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 چکیده
 هنوز پابرجا هستند و ديده می شوند.تقلید شده از مکتب شیکاگو شهرسازی در شهر های ايران 

با توجه به اينکه طرحواره های فکری مردم با محرک های مکتب شیکاگو)معماری مدرن( شکل گرفته اند، تغییر دادن آن دشوار است و 

برای بوجود آوردن  محیط شهریی کمک به تغییر طرح واره ها و همچنین همکاری معماران و سازندگان نیاز به علوم روانشناسی برا

 اسالمی الزم است.-سبکی ايرانی

 خیابان ها به کانال های ارتباطی بدون معنا و تنها با هدف برقراری عبور و مرور مبدل شده اند.در حال حاضر اکثر 

اهمیت شده و حفظ سوخت ها و منابع با ارزش اهمیت دارد بهتر است سعی شود مردم را به پیاده رو ها ز ئدر دورانی که معماری پايدار حا

که  طراحی روش هایبا کمک  و اين دعوت کنندگی میتواند  دعوت کردبصری  جاذبه های وسیله کمک گرفتن از و فضاهای شهری به

 صورت گیرد.مطرح میشود  

کمک مطالعات کتابخانه ای در حوزه معماری با همراهی علم روانشناسی و جامعه شناسی به طراحی  در اين مقاله تالش شده است تا با

 بستری مناسب برای دعوت کردن جامعه به سوی پیاده رو ها پرداخته شود.

ه به محله خارج در اين راستا بهتر است با کمک گرفتن از ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه هنجارهای منفی را از ذهن جامعه به صورت محل

 کرد و ارزش ها را به جامعه انتقال داد.

 

 فضاهای شهری، پیاده راه ها، نقش بندی ذهن، تأثیر بصری، روانشناسی:  واژه های کلیدی

 

  مقدمه
را می سازيم و سپس آن ها ما را می  فضاهای شهریابتدا ما  مردم تاثیر می گذارد.بر شخصیت و عملکرد محیط شهری 

های شهرهای ما هیچ . در حالیکه فضاا به مسیر زندگی ما نظم می بخشند و ارزش ها را به ما نشان می دهندسازند. آن ه

 ارتباطی با ما برقرار نمی کنند.

کافکا معتقد است که اشیا قابلیت درخواست کننده يا دعوت کنندگی دارند. مثال يک جعبه پستی به پست کردن نامه کمک 

 .می کند

 . ن داده می شودآیله نیاز ها و ارزش های مردم به ن معتقد بود که قدر يک شی به وسلويعالوه بر آن 

من يکی حاضر نیستم بخاطر مکانیسم های دفاعی زندگی کنم و يا بخاطر واکنش های »دکتر ويکتور فرانکل می گويد:

 (.1332فرانکل، «)معکوس بمیرم

 د و يا در اين راه جان ببازد.انسان می تواند بخاطر ايده ها و ارزش هايش زندگی کن

از شرکت کنندگان اظهار  %93دکتر ويکتور فرانکل در کتاب خود نظرسنجی عمومی در فرانسه انجام داد که نتیجه نشان داد 

اذعان داشتند که کسی يا چیزی در زندگی آنان هست که  %11داشتند که انسان چیزی الزم دارد که بخاطر آن زندگی کند و 

 خاطر آن بمیرند و اين درصدها با يک يا دو درصد اختالف بین بیماران او نیز وجود داشت.حاضرند به 
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پس ضروريست که در عین حال که خیابان ها دعوت کننده هستند طبق نیاز های مردم و ارزش های مردمی به طراحی و 

 اصالح وضع موجود پیاده راه ها بپردازيم.

روند طراحی مناسب با کمک گرفتن از طراحان و علم جامعه شناسی و روانشناسی قدم اول برای طراحی محیط پیدا کردن 

 (.1 نمودار)ی جان بخشی به محیط شهری می باشدبرا

 

 :روند طراحی در معماری1نمودار

 
 

 روند طراحی
 :در طراحی دو جنبه زير حائز اهمیت است

 طراح -1

 ناظر -2

 

 طراح -1

 برای طراحی دو مقوله محیط و شناخت محیط پیش روی طراح قرار می گیرد.

