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از  بررسی فرم فضای شهری وتاثیر آن بر زندگی اجتماعی ) رفتار انسانی (

 دیدگاه زیبایی شناسی

 
  2، الهه جمالی* 1نوشین جمالی

 NoushinJamali@gmail.com .دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد قزوین ، ایران 1
 elahe.jamali10@gmail.comو عضو جهاد دانشگاهی قزوین . طراحی شهری ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد قزوین ، ایران  ی ارشددانشجوی کارشناس2

 

 

 

 

  چكیده
در نقش طراحی فرم های شهری با توجه به ابعاد زیبایی شناسانه آن ها و تأثیری که این فرم ها بر روی بروز رفتارها 

 آرا به مراجعه با تا است آن بر سعی مقاله این محیط می دهند در طراحی فضاهای شهری مورد غفلت واقع شده است. در

 از و وز رفتاری خاص ارائه شود ؛ردر ایجاد کشش در رفتار انسان و تمایل به بتاثیر پیکر بندی فضا  اندیشمندان، نظریات و

 اجتماعی که تداوم تاثیر آن بر زندگی  یافته و توسعه شهری فضای تعریف فرم نظری، به چارچوب ارایه با دیگر سویی

پرداخت ، در نهایت با توجه به دیدگاه مدل جان لنگ در ارتباط کیفیات محیطی با  هستند شهری فضای پویایی بخش

بیین آن در ارتباط آن با نیازهای انسانی که زیبایی شناسی را به عنوان یکی از مولفه های خود در نظر گرفته است به ت

تحلیلی بوده است و مطالعات  -فرم فضای شهری می پردازیم . روش تحقیق بکار گرفته شده در این مقاله از نوع توصیفی

 صورت گرفته به روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد.

 

  . رفتارانسان  ، فضای شهری ،  رفتار انتخاب ، طراحی محیط های كلیدی: واژه

 

 قدمه  م .1

با این  سالیان سال است که ارتباط بین کیفیت های ذاتی انسان مانند رفتار، منش و... با محیط خارجی شناخته شده است

عدم درک از آنچه که مردم برای یک فضای شهری نیاز دارند می  .حال، توجه ای به این ارتباط درطراحی محیط نشده است

مکان بهتر شهری باشد ، جایی که در آن زندگی اجتماعی را می توان برانگیخت و  تواند یک مانع برای طراحان برای ایجاد

 تعامل اجتماعی و دلبستگی مردم با محیط های اجتماعی و ساخته شده رابطه ای تنگاتنگ دارد . ایجاد کرد.

د و عواملی چون راه، لبه، پردازن های بصری، به عوامل سازنده سیمای شهر می برخی از معماران و شهرسازان ضمن بیان ویژگی

کنند. همچنین عواملی مانند معنای اجتماعی یک قسمت  عنوان عوامل سازنده سیمای شهری بیان می گره، نشانه و محله را به

از شهر، نقش و وظیفه آن، سابقه تاریخی یا حتی نام آن را بر نمایانی شهر و بر تصویری که افراد از شهر در ذهن خود ایجاد 

تواند برای دستیابی به تصورات ذهنی ساکنان یک شهر از اهمیت خاصی برخوردار  پرداختن به فرم می دانند. ، موثر میکنند می

تواند به مثابه ابزاری کارآمد به خدمت گرفته شود و فرم را شکل دهد تا  باشد. برای ایجاد تغییر و تاثیر در فرم شهر، هنر می

یلی است که مکان و  گیری کالبد یکی از دال د بتوان گفت کاربرد هنر در فرآیند شکلای زیبا جلوه کند. شای شهر به گونه

 [1].  بخش به نظر آید و کالبد دیگری غیرزیبا و آزاردهنده جلوه کند کالبدی زیبا و فرح

تلف است . آنچه به عنوان زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی در مقابل آنچه در هنر است درگیر ی آن با جنبه های مخ

زیبایی شناسی در هنر بیشتر امری فلسفی است  ولی شهر با همه مردم به اجبار در تماس است ؛ شهر یک اثر هنری مانند یک 
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تابلو نیست ، همه با تمامی حواس فعاالنه با آن در تماسند و در ساخت آن نقش دارند اما با توجه به شرایط شخصیشان ادراک 

 مختلفی از شهر دارند .

کی از نقدها به نهضت مدرن جدیدتر و حاصل توسعه علوم رفتاری است . این نقدها به تشخیص نیازهای انسانی که قبال ی

 1970در دهه های توسط کارفرماها و طراحان در نظر گرفته نمی شد ، و توجه به مسائل مربوط به روند طراحی منجر گشت . 

جهتی در توجه طراحان به زیبایی شناسی نمادین و تا حدودی نیز به جنبه میالدی با رشد مکتب فراتجدد ، تغییر  1980و 

 [2]های اجتماعی طراحی انجامید . نتیجه این حرکت ، به جای تغییر بنیادین فکری ، ارائه شیوه های جدید زیباشناختی بود . 

