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  نقش منظر خیابان در ارتقاء حس مکان

 
 * سمیه ذبیحی:مولف 

  Smh_zabihi@yahoo.com مشهد،مهندس سمیه ذبیحی -1

 

 

  چکیده
ايجاد منظر شهري  .استوکارکردي موجود در سیماي آن خیابان  برگیرنده کلیه عناصرکالبدي خیابان در هر منظر

و به  اجتماعیبیشتر شهروندان و افزايش تعامالت  هرچه ، می تواند زمینه ساز حضورو در ارتباط با هويت خیابانمطلوب 

و در ارتباط با حس خیابان مطلوب منظر  لذا توجه به کیفیت هاي. شهري و پیوند با گذشته شودوجود آمدن زندگی 

بر پايه شناخت عناصر بصري حاضر  پژوهش در همین راستا. گیرد حان و مديران شهري قراربايد در دستور کار طرامکان 

 راصول، معیارها و شاخص هاي منظر د دستیابی بهبا هدف  و خیابان و عوامل تأثیرگذار بر منظر و حس مکان خیابان

توصیفی، تحلیلی، تحلیل  وهشانجام اين پژ استفاده شده درروش  .پذيرفته استصورت  اهارتقاء حس مکان خیابان 

روش گردآوري اطالعات به صورت اسنادي و کتابخانه اي جهت بررسی و تحلیل . محتوايی و ارزيابی استفاده می شود

ز جمله نتايج بدست آمده در اين پژوهش تأثیر مولفه هاي مختلف در ضعف و ا. میباشدمطالعات و اسناد مرتبط با موضوع 

ت؛ در واقع وجود و يا عدم وجود يک مولفه کیفی، وابسته به ديگر مولفه هاست و در حقیقت يا قدرت ديگر مولفه هاس

براي رسیدن به يک مولفه کیفی همچون حس مکان در يک فضاي شهري، می بايست تعداد زيادي از مولفه هاي ديگر را 

به حدي است که در برخی موارد عدم  اهمیت اين موضوع. ايجاد نمود و يا در برخی موارد بايد يک مولفه را محدود کرد

وجود يکی از مولفه ها به شدت درگیر مولفه هاي تأثیرگذار است و به صورت زنجیروار ديگر مولفه ها را تحت تاثیر خود 

هاي مهم و هاي مطلوب، می بايست مولفهبه همین جهت براي رسیدن به اهداف تحقیق در طراحی مکان. دهدقرار می

ها با مولفه تأثیرگذار در هدف مشخص هدف مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار گیرد و ارتباط اين مولفهتأثیرگذار در 

  .گردد

 

  هويت، منظر شهري، خیابانحس مکان،  :هاي كلیدي واژه          
 

  مقدمه - 
اين فضاها بايد داراي شرايطی باشد که فرد بتواند . فضاهاي شهري عرصه حضور شهروندان در قلمرو عمومی شهر هستند

فضاي شهري داراي ساختاري است سازمان يافته، آراسته و داراي نظم . آن ها را درک کند و تصوري در ذهن خود داشته باشد

هم (. 9591757زوکر، )کار می رود و بر قواعد معین و روشنی استوار است  که به صورت کالبدي براي فعالیت هاي انسانی به

چنین فضاي شهري، مکان اصلی وقايع و حوادثی است که امروز و ديروز را به واسطه نقش خالقی که بر عهده دارند، پیوند می 

مکان آمد و شد میان خاطرات گذشته، از همین رو فضاي شهري را بايد . دهند و میان امروز و فردا، گفتگو برقرار می سازند

 [1] .زندگی حال و انتظارات آينده دانست 

نزد ساکنین شهر، حامل معناست؛ به نحوي که تاريخ، فرهنگ، طبیعت و خاطرات جمعی نسل هاي  "منظر شهري"

نزد شهروندان شناخته ذهنی  -در واقع منظر شهري به عنوان پديده اي عینی. مختلف را از ديدگاه هاي متفاوت بیان می کند

جدا باشد و منظر شهري نیز نمی تواند  "ذهن"نمی تواند از  "عین"بايد توجه داشت در اين نگاه جديد ديگر . می شود

                                                 
مکان، نمونه  سارتقاء حاين مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد سمیه ذبیحی، با موضوع طراحی منظر خیابان جهت - 1

 .میباشد 1971سال دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، خیابان آخوند خراسانی مشهد،9 موردي
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منظر شهري در ابتدا ادراکی محسوس از محیط شهر در ناظر پديد می آورد و به دنبال . تعريف شود "عینیتی مستقل از انسان"

ذهنی بودن آن خالصه  -از اين رو ويژگی اصلی منظر شهري را می توان در عینی. ت ناظر تکمیل می شودآن در ارتباط با ذهنی

 [1]. نمود؛ که در تعامل میان انسان و محیط آشکار می گردد

از سوي ديگر جین جکوبز با تأکیدات خاص روي ويژگی هاي خیابان به عنوان مهم ترين عنصر منظر شهري، معتقد است 

هنگامی که خیابان هاي شهر، زيبا و جالب باشد آن شهر سرزنده؛ و زمانی که خیابان . خیابان هاي شهر به خاطر خواهند ماند

در نتیجه خیابان ها به واسطه منظر . [9]آور به خاطر آورده خواهد شد  هاي شهر زشت و خسته کننده باشد، آن شهر مالل

عینی خود، چگونگی ارتباطشان با يکديگر و وضوح و خوانايی شکل ظاهريشان و تجهیزات و عالئم گرافیکی موجود در آن ها، 

 .منظر ذهنی در افراد ايجاد خواهند کرد

عرصه مناسبی براي تقويت رابطه شهر و انسان هستند؛ اما به دلیل اينکه بنابراين از طريق تقويت منظر شهري، خیابان ها 

طراحان و برنامه ريزان نقش چندانی در تنظیم و طراحی اين فضاها خصوصاً در رابطه با خصوصیات فرهنگی و نیازهاي 

بهبود منظر ذهنی و  اقتصادي شهروندان نداشته اند، نیازهاي شهروندان جهت ايجاد مکان هاي جمعی به منظور-اجتماعی

ادراکی آنان و تأثیرات روان شناختی جمعی و منظر شهري و وجود حس مکان میان ساکنان و شاغالن در محیط شهري به 

 . علت ارتباط ضعیف میان منظر ذهنی و منظر عینی آنان توجهی نشده است

ت هايش با ساير مکان ها، شناخت خود اين هويت در تفاو. هم چنین منظر خیابان بايد از هويت بصري برخوردار باشد

مکان، به ياد ماندنی بودن آن، سرزندگی و انعطاف پذيري اش تعريف پیدا می کند؛ به اين معنی که يک خیابان نبايد همانند 

اين خصوصیت، زمینه ساز اصلی يک منظر شهري . در واقع هر فضايی بايد داراي حس مکان باشد. صدها خیابان ديگر باشد

با وجود اين خصیصه، فرد با محیط اطرافش ارتباط برقرار می کند و زمینه بصري براي ايجاد حس تعلق به . ه استپاسخد

محیط فراهم می شود و خیابان هاي شهري از اين حیث که عالوه بر زندگی جمعی، حضور فردي افراد را هم فراهم می آورند، 

وزه وجود اين کیفیت در خیابان ها به دست فراموشی سپرده شده و خیابان قدرت بااليی در ايجاد کیفیت مذکور دارند؛ که امر

 [4] .ها به مرور زمان خصیصه هاي وجودي خود را ازدست داده اند

محسوب می شوند؛ به ويژه در دوران قديم که هر يک از ها محالت و خیابان ها از ساختار اصلی و هويت بخش شهر