 نظر بگیرد. محیطی قرار دارد که طراح می بايست به اين محیط توجه کند و تعاريف محیط را در طراحی در ناظر يا جامعه در 

، سواالت مربوطه در ذهن "شناخت"برای طراحی محیط ابتدا الزم است شناخت از محیط،  توسط طراح صورت بگیرد و در راه 

 طراح شکل بگیرد.

پذيری و ارزش پذيری از محیط به روند خاصی نیاز دارد که طراح اين روند را می  سپس توجه به اين نکته که ناظر برای الگو

 تواند در محیط پیاده کند.

 

 

 

 روند طراحی

 طراح ناظر

 شناخت محیط

 انواع محیط

 قرارگاه های رفتاری 

 کالبدی

 اجتماعی

 روانشناختی

 رفتاری

لگوها شاخص رفتارا  

 محیط فیزیکی

 طرح سواالت

 تأثیرپذیری ناظر از محیط

 ادراک از محیط

ای هدایت رفتار انگیزه بر  

 فعالیت و تکاپو در ذهن

 بیننده

 تأثیر پذیرشدن ذهن ناظر

 ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه

 حافظه اجتماعی

 راه های تأثیرپذیری

 حقیقی و واقعی و عینی

 پدیدارشناختی

 خودآگاه  

 ناخودآگاه

گانه 5خواص   

 استعاره

گانه 4عناصر   

 حس بصری

 بافت
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 محیط -1-1

آنچه معماران طراحی می کنند محیط باالقوه ايست برای رفتار انسان و آنچه شخص استفاده و تحسین می کند محیط موثر 

محیط يعنی  ته شده در زندگی مردم فهم چیستی معنای محیط است.له مهم در درک نقش محیط ساخئمس برای اوست.

 فضای اطراف که معیار تعريف محیط است.

 پس هر تعريفی بايد بر مبنای فضای اطراف باشد و پیدا کردن اينکه چه چیز مردم را احاطه می کند.

 محیط های اطراف انسان شامل : محتوای زمینی، جانداران، اجتماعی، فرهنگی، 

 

 انواع محیط -1-1-1

 :محیط بر چهار نوع

 کالبدی: مکانی، زمینی و جغرافیايی -الف

 اجتماعی: افراد، گروه و نهادها -ب

 روانشناختی: يعنی تصاوير ذهنی مردم -ج

 رفتاری: عواملی که خود واکنش نشان می دهد -د

های جامعه بصورت محلی شناخته شوند و  برای طراحی مطلوب بهتر است با کمک جامعه شناسان ارزش ها و بايد ها و نبايد

راه انتقال ارزش ها و درمان هنجارهای منفی موجود در جامعه را از طريق بررسی محیط رفتاری به مردم پیدا شود و آن را به 

 صورت کالبدی با همکاری معماران به جامعه انتقال دهند.

 

 قرارگاه های رفتاری -1-1-2

شامل مجموعه قرارگاه های رفتاريست که درون يکديگر قرار دارند و فصول مشترکی باهم دارند. اين قرارگاه های  محیط

 :رفتاری دارای دو عنصر اساسی اند

 الگوی شاخص رفتار -الف

 محیط فیزيکی -ب

مک فرم های انتزاعی در محیط فیزيکی بگنجانیم. محیط فیزيکی بهتر است برای طراحی موثر تر الگوی شاخص رفتار را به ک

ساختاری کالبدی است مرکب از سطوح مرتبط به هم و متشکل از الگوهايی خاص که فضايی باز و سبز، ساختمان ها و 

يا محله  چیدمان فضا را تشکیل میدهند. محیط فیزيکی می تواند شامل ارزش ها و الگوهايی باشد که مثبت هستند و جامعه

 مورد نظر پذيرای آن هاست.

بستری دلپذير و خوشايند برای پذيرش الگوهای شاخص  ،همچنین به وسیله طراحی قرارگاه محیط فیزيکی سبز و آرام و زنده

اغذيه مردم، و فراهم کردن محیطی برای برای رفتاری محیا می شود. عواملی مثل فضای راحت نشستن ، نور خوب، مکانی 

ن مردم با يکديگر در طراحی محیط فیزيکی پويا موثر است در غیر اين صورت محیط مرده است و پذيرای مالقات کرد

 الگوهای رفتاری در ذهن مردم نمیباشد.