انی که زیبایی شناسی را به عنوان یکی از در نهایت با توجه به دیدگاه مدل جان لنگ در ارتباط کیفیات محیطی با نیازهای انس

و براساس دسته بندی جورج  مولفه های خود در نظر گرفته است به تبیین آن در ارتباط آن با فرم فضای شهری می پردازیم

از این  دسته تقسیم کرده بود رابطه بین فرم فضای شهری را با نیازهای انسانی در هر کدام 3سانتایانا که زیبایی شناسی را به 

 دسته ها بررسی کردیم .

 

 .روش تحقیق2

تحلیلی بوده است و مطالعات صورت گرفته به روش اسنادی و  -روش تحقیق بکار گرفته شده در این مقاله از نوع توصیفی

 کتابخانه ای می باشد.

 

 .پیشینه تحقیق:3

چارچوب توسعه نظری عی به تبیین س ، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط آفرینش نظریه معماریجان لنگ در کتاب 

این اعتقاد وجود دارد که اگر حرفه ی طراحی پرداخته است . در کتاب طراحی به ویژه نقش علوم رفتاری در نظریه معماری 

محیط تشخیص داده است که عادت ها و نیاز ها و خصیصه های بهره برداران از عوامل تعیین کننده فرم آنها هستند، نسبت به 

 [2] .ضر دانش بیشتری از رابطه محیط طراحی شده و رفتار انسان مورد نیاز استحال حا

یورگ گروتر در کتاب زیبایی شناسی در معماری در بخش های مختلف به بررسی زیبایی شناسی ، محیط و مکان ، فرم و ... 

د پیچیدگی ظاهری فرآیند ادراک معماری می پردازد . در این کتاب نویسنده سعی ندارد تا به تجویز نسخه برآید بلکه می خواه

  [3]را روشن نماید تا بدین وسیله بتوان تسهیلی در تصمیم گیری های موردی به وجود آورد . 

و چگونگی شکل دهی و سازماندهی محیط توسط  اصول پایه فرانسیس دی کی چینگ در کتاب معماری : فرم ، فضا و نظم به

  [4]فرم و فضا پرداخته است . 

انشاه پاکزاد در کتاب مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری به تشریح محیط و ویژگی های آن می پردازد و بر مینای انسان جه

و محیط تعریفی از فضای شهری و دسته بندی اجمالی آن ارائه می دهد ، سپس فرآیندی را برای طراحی فضای شهری 

 [5]واع فضاهای شهری می پردازد . پیشنهاد می کند و در نهایت به تدوین ضوابط برای ان

دکتر پاکزاد همچنین در مقاله فرهنگ کارشناسی و فرهنگ مردم  ، سه مبحث فرهنگ ، فضای شهری و رفتار را به طور 

جداگانه مورد بررسی قرار می دهد . ایشان معتقد است تناقضی که باعث ایجاد نابسامانی فرهنگی و بسیاری از ناهنجاری های 

فضای شهری ما شده ، پیامد تغییری است که در مولفه فرم ، عملکرد و فضا رخ داده است . اما معنای فضا در ذهن  رفتاری در

 [6] .شهروندان مانند گذشته است 

 

 .اجزای كالبدی تشكیل دهنده فضای شهری4

ظم حاکم بین این عناصر فضا توسط عناصر محدود کننده و مستقر در آن قابل شناسایی است و شخصیت آن تابع چگونگی و ن

است . شهر و فضاهای مختلف آن ظرفی برای فعالیت ها و رفتار های ساکنان آن هستند . چند و چون این فضاها وابستگی 

شدیدی به نحوه فعالیت و الگوهای رفتاری استفاده کنندگان دارد . میزان سازگاری فضاها با نیازها ، نحوه فعالیت و رفتارهای 
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عیار مهمی برای ارضای نیازهای اعضای خود فراهم آورد ، نمی تواند دعوی دارا بودن غنای فرهنگی سر دهد جاری در آن م

.[6]  

 
 . است فضای شهری، خود جزیی از رفتار

 

 

 فرم1.4

فرم یکی از مولفه های تشکیل دهنده فضای شهری است . فضا در عین حال که ماهیتی مانند چوب یا سنگ دارد به طور 

مانند بخار بی شکل است . فرم ظاهری ، ابعاد ، مقیاس و کیفیت نمود آن بستگی به میزان درک ما از مرزهایش دارد ،  طبیعی

که این مرزها به وسیله عوامل تشکیل دهنده فرم تعریف می شوند . در حقیقت تجسم یافتن ، محصور شدن ، شکل گرفتن و 

 [4]جاد می شود . سازمان یافتن فضا توسط عوامل سازنده فرم ، ای

 فرم ،ظاهر ، ساختار و نحوه رشد محتوای یک پدیده است . ) کاگان ، زیبایی شناسی (

 تعریف زیباشناختی فرم : تظاهر حسی و واضح یک پدیده که در معرض دید قرار می گیرد .

سط انسان احساس می شود . منظور از تظاهر حسی ، ظاهر بالقوه یک پدیده است که در فرآیند ادراک بالفعل می شود و تو

[3] 
فرم ، جنبه قابل احساس یک پدیده است .فرم آن بخش از پدیده که قابل ادراک توسط حواس می باشد ) تظاهر حسی و واضح 

 و بیرونی یک پدیده (

شکل ، فرم یا صورت کلیتی واحد است که از شاخص های کالبدی و غیر کالبدی تشکیل می شود . جنبه کالبدی فرم شامل :  

 رنگ ، گشتالت ، بافت ، پیکره ، جایگاه ، جهت ، تعادل بصری ، ساختار و ... است  .

