
چکیده 
انسان غالبًا فّعاالنه با فضا برخورد کرده و همواره با آن در داد و ستد اطالعات است. فرد پس از قرارگیری در یک مکان و دریافت  اطالعات 
و نمادها توسط حواس خود، با توجه به سرعت رابطه یابی بین این عناصر، قادر خواهد بود که به بخشی از محیط پاسخ فّعال داده  و توجه 
خود را به سمت آنها معطوف کند.  »حّس   مکان«،   توانمندي   فضا   یا   مکان   در   ایجاد   حّسي   خاص   نسبت به   کلّیت   مکان   است.   »ورودی« 
اّولین مکانی است که با حضور در آن خصوصیات کلی فضا، آداب ورود، حّد خصوصی و عمومی بودن و سایر ویژگی های فضا  کشف می 
شود؛ لذا توقعی که از یک ورودی می رود القاء حّس دعوت کنندگی و پذیرش فرد است. انسان به واسطه نوع تعامالتی که با  مکان بر قرار 
می سازد، اّولین تجربه حضور در مکان را از »ورودی آن مکان« در ذهن خود به ثبت می رساند و این مرحله از حّس ادراک،  اّولین تجربه ای 

می شود برای تداوم حضور و پیوند فرد با مکان و یا عدم دعوت فرد برای ورود و همنوایی با مکان.  
با توجه به این رویکرد مؤلفه های عینی منظر شهر از جمله خوش نمابودن، تنوع، هماهنگی با جداره های اطراف و... و مؤلفه های ذهنی 
سیما  و منظر از جمله صمیمّیت، اصالت، سرزندگی و... در دعوت کنندگی ورودی تأثیر گذار بوده و به خلق »حّس مکان« کمک می نمایند. 
به این  منظور در یک برداشت میدانی، محدوده میدان تجریش واقع در منطقه 1 شهرداری تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه 
القاء  از این  پژوهش نتیجه می شود این است که مهم ترین عاملی که در شکل گیری حّس مکان در یک کاربری مذهبی اهمّیت دارد 
حّس آرامش و  صمیمّیت، افزایش سرزندگی، تحرک و هوّیت به عنوان مؤلفه های ذهنی تعیین کننده در ورود و یا رّد پذیرش ورود و 
دعوت کنندگی حاصل  از اّولین سکانس دید است. اّما انتظاری که از »دعوت کنندگِی ورودی« در یک کاربری تجاری می رود ظاهری 
متفاوت و گاه هماهنگ،  اصالت و تناسب ورودی با مکان، خوش نما بودن و توجه به میزان روشنایی در شب و در مجموع سرزندگی فضا 
است. در نهایت در این  پژوهش راهبردهای طراحی در زمینه ارتقاء دعوت کنندگی ورودی با استفاده از مؤلفه های تأثیر گذار سیما و منظر 

شهری ارائه شده است.   
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به سه نوع تحقیق »توصیفی«، »تبیینی« و »اکتشافی« تقسیم 
از سوی  است.  »تبیینی«  ماهّیت  دارای  پژوهش  این   می نمایند، 
دیگر با توجه به ماهّیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پژوهش 
  »کاربردی« است. بر این اساس دربخش مبانی نظری از روش 
تحلیل داده های ثانویه )اسنادی( استفاده شده است و در بخش 
با  پیمایشی  روش  پژوهش،  مورد  محدوده  تحلیل  و   شناخت 
بهره گیری از شیوه آمار توصیفی و استنباطی و تکنیک پرسشنامه 
به  کار برده شده است. »جامعه آماری« در این پژوهش، 120نفر 
از شهروندان تهرانی است که به قصد خرید یا تفریح منطقه 1 
 شهرداری را انتخاب می کنند و بر اساس نمونه گیری تصادفی و به 

طور میانگین زنان و مردان بین 20 تا60 ساله را شامل می شود. 

 3.  مبانی نظری
مکان،  حّس  با  ورودی  دعوت کنندگی  ارتباط  کشف  راستای  در 
این مقاله به تبیین مفاهیم نظری حّس مکان، ورودی و میزان 
و  عینی  ساختار  ارائه  و  مکان  به  دعوت کنندگی  در  آن   اهمّیت 

ذهنی ورودی می پردازد. 
 3-1. حّس مکان

 »انسان غالبًا فعاالنه با فضا برخورد کرده و همواره با آن در داد و 
ستد اطالعات است. نقش انسان به صورت یک گیرنده و محیط 
 به عنوان فرستنده، نمایانگر میزان اهمّیت استقالل فضا به عنوان 
عینّیتی حاوی پیام است« )پاکزاد، 1388، ص 25( . با ورود به یک 
 مکان ، فرد حّسی در درون خود پیدا می کند که ناشی از قرارگیری 
با  ناخودآگاه در رابطه  یا  در آن مکان است؛ »حّس فرد آگاهانه 
 یک مکان مجموعه ای از معانی، نشانه ها و مفاهیم را درمی یابد، 
به یکدیگر پیوند می دهد، یگانه سازی می کند و با نیل به وحدتی 
به  نسبت  قضاوتی حّسی  به  و  می بخشد  معنا  مکان  به   ادراکی، 
از قرارگیری  مکان دست می یابد«  (Shamai, 1991)  . فرد پس 
 در یک مکان و دریافت اطالعات و نمادها توسط حواس خود، با 
توجه به سرعت رابطه یابی بین این عناصر، قادر خواهد بود که 
به  بخشی از محیط پاسخ فّعال داده و توجه خود را به سمت آنها 
با آنها  نادیده گرفته و در واقع  معطوف کند و بخشی از فضا را 
 ارتباط برقرار نسازد. محرک های محیط نیز نقش تعیین کننده ای 
در میزان به کارگیری حواس دارند. پس از مرحله توجه یعنی  آماده 
شدن برای ادراک که گوش دادن، دیدن و .. است فرآیند انتخاب 
از بین محرک های بالقوه محیط صورت می گیرد و در واقع  در این 
فرآیند است که گزینش صورت می گیرد و ذهن قادر به پردازش 
اولیه ای است که حاصل آن، ادراک از موقعّیت و یا مکانی  خاص 
را دربرمی گیرد. این مراحِل داد و ستدی اطالعات، درک »بودن« 
در یک مکان و میزان هماهنگی و همنوایی با آن مکان به  عنوان 
گام اولیه محسوب می شود. یک   مکان   قطعه ای   از   محیط است   که  
 توسط   حّس ها   بیان   شده   و   همین   حّس   است   که   شناخت   بهتری 

