  شهرسازى  گسترش  اجتناب ناپذیر  تصمیمات  در  را 
بافت هاى تاریخى موجب مى شود تا هویت مکانى بازار و نقش 

آن در بازآفرینى شهرى تقویت شود.
تحلیل  بر  عالوه  آتى،  پژوهش هاى  در  مى شود  پیشنهاد 
ریخت شناسانۀ بازار در مقیاس کالن در شهر تاریخى، به ابعاد 
زندگى پذیرى و سرزندگى فضاى شهرى بازار در مقیاس میانى 
ابعاد  دقیق تر  شناخت  طریق  از  مهم  این  شود.  پرداخته  خرد  و 
کارکردى، معنایى، و کالبدى بازار به  صورت توأمان امکان پذیر 
است تا امکان مداخلۀ مؤثرتر طراحان شهرى و معماران را در 

برخورد با مقولۀ بازار در طرح هاى شهرى میسر کند.



 76134
منابع و مآخذ

Erickson, Bill. “The Armature and Fabric as a Model for 
Understanding Spatial Organization”, in M. Roberts and 
C. Greed, Approaching Urban Design: the Design Procee, 
Pearson Education, 2001.

Gauthier, Pierre & Jason Gilliland. “Mapping Urban 
Morphology: A Classification Scheme for Interpreting 
Contributions to the Study of Urban Form”, in Urban 
Morphology, Vol.10, No.1 (2006), pp. 41-50. 

Hebbert, Michael. “Figure-ground: History and Practice of 
a Planning Technique”, in Town Planning Review, Vol 87, 
issue 6 (2016) ,pp.705-728.

Arjomand Kermani, Azadeh & Eric Luiten. “Preservation 
and Transformation of Historic Urban. Cores in Iran, the 
Case of Kerman”, in WSEAS Transactions on Environment 

and Development, Vol 6, Issue 1 (January 2010), ISSN: 
1790‐5079. 

Maki, Fumihiko. Investigations in Collective Form, No 2 
Special Publication, St. Louis: Washington University, The 
school of architecture, 1984.

Moosavi, Mir Saeed. “Bazaar and its Role in the 
Development of Iranian Traditional Cities”, in Conference 
Proceedings 2005 IRCICA International Conference of Islamic 
Archaeology, pp. 40‐41. 

Sahin, Mustafa Rasit. Analysis of Urban Morphology in 
Squatter Transformation Areas, M.S Thesis, Middle East 
Technical University, 2014.

Trancik, Roger. Finding Lost Space, New York: Van Nostrand 
Reinhold, 1986.

آثار  انجمن  انتشارات  تهران:  شیراز،  قدیمى  بافت  تاریخ  اهللا.  کرامت  اف س ر، 
ملى،  1353.

ایراندوست، کیومرث و آرمان بهمنى اورمانى. «تحوالت کالبدى بازار سنتى در 
شهرهاى ایران (مطالعۀ موردى: بازار شهر کرمانشاه)»، در فصلنامۀ مطالعات 

شهر ایرانى اسالمى، ش 5 (پاییز 1390)، ص 16-5.
باستانى پاریزى، محمدابراهیم. گنجعلى خان. تهران: نشر علم، 1367.

(فروردین  ش 162  مردم،  و  هنر  در  ایران»،  اسفندیار. «بازارهاى  بیگلرى، 
1355)، ص 62-61.

جهاد  مرکزى  دفتر  تهران:  کرمان،  شهر  ساخت  و  جغرافیا  احمد.  پوراحمد، 
دانشگاهى،1368.

وضعیت  در  اجتماعى  سرمایۀ  پورجعفر. «نقش  على  و  محمدرضا  پورجعفر، 
اقتصادى بازارهاى سنتى در ایران»، در اولین همایش اقتصاد شهرى در ایران، 

مشهد، 2 و 3 آذر1390.
توسلى، محمود. اصول و روش هاى طراحى شهرى و فضاهاى مسکونى در 

ایران، ج 1، تهران: انتشارات رودکى، 1369.
جهاد دانشگاهى. بازار ایرانى، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهى، 1392.

