تجـربه بافت :رمزگشایـی معنا در منظـر بافت سنتـی
صالحه بخارائـی 1و محمود خلیلـی

2

چکـیده

شماره۵۵-۵۶

90

بافــت ســنتی شــهر ایرانــی ،معانــی و ویژگیهــای فرهنگــی و اجتماعــی متنوعــی را در بطــن خــود شــکل و در
بســتر زمــان بســط داده اســت .یکــی از معانــی غالــب بافــت ســنتی کــه در طــول قرنهــا  -باوجــود شــرایط
نامســاعد اقلیمــی -کیفیــت زندگــی و در پــی آن قــرار انســان را موجــب شــده اســت ،احســاس «رضایتمنــدی»
( )preferenceو «مطلوبیــت» حاصــل از ادراک منظــر بافــت اســت .تنــوع تجــارب حضــور انســان در بافــت بهمنظــور
تأمیــن نیازهــای فــردی ،اجتماعــی ،امنیتــی ،آئینــی ،آسایشــی و  ...و درنتیجــه شــکلگیری شــاخصههای متنــوع
منظریــن در آن ،عاملــی مؤثــر در القــاء حــس «رضایتمنــدی» اســتفادهکنندگان بشــمار میآیــد .ایــن پژوهــش
ضم��ن معرفـ�ی مؤلفهه��ای اصل��ی احساــس «رضایتمنـ�دی»« ،ابهــام» (« ،)ambiguityپیچیدگــی» (،)complexity
«تازگــی» (« ،)noveltyغافلگیــری» (« ،)surpriseتحریککنندگــی» (« ،)arousalکنجکاوکنندگــی» ( )curiosityو
«تردیــد» ( ،)uncertaintyدرصــدد تبییــن شــاخصههای ایــن معنــا در منظــر بافــت از طریــق بررســی ســناریوهای
متنــوع حرکــت در بافــت ســنتی شــهر ســمنان اســت .دســتاورد ایــن پژوهــش ،ارائــه الگوهــای مناســبی اســت کــه
در طراحــی منظــر بافتهــای مســکونی حــال ،باهــدف ارتقــاء حــس رضایتمنــدی ســاکنین ،مورداســتفاده طراحــان
و معمــاران منظــر خواهــد بــود.
واژگان کلـیدی
معماری منظر ،بافت سنتی ،معنا ،مطلوبیت ،رضایتمندی.
 - 1استادیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمـه

 -۱ادبیات ناظر بر مطلوبیـت 2محـیط

مطالعــات در حــوزه مطلوبیــت ،مؤلفههــای قیاســی )collative variables(3را بهعنــوان شــاخصههای محیــط در
تأمیــن و تضمیــن مطلوبیــت ارائــه مینمایــد .بهعبارتدیگــر ،بــر اســاس مطالعــات گســترده برلیــن (Berlyne,
 ،)1958; 1960; 1978مؤلفههایــی چــون پیچیدگــی ،بداعــت ،تردیــد و مغایــرت ،متغیرهایــی هســتند کــه بهواســطه
آن میتــوان وضعیــت محیــط ازلحــاظ مطلوبیــت را تعییــن نمــود .ایــن فاکتورهــا دارای دو وجــه مشــترک هســتند:
اول اینکــه شــرایط مقایســه اطالعــات را فراهــم مینماینــد (مثـ ً
ا اطالعــات دریافــت شــده از محیــط در مقایســه بــا
اطالعــات قابلانتظــار از آن) .بــر ایــن اســاس ،بهمنظــور تشــخیص میــزان پیچیدگــی ،بداعــت ،تردیــد و غافلگیــری
یــک الگــوی بصــری مشــخص ،الزم اســت فــرد اطالعــات را از طریــق دو منبــع و یــا بیشــتر مقایســه کنــد .دومیــن
وجــه مشــترک مؤلفههــای قیاســی ایــن اســت کــه هــر یــک ،بالقــوه ،امــکان تحریــک فــرد را فراهــم مینمایــد.
 -1نگاه کنید به Altman, I. &Wohlwill, J., 1977; 1976
 - 3مرتضوی در کتاب خود این مؤلفهها را ویژگیهای جلبکننده ترجمه نموده است .ر.ک :مرتضوی ،ش1380 ،
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محیــط همــواره منشــأ اثــر اســت ( .)1976 ,Wohlwillتحلیــل ارتبــاط دوســویه انســان و محیــط در پژوهشهــای
بســیاری موردبررســی قــرار گرفتــه ،بهطوریکــه تمرکــز بــر ایــن رابطــه ،بســط پژوهشهــای حــوزه علــوم شــناختی
و کاوش در ســاختار ذهنــی انســان و همچنیــن بررســی مؤکــد روابــط انســان -انســان را موجــب شــده اســت.1
انســانها مطابــق معیارهــای خــود محیــط را میســازند و ایــن محیــطِ ساختهشــده عامــل اصلــی تأثیــر بــر روان
آنهاســت ( .)Gehl, 2010چنانچــه ایــن تأثیــرات مطلــوب نباشــد ،تغییــر در محیــط ساختهشــده غیرقابلاجتنــاب
اســت (کــه در نامســاعدترین حالــت آن ،ترجیــح در تخریــب محیــط امــری محتمــل اســت :مجموعــه مســکونی
پــروت ایگــو -شــهر ســنت لوئیــس)؛ اما چنانچــه مشــخصههای فیزیکــی محیــط ساختهشــده برخاســته از معیارهای
فرهنگــی -اجتماعــی و الگوهــای رفتــاری مختــص ســاکنین باشــد ،اثــرات مطلــوب محیط بر انســان ،موجــب ترغیب
او در حفــظ و نگهــداری محیــط و نتیجت ـاً بســط و گســترش آن در طــول زمــان خواهــد بــود .نخســتین شــاهد
ایــن ســخن را میتــوان در هســتههای اولیــه ســکونت در ســیر شــکلگیری شــهرها یافــت.در چنیــن جوامعــی،
محیــط نســبت بــه ســطوح مختلف نیازهــای انســانی (نیازهــای اولیه تــا متعالــی) پاسخگوســت .ســاختار چندوجهی
محیطهــای شــهری در بافتهــای ســنتی ،قــرار بــه مانــدن و بــه عبارتــی رضایتمنــدی ســاکنین را از طریــق ارائــه
مشــخصههای محیطــی مطلــوب بــه ایشــان فراهــم نمــوده اســت .یکــی از وجــوه رضایتمنــدی در محیــط ،مطلوبیت
بصــری و بهنوعــی وجــود نظــام بصــری مناســب بــرای کاربــران اســت .بهعبارتدیگــر ،مطابــق مطالعــات بســیار در
حــوزه زیباییشناســی محیطــی ،افــراد هــم در محیطهایــی بــا مشــخصههای بصــری ناکافــی و هــم محیطهایــی
کــه مملــو از اطالعــات باشــد احســاس ناخوشــایندی دارنــد ( .)Rapoport& Kantor, 1967بدیــن ترتیــب ،انســانها
میــزان معینــی از مشــخصههای بصــری در محیــط را مطلــوب میداننــد بهطوریکــه مقادیــ ِر کــم آن محیطــی
ماللــتآور و خســتهکننده را ارائــه مینمایــد و بیشازانــدازه شــدن مؤلفههــای فیزیکــی در محیــط ،هرجومــرج
و اغتشــاش بصــری را موجــب میگــردد .بــر ایــن اســاس ،ایــن پژوهــش درصــدد اســت تــا ضمــن مــرور ادبیــات
ناظــر بــر مباحــث مطلوبیــت محیطــی و تبییــن مؤلفههــای مؤثــر آن ،ســاختار و عناصــر متناظــر بــا هــر یــک از
ایــن مؤلفههــا را در بافــت ســنتی تبییــن و بهعنــوان مصادیــق و شــواهد منظریــن بافــت معرفــی نمایــد .در ایــن
خصــوص ،بخشهایــی از بافــت ســنتی ســمنان در محلــه کهنــدژ کــه روزگارانــی محــل تــردد قافلههــای تجــاری
از مســیر جــاده ابریشــم بــوده اســت ،نمونــه بررســی مؤلفههــای مطلوبیــت قــرار میگیــرد.