مقدمه
با ورود به یک مکان، فرد حّسی در درون خود پیدا می کند که 
ناشی از قرارگیری در آن مکان است؛ فرد پس از قرارگیری در 
 مکان و دریافت اطالعات و نمادها توسط حواس خود، با توجه به 
سرعت رابطه یابی بین این عناصر، قادر خواهد بود که به بخشی 
 از محیط پاسخ فّعال داده و توجه خود را به سمت آنها معطوف 
کند و بخشی از فضا را نادیده گرفته و در واقع با آنها ارتباط برقرار 
صورت  محیط  بالقوه  محرک های  بین  از  انتخاب  فرآیند   نسازد. 
می گیرد و در واقع در این فرآیند است که گزینش صورت می گیرد 
از  ادراک  اولیه ای است که حاصل آن،  پردازش  به  قادر  و  ذهن 
موقعّیت و یا مکانی خاص را دربرمی گیرد. ورودی، مکانی است 
به  دنیایی  از  آگاهانه  و خروج  ورود  اتفاق،  برای یک  خلق  شده 
دنیای دیگر است. ذهن انسان همواره فضا را به عنوان یک مکان 
و زمان  را در قالب یک اتفاق ثبت می کند. یعنی از میان تمامی 
مکان  حّس  واجد  که  را  آنهایی  فقط  معمواًل  موجود،  فضاهای 
هستند در  ذهن تثبیت می کند؛ لذا ورودی نه فقط یک فضا، که 
مکانی پذیرای فعل ورود با تمام آداب و ویژگی هایش می باشد. 
احتساب  ورودی به عنوان یک مکان برای اتصال، توقعات خاصی 
نقش  که  می طلبد  افراد  تجربیات  و  ذهنی  تصویر  اساس  بر  را 
نوع حضور  به عبارتی معّرف  اساسی در  دعوت کنندگی داشته و 

در مکان است. 
مفاهیم نظری حّس مکان، ورودی  تبیین  راستای  در  مقاله  این 
ساختار  ارائه  و  مکان  به  دعوت کنندگی  در  آن  اهمّیت  میزان  و 
 عینّیت و ذهنّیت در منظر ورودی، توجه خود را معطوف به کشف 
مراکز  و  مذهبی  کاربری های  در  ورودی  دعوت کنندگی  ارتباط 
 تجاری خرید با مؤلفه حّس مکان نموده است. به این منظور در 
یک برداشت میدانی، محدوده میدان تجریش واقع در منطقه 1 
 شهرداری تهران، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش 
با توجه به اهمّیتی که دعوت کنندگی ورودی در ارتقاء حّس مکان 
 دارد، به دنبال عناصر مؤثر سیما و منظر شهری بوده که این حس 
را تقویت نماید. بنابراین جهت دریافت ذهنّیت شهروندان نسبت 
 به مؤلفه های نامبرده و فراهم کردن زمینه تحلیل، پرسشنامه هایی 
نیز توزیع و از شهروندان جمع آوری و در نهایت تحلیل شده  است.  

 1.  پرسش های پژوهش
این پژوهش در پی یافتن پاسخ سوال های زیر است:  

الف( ورودی در کاربری های مذهبی و تجاری چه نقشی دارد؟
ب( عناصر مؤثر سیما و منظر شهری در ارتقاء حّس دعوت کنندگی 

ورودی چیست؟

 2.  روش تحقیق
با توجه به گونه شناسی های متداول که تحقیق را بر حسب هدف 
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 مکان )فالحت به نقل از شامای، 1385(. 

 3-2. ورودی  
و  شده  دانسته  ورود  به  منسوب  »ورودی«  دهخدا  لغتنامه  در 
است.  وارد شدن  و  درآمدن  معنای رسیدن،  به  لغت  در  »ورود« 
عمل  پاسخگوی  معماری  در  ورودی  دهخدا(  آنالین  )لغت  نامه 
»ورودی  است.  عمودی«  سطحی  در  »رسوخ  معنای  به  ورود 
خصوصّیات  آن  در  حضور  با  که  است  مکانی  فضا،  اّولین  هر 
سایر  و  بودن  عمومی  و  خصوصی  حّد  ورود،  آداب  فضا،  کلی 
برای  تمهید ورودی  با  واقع  به  ویژگی های فضا  کشف می شود. 
آن   ، بنا(  یک  یا  و  محله  یک  خواه  شهر،  یک  )خواه  فضا  یک 
فضا برای ساکنانش  هوّیت می یابد، تقویت می شود، نشانه گذاری 
(  Alexander,1977, p 277 ).    یکی  می نماید«  زنده تر  و  شده 
از موضوعاتی که در  اکثر طراحی های معاصر به چشم می خورد 
فضاها  اساسًا همه  است.  فضا  در طراحی  ورودی  به  توجه  عدم 
کاماًل مستقل و منتزع از  تأثیرات جانبی اعم از همجواری ها، نوع 
رویدادهای پیرامون فضا و .. طراحی می شوند. در این نوع طراحی 
ورودی  مفهوم  می رود  دست  از  که  مسأله  مهمی  اّولین  بالطبع 
بر  گذشته  در  می باشد.  درون  و  بیرون  واسط  فضای  معنای  به 
حسب نوع بنا و عملکرد آن  فضاهای ورودی به گونه ای طراحی 
می گردید که بتواند پاسخگوی عملکرد مورد نظر باشد. در طراحی 
جمله  از  بنا  عملکرد  با  متناسب  و  اصول  اهداف  ورودی  فضای 
در  یا خضوع  ورود  واحدهای مسکونی،  مورد  در  حفظ محرمّیت 
مورد مساجد و مکان های  مقدس، ورود تدریجی در مورد حمام ها، 
سهولت دسترسی به فضاهای داخلی نظیر کاروانسراها، شاخص 
و خوانا نمودن بنا در  سیمای شهر، ایجاد پیوند بین بناهای بزرگ 
و عمومی یا فضای شهری، تقسیم و تغییر جهت حرکت و حل 
پیرامون در  بنا و فضای  بین  ایجاد  هماهنگی  و  مسائل کالبدی 
نظر گرفته می شد که اجزاء ورودی مانند صحن جلوخان، درگاه، 
هشتی، داالن، ایوان و  ساباط متناسب با اهداف مورد نظر طراحی 