چنگیزى، نگار و رضا احمدیان. «بررسى شاخص هاى هویت فضاى شهرى 
در بافت تاریخى، نمونهللا موردى: بازار کرمان»، در فصلنامۀ علمى ـ پژوهشى 

مطالعات شهر ایرانى اسالمى، ش 11 (بهار 1392)، ص 64-53. 

سلیمى.  جواد  و  حبیبى  محسن  و  صبرى  سیروس  رضا  و  ملیحه  حمیدى، 
استخوان بندى شهر تهران، سازمان مشاور فنى و مهندسى شهر تهران، 1376.

بازارهاى  معمارى  و  شهرسازى  خصوصیات  از  حسین. «برخى  سلطان زاده، 
ایران»، در مجموعه مقاالت سمینار بازار در فرهنگ و تمدن جهان اسالم، 

تبریز: انتشارات دانشگاه هنر تبریز، 1372.
ــــــــ . بازارهاى ایران، تهران: دفتر پژوهش هاى فرهنگى، 1386.

شفقى، سیروس. «نقش بازار در ساختار شهر اسالمى»، در فصلنامۀ تحقیقات 
جغرافیایى، ش 55 و 56 (پاییز و زمستان 1378).

عباسى، زهرا و فرح حبیب و سیدمصطفى مختاباد امرئى. «تدوین اصول و 
معیارهاى ادراك فضایى در معمارى بازارهاى سنتى»، در مدیریت شهرى، ش 

39 (تابستان 1394)، ص 316-291.
ایران،  در  شهرنشینى  و  شهرسازى  به  اجمالى  نظرى  محمدیوسف.  کیانى، 

تهران: هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران (هما)، 1365.
نصرت پور، دریا و حسین سلطان زاده و سیدهادى قدوسى فر. «مقایسۀ تطبیقى 
بازارهاى ایرانى و بازارهاى کشورهاى اسالمى، نمونۀ موردى: بازار یزد در 
ایران و بازار استانبول در ترکیه»، در مدیریت شهرى، ش 44 (پاییز 1395)، 

ص 138-125. 
ورجاوند، پرویز. دانشنامۀ جهان اسالم، تهران: بنیاد دائره المعارف اسالمى، 

.1372





9 76 SOFFEH

theory, the bazaar is a “group form” and a “mega form” articulating the 
old town spaces. According to place theory, the bazaar is the most 
important historical element and a landmark for the inhabitants of the 
town, posing a unique physical form and architectural style, housing 
trade activities, and an urban tourism center. The results of this research 
can lead to design solutions for urban designers and planners in urban 
regeneration projects. 
Keywords: Iranian bazaar, theories of urban spatial design, figure-ground 
theory, linkage theory, place theory.
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ethical values during the four-stage life cycle of the project. The core 
categories of the procedural and substantive dimensions are “lack of 
shared understanding of the project life cycle in the urban management 
system” and “insufficient innovation in the planning and design of 
the pedestrian area” respectively, which together, constitute the main 
reasons for the failure of the 17 Shahrivar Street project. 
Keywords: pedestrianization projects, pedestrianized street content, 
pedestrianization process, 17 Shahrivar pedestrianized street, Tehran.

  Investigating the Morphology of the Iranian Bazaar with 
Urban Spatial Design Approaches,
Case Studies: Kerman and Shiraz Bazaars
Azadeh Lak (corresponding author), PhD
Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid 
Beheshti University
Pantea Hakimian, PhD
Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid 
Beheshti University

The bazaar, like the heart of Iranian towns, not only delivers social, 
cultural, and economic functions but also functions as the most 
significant urban space forming the town structure. Incongruous 
development in recent decades has led to the deterioration of central 
town fabrics and has impaired the physical, economic, and social life in 
the bazaars, marking a challenge for urban regeneration initiatives.
This research aims to carry out a deep study of the morphology of the 
Iranian bazaar in order to preserve the most important urban element in 
the spatial-cognitive structure of the historic cities of Shiraz and Kerman. 
The research, using a qualitative and descriptive-analytical method, 
initially attempts to analyze the bazaars in Shiraz and Kerman according 
to Trancik’s theories of urban spatial design (1986) using library material 
including maps. In the second step, in-depth interviews were conducted 
with 10 residents of Shiraz and 11 residents of Kerman using snowball 
sampling investigating the meaning of the bazaar using content 
analysis.
The results show that the Iranian bazaar is an “urban solid” space with 
an axial/angular organization typology, functioning as a coarse urban 
block or an armature of geometric open spaces. According to linkage 
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of this research for assessing the quality of sensory richness is introduced 
as a “combinatorial method for environmental sensory assessment.” 
The application of this method for assessing the quality of richness in 
Iranian cities can better inform urban designers and improve this often-
neglected dimension of cityscapes.
Keywords: senses, quality of sensory richness, sensescape, sensory 
assessment technique, urban design.