بدینصــورت کــه محرکهایــی بــا میــزان پیچیدگــی ،تازگــی ،تردیــد و مغایــرت بیشــتر ،تحریــکات مؤثرتــری در
فــرد ایجــاد میکنــد؛ بنابرایــن و مطابــق تئــوری «کنجــکاوی و شناســایی» ،)Berlyne, 1967( 1میــزان انگیختگــی
و تحریــک فــرد عامــل اصلــی تعییــن ســطح مطلوبیــت در محیــط اســت .2البتــه ایــن ارتبــاط نوعــی ارتبــاط
همبســتگی و از نــوع غیرخطــی اســت (.)Berlyne, 1971; Wohwill, 1976در ارزیابــی محیــط ،دو عامــل مهــم نقــش
3
تعیینکننــده دارد :مشــخصههای فیزیکــی محیــط و فــرد ادراککننــده .از آنجائــی کــه در مطالعــات تجربــی
جوامــع آمــاری بهصــورت تصادفــی انتخــاب میگــردد ،نتایــج بهدســتآمده عمدتــاً بــهکل قابلتعمیــم اســت.4
لــذا عمــده تمرکــز بــر تبییــن مشــخصههای بصــری (فیزیکــی) محیــط معطــوف میگــردد .در ایــن خصــوص
بررســی مطلوبیــت محیطــی 5ناگزیــر بــه تبییــن مؤلفههــای قیاســی اســت :پیچیدگــی ،6بداعــت و تازگــی ،7ناهمگونــی،8
غافلگیرکنندگــی ،9ابهــام ،10تنــوع ،11افزونگــی 12و مغایــرت .13تمامــی ایــن مؤلفههــا زاده مفهــوم «تردیــد و نامعینــی»14
و بــه عبارتــی «تفــاوت افــراد در تفســیر و شــناخت یــک محــرک بصــری در محیــط» اســت.)Wohlwill, 1976( 15
 .1-۱پیچیدگــی ()complexity

پیچیدگــی ،مطابــق تعریــف عبــارت اســت از ویژگیهــای ادراکــی مجموع ـهای از عناصــر کــه روابــط بیــن آنهــا را نیــز
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شــامل میشــود .)Rapoport&Howkes, 1970( 16بــر ایــن اســاس هرچــه تفــاوت بیــن ایــن عناصــر بیشــتر باشــد ،پیچیدگی
بیشــتر خواهــد بــود؛ بنابرایــن میتــوان ریشــه اصلــی پیچیدگــی را در تنــوع دنبــال نمــود .از طرفــی ،بــا در نظــر گرفتــن
محیــط بهعنــوان متــن ،میتــوان میــزان ادراک محیــط را تابعــی از اطالعــات قابــل دریافــت از آن درنظــر گرفــت .بــر
ایــن اســاس ،چــه شــرایطی کــه در آن محیــط اطالعــات ناکافــی بــرای روایــت ارائــه کنــد (یکنواختــی) و یــا محرکهــای
محیطــی شــخص ادراککننــده را بمبــاران اطالعاتــی نمایــد (هرجومــرج) ،فــرد اطالعــات قابلاســتفادهای کــه بتوانــد محیــط
را بهدرســتی ادراک کنــد نخواهــد داشــت .لــذا پیچیدگــی بهعنــوان مشــخصهای مؤثــر ،طیفــی را شــکل میدهــد کــه در
یکطــرف آن فقــدان اطالعــات قابــل دریافــت از محیــط و یــا «یکنواختــی »17اســت و در طــرف دیگــر فراوانــی اطالعــات
و یــا «اغتشــاش .)Rapoport& Kantor, 1967(»18مطابــق یــا ایــن تعریــف ،ونچــوری در کتــاب خــو بــا عنــوان «پیچیدگــی
1 - Curiosity and Exploration
 - 2مطالعــات تجربــی زیــادی فاکتورهــای معرفیشــده توســط برلیــن را مــورد آزمایــش قــرار داد و نتایــج حاصــل از آن بــا آنچــه مطالعات برلیــن توصیف
مینمود مغایرت داشــت .نگاه کنید به Martindale & Moor, 1988; Hekkert&voWieringen, 1990; Whitfield, 1983
3 - Experimental study
 - 4عامــل فرهنــگ در بســیاری مــوارد و خصوصـ ًا در ارتبــاط بــا مباحــث مطلوبیــت بصــری و زیباییشناســی غیرقابالغمــاض اســت و در چنین شــرایطی
نتایــج بهدســتآمده از مطالعــات بــر روی جوامــع تصادفــی بــا نتایــج حاصــل از مطالعــات میــان فرهنگــی مقایســه میگــردد.
5 - Environmental preference
6- complexity
7- novelty
8 - incongruity
9 - surprisingness
10 - ambiguity
11 - variety
12 - redundancy
13 - conflict
14 - uncertainty
 -15مؤلفههــای قیاســی در مطالعــات تجربــی از طریــق تعییــن مقیاسهایــی از صفــات دوقطبــی اســت .در ایــن خصــوص کولــر ( )Kullerاز
متغیرهــای تــک معنایــی جهــت ارزیابــی یــک مؤلفــه اســتفاده مینمــود بطوریکــه بــه افــراد محیطــی را نشــان مــیداد و از آنهــا میخواســت آن را
در بــازه کمتریــن تــا بیشــترین حــد ارزیابــی کننــد.
 - 16در خصــوص مؤلفــه پیچیدگــی ،مطالعــات متعــدد در محیطهــای مختلفــی انجــام شــده اســتKuller, 1972; Lowenthal& Riel, :
1972; Canter, 1969; Downs, 1970
17 - Monotony
18 - chaos