می گردید )مهندسین مشاور نقشیاد، 1392، ص3(. 
با توجه به این موارد، ورودی نه فقط یک فضا، که مکانی پذیرای 
فعل ورود با تمام آداب و ویژگی هایش می باشد. وقوع این اتفاق 
 مستلزم جایی است که حرکتی نرم و ظریف، از درون به بیرون 
و برعکس را میسر سازد. به واقع اینجا یک مفصل است نه یک 
 تیغه. از این روی همانند هر مفصل دیگری دارای طیفی از زمان 
و سلسله مراتب میان دو عرصه می باشد. »مفصل به تنهایی  واجد 
شخصّیت و ویژگی هایی است که آن را تبدیل به مکانی متمایز 
از دو عرصه درون و بیرون می نماید. در واقع گرچه ورودی  اعتبار 
معنا  تنهایی  به  و  می گیرد  خود  طرف  دو  حوزه های  از  را  خود 
نظر دور داشت.  از  را  آن  نمی توان شخصّیت مستقل  ندارد ولی 
 همین ویژگی ورودی است که آن را همواره از سایر بخش های 

از   طبیعت   مکان   به   ما   مي دهد. »در   عمیق ترین   سطح هاي   آگاهی  
 انسان، ناخودآگاهي   وجود   دارد   که   با   مکان   همراه   شده   است،   این  
 مکان   است   که ریشه هاي   انسان   در   آن   نهفته   است   و   مرکزي   از  
 سالمت،   امنّیت،   ارتباط   و   در   نهایت   نقطه ای   از   جهت گیري   است«   

 . (Gussow in Relph,1976) 
 »تجربه   مکان،   فردی   و   ذهني   است   و   انسان   در آن   با   خیلي   از  
 افراد   هم   احساس   مي شود   و   این   هم   احساسي   که   در   واقع   حضور 
 فیزیکي   شخص   در   مکان   و   تجربه   ناخودآگاه   آن   است،    "حّس  
 مکان"    نامیده مي   شود«) فالحت، 1385(.»حّس   مکان   ترکیبي  
 است   پیچیده   از   معاني،   نمادها   و کیفّیت هایي   که   شخص   یا   گروه  
 به   صورت   خودآگاه   یا   ناخودآگاه   از   فضا   یا   منطق     اي   خاص   ادراک  
 می کنند«  (Shamai,1991)  . معاني   و   مفاهیمي   که   پس   از   ادراک  
 مکان   توسط   فرد   رمزگشایي   مي شود   از   عوامل   ایجاد   حّس   مکان  
حّس   مکان   تنها   به   معناي   یک   حس    هستند.     »در   این   صورت 
 یا   عاطفه   یا   هرگونه   رابطه   با   مکاني خاص   نیست،   بلکه   نظام   و  
 ساختاري   شناختي   است   که   فرد   با   آن   به موضوعات،   اشخاص،  
 اشیاء   و   مفاهیم   یک   مکان   احساس   تعلق   پیدا   مي کند«   )فالحت، 
از   این   رو   افراد   بدون   حّس   مکان   قادر   به   زندگي   در    .)1385
چرا   که   حّس   مکان   توانمندي   فضا   یا    محیطي   خاص   نیستند، 
به   کلّیت   مکان   است   و   با    مکان   در   ایجاد   حّسي   خاص   نسبت 
اشخاص   و   سایر    این   حس،   مکان   رابطه   فرد   با   تمامي   مفاهیم، 
 موضوعات   موجود   در   آن   مکان   را   تأمین   مي   کند.    به   این   ترتیب  
 مکان ها   در   افراد مختلف   حس هاي   متفاوتي   ایجاد   مي کنند   ولی 
هم   در   دریافت   این   گذشته   انسان ها   نقش   شخصّیت   و   تجارب 
مکان   و   تعلق   ایجاد    حس   مؤثر   است.    فضایي   که   در   فرد   حّس 
 مي کند   دیگر   براي   او   فضا   نیست   و   تبدیل   به   یک   مکان مي شود. 
در   این   صورت   مکان   کلّیتي   مي شود   که   مردم   تمام   فعالیت ها   و 