با توسعه شهر، حس مکان اين فضاها نیز تغییر کرده است و همانطور که . ود را داشته اندمحالت و يا خیابان ها هويت خاص خ

به سمت توسعه آتی شهر می رويم، گسست بین بافت قديم و جديد شهر بیشتر شده و کمتر رنگ و بوي محالت قديم و هويت 

رگذار بر منظر شهري خیايان ها در راستاي ارتقاء لذا هدف از اين مقاله بررسی و شناخت معیارهاي هاي تاثی. قديم شهر را دارد

 .می باشدها حس مکان در خیابان 

 

 تحقیق مبانی نظري-2
 تعاريف حس مکان-

حس مکان به معناي ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آن ها از محیط خود است که شخص را در 

اين . که فهم و احساس فرد با زمینه معنايی پیوند خورده و يکپارچه می شوددهد؛ به طوري  ارتباط درونی با محیط قرار می

 .گردد حس عاملی است که موجب تبديل يک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاري ويژه براي افراد خاص می

روابط اجتماعی  حس مکان عالوه بر اين که موحب احساس راحتی از يک محیط می شود، از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم،

و فرهنگی جامعه در يک مکان مشخص حمايت کرده و باعث يادآوري تجارب گذشته و دست يابی به هويت براي افراد می 

 .شود

در . گردد حس مکان عاملی است که موجب تبديل يک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاري ويژه براي افراد خاص می

وي ارتقاء فضاي شهري به مکان اند به تجربه بهتر مکان کمک شايانی کند که در گرتو واقع بايد گفت که حس مکان می

 [5.]است
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سعی دارد تا از طريق دريافتن اشتراکات و تمايزات . انسان براي شناخت خود و به دست آوردن هويتش شروع به تالش می کند

که هايی از وجود خود در دنیاي بیرون، به نوعی به خود در اين روند با يافتن ت. خود با دنیاي بیرون به شناختی از خود برسد

 .نزديک می شود و از کشف وجوه تمايز خود با دنیاي بیرون بهتر درک کند

وي با ديدن خود و صفات خود در . امل انسان در دنیاي بیرون، به درک کامل تري از خويش نائل می شودوبرآيندي از اين ع 

حال هر چه فضا، انسان را بیشتر مخاطب قرار دهد . اره اي از وجود خود را احساس می کنديک شیء آن را به خود نزديک و پ

خاطره ها، انتظارات و آرزوهاي   هماهنگ تر بوده، در با عادات و الگوهاي رفتاري ويو با او در تعاملی دوسويه تر قرار گیرد، هر ق

 [6.]نسان به وجود خواهد آوردوي را بیشتر پاسخ دهد، اين فضا تعلق خاطر بیشتري را در ا

در پديدارشناختی مکان، . دهد هاي فردي و جمعی است که توأم با مکان رخ می ها و روايت اي از حکايت حس مکان مجموعه

اي که از طريق  يکی از نقش هاي مهم معماري تحقق عینی حس مکان است، به گونه. ترين رکن در ادراک است تجربه اصلی

 [9.]نتزاعی به مکانی ملموس تبديل شود و شخصیت خود را به دست آوردچنین حسی، فضاي ا

از ديدگاه شولتز، مکان فضايی است که احساس می شود، درک می شود و سپس با خاطره عجین می شود و بنابراين در حاالت 

 .گردد تشکیل مینامیده می شود، « حس مکان»روحی و خاطرات بشري است که احساس نسبت به مکان و آن چه به رايج 

در واقع بايد گفت که . تنها در صورت برانگیختن حضور و وجود آدمی در فضا است که چنین فضايی امکان ارتقا به مکان را دارد

 .مکان به واسطه درک آدمی از حضور و وجود خود در فضاي شهر حاصل می شود

انسان به حضور و وجود خود در آن ادراک و شناخت در نتیجه چنین ديدگاهی است که شولتز مکان را فضايی می داند که 

 [5.]کند در اين رابطه شولتز براي انسان چهار ويژگی می داند که به واسطه آن ها با محیط ارتباط برقرار می. دارد

 ديدگاه ها پیرامون حس مکان          -

هاي ارزيابی حس مکان در خیابان بیان می  جهرا سن "محوري ضمائم فضا، حس هويت، تعامل اجتماعی و پیاده"کیم و کاپالن 

 . کنند

 .شامل حس رضايت از اجتماع، حس هم پیوندي، حس مالکیت و اقامت طوالنی مدت می باشد9 ضمائم فضا

هويت اجتماع . شوند هاي جمعی و فردي با حدود فیزيکی تعريف شده و ويژگی هاي مشخص تعريف می شناسه9 حس هويت

لی محیط طبیعی و ساخته شده دارد و از طريق تمايز و يگانگی، پیوستگی، معنی، تناسب و سازگاري و هاي مح داللت بر جنبه

 .همبستگی تعريف می شود

 .تعامل اجتماعی شامل ارتباطات همسايگی، رويارويی تصادفی، همکاري اجتماعی و حمايت اجتماعی می شود

 فیزيکی براي پیاده در مقابل سواره  روي، فراهم آمدن محیط شامل قابلیت پیاده9 پیاده محوري

 نزديک بودن مسیرهاي پیاده روي 9 نزديکی مسیرهاي پیاده

قابل دسترس بودن مرکز اجتماع، محل کار و يا ساير جوامع با وسايل نقلیه عمومی مقیاس انسانی و 9 وسايل نقلیه عمومی

 [8]فعالیت هاي حاشیه خیابان 

 شورتريج 

هاي کالبد  او سنجه. هفت سنجه اصلی را براي ارزيابی فضاهاي شهري در دست يابی به حس مکان مورد بررسی قرار داده است

فیزيکی، حس مالکیت، شخصیت ويژه فضا، سازگاري با نیازهاي انسان، حضور طبیعت و وجود عرصه هاي متنوع عمومی و 

 [7.]را به عوامل خرد تفکیک نموده استخصوصی 

 تا و رنهپور

گیري موفقیت فضاهاي  به عنوان مولفه اصلی اندازه "حس مکان در زندگی خیابانی"پورتا و رنه در پژوهش خود به جستجوي 

     .گیرد هاي آنان دو گروه اصلی بافت شهري و خیابان ها را دربر می مولفه. شهري بودند

 کاربري، قلمرو خصوصی و عمومی، تنوع (جريان پیاده)عابرمداري 9 هاي بافت شهري سنجه
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جین جیکوبز، نفوذپذيري، خوانايی، تعداد ساختمان ها و قطعات زمین،  "چشمان مراقب ساختمان"طبق نظريه 9 نظارت طبیعی

-5پیوستگی نما، -4، شفافیت و اتصال بصري-9نمود تمامیت نماي خیابان، -1، آشکاري خط آسمان-1هاي خیابان ها،  سنجه

با اين ) پیچیدگی بصري-6، (.ثیرگذار استأعرض عبور بر میزان برقراري تعامل اجتماعی بین افراد ت)موم عرض محل عبور ع

لفه رنگ، نما، مبلمان شهري و ؤلفه با چهار زيرمؤويژگی چند بعدي اين م. گردد مولفه میزان تنوع منظر خیابان ارزيابی می

لفه ؤهاي نشستن، م ويلیام وايت معتقد است تعداد فرصت. هاي نشستن تعداد فرصت -9، (شود گیري می کفسازي خیابان اندازه