و تضــاد در معمــاری» بــه دنبــال اشــکال و ســاختارهایی ناهمگــون و بینظــم در معمــاری اســت تــا بــا ســادگی بیشازحــد
برآمــده از مدرســه باهــاوس متبایــن باشــد .لــذا ،اینکــه محیطــی مطلــوب ادراک میگــردد و محیطــی نامطلــوب ،بــه میــزان
پیچیدگــی عناصــر شــکلدهنده آن وابســته اســت .ســطوح مطلــوب و بهینــه پیچیدگــی ،همــواره عامــل اصلــی ارائــه محیطــی
مطلــوب اســت ( .)Berlyne, 1971, 1972; Wohlwill, 1976اینکــه کــدام ســطح از پیچیدگــی بــرای محیطی مطلوب اســت،
بخشــی بــه ادراککننــده فضــا بســتگی دارد (ویژگیهــای فــردی ،فرهنگــی و اجتماعــی) و بخــش دیگــر بــه مشــخصههای
محیــط در مقیــاس بزرگتــر (کــه آیــا بهطورکلــی محیــط متمایــل بــه ســمت اغتشــاش اســت و یــا یکنواختــی) (تصویــر .)1
تصویر  -1طیف یکنواختی -اغتشاش مؤلفه پیچیدگی

 .2-۱بداعـت ()novelty

مقیــاس مربــوط بــه ایــن مؤلفــه در طیــف افتــراق معنایــی صفــات «عــادی -خــاص» مطالعــه شــده اســت (Canter,

 .3-۱ناهمگونـی ()Incongruity

ایــن مشــخصهی محیطــی بــه مجــاورت عناصــر محیــط بــا یکدیگــر مربــوط میگــردد کــه از دو طریــق ظهــور مییابــد:
اول بهواســطه نامــوزون بــودن عناصــر محیطــی (قرارگیــری دو عنصــر بــا رنــگ ،مقیــاس و فــرم متضــاد) و دوم از طریــق
قــرار گرفتــن عنصــری در یــک متــن ناهمگــون (تفــاوت در ســبکها) .بــه همیــن دلیــل برلیــن از ایــن مؤلفــه تحــت عنــوان
«مغایــرت» یــاد میکنــد .یکــی از اثراتــی کــه ایــن مؤلفــه در محیــط ایجــاد مینمایــد -کــه بهواســطه آن ســطوح مطلوبیــت
در محیــط تغییــر میکنــد -بــاال بــردن احســاس اکتشــاف و شناســایی محیــط در افــراد اســت .مطالعــات نشــان میدهــد
1 - ordinary
2 - originality
3 - unfamiliar
4 - odd
5- Uniqueness
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 .)1969کولــر متغیرهــای متنوعــی را بــرای ارزیابــی این ویژگــی آزمود کــه عبارتنــد از :معمولی ،1بدیع ،2ناشــناخته،3
عجیــب .)Kuller, 1972( 4هرچنــد نتایــج بهدســتآمده از ایــن آزمایشهــا ،بهطــور مشــخص مقیــاس معنایــی
خاصــی را بــرای ارزیابــی ایــن مؤلفــه پیشــنهاد نــداده اســت ،امــا توجــه بــه نتایــج بهدس ـتآمده از آزمایشهــای
تجربــی دیگــر دو صفــت «عجیــب» و «ناشــناخته» را تــا حــدود زیــادی بهعنــوان مؤلفههــای ارزیابیکننــده بداعــت
معرفــی مینمایــد ( .)Calvin, Dearinger& Curtin, 1972همچنیــن در مطالعـهای کــه توســط لئوپولــد انجــام شــد،
«منحصربهفــرد بــودن »5صفــت مؤثــری در ارزیابــی این مؤلفه محیطــی معرفــی گردیــد (.)Leopold, 1971در ارزیابی
ایــن مؤلفــه بهعنــوان یکــی از مؤلفههــای اصلــی مطلوبیــت محیطــی ،در آزمایشــی ،گروههــای شــرکتکننده
از دو گــروه معمــاران و غیــر معمــاران انتخــاب شــدند .نتیجــه جالبتوجــه بــود ،بهطوریکــه ارزیابــی معمــاران
از یــک محیــط درســت نقطــه مقابــل افــراد غیــر معمــار گــزارش شــده بــود ( .)Canter, 1969ایــن تفــاوت ،ریشــه
در تفــاوت تجــارب پیشــین افــراد و اندوختههــای ذهنــی آنهاســت و در امــر برنامهریــزی و طراحــی محیــط از
طریــق معمــاران و طراحــان بهعنــوان متولیــان ایــن امــر ،محــل تأمــل و بررســی اســت.