اتفاقات   را   با   آن   مي شناسند. 
 »احساس   تعلق   و   دلبستگی   به   مکان   سطح باالتری   از   حّس   مکان  
 است   که   در   هر   موقعّیت   و   فضایی   به   منظور   بهره مندي   و   تداوم  
 حضور   انسان   در   مکان   نقش   تعیین   کننده ای     می یابد.    این حس  
 به   گونه ای   به   پیوند   فرد   با   مکان   منجر   مي شود   که   انسان   خود  
 را  جزئی   از   مکان   مي داند   و   بر   اساس   تجربه هاي   خود   از   نشان    
عملکردها،   شخصّیت   و   نقشی   برای   مکان   در   ذهن    ها،   معانی، 
 خود   متصور می سازد. این   نقش   نزد   او   منحصر   به   فرد   و   متفاوت  
 مي باشد   و   در   نتیجه   مکان   برای او   مهم   و   قابل   احترام   مي شود« 
  )فالحت، 1385(. شامای برای حّس مکان سه مرحله اصلی تعلق 
به مکان، دلبستگی به مکان و تعهد به مکان را با هفت سطح 
 تعیین می کند. این سطوح از حّس مکان شامل موارد زیر است: 
الف( بی تفاوتی نسبت به مکان؛ ب( آگاهی از قرارگیری در یک 
 مکان؛ پ( تعلق به مکان؛ ت( دلبستگی به مکان؛ ث( یکی شدن 
با اهداف مکان؛ ج( حضور در مکان؛ چ( حّس فداکاری نسبت به 
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می آید تا   »تصمیم« بگیرد. این تصمیم گیری نیاز به ایجاد فضایی 
برای»مکث« دارد. پس آنچه در یک ورودی اتفاق می افتد مکث 

و  حرکتی است که حاصل یک انتخاب است. 
انتظار  ورودی  هر  از  که  است  توقعاتی  دیگر  از   »نفوذپذیری« 
می رود و الزمه نفوذپذیری این است که عرصه های دوطرف آن 
 مطلقا ً از یکدیگر تفکیک نشده و به آرامی به هم تبدیل شوند. 
یکی از راه های احساس این ارتباط بسته نشدن مسیر دید از یک 
 عرصه به دیگری در برخورد با ورودی است. وجود رابطه بصری 
هر چند محدود، ضمن حفظ حریم ها باعث می شود که تداوم یک 
 عرصه در دیگری برای فرد تداعی شود )مهندسین مشاور نقشیاد، 
توقعات  ادراک  نوع  به  بسته   .)1388 پاکزاد،  و   5-4 1392،ص 
عینی  مؤلفه  و  ذهنی  مؤلفه  دسته  دو  به  می توان  را  از  ورودی 

طبقه بندی کرد که در جدول شماره 1 آورده شده است. 

 1-  آرامش: سکوت شرط الزم برای برقراری آرامش است ولی 
شرط کافی نمی باشد. در کنار آن عواملی که تنش روانی انسان 
را  کاهش دهند، مورد نیازند تا فرد فضایی را آرام تلقی کند و در 
آن احساس آرامش کند. »عناصری که می توانند آرامش را به فرد 
 القاء کنند؛ »تعریف کردن قلمروها«، »معلوم بودن سکانس ها« و 
»قابل پیش بینی بودن  فضا« است« )پاکزاد، 1388، صص 441 

 و 395(. 
 2-  اصالت: در واقع به معنی با اصل بودن و داشتن ریشه فکری 
و بنیان نظری است. اّما در اینجا »تناسب هر ورودی با معنایی  که 
باید به ذهن متبادر کند« را به عنوان مهمترین شاخصه اصالت، 

می توان در نظر گرفت. 
توان »خاطره  این مفهوم می  بیان کلی  انگیزی: در   3-  خاطره 
»ایجاد  و  انگیزی«  کلی»نقش  رویکرد  دو  حاصل  را  انگیزی 
انگیزی«   محیطی مأنوس« دانست« )همان، ص 144(. »نقش 

یک مجموعه متمایز نموده و در هر مقیاسی از یک شهر تا یک 
 خانه همیشه آن را به عنوان مکانی شاخص مطرح نموده است« 

)پاکزاد، 1388(. 

الف( توقعات موردی از ورودی
احتساب ورودی به عنوان یک مکان برای اتصال، توقعات خاصی 
را بر اساس تصویر ذهنی و تجربیات افراد می طلبد که آن را از 
ورودی  به  مربوط  مزبور  توقعات  می برد.  فراتر  ورودی  درب   حّد 
هر فضایی است که نقش اساسی در دعوت کنندگی داشته و به 
 عبارتی معّرف نوع حضور در مکان است. توقعی که از یک ورودی 
فرد  پذیرش  و  دعوت کنندگی  حّس  القاء  اول،  درجه  در  می رود 
 است. انسان به واسطه نوع تعامالتی که با مکان بر قرار می سازد، 
اّولین تجربه حضور در مکان را از »ورودی آن مکان« در ذهن 
 خود به ثبت می رساند و این مرحله از حّس ادراک، اّولین تجربه ای 
می شود برای تداوم حضور و پیوند فرد با مکان و یا عدم دعوت 

 فرد برای ورود و همنوایی با مکان.  
از این روی ورودی، مکانی است خلق شده برای یک اتفاق، ورود 
انسان  »ذهن  است.  دیگر  دنیای  به  دنیایی  از  آگاهانه  خروج  و 
 همواره فضا را به عنوان یک مکان و زمان را در قالب یک اتفاق 
ثبت می کند« )همان(. به طور کلی ویژگی های فضای ورودی در 
 کامل ترین شکل آن را می توان به دو دسته ویژگی های ادراکی 
جزء  شکل گیری  نحوه  انعکاس  که  نمود  تقسیم  عملکردی  و 
آنهاست.  عملکردی  و  کالبدی  خصوصیات  و  ورودی   فضاهای 
به  دانست؛  »پذیرندگی«  معادل  می توان  را  کنندگی«  »دعوت 
این  بگوید؛  خوش آمد  فرد  به  ورود  بدو  در  که  عبارتی  فضایی 
مراتب  »سلسله  بودن«،  »دلباز  احساس  از  ناشی  خوشامد گویی 
داشتن«،   »راحتی و آرامش«، »صمیمیت و خودمانی بودن« است. 
انگیزه  و  تمایل  می شود،  روبرو  حس  این  با  که  زمانی  در  فرد 
»ورود« به  مکان را در خود می بیند و می تواند »حّس مکان« را 