( ها ها و صندلی کافه هاي کوتاه، کناره باغچه ديواره ها، ها، پله مانند نیمکت) هاي شهري است اولیه در موفقیت اجتماعی میدان

منفی در پتانسیل منظر خیابان براي  ثیرألفه به تمامی عناصري که تؤاين م) ثیر منفیأعناصر با ت-8 .شود گیري می اندازه

 [11] .(عناصري مانند ديوارهاي خالی. کند حصول حس خوب در کاربران دارد، اشاره می

 مونت گومري 

الگوئی جهت شناسائی مجموعه عناصر شهري که به ايجاد حس مکان کمک می کنند را ارائه کرده است؛ که شامل سه مولفه 

 .و زير مجموعه هاي آن ها می باشد "سیماي شهري"و  "فعالیت"، "فرم"اصلی 

 فعالیت

سرزندگی و نشاط شهري به انبوه آدم هاي . نشاط شهري و تنوع9 فعالیت نتیجه دو مفهوم کامال مجزا اما مرتبط به هم است

ل در خیابان خیابان و جريان پیاده ها و هم چنین به تعداد رويدادهاي فرهنگی، جشن ها و جشنواره هايی که در طول سا

 .جريان دارد وابسته است و همیشه پرتحرک ترين نواحی، نواحی متنوع شهرها هستند

 سیماي شهري

هر مکانی ضمن آنکه هويتی دارد، داراي يک سیماي شهري است که از امتزاج ادراک، معرفت، مشاهده و نیز شخصیت فرهنگی 

اد تعلق خاطر، خوانايی، آگاهی و پذيرا بودن می تواند در افزايش هم چنین ايج. افراد و يا گروه هاي اجتماعی حاصل می شود

 .حس مکان مؤثر باشد

 فرم

 [11.]شامل تراکم، اختالط کاربري ها، قابلیت انطباق، مقیاس انسانی و روابط اجتماعی و قلمروهاي عمومی 

 عوامل تشکیل دهنده حس مکان -

 توان می را مکان حس دهنده شکل عوامل مکان، مختلف حس سطوح و مختلف هاي ديدگاه در مکان حس مفهوم به توجه با

 .کرد بیان زير صورت به کالبدي و( شناختی)غیر کالبدي  گروه عوامل دو در

 

 (ادراكی و شناختی)عوامل غیر كالبدي  -الف

 يا خودآگاه صورت به گروه يا شخص که هايی و کیفیت نمادها معانی، از پیچیده است ترکیبی مکان حس شد گفته که چنان

 شود می رمزگشايی توسط فرد مکان ادراک از پس که مفاهیمی و معانی. کنند می ادراک خاص اي يا منطقه فضا از ناخودآگاه

 مکانی خاص با رابطه هرگونه يا عاطفه يا حس يک معناي به تنها مکان صورت حس اين در. هستند مکان حس ايجاد عوامل از

 پیدا تعلق احساس مکان يک مفاهیم و اشیا اشخاص، به موضوعات، آن با فرد که است شناختی ساختاري و نظام بلکه نیست،

 در مکان يا فضا توانمندي مکان حس که نیستند؛ چرا خاص محیطی در زندگی به قادر مکان حس بدون افراد رو اين از. کند می

 موجود موضوعات ساير و مفاهیم، اشخاص تمامی با فرد رابطه مکان حس، اين با و است مکان کلیت نسبت به خاص حسی ايجاد

 يعنی معناي عاطفه به بلکه نیست؛ ادراک از قبل مرحله احساس معناي به حس اين مفهوم، در. کند می تأمین را مکان آن در

 و شخصیت نقش و کنند می ايجاد متفاوتی هاي حس افراد مختلف در ها مکان ترتیب اين به. است شناخت از پس مرحله

 فضا او براي ديگر کند می ايجاد تعلق و حس مکان فرد در که فضايی. است مؤثر حس اين دريافت در ها انسان تجارب گذشته

 می آن با را و اتفاقات ها فعالیت تمام مردم که شود می کلیتی مکان صورت اين در. شود مکان می يک به تبديل و نیست

و  فضا نماز، مردم،. مجرد اشکال با نه شوند می مواجه مسجد مکان شوند با می وارد مسجدي به که وقتی مردم مثالً .شناسند
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 از نیز اجتماع به تعلق .می شود مسجد مکان به احساس تعلق موجب ها فعالیت و اجزا وراي در که است مکان توانمندي همین

 از. کرده است تعريف محلی حس و اجتماع به تعلق شامل را مکان حس که هیومن است؛ چنان مکان حس ايجاد در مؤثر عوامل

 شخص مکان حس. است محیط آن از آگاهانه آن ها زياد و کم و احساسات خود محیط از مردم فردي ادراک مکان حس او نظر

 استیل فريتز. رسد می پارچگی يک به معنايی محیط زمینه با انسان احساس و فهم که دهد می پیوند محیط با اي گونه را به

 9او نظر از. دارد آن محیط با انسان ارتباط نحوه به بستگی محیط هر مکان حس است معتقد

. گیرند می آن از سپس و دهند می محیط به را منفی مثبت يا چیزهاي ها انسان يعنی است، تعاملی مکان و انسان رابطه -1

 .اثرگذار است آن ها بر محیط تأثیر کیفیت در مردم هاي فعالیت بنابراين چگونگی

چه  آن و رفتار مکان يک ترکیب از تجربه يک عنوان به حس مکان و است تعاملی يا روانی بلکه کالبدي، فقط نه مکان تصور -1

او  از مستقل و او بدون کند، می ايجاد مکان در انسان که از چیزهايی برخی ديگر بیان به .آيد می وجود به دهد، می آن به انسان

 .آيند نمی وجود به

 مکانی به انسان بنابراين .می گذارند مشابه تأثیرات هاي مختلف انسان بر که دارند قويی مکان روح چنان آن فضاها از برخی -9

 مکان مواجه با انسان که راهی ها مفهوم اين پیش و دهد می فرهنگی از مفاهیم اي مجموعه پیش، از کند، می زندگی آن در که

 و دارد وجود الگوهايی تأثیرات اين براي و گذارند می انسان تأثیر بر رفتاري هاي قرارگاه هم چنین. دهد می شکل را شود می

کوتاه  می تواند تأثیرات اين. گذارند تأثیر می رفتاري هاي قرارگاه بر ها مکان مراقبت و کالبدي طراحی با کیفیت نیز مردم

 [4.]باشد منفی مثبت و يا مدت، مدت، بلند

 عوامل كالبدي  -ب

 تناسب، مقیاس، تضاد، محصوريت، درجه مکان، مکان، اندازه حس و ادراک در مؤثر کالبدي عوامل ترين مهم استیل فريتز نظر از

 .است بصري تنوع و صدا بو، رنگ، بافت، انسانی، فاصله، مقیاس

 موجب را خاطره و شور سرزندگی، امنیت، شگفتی، رمز، لذت، و راز توهم، و تخیل تاريخ، هويت، نظیر خصوصیاتی هم چنین او

 به فردي تنیدگی درهم و منظر موقعیت، سه عنصر تعامل از مکان حس سالواسن نظر از. داند می مکان با متمرکز برقراري رابطه

 يکنواختی حوصلگی، چون بی مختلفی عوامل. نیست کافی مکان حس خلق براي تنهايی به از آن ها کدام هر آيد؛ که می وجود

 اصالت مالکیت، کالبدي، او شخصیت نظر از. می آيند حساب به مکان براي حس تهديدي ديجیتالی عصر ظهور و ها ساختمان