  Why Pedestrianization Projects in Iran Fail, 
Case Study: 17 Shahrivar Street in Tehran
Iraj E‘tesam, PhD
Professor, Faculty of Urban Planning, Collage of Fine Arts, University of 
Tehran
Mohammad Javad Nouri (corresponding author)
PhD Candidate, Faculty of Urban Planning, Collage of Fine Arts, University 
of Tehran 

The first pedestrianized streets seem to have appeared in cities 
during the 1940s and 1950s along with concerns of conservation and 
improvement of historic fabrics. With the domination of cars and their 
accompanying problems in urban life, pedestrianization movements 
started all over the world in 1960s-1970s which are still continued. 
Although after a slight delay, the movement has reached Iran and there 
are many cities in which urban streets are turned into pedestrian areas. 
However, there are some cases which eventually fail at this. This paper is 
in search of the reasons for such failures, examining 17 Shahrivar Street 
in Tehran as a case study. 
In order to determine the reasons for the failure of this project, it 
has been analyzed from both a substantive (spatial quality of the 
pedestrian area) and a procedural dimension (the process of project 
implementation). The research uses grounded theory methodology, in 
which semi-structured interviews were carried out with 15 respondents 
from local tradespersons, local residents, and peddlers. Next, steps 
were taken to identify codes, categories, major categories, and the 
core category in both the substantive and the procedural dimensions 
of the project according to the interviews and the project documents. 
Codes in the substantive dimension indicate environmental qualities of 
the pedestrian area while codes in the procedural dimension indicate 
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principal aspects of everyday landscape and its impact on human 
cognition from a landscape architecture viewpoint. To do this, a visual 
assessment case study of a section of the route to the girls’ dormitory in 
Shahid Beheshti University was conducted.
Based on a combined qualitative/quantitative method, qualities of 
landscape especially those of everyday landscape were assessed by 
analyzing cognitive maps of 40 girl students. The data from the field 
survey was then analyzed using the Shannon entropy method. Besides 
revealing some of the important elements of everyday landscape and 
their cognition, findings show that qualitative variables of legibility, 
complexity, coherence, and mystery are the priorities of participants, 
respectively. It is evident that user priorities among the variables of 
everyday landscape and in architectural, landscape architectural and 
urban design activities can help develop and generalize qualitative and 
quantitative environmental goals throughout the planning and design 
of urban spaces. 
Keywords: visual assessment, landscape architecture, everyday 
landscape, urban spaces.

  Assessing Sensory Richness in Urban Spaces: an Analytical 
Framework
Zahra Sedaghat
M.Sc, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti 
University

Human experience of the urban environment comes from different 
sensory channels i.e., sight, hearing, smell, taste, and touch. The depth 
and breadth of these sensory experiences can be investigated under 
the general term, sensory “richness.” Since urban studies have been 
dominantly concerned by the sense of vision, the overall sensory 
experience of richness is little in cities, let alone degraded visual qualities 
as well. To solve this, it is first essential to record different sensory stimuli 
in the city, and then assess them in terms of their shortcomings. The 
research objective is the introduction of a suitable method to collect 
information on the quality of richness of space. For this, the background 
of the topic and the methods used worldwide for collecting and 
recording urban sensory information is introduced, and its application is 
tested in a case study of Golshahr Street in Karaj. The suggested method 
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various flexible design approaches. The research objective is, therefore, 
the recognition of potentials to render a clear context according to 
which the different approaches could be analyzed. In this paper, the 
general concepts and potentials of flexibility are first reviewed, and 
three fundamental potentials are introduced as, ‘soft connection,’ 
diversity and multiplicity of spaces,’ and ‘multi-functional place.’ Each of 
these potentials addresses one aspect of flexibility: the first one refers 
to space connections, the second one refers to the number and scale 
of spaces, and the third one refers to the internal qualities of spaces. It 
can be stated that these potentials are not conflicting, but are rather 
complementary, and that their simultaneous realization represents a 
comprehensive approach to flexibility. 
Keywords: architectural flexibility, design solutions for flexibility, 
potentials of flexibility, flexibility concepts.