در آن جستجو و در مرحله بعد تثبیت کند. 
از دیگر توقعاتی که از یک ورودی می رود ، می توان به »تبدیل 
وابسته  ضمن  باید  ورودی  یک  عبارتی  به  کرد.  اشاره  پذیری« 
بودن  به فضاهای دوطرف، تبدیل آنها را به یکدیگر گوشزد کند. 
و  آرامی  به  درون  و  بیرون  مکان های  و  حریم ها  که  نحو  بدین 
ظرافت به  هم تبدیل شوند که افراد بتوانند رفتارهای خود را با 
حال و هوای درون و هماهنگ با رویدادهای آن متناسب نمایند. 
وجود ورودی  زمانی میان دو حریم احساس می شود که در یک 
نظام سلسله مراتبی به عنوان یک حد واسط میان دو حریم عمل 
»مرز«.  تا  دارد  را  »عرصه«  حالت  بیشتر  البته  ورودی  نماید. 
رفتار دارد. عمدتًا  تبدیل  بر  تأثیرگذاری زیادی  ورودی همچنین 
این انتظار می رود  که رفتارها- هر چند اندک- در دوطرف ورودی 
تغییر یابند و در واقع اینجاست که یک فرصت برای فرد پیش 

مؤلفه های ذهنیمؤلفه های عینی
آرامشتمیزی

معنوّیتخوش نما بودن
اصالتاستفاده از فضای سبز
خاطره انگیزیهماهنگی با جداره

هماهنگی و یا تنوع نسبت به 
با معنا بودننماهای اطراف

سرزندگیروشنایی
هوّیتتنوع فرم
صمیمیت و خودمانی بودنقدمت

دلباز بودن

جدول  1: مؤلفه های تأثیرگذار سیما و منظر عینی و ذهنی بر 
دعوت کنندگی ورودی ) نگارنده( 
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از مکان  های تجاری و شلوغ تهران به شمار می  رود. این میدان در 
 منطقه 1 شهرداری تهران )در حد فاصل نواحی 3 و 7 این منطقه 
شهرداری( واقع شده است و از لحاظ تنوع کاربری، می توان  گفت 
یکی از متنوع ترین میادین تهران است. نقشه شماره 1 محدوده و 

موقعیت میدان تجریش را در تهران نشان می دهد. 
 4-2. مرور مختصری بر تاریخچه میدان تجریش

که  چنان   می شد.  خوانده  طجرشت  تجریش،  پیش  سال  هزار 
راوندی مورخ تاریخ در شرح سلطنت طغرل سلجوقی   آورده است: 
  »آنگاه سلطان از تبریز به سوی ری رفت تا زفاف به دارالملک 
باشد. اندک مایه رنج بر وی مستولی شد، به قصران بیرونی، به در 
 ری به دیه طجرشت )تجریش( از جهت خنکی هوا نزول فرمود، 
چه حرارت هوا بغایت بود )به سال 455 ق(. جالب اینجاست که 
 طغرل در همان تجریش وفات یافت و جنازه اش برای دفن به ری  

 منتقل شد.    
 4-3. بررسی کاربری های پیرامون میدان تجریش

بزرگ  تکیه  بازار   قدیمی،  که  خود  سنتی  بافت  با  میدان  این 
تجریش، امامزاده صالح   را دربرگرفته است، به دلیل قرارگیری در 
 مناطق شمالی تهران اهمّیت دو چندانی یافته است. در خیابان های 
منتهی به میدان و دور میدان کاربری های تجاری متعددی قرار 
 گرفته است؛ این کاربری های تجاری شامل کاربری های تجاری 
کاربری  الف(  است.  تجاری  مجتمع های  و  خرید  مراکز  ُخرد، 
 مذهبی میدان تجریش: امامزاده صالح و ب( کاربری های تجاری 
قبیل  از  متعدد  پاساژهای  تندیس،  خرید  مرکز  تجریش:  میدان 

را می توان به هر آنچه که در کالبد، عملکرد و معنا وجود دارد و 
 القاء ماندگاری ذهنی را برای فرد می کند، متعلق دانست و »ایجاد 
محیطی مأنوس« را حاصل کنش ناشی از دخل و تصرف در  فضا 

با قابلّیت توقف، نظارت و مکث تلقی کرد. 
 4-  با معنا بودن: منظور   از   معنای   یک   محیط   وضوح   در   درک   و  
 شناخت   آن   محیط   است؛   بطوري که   بتوان   میان   عناصر   و   اجزاي  
 آن   با   سایر رویدادها   و   مکان ها   در   قالب   یک   تصویر   ذهني   منسجم  
 از   زمان   و   مکان   به   سهولت   ارتباط   برقرار   کرد   و   در   این   ارتباط   ابعاد  

 غیر فضایي   و   ارزش ها   را   نیز   دخیل   نمود )لینچ، 1373(. 
 5-  سرزندگی: مفهومی که از سرزندگی به ذهن متبادر می شود 
کیفّیتی است که حاصل از جنب و جوش و تحرک در فضا و  نقش 
آفرینی در آن است. این قابلیت را می توان در ایجاد »تنّوع« در 
کالبد و عملکرد یافت. بابروز این کیفّیت، می توان میزان  استقبال 

از فضا و دعوت کنندگی آن را محک زد. 
خود  در  را  متعددی  مفاهیم  و  معانی  هوّیت  گرچه  هوّیت:    -6 
اّما می توان حدی که یک چیز را از چیز دیگر  جای داده است، 
تنهایی شامل 5  به  را  قلمداد کرد. »لینچ هوّیت  تمییز  می دهد، 
مؤلفه می داند که عبارتند از: »سرزندگی«، »معنی«، »تناسب«، » 
نظارت  و اختیار« و »دسترسی«« )همان(. این ویژگی ها زمانیکه 
و  داشته  انطباق  قابلّیت  شوند  مطرح  ورودی  یک  برای  بخواهد 
می تواند به  عنوان یک کیفّیت قابل سنجش و ایجاد کننده »حّس 