 مکان دهنده اجزاي تشکیل جمعی، و خصوصی فضاهاي و خورشید آسمان، گیاهان، مانند آب، طبیعت رفاهی، وسايل و ساکنین

 از هايی ايجاد مجموعه براي شده ساخته محیط و فضا معنايی ساختارهاي زو يان نظر از. مؤثرند مکان حس خلق در که هستند

 نام مانند با مکان افراد پیوند و ها بینی جهان ها، نگرش به مکان حس دارند و نقش مکان حس آمدن وجود به و خاص کیفیات

را  مکان حس اصلی متغیر سه او. دارد بستگی مکان با معنوي و پیوندهاي مکان هاي تجربه مکان، به مربوط حکايات مکان،

 .داند می محیط بصري با رفتاري قرارگاه هماهنگی و بصري محیط ادراک خوانايی،

 محیطی شخصیت و هستند متمايز و مشخص داراي شخصیت که شود می يافت هايی مکان در مکان حس شولتز نوربرگ نظر از

 است عاملی نیز مکان لینچ نظر از حس هم چنین. است رنگ و بافت شکل، مصالح، داراي که شده ساخته چیزهاي ملموس از

 شناسايی قابل و باشد داشته ادراکی قابل هويت بايد فضا و آورد می به وجود وحدت و کرده برقرار ارتباط مکان و انسان میان که

. باشد داشته همراه به نیز تعلق احساس تواند مکان می حس نوع اين. کند ايجاد مکان حس تا باشد نمايان و ماندنی ياد و به

 هاي صورت به را مکان با رابطه و داند اجتماع می حس و مکان با رابطه چگونگی را مکان حس بر مؤثر عوامل جنیفر کراس نیز

 و درونیت مانند هويت، عواملی با که کند می بندي دسته اجباري وابستگی و مادي عقیدتی، روايتی، معنوي، اي، نامه زندگی

 .کنند ايجاد می را مکان حس از مختلف تراز پنج رضايت مندي

 مکان حس ايجاد در خاص، هاي فعالیت تأمین و ايجاد معانی با محیط کالبدي هاي ويژگی دهد می نشان ها بررسی بنابراين

 هاي فعالیت انجام و امکان صدا دما، مانند محیط متغیر هاي ويژگی از رضايت مندي با فضا از ها تأمین فعالیت. است مؤثر
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 عاطفه نسبت و شناخت. آيد وجود می به ها فرم و تناسبات ابعاد، مانند ايستاي محیط عناصر توسط اجتماعی تعامالت و فردي

 [4].می شود حاصل آن با مندي و  هويت فضا معنايی و فرمی شناختی زيبايی نمادها، معانی، درک با فضا به

 

 بررسی اصول مؤثر بر حس مکان از نظر كالبدي -

از جمله اصول طراحی شهري که در ارتقاء حس مکان يک فضا از بعد کالبدي مؤثر می باشند، می توان به اصل محصور نمودن 

اصول  در ادامه به بررسی و چگونگی مؤثر بودن اين. فضا، اصل مقیاس و تناسب، اصل فضاهاي متباين و اصل قلمرو اشاره نمود

 . در ايجاد و ارتقاء حس مکان فضا پرداخته شده است

 اصل محصوركرن فضا -الف

به طوري که اگر فضا به . از محصور کردن فضا به عنوان نخستین اصل حاکم بر طراحی مکان هاي شهري نام برده می شود

هرهاي قديمی در اکثر نقاط جهان اين اصل در ش. توان به يک مکان شهري جذاب دست يافت شکل مطلوبی محصور نشود، نمی

فقط نحوه . عمومیت دارد و رعايت همین اصل بوده که حس مکان و احساس به آن فضا را در بیننده القا می نموده است

عناصر محصور کننده فضا . کند محصور شدن از نظر ابعاد و اندازه، شکل، دسترسی، بدنه محصورکننده و مانند آن تفاوت می

هاي مکرر به صورت  اي از طاق نماها و غرفه در ايران در موارد بسیاري بدنه. ها هستند شهري، محل ها يا خانهعموماً عناصر 

 [11.]کنند يا متعادل فضا را محصور می متقارن

 اصل مقیاس و تناسب  -ب

مورد فضا نسبت بین ارتفاع در . اي مستقل از اندازه منظور از تناسب، رابطه میان ابعاد مختلف يک فضا يا يک شیء است، رابطه

اگر تناسب . دهد ساختمان ها و عرض فضا، اعم از اين که فضا کامالً محصور و يا نیم محصور باشد، بحث تناسب را تشکیل می

کند و درصورت نبودن اين مقیاس و تناسب ذهن فرد  درست و انسانی باشد از نظر روانی در ناظر احساس آرامش ايجاد می

اما مقیاس به رابطه بین اندازه يک . ه و با مکان ارتباط برقرار ننموده و موجب کاهش حس مکان می شوددچار اغتشاش شد

توان گفت که يک فضا يا يک بنا در مقیاس يا خارج از مقیاس  می. فضا يا يک شیء با فضاها يا اشیاء اطراف آن مربوط می شود

 [11.]باشد با محیط اطرافش می

 اصل فضاهاي متباين -ج

فضاهاي متباين فضاهايی هستند که از نظر خصوصیات عرض و طول و ارتفاع از طرفی و عناصر و اجزاء محصورکننده از طرف 

باشند که با نوع غربی  اي از فضاهاي متباين و متفاوت می شهرهاي قديمی ايران داراي گنجینه. ديگر با يکديگر تفاوت دارند

اين (. 9191986توسلی، )کاهد  دهنده می ر اين است که از يکنواختی فضاهاي ارتباطارزش فضاهاي متباين د. خود تفاوت دارد

فضاها به دلیل تفاوتی که در ذهن بیننده نسبت به ساير فضاها ايجاد  می نمايند، داراي ارزش بسیار می باشند و در ذهن 

کم عرض و ورود به فضاهاي متباين با ايجاد عبور از گذرهاي . بیننده حک شده و موجب ارتقاء و يا ايجاد حس مکان می شوند

 .بسزايی در ادراک فرد از محیط دارند رفتگی ها و جلوآمدگی ها همگی نقشعقب 

 اصل قلمرو -د

قلمرو فضايی معموالً . معلوم و مشخص بودن حد و مرز يا قلمرو فضايی که انسان در آن زندگی می کند، خصلت فطري اوست

بديهی است که فضاي خصوصی حد و مرز يا قلمرو خصوصی يک يا چند . قابل تشخیص استبه دو صورت خصوصی و عمومی 

. اما مسأله قابل بحث حد فاصل اين دو فضا است. دهد که متعلق به همگان است کند و فضاي عمومی نشان می نفر را تعیین می

توانیم  وصیات متفاوت را از يکديگر میاگر به بررسی تجربه گذشتگان در شهرهاي قديمی ايران بپردازيم، سه فضا با خص

 9تشخیص دهیم و از هم تفکیک کنیم

 .آن  فضاي خصوصی شامل حیاط و عناصر دربرگیرنده 

 .بست اختصاصی با يک هشتی که به چند خانه راه داشته است نیمه عمومی به صورت يک بن -فضاي نیمه خصوصی

 .فضاي عمومی به صورت گذر و میدان
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 9توان گفت که به طور خالصه می

آن ها به فضاي يک سکو، هشتی   هايی که در خانه نیمه خصوصی به ساکنین داخل يک خانه و يا خانواده -فضاي نیمه عمومی 

 .بخشد يا بن بست باز می شود، احساس تملک و امنیت می

صوصی خود بدون مداخله توانند در فضاي کامالً خ دهد در حالی که ساکنین می نیمه عمومی نشان می -فضاي نیمه خصوصی