سبز  ،نیز درمورد پارک شهری به اين گونه است که بجای آنکه پارک در شهر باشد بايد شهر در پارک باشدبرادبنت ديدگاه 

 تصديق می کند.بودن محیط فیزيکی را 

 قابلیت های محیط به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند.

در محیط با کمک گرفتن از قابلیت های مستقیم می توان بین محیط های مختلف با هنجار های مختلف هماهنگی ايجاد کرد 

 و با کمک قابلیت های غیر مستقیم الگو ها و نماد ها را به تصوير کشاند.
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 شناخت  -1-2 

 برای طراحی شناختی الزم است که شامل تحلیل، طراحی، ارزيابی و انتخاب باشد.

 برای شناخت بايد پرسش هايی در مورد حال و آينده صورت پذيرد.

 اينکه چگونه خیابان ها را تاثیر گذار و پذيرای ارزش های جامعه کنیم؟

 خشیم؟هبود برا بالگوهای رفتاری منفی جامعه می توانیم چگونه 

 کدام ارزش ها نزد جامعه خوب تعريف میشوند تا از آن ها به عنوان دعوت کنندگی استفاده کنیم؟

ارزش می باشد، کدام  آناز آن جايی که انتقال ارزش از راه نا خوداگاه شامل عدم اختیار جامعه در پذيرا بودن يا نپذيرفتن 

 دارا میباشند؟ارزش و هنجار ها حقیقتا صالحیت انتقال به جامعه را 

 

 ناظر -2

 :روند تاثیر پذيری ناظر از محیط
 ادراک از محیط -2-1

 :در درک انسان از محیط عوامل زير تاثیر گذارند

 ضمیر خودآگاه و ناخود آگاه -2-1-1 

 حافظه اجتماعی -2-1-2 

 راه های تاثیر گذاری -2-1-3 

 

 واقعیت يا محیط ساخته شده توسط طراح.  انگیزه برای هدايت رفتار از طريق ارتباط گرفتن با  -2-2

 خالقیت و تکاپو در ذهن بیننده -2-3

 تاثیر پذير شدن ذهن ناظر -2-4

 

 ادراک -2-1

محیطی است که انسان در آن زندگی می کند و سپس بررسی راه هايی که انسان به  ، ادراکادراکدر شناخت قدم اول 

 .کمک آن محیط را درک میکند

ته شده در زندگی مردم نیازمند فهم درک محیط انسان است اين مطلب موضوع مطالعه رفتار شناسان درک نقش محیط ساخ

 است.

اعتقاد به درک نقش اساسی محیط ساخته در تعیین الگوها و ارزش های رفتاری اجتماعی انسان توسط طراحان محیط و اغلب 

 اصالح گران اجتماعی و معماران ضروريست.

ادراک است. ادراک انسان به حواس او متکی است. روش های متفاوتی برای ادراک انسان  ،با واقعیتوسیله ارتباط شناخت 

له اين است که ادراک انسانها نیز با هم متفاوت است و هر ملیت يا محله ای میتواند ارزش های متفاوت و در ئوجود دارد و مس

 نتیجه ادراک های متفاوتی از فضا داشته باشند.

 

 ضمیر خود آگاه و ناخودآگاه -2-1-1

 :جهان دو نوع است

 حقیقی و واقعی و عینی  -الف

تقسیم می شود که تحت تاثیر قرار دادن الگوهای رفتار و  "نا خودآگاه"و  "خود آگاه"که به دو قسم  پديدار شناختی   -ب

 واکنش های روحی هستند . 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 5 

 اين بحث به مبانی روانشاسی گشتالت باز میگردد .

 :گاهدآضمیر خودآگاه و ناخوتوضیح 

گاه آانسان بستگی دارد. انسان دارای دو ضمیر ناخود "ضمیر"ت پرداختی از طبیعت به اطالعانحوه ثبت درک و پردازش از

ن را دارد که بدون هیچ آگاه انسان محل پذيرش اطالعات معمار است. اين ضمیر قدرت آگاه است. ضمیر ناخودآو خود 

 به مقصد مورد نظر هدايت کند. راهنمايی خارجی او را

 

 حافظه اجتماعی -2-1-2

ا خصوصی و حافظه مشترک يا اجتماعی. حافظه يتقسیم کرد ، به حافظه صرفا شخصی حافظه را می توان به دو دسته 

 . شخص می میرندهای غیر مشترک مخصوص با مرگ 

 اما حافظه اجتماعی جاودانه به زندگی ادامه میدهد. و در طراحی ها بايد به حافظه اجتماعی توجه شود.