 پس فرم را نباید و نمی توان به شکل منحصر کرد .

 [5]فرم ، همیشه حاتی کالبدی ندارد . مثال وقتی از فرم رانندگی صحبت می کنیم . 

 رفتار2.4

رفتار انسانی برآیندی از انگیزه ها و نیازهای فرد ، قابلیت محیط ، تصویر ذهنی فرد نحوه انجام یک فعالیت را رفتار می گویند . 

 از دنیای خارج ناشی از ادراک او و معنایی که این تصویر برای او دارد ، می باشد . 

می شود . به  بنابراین هر فعالیت تحت تاثیر شرایط فوق می تواند اشکال مختلفی به خود گیرد و رفتارهای متنوعی را باعث

 [5]عنوان مثال روی نیمکت نشستن ، چمباتمه زدن ، لم دادن و ... رفتارهای مرتبط با فعالیت نشستن هستند . 

 پیدا زمینه به بستگی که :هستند عمومی ویژگی دارای دو کلی طور به شهروند رفتارهای که دارند اعتقاد " تورنلی" و"بولینو"

 زمینه و در نهادها هستندکه ای العاده فوق های تالش از ناشی تقویت نیستندو قابل مستقیم ورط به اینکه اول ویژگی .می کنند

 [7]کنند.  می رشد زمینه با ارتباط در ، جوش خود صورت به ثانیا و .گردد می موفقیت انجام به دستیابی برای محیطی های
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یا نبودن ان در نظر عموم ربطی به موجودیتش در فضای  رفتار شهری تنها در حضور دیگران امکان پذیر است و پسندیده بودن

 به توجه عدم اینها بر عالوه [5]شهری ندارد. مثال جیب بری پسندیده نیست ولی از رفتارهای رایج در فضای شهری است . 

 بلقا شهری فضاهای شهروندی با ضد رفتارهای.دهد گسترش را ضدشهروندی رفتارهای که ممکن است شهروند رفتارهای

 تعامالت و امنیت افزایش مردم حضور زیرا افزایش نماید می کمک محیط امنیت افزایش به مردم گرا فضای چون است کنترل

 همه فضاهای . شود می منجر مطلوب و مشترک های ویژگی با گروه ها گیری شکل به تعامالت افزایش و دارد پی در مثبت را

 گروه افراد که کند می ایجاد را موارد متنوعی مختلف، اجتماعی و ،جنسی سنی برای گروههای خود پذیری انعطاف با شمول

 [7] .تعلق نمایند احساس جمع آن به و نموده پیدا راحتی به خود را با مرتبط

 از طریق مصاحبه ) پرسشنامه ( و مشاهده ) تهیه نقشه های رفتاری ( می توان رفتار افراد را در فضای شهری ثبت کرد .

 ته بندی فعالیت ها در فضای شهری دس1.2.4

فعالیت های ضروری : فعالیت های کمابیش اجباری هستند و شامل فعالیت های روزمره مردم مثل رفت و آمد به محل کار و 

 مدرسه و خرید و ... 

 تفریحی  .فعالیت های انتخابی : اجباری نیستند و در صورتی انجام می شوند که زمینه فراهم باشد . مثل فعالیت های 

فعالیت های اجتماعی : انجام آن ها مشروط به حضور افراد دیگر در فضاست و بدون جمع امکان پذیر نیستند . مثل فعالیت 

  [5] های نمایشی ، مراسم عزاداری ، راهپیمایی و...

 

 نظریات ارتباط محیط و رفتار 3.4

گویی .حیط کالبدی ارتباطی مستقیم با نوع رفتار دارددر این نظریه م: (Environmental Determinism). جبر گرائی 1

 محیط نوعی اجبار مبنی بر به کار بردن نوعی رفتار خاص ایجاد می کند و مسئله رفتار و فرهنگ در این نظریه جایی ندارد .

اساس مسائل  محیط امکان و یا محدودیت فراهم می سازد و رفتار بر : (Environmental Possibilism). امکان دهندگی 2 

 فرهنگی شکل می گیرد .

محیط بدلیل شرایط کالبدی خاص احتمال بروز بعضی  :  (Environmental Probabilism). احتمال دهندگی محیطی3 

 [8]. رفتارها را افزایش می دهد 

 

 ویژگی كیفی محیط در ارتباط با نیازهای انسانی:4.4

ه هدف طراحان ایجاد محیط هایی است که نیازهای انسانی را تامین کنند برای بررسی بیشتر اگر فرض را بر این بگذاریم ک

برای تعریف مسائل نظری رشته های طراحی مدلی از نیازهای انسانی مورد نیاز است  به منظور تبیین مولفه های کیفیت 

 : در این رابطه به بیان سه مدل به اختصار می پردازیم طراحی شهری ،

 های ادراكی انسانی( : ( مدل اپلیارد )حالت 1

بر اساس مدل پیشنهادی اپلیارد ، می توان مولفه های گوناگون کیفیت طراحی شهری را بر اساس پاسخگویی به حاالت ادراکی 