اين امر در قوت بخشیدن . غیر عمل کنند، در فضاي نیمه خصوصی گردهم آيند و با مشورت و تماس با يکديگر تصمیم بگیرند

 . نیمه عمومی مؤثر است -به زندگی اجتماعی صاحبان فضاي نیمه خصوصی

دهد که به چند خانوار تعلق دارد و الزاماً موجب شناسايی و آشنايی ساکنین آن  نیمه عمومی نشان می -فضاي نیمه خصوصی 

 .يکی از نتايج اين آشنايی هوشیاري و مراقبت ساکنین نسبت به محدوده فضاي مشترک خود است. با يکديگر می شود

 .و آمد عموم بر کنار است اده ساکنین آن فضاست، لذا از شلوغی و رفتاز آن جا که فضاي نیمه خصوصی عمدتاً مورد استف 

هاي مسکونی امروز، ارتباط ناگهانی ساکنین از فضاي خصوصی خود با فضاي کامالً  يکی از مسائل به وجود آمده در مجموعه

يکسره در موج آمد و شد شوند،  متري بعد از اين که از خانه خود خارج می 11ساکنین يک خیابان متداول . عمومی است

در مورد واحدهاي . رود آشنايی و همبستگی همسايگی در چنین شرايطی از بین می. گیرند فضاي کامالً عمومی قرار می

آپارتمانی نیز فضاي مشترک اغلب فاقد خصوصیت ساکنین است و فقط در مورد مسائل مالی و نگهداري تأسیسات آپارتمان 

 .کنند ط پیدا میاست که ساکنین با هم ارتبا

و قلمرو ( مجموعه همسايگی)توان به صورت قلمرو يک واحد محله اي و قلمرو چندين واحد مسکونی  به طور کلی قلمرو را می

در شهرهاي قديم ايران قلمرو چندين واحد مسکونی به صورت يک بن بست سربسته و . بندي کرد يک واحد مسکونی تقسیم

سبت قلمرو يک يا چند واحد مسکونی به صورت فضايی است که ن. نگه طاق مشخص می شودسرباز است که مدخل آن با يک ل

 [11.]به معبر عمومی عقب نشسته است

 بررسی عوامل مؤثر بر حس مکان از نظر ادراكی -

ديگري نیز عالوه بر اصولی که در بند پیشین به عنوان اصول ارتقاء دهنده حس مکان که از بعد کالبدي بود، اشاره شد؛ عوامل 

 .اين عوامل در ادامه معرفی می گردند. بر ارتقاء حس مکان تأثیرگذار می باشند که از لحاظ ادراکی ايفاي نقش می نمايند

 غناي حسی  -الف

غناي حسی صرفا . کیفیتی که با افزايش تنوع تجربیات حسی موجب لذت استفاده کنندگان می شود را غناي حسی می نامیم

حس هاي تأثیرگذار می توان به از جمله . ر آن تأثیر می گذارندري به شمار نمی آيد؛ بلکه حس هاي ديگر بيک موضوع ناب بص

حال الزم است بدانیم مردم چگونه می توانند از يک محیط ثابت . حس جابه جايی، پويايی، شنوايی و بساوائی اشاره کرد

بت باشد مردم فقط از دو راه می توانند تجربیات حسی متفاوتی چنانچه شرايط محیطی ثا. تجربیات حسی متفاوت داشته باشند

 9داشته باشند

 متمرکز کردن توجه روي منابع مختلف تجربیات حسی به تناسب فرصت هاي مختلف

 جا به جا شدن يا حرکت از يک منبع به طرف منبع ديگر

رت ضرورت بايد از عوامل شاخص در تأمین در مورد کاربرد تضادها براي دست يابی به غناي حسی می توان گفت که در صو

غناي حسی دست يافته شده به شمار عناصر بصري حاضر در هر سطح و چگونگی . غناي حسی بیشتر و قوي تر استفاده شود

 [19.]ارتباطات بین آن ها بستگی پیدا می کند

 رنگ تعلق -ب

جبور هستند در مکان هايی کار و زندگی کنند که به در باالترين رده حضور و ظهور مشارکت مردمی، اکثريت مردم همچنان م

بنابراين ايجاد اين مکان که کاربران بتوانند به محیط هاي موجود رنگ تعلق بدهند اهمیت . وسیله ديگران طراحی شده است

پیدا می  اين تنها راهی است که اکثر مردم به محیطی برآمده از عاليق، ارزش ها و نشانه هاي خويش دست. ويژه اي دارد

  .کنند
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 9گونه هاي رنگ تعلق

 9کاربران به دو طريق به فضا رنگ تعلق می دهند

 با بهبود وضع تسهیالت کاربردي -

 با تغییر تصوير ذهنی از مکان -

چرا مردم به ساختمان ها رنگ تعلق می دهند؟ مردم به دو حالت ديد عمده تصوير ذهنی خود نسبت به يک ساختمان را رنگ 

در حالت اول زمینه موجود با تصوير ذهنی کاربران سازگار است که می توان آن را رنگ تعلق توافق جويانه 9 خشندتعلق می ب

 .در حالت دوم زمینه موجود با تصوير ذهنی کاربران سازگار نیست که می توان آن را رنگ تعلق شفاجويانه نامید. نامید

 9محدوديت ها در رنگ تعلق

 9لی تأثیر می پذيردرنگ تعلق از سه عامل اص

 نحوه تصرف -

 گونه ساختمانی -

 [19]تکنولوژي -
 

 ارائه مدل تحلیلی از شاخص هاي حس مکان در خیابان:  جدول

ابعاد 

 اکولوژيکی
 ابعاد اين همانی يا فضا ابعاد کالبدي

ابعاد 

 ادراکی
 ابعاد اجتماعی و فرهنگی

سنجه هاي 

حس مکان 

 در خیابان

  

روي   قابلیت پیاده

وسیله نقلیه 

 عمومی

تمايز و يگانگی حس 

همپیوندي  پیوستگی  

 تناسب و سازگاري

  

ارتباطات همسايگی همکاري 

اجتماعی رويارويی تصادفی حس 

 رضايت از اجتماع همبستگی

کیم و 

 کاپالن

 کالبد فیزيکی طبیعت گرايی
حس مالکیت شخصیت 

 ويژه فضا
  

سازگاري فضاهاي جمعی وجود 

 عمومی و خصوصیعرصه هاي 
 شورتريج

  
تعداد ساختمان 

 ها
 عناصر با تأثیر منفی

نمود 

تمامیت 

نماي 

خیابان 

پیچیدگی 

 بصري

امکان نشستن  عرض محل عبور 

 عموم
 پورتا ورنه

 فضاي سبز
اختالط کاربري 

 ها  مقیاس انسانی
 تعلق خاطر

خوانايی  

آگاه سازي  

 نشانه ها

نشاط شهري و تنوع سنت هاي 

نظاره مردم  گذران اوقات فرهنگی  

 فراغت  قلمروهاي عمومی

مونت 

 گومري

 نگارنده9 مأخذ

 

 منظر شهري-
منظر شهري، هنر يکپارچگی بخشیدن بصري و ساختاري به مجموعه ساختمان ها، خیابان هاو مکان هايی است که محیط شهري را می سازند و هنر 

 [14]چگونگی برقراري ارتباطات بین اجزاي مختلف سازنده کالبد شهر است 

شهري در درجه نخست مسأله ارزش ها، اهداف انسانی و به رسمیت منظر . منظر شهري چیزي بیش از يک مسأله برنامه ريزي و طراحی شهري است