مکان« نقش بازی کند. 
 7-  صمیمّیت و خودمانی بودن: مفهوم صمیمّیت و خودمانی بودن 
را می توان »از آِن خود دانستن« ذکر کرد که می تواند در ایجاد 
  »حّس تعلق« کمک شایان توجهی نماید. پیامد این رویکرد، حّس 
ماندگاری، مکث و مشارکت در ساخت فضایی است که فرد به  آن 

تعلق و دلبستگی دارد.  
 8-  دلباز بودن: مفهوم عینی، قادر نخواهد بود تا گستره مشخصی 
را برای » دلباز بودن« تعریف نماید. در واقع دلباز بودن  احساسی 
است که به »گشادگی فضا« و »راحتی« حاصل از بودن در یک 

فضا است، می تواند تعلق بگیرد )پاکزاد، 1388(. 
آن  به  باال  در  ورودی«  »دعوت کنندگی  برای  که  ویژگی هایی 
اشاره شد، گرچه در چارچوب مفاهیم ذهنی به گونه ای ملموس 
از  ادراک حاصل  با  را  این مسائل ذهنی  اّما می توان  تبیین  شد، 
عینّیت ورودی به گونه ای شفاف در مقابل هم قرار داد؛ به عبارتی 
سطح  به  بسته  ورودی  دعوت کنندگی  میزان  که  می توان  گفت 
کاربری  هر  در  عینی  مؤلفه های  و  ذهنی  مؤلفه های  بین  کنش 

شهری قابل  تغییر است و انتظارات خاصی را می طلبد. 
 ، تجریش  میدان  ؛  مطالعه  مورد  بررسی محدوده   .4 

منطقه 1 تهران
 4-1. شناخت محدوده

میدان تجریش که نقطه پایانی خیابان ولیعصر   تهران است یکی 

نقشه  1: محدوده و موقعیت میدان و بازار تجریش

تصویر 1: امامزاده صالح، خیابان کوگل

 

 موقعیت میدان تجریش در تهران
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ب( مراکز تجاری خرید
مراکز  ورودی  زمینه  در  شهروندان  پاسخ   )2( شماره  نمودار 
را  تجریش  تاریخی  بازار  و  البرز  بعثت،  تندیس،  میری،  خرید 
تأثیرگذاری عناصر ورودی مراکز تجاری  اولوّیت  نشان  می دهد. 
میزان  شامل  ترتیب  به  شهروندان  دیدگاه  از  دعوت کنندگی  در 
روشنایی   )%13.1(، اصالت القاء شده در ورودی بر آن مرکز خرید 
با  ورودی  دعوت کنندگی  از  گرفته  هوّیت شکل  است.   )11.2%(
10.5 درصد  از میانگین، مؤلفه تعیین کننده دیگری است که فرد را 
به این مراکز خرید جذب می کند. هماهنگی با جداره های اطراف 
)%10.1( و  خاطره انگیزی )%9.3( را می توان به میزان تعامل با 

ورودی به عنوان عنصر دعوت کننده منتسب نمود. 

 6. تجزیه و تحلیل یافته ها
شخصّیت   مکان   از   مهم ترین   عوامل   حّس   مکان   است؛   از   نظر 
سیمون   مکان   نه   تنها   به   یک   محل   جغرافیایي   اشاره   دارد   بلکه  
 نشان دهنده   شخصّیت   اصلي   یک فضا   است   که   موجب   تمایز   آن   از  
 سایر جاها مي شود. به   این   ترتیب   در   مکان   ابعاد   گوناگون   چشم انداز  
 جمع   مي آیند تا   یک   محیط   متمایز   و   یک   حّس   محلّیت   خاص   را  
از   مردم،   مکان ها   را   در    ایجاد   کنند   (Seamon,1982)  . بسیاری 
 حد   آشنایي   تجربه   مي کنند   و   رابطه   آنها   با   برخي   از مکان ها   فقط   از  
 طریق   فعالّیت ها   است. این   افراد   توجه   عمیقي   به   خود   مکان ندارند  
 و   شکلي   از   مکان   را   تجربه   مي کنند   که   باعث   ندیدن   واقعي   مکان  

 و عدم   مشارکت   در   فعالّیت هاي   آن   مي شود . 
صاحب نظران بر این نکته اتفاق نظر دارند که آنچه در شکل گیری 
حّس مکان در یک کاربری مذهبی اهمّیت دارد و باید به  آن توجه 
و سرزندگی،  از یک سوی  و صمیمّیت  آرامش  القاء حّس  شود، 
تحرک و هوّیت از سوی دیگر به عنوان مؤلفه های ذهنی  تعیین 

 البرز، میری و ... هستند. 
5. یافته های تحقیق  

در محدوده میدان تجریش چنانچه در تصاویر مشاهده می شود، 
این  در  که  عنصری  اّما  دارد.  وجود  تجاری  کاربری های  غلبه 
در  عنصر»ورودی«  می شود،  پرداخته  آن  تحلیل  به   پژوهش 
)مراکز  تجاری  کاربری های  و  صالح(  )امامزاده  مذهبی  کاربری  
تجاری  خرید( بوده است. پس از جمع آوری دیدگاه های شهروندان 
به  را  نتایج  می توان  ورودی،  هر  در  ذهنی  مؤلفه های  زمینه  در 
صورت زیر  تحلیل کرد؛ البته رویکرد توصیفی مقاله به دلیل نشان 
دادن میزان اهمّیت هر مؤلفه با توجه به پرسشنامه ای بودن این 
بخش از  فرآیند پژوهش به صورت کّمی درآمده است. بر اساس 
و  عینی  منظر  و  سیما  گذار  تأثیر  های  مولفه   1 شماره  جدول 
ذهنی  کاربری های مذهبی و تجاری میدان تجریش عبارتند از: 
مؤلفه های عینی )خوش نما بودن، روشنایی، تنوع فرم و هماهنگی 
با  جداره( و مؤلفه های ذهنی )آرامش و معنوّیت، هوّیت و خاطره 
که  سرزندگی(  و  بودن  خودمانی  و  صمیمّیت  اصالت،  انگیزی، 

بوسیله  پرسشنامه از شهروندان مورد پرسش واقع شده است. 