مختلف انسان سازمان دهی و طبقه بندی نمود. او واکنش های ادراکی انسان در برابر محیط را به سه حالت زیر تفکیک می 

 : کند

عاطفی : در این وضعیت محیط به مثابه ی محرکی جهت برانگیختن احساسات و تداعی معانی تلقی می  - نشیحالت واک.1

  . گردد

 . حالت عملیاتی : حالتی است که غالبا توسط افراد در زندگی روزمره به کار گرفته می شود .2

عاطفی خود در جستجوی کسب  -واکنشیحالت استنباطی : حالتی که افراد برای حمایت از فعالیت های عملیاتی و . 3

  . اطالعات از محیط و نهایتا فهم معنی آن هستند

 : مدل لنگ ) نیازهای انسانی(( 2
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مطابق مدل ارائه شده توسط جان لنگ ، که به نوبه ی خود با اقتباس از نظریه ی سلسله مراتب نیازهای آبراهام مازلو تدوین 

ان بر حسب برآورده ساختن گونه های مختلف نیازهای انسان طبقه بندی نمود. بر شده است، کیفیت طراحی شهری را می تو

 : اساس چارچوب مزبور، الزم است طراحی شهری متکفل برآورده ساختن نیازهای متفاوت انسانی به ترتیب زیر باشد

 نیازهای فیزیولوژیک : همچون غذا، سرپناه، بهداشت و .... ؛ 

 نیاز به ایمنی و امنیت ؛ 

 ز به وابستگی ) نیاز به احساس تعلق به یک جمع و گروه خاص داشتن( : این نیاز از طریق تامین تسهیالت اجتماعی و از نیا

 طریق تقویت حس مکان پیگیری می شود ؛

  نیاز به عزت و اعتماد به نفس : تامین این نیاز از طریق کیفیت و چگونگی مالکیت اراضی، ایجاد حس فردیت و تعلق داشتن

 مکان ؛به 

 نیاز به تحقق خویشتن )خودشکوفایی یا نیاز به انجام فعالیتی خالقه( ؛ 

 زیباشناختی : که بر اساس انگیزش های حسی و عقلی ایجاد می شود. این نیازها از طریق تامین امکان  -نیازهای شناختی

جاد غنا در کیفیات محیطی فعالیت های فرهنگی ، تفریحی توسط طراحی شهری ، خلق مناظر شهری و طبیعی خوب و ای

 قابل پاسخگویی هستند .

 

 ( مدل كانتر ) مولفه های مكان( :3

بر اساس این مدل، محیط شهری به مثابه ی یک مکان متشکل از سه بعد در هم تنیده ی کالبد، فعالیت ها و تصورات است. از 

گوناگون محیط شهری است ، می توان مولفه آنجا که کیفیت طراحی شهری یک مکان ناگزیر از پاسخدهی مناسب به ابعاد 

های سازنده ی کیفیت طراحی شهری را مولفه هایی به موازات مولفه های سازنده ی مکان تعریف نمود. به عبارت دیگر با 

اقتباس از نظریه ی مکان کانتر می توان گفت کیفیت طراحی شهری عبارت است از برآیند سه مولفه که هر یک از آن ها 

 [9] برآورده ساختن یکی از کیفیت های سه گانه ی کالبدی، فعالیتی و تصوری محیط شهر است.متکفل 

 توان و عملی رفتارهای این با باید هم محیط کالبدی است، عملی رفتارهای شامل انسان های فعالیت بسیاری از که جایی آن از

 موقعیت های نیاز مورد الگوهای و رفتار الگوهای موجود شناخت مبانی رفتاری، علوم تحقیقات .باشد انسان سازگار های مندی

 رفتار از را شناخت غنی تری تنها، شهود به نسبت رفتاری قرارگاه های . تحلیل سازد می میسر محیط برای طراحان را خاص

 .میآورد فراهم تارالگوهای رف در گروهی و فردی تفاوتهای مورد در نیز را تحلیل هایی اطالعاتی چنین .میدهد دست به انسان

 افراد میان رفتاری در ناهنجاریهای ایجاد در نامناسب کالبد و شهری منفی فضاهای کارکرد وجود که کرد نشان خاطر باید

 و رفتاری برخی الگوهای کالبد و محیط .میگذارد تأثیر خود ساکنان رفتار محیط بر و فضا که چرا ؛ دارد مهمی نقش جامعه

 بر .میکند تضعیف دیگر را برخی و تقویت را موجود رفتارهای برخی و میکند خود تحمیل ساکنان به را نوین اجتماعی نقشهای

 رفتار کنترل در وی توانایی یا و نادرست درست بین قضاوت در شخص ناتوانی بر مبتنی رفتار نابهنجار حقوقدانان تعریف اساس

 [10].  است خود

 

 یشهر طراحی در شناسی زیبایی . جایگاه5

مولفه های تجربی زیبایی شناختی  ، مولفه های عملکردی ، مولفه های زیست محیطی ابعادی که مورد تاکید در طراحی 

 شهری است . 