 [15.]هاي اجتماعی توسط آحاد جامعه استشناخته شدن مسئولیت 

از قبیل فرم، اطالعاتی . منظر فضاي شهري کلیه اطالعات موجود از فضاست که توسط حواس قابل دريافت بوده و در فرآيند ادراک پردازش می گردد

 [6.]فضا عملکرد و معناي

 .منظر شهري اساساً سطح تماس انسان با پديده شهر است
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 [9.]منظر شهري تلفیق سه گانه اي از منظر عینی شهر، منظر ذهنی شهر و منظر عاطفی شهر است که مبناي رفتار قرار می گیرد

منظر شهري به کیفیتی به عبارتی شکل شهر در اليه . منظر شهري بخشی از شکل شهر است که ناظر آن را دريافت می کند

ز واقعیت موجود شهر پیرامون مستقیماً محسوس تبديل می شود؛ يعنی منظر شهر عینیت قابل ادراک و فضاي مورد ادراک ما ا

 [16.]ماست

منظر يک شهر به عنوان تابعی از شیوه برپايی ساختمان ها و نحوه برخورد با فرم زمین است که در پاسخ به  نیازهاي اجتماعی 

منظر يک خیابان به صورت طولی و عرضی به وسیله بدنه ها تعريف  می شود که نسبت بدنه ها به . اقتصادي شکل می گیردو 

 [19.]عرض خیابان و ترکیبات جمعی آن حس فضايی متفاوتی را در بیننده ايجاد می کنند

 ديدگاه ها و آراء نظريه پردازان در باب منظر شهري   -

 گوردن كالن
وي با تأکید بر اثرات حسی که . ر شهري نخستین بار توسط کالن در کتاب منظر شهري به کار گرفته شداصطالح منظ

وي منظر . منظرمی تواند بر ساکنین و بازديد کنندگان شهري داشته باشد، خواستار ايجاد لذت بصري در مقیاس شهر شد

ي ايمنی و به بیان ديگر مداخله اي ماهرانه در چارچوب شهري را پاسخی به رفتارهاي انسانی، وضعیت آب و هوايی، فاکتورها

کالن هم چنین معتقد است که برداشت هر شخص از منظر شهري متأثر از حس بینايی، . افزايش توانايی هاي محیط می داند

 .حس مکان و محتواي محیطی است که فرد در آن قرار می گیرد

تلف ادواري می داند که با سبک ها، بافت ها و رنگ هاي  مختلف به در بحث محتوايی نیز کالن فضا را گوياي وقايع مخ

صورتی منحصر به فرد و سر شناس تجلی می يابد و منظر شهري در اين تقسیم بندي محتوايی در قالب خیابان ها، مسیرهاي 

نشانه، )ت کاري، مبلمان شهري فضاي بسته و نیمه بسته، ديوارها، آب و درخ( به عنوان نقاط  کانونی)پیاده، میادين، تقاطع ها 

خاطره انگیزي، نمايانی، صمیمیت، تضاد، يابد و بیان کننده صراحت و قدرت، تجلی می ...( نرده، رو شنايی، عالئم خطر و 

 [14.]وابستگی، مقیاس و غیره است

 كوين لینچ 

جه به تصويري که شخص از محیط وي با تو. کوين لینچ را بدون شک بايد بنیان گذار نگرشی تازه به منظر شهري دانست

وي عوامل پنج . در ذهن دارد، بر معیارها و عواملی تأکید می کند که به صورت ناخودآگاه بر برداشت از محیط تأثیر می گذارند

 [18.]گانه راه، لبه، محله، گره و نشانه را در شکل گیري تصوير ذهنی ناظر و از آن طريق منظر شهر مؤثر می داند

 سايمون بل

وي به عنوان معمار منظر اين فرصت . سايمون بل به طور عمیقی در مبانی نظري و عملی معماري منظر کاوش کرده است

تحقیقات . را يافت تا معماري منظر را در مقیاس وسیع و در کل مشاهده کرده و عملی بودن کاربرد اصول منظر را کشف کند

ي مرتبط با زيبايی شناختی منظر شهري با هدف دستیابی به تنوع، وحدت و بل منتهی به درک عمیق تر و گسترده تر نظام ها

ر حس مکان شد که به صورت کتابی براي طراحی اصول بصري منظر بیان شده است که به عنوان رويکردي کلی براي هر منظ

 [17.]و در هر مقیاسی قابل تعمیم است

 فرانسیس تیبالدز

  ...(پارک ها و خیابان، میدان، )فضاهاي باز شهري 

تأکید بر توجه به عابر پیاده و حفظ حقوق شهروندي و هم چنین تأکید بر ايجاد فضاهاي شهري پويا جهت حرکت عابر 

پیاده از طريق ايجاد فضاهاي ايمن و فعال و ادغام کاربري ها، مقیاس ها، کیفیت هاي بصري و زيباشناسی و حفظ هويت مکان 

 [4].ها ازديدگاه هاي او می باشد

 ريچارد هدمن 

. توسط انجمن برنامه نويسان امريکايی به چاپ رسیده است 1784نظريات ريچارد هدمن در زمینه طراحی شهري در سال 

در اين مجموعه منظر يک شهر به عنوان تابعی از شیوه برپايی ساختمان ها و نحوه برخورد با فرم زمین مطرح شد که در پاسخ 
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بر اين اساس آنچه به هنگام حرکت در درون شهر به ديدن ناظر می آيد متأثر . تصادي شکل می گیردبه نیازهاي اجتماعی و اق

از شکل، فرم ساختمان ها، زاويه تابش آفتاب، تراکم ساختمانی و مسائل اقتصادي است که در قالب خیابان و پالزا در ذهن 

مان یادين نقش میزان و جهت ترافیک، درخت کاري و مبلهدمن معتقد است که در منظر خیابان ها و م. انسان شکل می گیرد

 [11.]شهري نبايد ناديده گرفته شود

 ادموند بیکن 

، ضمن بررسی ويژگی هاي کالبدي و بصري بسیاري از شهرها، نگرشی تازه به "طراحی شهرها"ادموند بیکن در کتاب 

 . می کند رويکرد تجديد حیات شهري دانسته و ازآن طريق، منظر شهري را معرفی

وي شکل يک شهر را شاخصی براي سنجش میزان تمدن بشريت به حساب آورده و هرگونه طراحی در زمینه  منظر 

 .شهري را در وهله اول، در قالب ساختار اصلی شهر میسر می داند

ن، ديدار با بیکن هم چنین با ستايش از فرانچسکوگوادي، ويژگی هاي يک منظر شهري مطلوب را در قالب ديدار با آسما

 [11.]فرود و تحدب و تقعر بررسی می کندزمین، رابطه با انسان، سطوح پس نشسته، طراحی عمق، صعود و 

 منوچهر مزينی

منوچهر مزينی مترجم و محققی است که با تکیه بر ديدگاه هاي روان شناختی لینچ و بر مبناي تجارب شخصی  خود در 

زيباشناسانه مسائلی را  وي با رويکردي. تدوين نظريه اي در زمینه منظر شهري می پردازدمطالعه شهرهاي نوبنیاد انگلستان، به 

هر ( منظر)مورد بررسی قرارمی دهد که يک شهر را به لحاظ بصري از ساير شهرها متمايز می کند و معتقد است روحیه بصري 

بر همین . ر شهر يا بخشی از آن به دست می آوردشهر حاصل تأثیر کلی و جامعی است که ناظر به هنگام ديدار و يا زندگی د