الف( امامزاده صالح)ع( 
نمودار شماره )1( درصد میانگین پاسخ شهروندان در مورد نسبت 
می دهد.  نشان  را  صالح  امامزاده  ورودی  در  مؤلفه  هر  اهمّیت 
دیدگاه  از  کاربری  این  در  ورودی«  کنندگی  »دعوت   تأثیرات 
ورود  حّس  و  صمیمّیت  احساس  از  ناشی  ترتیب  به  شهروندان 
)%11.8(  ، آرامش و سرزندگی )%10.9(، هوّیت و اصالت به عنوان 
مؤلفه های ذهنی و هماهنگی با جداره، روشنایی و خوش نما بودن 
به  عنوان مؤلفه های عینی دارای درجه اهمّیت یکسان )%10.0(  و 
در نهایت خاطره انگیزی و تنوع فرمی )%8.2( به عنوان مؤلفه های 

 تأثیرگذار معرفی شده است. 

تصویر  2: مراکز خرید تجاری محدوده تجریش
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از احساس  صمیمّیت و حّس ورود )%11.8( ، آرامش و سرزندگی 
)%10.9(، هوّیت و اصالت به عنوان مؤلفه های ذهنی و هماهنگی 
با جداره،  روشنایی و خوش نما بودن به عنوان مؤلفه های عینی 
دارای درجه اهمیت یکسان )%10.0(  و در نهایت خاطره انگیزی 
و تنوع فرمی   )%8.2( به عنوان مؤلفه های تأثیرگذار معرفی شده 
است. و این نشان دهنده تأثیراتی است که ورودی در صمّیمت و 
آرامش به  شهروندان القاء می کند و در مرحله بعد نما، تنوع فرمی و 
روشنایی ها مخاطب را به خود جلب می نماید. تأثیرگذاری ورودی 
ترتیب  به  دیدگاه شهروندان  از  دعوت کنندگی  در  مراکز  تجاری 
میزان روشنایی )%13.1(، اصالت القاء شده در ورودی بر آن مرکز 
خرید   )%11.2( است. هوّیت شکل گرفته از دعوت کنندگی ورودی 
با 10.5 درصد از میانگین، مؤلفه تعیین کننده دیگری است که 
فرد را  به این مراکز خرید جذب می کند. هماهنگی با جداره های 
میزان  به  می توان  را   )9.3%( انگیزی  خاطره  و   )10.1%( اطراف 

تعامل با  ورودی به عنوان عنصر دعوت کننده انتساب داد. 
مؤثر  مؤلفه های  تجاری  کاربری های  در  که  است  توجه  جالب 
به  شهروندان  برای  آنچه  واقع  در  و  می نمایند  عمل  عکس  بر 
عنوان  مؤلفه تأثیرگذار ورودی نقش ایفا می نماید مؤلفه های عینی 
سیما و منظر است و در درجه بعد مؤلفه های ذهنی. به عبارتی 
در  کاربری های تجاری شهروندان به روشنایی، اصالت و هوّیت 
ورودی در پذیرش دعوت کنندگی به مکان، تنوع فرمی، هماهنگی 
و  خوش نما بودن اهمّیت داده اند. این گونه ثبت مکان تجاری در 

از  کننده در ورود و یا رّد پذیرش ورود و دعوت کنندگی حاصل 
اولین سکانس دید است.  

زمینه  در  شهروندان  نظرات  مجموع  از  آنچه  اینکه  توجه  جالب 
شده  دریافت  ورودی  دعوت کنندگی  بر  تأثیرگذار  شکلی  عناصر 
است،  دقیقًا منطبق با همین نوع مواجهه با اّولین سکانس فضا، 
یعنی ورودی است. آنچه بیش از همه در آفرینش »حّس مکان« 
آرامش،  است،  شده  ثبت  صالح)ع(«  »امامزاده  از  آنها  در  ذهن 
صمیمّیت، سرزندگی و هوّیت بوده است، ورای آنچه از »عینّیت 
 ورودی« انتظار مواجهه با آن را داشته باشند. اّما انتظاری که از 
»دعوت کنندگی ورودی« در یک کاربری تجاری می رود، ظاهری 
مکان،  با  ورودی  تناسب  و  اصالت  هماهنگ،  گاه  و   متفاوت 
در مجموع  و  در شب  روشنایی  میزان  به  توجه  بودن،  خوش نما 
ثبت  را در ذهن  این عناصر خاطره مکان  است.  سرزندگی  فضا 
مکان  آن  با  می تواند  سکانس  اولین  با  مواجهه  در  فرد  و  کرده 
تعامل برقرار  نماید و دعوت آن مکان را ورای نیاز به خرید و صرفًا 

گذراندن وقت در این مکان پذیرا باشد.  
را در مراکز تجاری  این، می توان ذهنّیت شهروندان  به  با توجه 
اهمّیت  میزان  و  کرد  تحلیل  تجریش،  میدان  محدوده  در  خرید 
ذهنی  و  عینی  مؤلفه های  به  نسبت  را  شهروندان  و  حساسیت 
به  سنجید.  کاربری ها  دشته  این  ورودی  شهری  منظر  و  سیما 
شهری  منظر  و  سیما  تأثیرات  مذهبی  در  کاربری های  عبارتی 
در»دعوت کنندگی ورودی« از دیدگاه شهروندان به ترتیب ناشی 