 انواع زیبایی شناسی از دیدگاه جورج سانتیانا :1.4

شناسی را به سه دسته  یبخش بودن محیط مرتبط است، زیبای شناسی با تجربه زیبایی یا لذت سانتایانا با این فرض که زیبایی

  :کند تقسیم می
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بخش مهمی از پاسخ فرد به محیط است . ارزش های حسی حاصل حس های لذت بخشی چون :   . زیبایی شناسی حسی1

لمس ، بویش ، مزه ، شنیدن و دیدن هستند ، در شرایطی چون عبور از فضاهای سایه و روشن یا ایستادن در ساحل و احساس 

  وزش باد .

  اساسا متوجه شکل ها وریتم ها، پیچیدگی ها و ترکیبات بصری محیط بیرون است . : یبایی شناسی فرمی. ز2

متوجه مفاهیم تداعی شده به واسطه محیط است که به محیط معنا بخشیده و برای مردم  . زیبایی شناسی نمادین :3

 [2] خوشایند است .

 

 زیبایی شناسی حسی ز دید ا بررسی فرم 1.1.5

، یعنی توانایی دراک فضایی در انسان بازی می کندا درالمسه روش حسی است که نقش اساسی  و، بویایی شنواییایی ، بین

 نزدیک به ان استتعیین از لحاظ عمق و جهت مکان اشیاء  ،، آگاهی اطراف آن فضاتشخیص ساختار هندسی محیط اطرافش

ی داند ، بلکه معتقد است که این ارزش ها اطالعات و داده هایی را با این وجود جان دوی ارزش حسی را بنیادین نم.  [11]

 [2]برای درک فرم های محیط فراهم می آورند . 

مهمترین حواس مرتبط با دریافت محیط بینایی و حرکت است . چون حس دیداری برای تدوین نظریه طراحی محیط از سایر 

  حواس مهمتر است ، اول به آن پرداخته خواهد شد .

  لذت ساختار هندسی محیط دیداری از چهار طریق کسب می شود : 

  .تشخیص اینکه ساختار ، بر احکام یا اصول هنجاری با اهمیت برای نظاره گر مبتنی است ؛1

  ی مقصود است ؛ .ادراک اینکه ساختارتامین کننده2

  ناظر ؛.میزان پیچیدگی و نظم دیداری ساختار ، با میزان خوگیری یا تطبیق پذیری 3

 [2].حفظ توجه ناظر سازگار است . 4

بر   توانند می فضا در ها سایه و روشن برای حس بینایی برای تعیین عمق و فاصله ضروری است . نور–از سوی دیگر سایه 

 .می دهد افزایش را خاص هدف یک به رفتن سمت کشش به در موجود ریتم .گذارند تاثیر مکث و حرکت

اک الگوها و اشکال دو بعدی متمرکز بوده است . از سوی دیگر حرکت ناظر نیز بر درک محیط اثر می بیشتر تحقیقات بر ادر

گذارد . حرکت زاویه دید را تغییر می دهد . از آنجایی که ما در زمان ، در یک توالی پشت سر هم از فضاها حرکت می کنیم ، 

 [4] .ایی که قصد داریم برویم ، تجربه می کنیم هر فضا را در ارتباط با جایی که پیش از این بوده ایم و ج

پله به عنوان فضای شهری ای است که حرکت در آن باعث تجربه ی حس های متعدد می شود . پله ها فرم های سه بعدی  

وان هستند همانطور که باالرفتن و پایین آمدن از راه پله نیز تجربه ای سه بعدی است . از این کیفیت سه بعدی زمانی می ت

بهره برد که ، آن را به عنوان مجسمه ای که به طور مستقل در فضا قرار گرفته یا به سطح دیوار متصل شده است ، در نظر 

 [4]بگیریم . عالوه بران یک فضا خود می تواند تبدیل به پلکانی عظیم و کار شده با جزئیات گردد . 

. جذاب ترین جنبه آن این تفاده برای پیاده است و نه سوارهبل اساز ویژگی های پله این است که تحت هر شرایطی صرفا قا 

 .[12]، شخص خود را درون  چند فضا احساس می کند پله، حضور در میان یک فضا نیست، که در آن واحد است که حضور در

بنابراین ،  . در مقابل چشم که عضوی از راه دور است ، المسه درجه احساس نزدیکی ، صمیمیت و محبت آن بیشتر است

هنگامی که نور در  فضا وجود ندارد و ایجاد سایه می کند سایر حواس ما از جمله حس المسه قوی تر می شود . حس المسه 

حس المسه ابزاری است یرای ارائه اطالعات  .یک دید ناخودآگاه که اطالعات سه بعدی از اجسام مادی را نیز فراهم می باشد

در واقع حس المسه برای نابینایان کاربرد بیشتری در ادراک فضا دارد زیرا ادراک بصری [11] . است بافت ، وزن ، چگالی و دما

طرحواره های ذهنی متناسب برای افراد نابینا وجود ندارد . طنین صدا می تواند تحت تاثیر تناسبات فضا باشد و خوشایندی 

ابینا هنگام عبور از میان یک فضا ، قادر به احساس شکل فضا از صداها با تناسبات فضا کمتر و بیشتر می شود . اینکه فرد ن