فعالیت )و سپس جان آن را ( پیکر، سیما و چهره)اساس او براي تحلیل علمی و عملی مظاهر بصري يک شهر ابتدا جسم آن 

 .بررسی می کند( هاي جاري، خصوصیات سیمنتیک، صدا و بو

 [11.]هر، نما، فضا و تجهیزات شهريپیکر شهر، ورودي شهر، احجام پر و خالی، خط آسمان، نیمرخ ش

 محمود توسلی

محمود توسلی از جمله انديشمندان و پژوهشگرانی است که با تکیه بر بررسی هاي تاريخی به ارائه راهکارهايی براي 

با وي شکل فضايی هر شهر را عاملی منتج از عوامل اقلیمی، اجتماعی و اقتصادي می داند و . بهسازي منظر شهري می پردازد

تأکید بر اصولی که در طول تاريخ در فضاهاي شهري تبلور يافته اند، دست يابی به يک منظر  متعادل و مطلوب شهري را با 

او هم چنین معتقد است انسانی کردن چهره منظر شهري . پیروي از قواعد و معیارهاي راهنماي طراحی شهري میسر می داند

 [11.]فعالیت هاي شهري امکان پذير است کان زنده ترينتنها با طراحی فضاهاي شهري به عنوان م

با هم  1 شماره در جهت رسیدن به يک معیار مطلوب در منظر شهري نظريات صاحب نظران داخلی و خارجی در جدول

 .مقايسه شده اند
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 ي نظريه پردازان در رابطه با منظر شهريديدگاه هامقايسه  :2جدول 
شاخص 

 کیفی

شاخص 

 کمی

فضاي مورد 

 تأکید

کیفیت مورد نظر 

 در منظر

عوامل مؤثر در شکل گیري 

 منظر شهري

سطح 

 نگرش
 معیارهاي مطلوبیت منظر شهري

نظريه 

 پرداز

خاطره 

انگیزي، 

نمايانی، 

صمیمیت

 ، تضاد

 مقیاس

محوطه ها، 

ورودي ها، 

راه هاي 

 پیاده

کیفیت سکانس 

 ها

درخت کاري، آب، مبلمان 

ديوارها، سبک ها و شهري، 

 بافت ها

و  کالن

 میانی

 و خرد

تأکید بر هنر تناسبات براي برقراري نظم ساختاري 

 بین عناصر و منظر

خلق حس مکان و حس اينجا بودن و تصور آنجا  کالن

 بودن

 ايجاد لذت بصري با تأکید بر ديد هاي پی درپی

تنوع، 

هويت، 

 وضوح

مقیاس، 

شکل، 

 جهت

لبه، گره، راه، 

 نشانه، محله

کیفیت هاي 

 فضايی

نحوه کف سازي، میزان 

درخت و فضاي سبز، 

خصوصیات بدنه ها و 

 نماهاي ساختمان

 میانی

 تأکید بر تصوير ذهنی شخص از محیط

لزوم وجود وضوح بصري، نمايانی، خوانايی، هويت و  لینچ

 حس مکان در محیط شهري

تنوع، 

وحدت، 

حس 

 مکان

تعداد، 

اندازه، 

 تراکم

تمامی 

 منظرها

کیفیت هاي 

 فضايی

عناصر اساسی شامل نقطه، 

خط، سطح، احجام باز و 

 بسته

 کالن

 توجه به عناصر طراحی بصري در منظر 

 بل
 وجود چشم اندازهاي با ارزش هاي زيبايی شناسی

 ايجاد نظم توسط الگوهاي بصري

هويت، 

حس 

مکان، 

امنیت، 

پويايی و 

 وضوح

مقیاس،د

سترسی 

 همگانی

راه هاي 

پیاده، 

تقاطعها و 

 ساختمان ها

کیفیت هاي 

ناشی از میزان 

سازگاري میان 

 مولفه ها

فضاي سبز در خیابان ها، 

تنديس ها يا هر عنصر 

 شاخص ديگر، خط آسمان

 میانی

تأکید بر حفظ هويت مکان ها و کیفیت هاي بصري 

 و زيباشناسی

 تیبالدز

 ايجاد فضاهاي پوياتأکید بر 

تنوع، 

وحدت و 

انسجام ، 

تنوع با 

ايجاد 

ترکیب 

هاي 

 جديد

مقیاس، 

 شکل

مسیرهاي 

حرکتی و 

توده هاي 

 ساختمانی

کیفیت هاي 

 فضايی

خط آسمان و زمین، بدنه ها 

 و نماهاي ساختمان

کالن و 

 خرد

 توجه به ناظر پیاده و سواره در طراحی منظر

 بیکن
 متوالی و همزمان پديد آوردن تجربیات

محصوري

ت، 

 آرامش

میزان و 

جهت 

ترافیک، 

ارتفاع 

ساختمان 

ها، الگوي 

 بدنه ها

ساختمان ها، 

 طبقه همکف

کیفیت هاي 

 فضايی

درخت کاري، مبلمان 

شهري، بکارگیري مجسمه، 

 بدنه ها

 خرد

 ايجاد حس فضايی متفاوت در بیننده

 هدمن

و  شکل گیري در پاسخ به نیازهاي اجتماعی

 اقتصادي

 توجه به ويژگی هاي اقلیمی

 وضوح و خوانايی مسیرها

وحدت و 

ترکیب، 

تباين، 

 نظم و

 مقیاس

مسیرهاي 

حرکتی و 

توده هاي 

 ساختمانی

کیفیت هاي 

ناشی از میزان 

سازگاري میان 

 مولفه ها

ارکان نما، اجزاي نما، تقاطع 

ها و کنج ها، مبلمان شهري، 

 درختان و آب

میانی و 

 خرد

 پیروي از قواعد و معیارهاي طراحی شهري

 توسلی
 مکانی داراي زنده ترين فعالیت هاي شهري

هويت، 

تنوع 

بصري و 

عملکرد

 ي

اندازه و 

مقیاس 

 فضا

ورودي 

شهرها،راه 

ها،نشانه،نماه

 ا

کیفیت هاي 

ناشی از میزان 

سازگاري میان 

 مولفه ها

مبلمان شهري، محدوده 

 و خط آسمان طبیعی، نماها

کالن، 

میانی و 

 خرد

 تکیه بر ديدگاههی روانشناختی لینچ

 مزينی
 رويکردي زيباشناسانه

 نگارنده9 مأخذ
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 چارچوب نظري تحقیق -3
در اين بخش بر اساس تجمیع برخی از ديدگاه هاي تشريح شده در بخش ادبیات به معرفی تعدادي معیار و شاخص 

مجموع ديدگاه هاي مطرح شده در ادبیات تحقیق می توان بیان نمود که موضوع منظر و حس مکان براساس . پرداخته می شود

در اين بخش عمدتا از پذيرش و تجمیع نظرات مونت گومري، پورتا ورنه و . از ابعاد گوناگون مورد توجه قرار گرفته شده است

طبق . اي تدوين شاخص هاي طراحی استفاده شده استکیم و کاپالن که بیشتر بر معیارهاي فعالیتی و عملکردي بیشتر بر

جهت ايجاد ... ديدگاه هاي مطرح شده می توان به شاخص هايی نظیر قابلیت پیاده روي، امکان نشستن، اختالط کاربري ها و 

 .حس مکان در خیابان ها استناد نمود

توسلی و پاکزاد به بعد کالبدي فضا می توان نظريات آن ها  تعدادي از نظريه پردازان از جملهعالوه بر اين، براساس توجه 