 

 راه های تاثیر گذاری -2-1-3

 انتقال واقعیات محیط به ناظر از طريق حواس انسانی صورت میگیرد که به شرح زير است:

 

 حواس پنج گانه -2-1-3-1

 ریحس بص -2-1-3-1-1

 .توان فضاهای شهری را زبان بصريی دانست که پیام ها را انتقال می دهد می

 که همان زبان بصری میباشد.هنیت خودش به عینیت است ذمعمار در ذهن خود کلیتی را شکل میدهد و هدف معمار تبديل 

 .غیره استعناصری که معمار میتواند برای انتقال پیام خودش استفاده کند خط ، سطح ، حجم، رنگ و 

 :پیام ها با سه روش منتقل می شوند

 بازنمايی  -الف

 همان نقوش گره و به کار گیری هندسه راست گوشه در معماری اسالمی است. يا تجريدی -ب

 نمادين -ج

تاب تصوراتی که مردم از محیط خود دارند نوعی طرح واره ذهنی است . اين طرح واره ها می توانند آنگونه که کوين لینچ در ک

)تصوير شهر( معرفی کرده تصوير شمايلی يا بازنمايی، يا آنگونه که توسط آنسلم استراوس در کتاب )تصاوير شهر آمريکايی( 

 بحث شده  تصاوير تداعی کننده يا نمادين باشد.

نمادگرايی محیط ساخته شده عامل مهمی در دوست داشتن و دوست نداشتن محیط توسط مردم است و نقش مهمی در 

 راحی دارد.ط

بل فهم است و يکی از داليل انسان تمايل دارد که ساخت کالم و گفتار را با ساخت بصری مربوط کند علت اين تمايل کامال قا

ن ناشی از طبیعت بشر است. همانطور که میدانیم راه انتقال علم روانشناسی زبان است اطالعاتی که ما به صورت آعمده 

نوع سیستم سمبل ها يا صور رمزی گوناگون ، بازنمايی و شبیه سازی ، انتزاعی قابل تحلیل  تصويری دريافت میکنیم بر سه

 هستند

 مهمترين عنصر بصری از نظر بار احساسی و عاطفی است بنابراين دارای نیروی ويژه ای در انتقال اخبار بصری است.نیز رنگ 

که دارای معانی رمزی نیز است و معانی بسیار زيادی با آن رنگ نه فقط دارای معانی عام است که مورد قبول همگان است بل

 منتقل میشود.

 .ن را به هدفی خاص در انتها سوق دادآشفتگی استفاده کرد و آگاه از آرتیب رنگ ها میتوان به صورت خود در استفاده از ت
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 بافت -2-1-3-1-2

اين در خیابان های ما کمتر ديده شده ولی با  بافت هم میتواند کیفیت بصری و هم کیفیت حسی المسه داشته باشد که

 .میتوانیم تاثیر گذاری بیشتری در انتقال پیام خود داشته باشیم تلفیق اين دو حس

 

 استعاره -2-1-3-2

 کاربرد استعاره و تمثیل در طراحی نیز برای انتقال ايده های معمار کاربرديست.

 

 عناصر چهار گانه -2-1-3-3

یمی ايران دارای ارزش است و ب در فرهنگ ايرانی و شرايط اقلاستفاده می شود. آ ی قطب بندی فضابرا در معماری بآاز 

 ا است.هن ربآمثل 

 

 
 : ارتباط عناصر چهار گانه با تاثیرپذیری ناظر از محیط 1شکل

 

 :کر شده در باال ممکن است متفاوت باشدذتاثیر بصری هر کدام از روش های انتقال پیام 

 ی يا محیط زندگی معانی زيادی را به طور همزمان در خود دارد.هر اثر هنر

 ز اهمیت است.ئدر اين میان توجه به اين موضوع که نو بودن مترادف موفقیت نیست نیز حا

انسان مخلوق تطبیق پذير است اما ادراک وی از محیط تحت تاثیر چیز هايیست که با آن انس میگیرد. در عین حال بايد 

مردم با شرايطی که )ارزش های انسانی( را تهديد به تخريب می کند نیز تطبیق پیدا میکند. پس بايد به طرح  توجه داشت که

 ها و تمام تاثیرات خودآگاه و ناخوداگاه آن توجه داشت تا تاثیر مخرب روی ارزش های جامعه نداشته باشد.