 [2]طریق شنوایی یا لمس باشد قابل بحث است . 
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 مقدار به باشند ، چون انسان باال می غنای حسی با مکانی آنها هستند مطلوب حسی های دارای کیفیت مردم گرا فضای

 اساس بی مانند وحشت نامطلوب روانی حاالت باعث انسان در حیطاز م مطلق خبری بی که است، نیازمند اطالعات مشخصی از

این  دو هر.  [3]نیست  اطالعات زیاد مقادیر بسیار تحلیل و تجزیه و دریافت به قادر انسان سوی دیگر از شود. می بینی کابوس و

 که فضایی بعالوه . نقش دارد فضا گریزی مردم در مرتبط نا محیطی باالی اطالعات حجم یا و محیط از خبری بی یعنی موارد

 می تر آسان را ادراک تنها نه که کرده حواس ایجاد کلیه طریق از تری جامع اطالعات نماید را درگیر متنوعی حسی های گیرنده

 [7] .دهد می افزایش را اجتماعی تعامالت و زمان حضور خود این و شود می بیشتری ادراکی حض بلکه سبب نماید

 

 زیبایی شناسی فرمیز دید ا مبررسی فر 2.1.5

نکته اصلی زیبایی شناسی فرمی توجه به ساختار بصری محیط است . بنابراین نقش علوم رفتاری در نظریه طراحی محیط 

 بیشتر در زمینه ویژگی های بصری محیط بوده است . 

ایی شناسی کالبدی مطرح می شود. تصمیم گیری در مورد ساختار و کیفیت هندسه محیط از مسایلی است که در ارتباط با زیب

در زیبایی شناسی کالبدی عواملی همچون عناصر طراحی، ترکیب احجام و اشکال، نظم، بی نظمی و تناسبات دخیل هستند. در 

این رویکرد، جذابیت بصری براساس ترکیب مناظر قابل دسترس و تغییرات در منظر، مطرح است که برای ارزیابی آن مواردی 

 [13]مصالح،  سبک طراحی و تعداد عناصر تشکیل دهنده طرح مورد بررسی قرار می  گیرد .  همچون فرم،

موضوع زیبایی شناسی کالبدی ؛ نقش و تأثیر اشکال ، تناسبات ، ریتم ، مقیاس ، پیچیدگی ، رنگ و سایه و روشن محیط 

است . این رویکرد با توجه ” گشتالت ” ویکرد ساخته شده و طبیعی است . یکی از رویکردهای مهم در زیبایی شناسی کالبدی ر

به عناصراصلی هندسه محیط شروع و با در نظرگرفتن این عناصر وکاربرد آنها در ترکیب دنبال می شود. در این حالت عناصر 

شامل نقطه، خط، سطح و حجم است که می توان محیط را به این عناصر تجزیه کرد و در ترکیب، بحث اصول سازماندهی 

مدنظر  (maximal simplicity)و نهایت سادگی (conciseness)  وحدت ، هماهنگی ، نظم ، ایجاز، (inclusiveness) اصرعن

 . [2]است 

باالترین ارزش فرمی را دوی وحدت دانسته است . وحدت از راه های مختلف از جمله ریتم یا تغییر منظم یک فرم ، و یا تقارن  

زمان در محیط و در نتیجه  –ذاتی اشکال و فرم ها نیز تاکید کرده است . دوی به رابطه فضا  وی بر مفهومبه دست می آید . 

ویژگی توالی در ادراک توجه خاصی داشته است . دوی انگاره هایی چون اوج ، پیشی گرفتن ، و ارضای انتظارات را در تبیین 

 [2]تجربیات متوالی و لذت بخش محیط معرفی کرده است . 

فرمی از نظم مواد حسی به وجود می آیند ، اساس این موضع گیری نیز نظریه ی تجربه گرای ادراک است . موضوع ارزش های 

یا الگوهای محصول یا فرآیند هنری مورد نظر است . شناخت نظام موجود در الگوها  ارزش های فرمی لذت بخش بودن ساختار

احث به طور مستقیم به تناسبات و اصول نظم دهنده به الگوها می ، از نکات مورد نظر بحث ادراک است . بعضی از این مب

. سازمان معین : در این بحث فرم کارکردی ابزاری دارد . در پردازند . یکی از این بحث ها را سانتایانا سازمان معین نامیده است 

 [2] واقع سازمان معین همان مفهوم شعار ) فرم از عملکرد تبعیت می کند ( سولیوان است .

است. « معینی گری » یکی از مهم ترین مباحث در تئوری های محیطی نقش محیط در شکل دهی به رفتار انسان یا اصطالحا 

معینی گری می تواند در سطوح مختلف مورد بررسی وتوجه قرار گیرد . در یک معنا رفتار انسان در مقیاسی جهانی تحت تأثیر 

آنچه را که انسان می تواند به آن دست یابد و بدون توجه به اهداف و انگیزه های انسانی  نیروهای اکولوژیکی است و این نیروها

محدود می سازد. در حقیقت رفتار انسان، در این دیدگاه، در چنبره یک اکوسیستم محیطی و تنها در چرخه آن معنا می یابد . 