را به عنوان پايه اي براي شاخص هاي کالبدي و به عنوان معیارهاي تعیین کننده در زمینه ايجاد حس مکان خیابان ها قلمداد 

هري تأکید داشته و همچنین در اين زمینه با توجه به ديدگاه پاکزاد و نوربرگ شولتز که با تقويت و طراحی بدنه هاي ش. کرد

تقاطع ها و مبلمان خیابان توسط ديگر نظريه پردازان، که به افزايش حس مکان فضاها تأکید دارد می توان به  کناره ها،

، "ارتباط و اتصال ترکیبات نما و بدنه خیابان"، "تنوع و تناسب در بدنه ها و کف سازي خیابان"9 شاخص هاي زير اشاره نمود

 ...و  "وجود فضاهاي متباين"، "محصوريت فضايی"، "تجمع و کانون هاي فعالیتمحل هاي "

هم چنین می توان معیار ادراکی را به عنوان يکی از معیارهاي اصلی در زمینه ايجاد حس مکان خیابان ها در نظريات 

کان خیابان ها می توان به میزان در بررسی معیار ادراکی حس م. مونت گومري، مدنی پور، پورتا و رنه و بنتلی در نظر گرفت

 .خوانايی و آگاه سازي نشانه ها در خیابان، غناي حسی و رنگ تعلق در فضا اشاره نمود

فعالیتی را نیز به عنوان يکی ديگر از معیارهاي اصلی در ايجاد حس مکان خیابان -عالوه بر اين می توان معیار عملکردي

میزان )ونت گومري عنوان نمود که بر اين اساس به شاخص هايی نظیر حضور پذيري ها در نظريات شورتريج، پورتا و رنه و م

 .می توان استناد نمود( کاربري هاي فراغتی و میزان کاربري هاي مختلط و امکان نشستن مردم در فضا، عرض محل عبور عموم

مکان خیابان ها در نظريات کیم و  هم چنین می توان معیار اجتماعی را به عنوان يکی از معیارهاي اصلی در زمینه حس

در بررسی معیار اجتماعی حس مکان خیابان ها می توان به میزان تعامالت صورت گرفته . درنظرگرفتمونت گومري کاپالن، 

در خیابان، میزان حضورپذيري در زمان هاي متفاوت از شبانه روز، میزان تکرر حضورپذيري و تجربیات مکان در فضا اشاره 

 .نمود

اين اساس و طبق نظرات نظريه پردازان در زمینه طراحی شهري عواملی نظیر زيبايی، تنوع، اختالط و تنوع کاربري ها  بر

که موجب جذب جمعیت می شود، کف سازي مناسب خیابان که خود موجب زيبايی فضا می گردد، بدنه هاي زيبا و هماهنگ 

ود تعامالت اجتماعی و حضورپذيري که جنب و جوش و حضور گروه هاي که از لحاظ بصري تأثیر بسزايی روي بیننده دارد، وج

 .باعث ارتقاء حس مکان فضا می شود... متفاوت در فضا را موجب می گردد و 
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 (معیارها و شاخص هاي طراحی)چارچوب تحقیق : 3جدول 
 عوامل خیابانمعیارهاي ارتقاء حس مکان در  شاخص هاي ارتقاء حس مکان در خیابان

 میزان تنوع فعالیت ها 

 معبر حضورپذيري در خیابان ها 

کالبد

 ي

 میزان هماهنگی بین حرکت سواره و پیاده 

 فضاهاي مختص عابرين پیاده 

 کفسازي مناسب

 جدا کننده هاي نرم و سخت 
 کناره چشم انداز مطمئن بین حرکت سواره و پیاده 

 میزان فعال بودن کناره ها 

 محل هاي تجمع و کانون هاي فعالیت

 وجود نشانه ها  
 تقاطع

 تغییر در ارتفاع قطعات  

 بررسی عقب رفتگی و جلوآمدگی در بدنه ها

 وجود فضاهاي پويا فعالیت هاي مختلط 

 تعادل و توازن و تناسبات در فرم و نماي ساختمان ها 

 فضايیمحصوريت 

 بدنه

 وجود فضاهاي متباين 

 تناسبات ارتفاع بدنه و عرض خیابان 

 بررسی هماهنگی در خطوط نماي ساختمان ها
 هويت زمینه بدنه 

 محصوريت فضايی 

 چشم اندازهاي با ارزش زيبايی شناسی ( گنبد سبز)چشم اندازهاي با ارزش به بناهاي نشانه اي 

 تنوع رنگ 
 مکانی در بدنه هاهويت 

 وحدت میان بدنه ها

 میزان تناسبات
توجه به زمینه در طراحی به شیوه قديمی در مراکز 

 تاريخی 

مبلما

 ن
 پیوستگی بین محیط و منظر خیابان با مبلمان 

 میزان هماهنگی میان مبلمان ها 

 زيبايی  وجود ساختمان هاي جذاب

 ادراکی و بصري

 تنوع  جداره هاي خیابانتنوع در 

 وجود بناهاي قديمی و داراي هويت

 هماهنگی خیابان با سبک و فرم تاريخی گذشته غناي حسی خیابان

 هماهنگی بدنه ها مطابق با فرهنگ اسالمی

 نحوه تصرف ساختمان
 رنگ تعلق

 گونه ساختمان

وجود فعالیت هاي ضروري، فعالیت هاي انتخابی، فعالیت 

 حضورپذيري هاي اجتماعی

 ايمنی مردم در فضا عملکردي و فعالیتی

 لذت بصري  وجود عناصر تاريخی مانند گنبد سبز

 نقش اجتماعی خیابان  میزان فعالیت هاي جاذب جمعیت 

 تعامالت اجتماعی  میزان  تعامالت اجتماعی در خیابان

 شبانه روزمیزان حضورپذيري در زمان هاي متفاوت از  اجتماعی
 حضورپذيري

 (مراسم آئینی)تجربیات مکان

 نگارنده9 مأخذ
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 گیري نتیجه-3
تأثیر مولفه هاي مختلف در ضعف و يا قدرت ديگر مولفه هاست؛ در واقع وجود  از جمله نتايج بدست آمده در اين پژوهش

و يا عدم وجود يک مولفه کیفی، وابسته به ديگر مولفه هاست و در حقیقت براي رسیدن به يک مولفه کیفی همچون حس 

برخی موارد بايد يک مولفه را مکان در يک فضاي شهري، می بايست تعداد زيادي از مولفه هاي ديگر را ايجاد نمود و يا در 

اهمیت اين موضوع به حدي است که در برخی موارد عدم وجود يکی از مولفه ها به شدت درگیر مولفه هاي . محدود کرد

 . تأثیرگذار است و به صورت زنجیروار ديگر مولفه ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد

بر اين است که وجود عناصر شاخص در  هاحس مکان در خیابان  افزايشهمچنین نتايج حاصل از اين تحقیق در رابطه با 

فضا و ديد به اين عناصر و همچنین نوع فعالیت هاي صورت گیرنده در آن فضا، رابطه مستقیمی با تداعی هويت و تاريخچه آن 

و همچنین استفاده از طرح ها  لذا با هدايت ديدهاي بصري به عناصر شاخص. فضا در ذهن افراد مراجعه کننده به خیابان دارد

ديگر نتیجه حاصله در اين تحقیق اين است که براي . و فرم هاي تاريخی در بدنه ها می توان حس مکان را در محیط ارتقا داد

ساختمان هاي  نظیرايستايی و افزايش مکث در برخی از مکان ها می بايست فضا داراي جاذبه هاي بصري و زيباشناختی 

 .باشدجذاب و شاخص 
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