  The Role of “Everyday Landscape” in the Quality of Urban 
Spaces,
Case Study: Girls’ Dormitory Route in Shahid Beheshti 
University, Tehran 
Seyed-Hassan Taghvaei, PhD
Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning , Shahid 
Beheshti University
Saeid Norouzian-Maleki (corresponding author), PhD
Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid 
Beheshti University
Shayesteh Ali-doost
M.Sc, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti 
University

Nature has always been a retreat and an inspiration for humans, 
satisfying many needs in life including a sense of aesthetics. 
“Everyday landscapes” which contain many of the attributes of natural 
environments also serve to connect humans with their surrounding 
elements and conditions. In addition, everyday landscapes have an 
impact on the daily interactions and activities of people and serve to 
better understand the social processes and landscape structures and 
elements. Since the relationship between humans and nature is no 
longer in a desired or meaningful state, this research focuses on the 
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Maryam Farhady (corresponding author), PhD
Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid 
Beheshti University
Ali Ghaffari, PhD
Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti 
University

Flexible housing is among many topics of interest for contemporary 
architects. Production of housing that would be responsive to the many 
and varying needs of occupants throughout a life cycle can solve a great 
part of current housing issues both socially and economically. There are 
many factors affecting flexible housing design, one of them being access 
and circulation which is of inevitable importance in the architectural 
plan design. The focus of this paper is on circulation spaces aiming at 
enhancing the flexibility of design. 
A library research was conducted in the first step, exploring the views 
of pioneers of flexible housing design regarding the role of circulation 
spaces. Several examples of housing plans were then reviewed in the 
next step. Since the complexity of different projects is variable from the 
flexibility perspective, hierarchical levels of complexity were introduced 
in this paper (from simple to complex) to help analyze the cases 
presented with regard to the role of access and circulation spaces. In the 
final step, a group of access and circulation design solutions is presented 
at each level of complexity. It is also revealed that the organization into 
levels of complexity result in better understanding of flexibility so that 
learning about simpler levels facilitates design in more complex levels.
Keywords: housing, flexibility, access and circulation, housing plan 
design, levels of complexity.

  Analysis of Potentials in Architectural Flexibility 
Maryam Gharavi al-Khansari, PhD
Assistant Professor, Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University 
of Tehran

Flexibility was naturally realized in the general approach of traditional 
architecture. With recent advances in technology, various approaches 
to flexibility have been developed that are somewhat confusing. The 
principal question of this research is about the fundamental potentials of 
flexibility, and whether they could be used to analyze and organize the 



  Proper Imitation, a Prerequisite for Creativity
Imitative Learning in Architectural Education (Design 
Process) 
 Vahid Sadram, PhD
Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Hakim 
Sabzevari University

According to general opinion, “imitation” is considered as the opposite 
of “creativity”. In architectural design, which is based on creativity, 
the same perspective is, likewise, prevalent to some degree. Some 
instructors imply upon students that imitation opposes creativity by 
issuing statements such as, “Be creative, and do not imitate others”. This 
paper, by “conceptualization” and logical reasoning of theories from a 
psychological viewpoint of imitative learning, traces the creative act in 
the right-brain from its imitative inception in the left-brain hemisphere, 
postulating that “proper imitation” is the motor of “creativity”. The 
concept of “tacit imitation” is then presented in the paper, and its 
essential role proved in the transfer of “tacit knowledge” of design 
skills from the architecture educator to the learner. Finally, the path for 
further research is indicated by suggesting questions about the “proper 
imitation for learning architectural design.”
Keywords: imitation, architectural education, design process, learning, 
creativity.

  The Role of Circulation Spaces in Creating Flexible Housing 
Units
Ayda Rasouli SaniAbadi
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