ست که در ارتباط با محیط کالبدی ) معماری، طراحی به هر حال، آنچه که اینجا مورد بحث ماست، مفهومی از معینی گری ا

 [14]شهری و معماری منظر ( مورد توجه است. 

ادراک فرم با استفاده از قوانین نیروهای فضایی و فرآیند همشکلی نظریه گشتالت قابل توضیح است . روان شناسان گشتالت، 

توده ها تجربه ای مستقیم و بدون واسطه از کیفیت های این فرضیه را قبول داشتند که در ادراک خطوط ، سطح و حجم یا 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 8 

بیانی وجود دارد . به نظر آنها تجربیات حاصل تداعی ذهنی نیستند، بلکه حاص رابطه متقابل فرایندهای عصبی و الگوهای 

ن، آرام یا ... محیط هستند. در نتیجه ساختمان ها به دلیل تداعی بین الگوهای فعلی و مرجع قبلی آنها نیست که سبک، سنگی

 [2]در نظریه گشتالت است.” هم شکلی ” به نظر می رسند ، بلکه به دلیل فرایندی زیست شناختی است که همان مفهوم 

( متقاعدکننده ترین تحلیل گشتالتی را در رابطه با محتوای بیانی ارائه نموده است. وی  1949،1965،1977رودلف آرنهایم ) 

 چنین می گوید :  ی معماریدر کتاب پویه شناسی فرم ها

جزئیات اشکال با توضیح هندسه ، اندازه ، کمیت و قرارگیری فرم تحلیل می شود. نیروهای بصری نیز وجود دارند که گسترش 

یافته و جمع می شوند ، فشار و کنش ایجاد می کنند ، طلوع و افول می نمایند ، پیش روی و عقب نشینی می کنند . این 

 [2] "ننده معنا و بیان هنری هستندنیروها تعیین ک

افراد مختلف به عناصر و الگوهای متفاوتی از محیط توجه می کنند . نتیجه تحقیق این گونه نشان نمی دهد که شکل ها یا 

 الگوهای خاصی برای همه مردم جاذب باشند .

ائل طراحی محیط وفق دادن سرعت حرکت در محیط با حرکت پیاده و حرکت قطارهای سریع متفاوت است . یکی از مس

 نیازهای افراد پیاده و نیازهای افرادی است که با سرعت بیشتر از محیط عبور می کنند . 

 راپاپورت معتقد است که فرم های غنی ، روشن ، و پیچیده عموما برای مردم دوست داشتنی هستند . 

ی مورد عالقه افراد خالق و منظم هستند ؛ و اشکال مربع افراد قانع و قابل اتکا اشکال گرد را ترجیح می دهند ؛ اشکال بیض

 مورد نظر افراد با ذکاوت است .

 خوبی به را حرکت یا مکث مکان حس و تاثیرگذار است بسیار تعامل و تامل بر اکولوژیک محیط که فرم داد نشان سامر تحقیقات

 عنوان به بیشتر دهد و می افزایش را مالکیت و تعلق حس حریم با ایجاد و بوده ها فرم پذیراترین مقعر های نماید . فرم القا می

 را تشویق خطی فضاهای افزایش است. کاپالن به رو چیدمان دلیل به آنها در تعامل و می روند کار به مدت بلند مکث فضاهای

 گردد، می تعامل ایجاد دلیلی بر و کرده کم را سرعت دهند می فرد به اطالعات ناگهانی که زمانی اما داند حرکت می کننده

 صورت به متناوت اطالعات دادن یا یکمرتبگی "است معتقد کاپالن استفان دهد می افزایش را انگیزی محیط خاطره مکان حس

 [7]انگیز است .  خاطره خاص مکان حس یک ایجاد دلیل دفعی به

کنند . اعضای بعضی گروه های اجتماعی و  افراد کمی به صورت خودآگاه الگوهای محیط را به خاطر خود الگوها اکتشاف می

فرهنگ ها این نوع اکتاف رابیشتر از دیگران انجام می دهند ، ولی این تفاوت ها خیلی روشن نیست . چون معماران و 

 [2]هنرمندان آموخته اند که بعضی اصول زیبایی شناسی فرمی را تحسین کنند . 

 

 نزیبایی شناسی نمادیز دید ا بررسی فرم 3.1.5

در زیبایی شناسی نمادین به بررسی محتوای فرم پرداخته می شود . ارزش های بیانی یا تداعی کننده از تصاویر ذهنی ایجاد 

شده با ارزش های حسی نشات می گیرند . این فرآیندی بی واسطه است . محیط ساخته شده برای مردم معانی بالقوه نمادین 

گاه و ناخودآگاه در احساسات مردم نسبت به محیط و نسبت به خودشان اثر گذار است زیادی دارد . تشخیص این معانی ، خودآ

. عالوه بر این ،  هویت یافتن با معانی نمادین محیط ساخته شده احساس تعلق مردم را به یک گروه اجتماعی یا یک مکان 

 [2]افزایش می دهد . 