ارزش های  درصد   :1 نمودار 
تحلیل  در  شده  وزن دهی 
»امامزاده  ورودی  دعوت کنندگی 

صالح)ع(« 

ارزش های  درصد   :2 نمودار 
تحلیل  در  شده  وزن دهی 
مراکز  ورودی  دعوت کنندگی 

تجاری تجریش

 

8.20

10.02
10.93

11.84

10.02
10.93

8.20

10.0210.0210.02

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

خاطره 
انگیسی

سرزندگی و هویت
تحرک

صمیمیت و 
حس ورود

هماهنگی تنوع فرمیآرامش اصالت
با جداره

خوش نما روشنایی
بودن

 

9.3
10.5

9.89.2

11.2

8.68.9
10.1

13.1

9.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

خاطره 
انگیسی

سرزندگی و هویت
تحرک

صمیمیت و 
حس ورود

هماهنگی تنوع فرمیآرامش اصالت
با جداره

خوش نما روشنایی
بودن

23

هر
 ش

ظر
 من

ای
شه

وه
 پژ

مه
لنا

فص
دو 

13
93

ل/ 
 او

ال
 س

/1 
اره

شم



نتیجه گیری و ارائه راهبرد طراحی
یک   مکان   قطع     ای   از   محیط است   که   توسط   حس ها   بیان   شده   و   همین   حس   است   که   شناخت   بهتری از   طبیعت   مکان   به   ما   مي دهد. 
در   عمیق ترین   سطوح   آگاهی   انسان، ناخودآگاهي   وجود   دارد   که   با   مکان   همراه   شده   است. مکان ها   در   افراد مختلف   حس هاي   متفاوتي  
 ایجاد   مي کنند   و   نقش   شخصّیت   و   تجارب گذشته   انسان ها   در   دریافت   این   حس   مؤثر   است.    فضایي   که   در   فرد   حّس مکان   و   تعلق   ایجاد  
 مي کند   دیگر   براي   او   فضا   نیست   و   تبدیل   به   یک   مکان مي شود. در   این   صورت   مکان   کلّیتي   مي شود   که   مردم   تمام   فعالیت ها   و اتفاقات  
 را   با   آن   می شناسند. ورودی هر فضا، اّولین مکانی است که با حضور در آن خصوصّیات کلی فضا،  آداب ورود، حدِّ خصوصی و عمومی 
بودن و سایر ویژگی های فضا کشف می شود. احتساب ورودی به عنوان یک مکان برای اتصال ،  توقعات خاصی را بر اساس تصویر ذهنی 
و تجربیات افراد می طلبد که آن را از حد درب ورودی فراتر می برد. توقعات مزبور مربوط  به ورودی هر مکانی است که نقش اساسی در 
دعوت کنندگی داشته و به عبارتی معرف نوع حضور در مکان است. بسته به نوع  ادراک، توقع از ورودی می تواند به دو دسته مؤلفه های 
عینی از جمله خوش نما بودن، تنوع، هماهنگی با جداره های اطراف و... و  مؤلفه های ذهنی از جمله صمیمّیت، اصالت، سرزندگی و... 
تقسیم شود. مهمترین عاملی که در شکل گیری یک حّس مکان در یک  کاربری مذهبی از دید شهروندان اهمّیت دارد و بایدبه آن توجه 
شود شامل القاء حّس آرامش و صمیمّیت و  افزایش سرزندگی،  تحرک و هوّیت به عنوان مؤلفه های ذهنی تعیین کننده در ورود و یا 
رّد پذیرش ورود و دعوت کنندگی حاصل از اولین سکانس دید  است. لذا آنچه بیش از همه در آفرینش »حّس مکان« در ذهن آنها از 

»امامزاده صالح)ع(« ثبت شده است آرامش، صمیمّیت،  سرزندگی و هوّیت بوده است. 
  اّما انتظاری که از »دعوت کنندگی ورودی« در یک کاربری تجاری می رود: ظاهری متفاوت و گاه هماهنگ، اصالت و تناسب  ورودی با 
مکان، خوش نما بودن و توجه به میزان روشنایی در شب و در مجموع سرزندگی فضا است و ذهنّیت شهروندان  از مراکز  تجاری خرید 
در تجریش نیز اهمّیت را به روشنایی، اصالت و هوّیت ورودی در پذیرش دعوت کنندگی به مکان، در درجه اول و  تنوع فرمی، هماهنگی 

و خوش نما بودن را در درجه بعدی داده است.  
راهبردهای طراحی در زمینه ارتقاء دعوت کنندگی ورودی با استفاده از مؤلفه های تأثیرگذار سیما و منظر شهری به شرح زیر  می باشند:  

 -  ارتقاء عملکرد فضای ورودی با رویکرد تقویت حّس گذر و سهولت جهت یابی؛
 -  ارتقاء کیفّیت منظر ورودی با نگرش ایجاد کشش بصری و حذف آلودگی های محیطی؛

 -  ارتقاء هوّیت ورودی با رویکرد شخصّیت بخشی و حفظ هوّیت تاریخی و اصالت بناهای تجاری؛
 -  ارتقاء جذابیت های کالبدی و پویایی عناصر سیمای کاربری ها؛  

 -  افزایش خوانایی و هدایت دید؛
 -  ارتقاء پذیرندگی با رویکرد حفظ، تقویت و استحکام دیدها و مناظر طبیعی و مصنوع. 
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دیگر تمایل دارد که »بودن در مکان« را به »حّس مکان«  ارتقاء 
داده و آن را دارای اعتبار نماید. 

ذهن، به شهروند اجازه می دهد تا  »مکان« را به گونه ای در ذهن 
 ثبت کند که می خواهد با آن تعامل بیشتری داشته باشد؛ به عبارت 
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