ه شود اگر از ديد بصری و جامعه در فضا ارزش مثبت بايد توجه شود که اگر در طراحی ها نوعی نظام ارزشی به کار گرفت

قلمداد شود دلپذير به حساب می آيد و اگر منفی قلمداد شود ناخوشايند به حساب می آيد و اين مسیله کلی طراحی کردن 

 .فضاهای شهری را غیر ممکن می کند

 

 انگیزه -2-2
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تزاعی انگیزه انسان را برای هدايت رفتار او چه به صورت انگیزش نیروی هدايتگر رفتار است و میتوان به کمک فرم های ان

 خوداگاه و چه به صورت ناخوداگاه برانگیخته کرد.

 يه طراحی محیط بر اساس مفاهیم نیاز های انسانی يک ضرورت است.رنظ

های تعلق و دوست داشتن، مازلو سلسله مراتبی از نیاز هارا اينگونه بیان می کند: نیاز های فیزيولوژيک، نیاز های ايمنی، نیاز 

 نیاز به قدر، نیاز به خود شکوفايی؛، نیاز های شناختی و زيبا شناختی.

 

 خالقیت و تکاپو -2-3

 :ل تشخیص دادئفعالیت اصلی را در توسعه حل مسا 3جان آلگر و کارل هیز 

 مرور اطالعات تاريخی -الف

 خالقیت فردی -ب

 خالقیت گروهی -ج

 : الق از ديدگاه جفری برادبنتيشه خسه فن رشد دهنده اند

 فهرست های بازبینی -الف

 روش های تعامل -ب

 فنون روانکاوی -ج

اين نکته مهم است که فنون روانکاوی برای خالقیت گروهی و فردی الزم است پس معمار برای ايجاد خالقیت و تکاپو در ذهن 

در اين روش به کمک فرم های انتزاعی از طريق  ستفاده کند.بیننده و جامعه بهتر است از فنون روانکاوی  برای تاثیر بیشتر ا

 (.2)نمودارنشناسان به طراحی محیط میپردازيمطراحی های روا

 

 :نحوه ارتباط محیط با ناظر2نمودار

 
 

 یگیرنتیجه
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کشد و همه شاخه ها  سمان میآدر خاک محکم است و تنه اش سر به  درختی بزرگ که ريشه هايش جامعه سنتی به مثابه   

 .يین درخت توجه کنیمآد و ما بايد به تنه نگهشان میداراز ريشه تغذيه میشوند و 

يک مشاهده گر برای کشف معنا مجبور نیست به تمام عوامل موجود در شعاع ديد خود توجه کند. بنابراين توجه کردن با 

توجه می کنند. اين توجه به تجربه  دمردم به چیزهايی که میشناسند و انگیزه تشخیص آن را دارن. انتخاب بیننده انجام میشود

 پس در طراحی بهتر است به ارزش های انسان ها توجه شود تا محیط شهری تاثیر گذار بشود. قبلی آنها بستگی دارد

 هنی مختلفی را از جهان اطراف خود می سازند و اين تصاوير چون عین واقعیت نیستند متفاوتند.ذفراد مختلف تصاوير ا

حله به محله باشد به گونه ای که تفاوت ارزش ها در هر محله باعث ه می تواند طراحی مئلی اين مسپس بهترين راه حل برا

 ايجاد تغییراتی در طراحی های فضای هر محله با محله ديگر شود.

 ايجاد نظم کلی در فضا مهم است و فضا بايد هدايتگر باشد.

که بهتر است به آن توجه  امری استکننده با ساير محله ها  بستری پويا و زنده و ارتباط برقرار در در نتیجه طراحی انتزاعی

 شود.

 ن عاملی تعیین کننده است.آو تغییر  محیطيگر در درک رابطه اشخاص با يکددر اين راستا 
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