ی آن ها نیز بستگی دارد. فرم وسیله ای است که بیش از هر چیز معنی نمادین الگوهای خاص محیط ساخته شده به زمینه مکان

 .[3]. فرم رو به محیط باز می شود و به این دلیل اثری دعوت کننده دارد وم نمادین از آن استفاده شده استدیگربرای یک مفه

خاص در شرایطی که مردم آن  رویکرد مبتنی بر رفتارگرایی در ادراک نمادها معتقد است که عناصر محیط ساخته شده و معانی

ها را خوشایند می یابند تداعی می شوند . چون این تداعی ها بازگشت کننده و تکرار شونده هستند ، مردم به مطالبه معنا می 

بوده ، چون مردم فرم را مهم می دانند به صورت نمادی تداعی ” فرم ” و ” عملکرد ”دهند . مفهومی که زمانی رابطه جبری بین 
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نده درآمده است . این توضیحی است برای استفاده یونانی ها از جزئیات سازه چوبی در ساختمان های سنگی . استفاده ای کن

 [2]که در ابتدا اهمیت سازه ای داشت ، در اثر مرور زمان اهمیت یک نماد مهم تزئینی را پیدا کرد . 

ثال شیب سقف ها تداعی کننده پهنه های اقلیمی و نماد هر اقلیم فرم شهرها و خانه ها تا حدودی پاسخ به اقلیم است . برای م

هستند . در مورد مصالح ساختمانی و فضای سبز نیز احتماال همین گونه است . وقتی مردم از منطقه ای به منطقه ی دیگر 

ید الگوهای کارکردی مهاجرت میکنند ، نمادهای هویتی خود را به همراه برده و نمادهایی را که ممکن است در موقعیت جد

 . [2]مناسبی نباشند به کار برند 

 طراحان اغلب کوششش می کنند که از طریق به کار گیری فرم محیط ساخته شده نمادهای جدیدی به وجود آورند 

 دو جریان در رابطه با نظریه های زیبای شناسی و مفاهیم نمادین وجود دارد .

تقیم وجود دارد .خود جوش است  هر فرمی به واسطه ویژگی هایی که در خود دارند ماهوی : رابطه درون حسی فرم . رابطه مس

 معنای مشخصی را می دهد .

 به صورت کلی نشان دهنده کمال و قدرت خداست . –دایره : فرمی کامل ، آرامش و سکون  

 کند.غالبا بنایی که شکلی مدور و مرقدی مکعب شکل دارد، دوگانگی آسمان و زمین را مجسم می 

اکتسابی ) قراردادی (: بسته به فرهنگ ممکن است فرمی در یک فرهنگ یک معنا می دهد و در فرهنگ دیگر معنای دیگری 

نمادگرایی اکولوژیک گیبسون : تاثیر تجربه بر مفاهیم تداعی شده  را مورد بررسی قرار داده است لنگ  –می دهد . یادگیری 

 مفاهیم نمادین را ناشی از ربط دادن فرم ها با تجربه قبلی می داند .  این مدل را مدل رفتاری نامیده است و

(، مردم به محتوای فرم به دو گونه پاسخ، مردم ساختمان ها را در گروه های محتوایی یا به عبارتی  1994به عقیده ناسار ) 

ایر کارکردها شناسایی می کنند. این کار کارکردی قرار می دهند، مثال ساختمانی را به عنوان بانک و خانه و یا مسجد و یا س

 بدون ارزیابی کیفی ساختمان ها است. این بعد شناختی با عنوان معنایی اشاره ای مطرح است.

دیگری ارزیابی کیفیت با شخصیت بناها است. برای نمونه ساختمانی دوستانه ارزیابی می شود. به این گونه پاسخ، معنای تداعی 

 ین معنایی است که ویژگی های فرمی به آن اشاره می کنند.شده، اطالق می شود. ا

بررسی زیبایی شناسانه اثر معماری نخست باید اطمینان حاصل کرد که نوعی شاخت محتوایی از کارکرد اثر هنری در مجموعه 

 بافت شهری وجود دارد یا نه و سپس به بررسی کیفیت و شخصیت بنا پرداخت.

 

 . نتیجه گیری6

که در انگیزش ما نسبت به محیط و رفتاری که ما در محیط از خود بروز می دهیم تاثیر دارد نحوه تعامل ما با  مهمترین چیزی

محیط است . این ارتباط در اولین سطوح خود بوسیله فرم صورت میگیرد . تجربه و احساس ما در هر محیطی متفاوت است و 

فته شده در آن است. هر فرمی رفتاری خاص را القا می کند و گاهی نوع تفاوت در این محیط ها ، فرم های متنوع بکار گر

تشدید کننده و یاخنثی کننده نوعی از رفتار است . پژوهش صورت گرفته بیان می دارد که توجه به ابعاد زیباشناسانه فرمی بر 

اط و توجه به فرم به عنوان نوع رفتار ما و نوع طراحی ما در محیط موثر است. در  طراحی فضاهای شهری تنها صورت ارتب

شکلی زیبا مطرح نیست بلکه فرم خود بوجود آورنده رفتار زیبا، زندگی با کیفیت و یا برعکس تداعی گر نوعی از بزه ، خشونت 

و حتی جنایت است. شناخت فرم و نوع تعامل فرم های متنوع با یکدیگر و افرادراهی در جهت ایجاد فضاهای شهری مطلوب 

 می باشد. 
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