کــه افــراد در اغلــب شــرایط خواهــان انجــام فعالیتهــای اکتشــافی 1در محیــط هســتند ( .)Wohlwill, 1976لــذا ایجــاد
شــرایطی کــه از طریــق آن فــرد مجــاب بــه انجــام ایــن فعالیــت گــردد ،مطالعــات را بــه ســمت ارائــه محیطــی ناهمگــون
ســوق داد و ایــن فاکتــور را بهعنــوان مؤلفـهای مؤثــر فــرض نمــود ( .)Berlyne, 1958هرچنــد بررســی ایــن مؤلفــه نیازمنــد
مطالعــات بیشــتر درزمین ـهی مطالعــات محیطــی اســت ،امــا برلیــن طــی چندیــن مطالعــه بــه تبییــن آن -بــه دلیــل امــکان
ایجــاد «حــس کنجــکاوی» در افــراد -از طریــق ارزیابــی مقیاسهــای معنایــی «بینظمــی« ،»2عــدم تجانــس »3و «عــدم
تقــارن »4پرداخــت .نتایــج بهدســتآمده مؤلفــه ناهمگونــی را جــزو مشــخصههایی از محیــط میدانــد کــه تغییــر مقادیــر
کمــی از آن ممکــن اســت محیــط را نامطلــوب نمایــد (.)Berlyne, 1963
 .4-۱غافلگیرکنندگـی ()Surprisingness

ایــن ویژگــی از طریــق روش افتــراق معنایــی توســط کولــر بهواســطه صفــت «غیرعــادی » مــورد بررســی قــرا گرفته
اســت .مطابــق تعریــف مؤلفــه غافلگیرکنندگــی وابســته بــه ویژگیهایــی از محیــط اســت کــه از طریــق آن توقعــات
فــرد در ادراک محیــط را دســتخوش تناقــض قــرار میدهــد .بهعنوانمثــال ،فــرد انتظــار نــدارد بــا محرکــی در
محیــط برخــورد نمایــد ،امــا بــا آن مواجــه میشــود و برعکــس .لــذا تعــداد عناصــر غیرقابلانتظــار در محیــط،
عامــل مؤثــر در ایجــاد احســاس غافلگیــری اســت (.)Rapoport&antor, 1967; Wohlwill, 1976; Berlyne, 1971
همچنیــن غافلگیــری در محیــط تابــع ویژگــی «تنــوع » اســت .تنــوع در محیــط ســکانسهای حرکــت در آن را
غیرقابلپیشبینــی مینمایــد .بهعبارتدیگــر اگــر تغییــرات در محیــط بهانــدازهای باشــد کــه شــخص آمادگــی
خــود را بــرای مواجهــه بــا ســکانسهای بعــدی در محیــط از دســت بدهــد (و بــه بیــان بهتــر ،ندانــد قــرار اســت بــا
چــه شــرایطی روبــرو شــود) ،ادراک غافلگیــری صــورت میپذیــرد ( .)Lozano, 1974اگــر در محیطــی تغییــرات در
مشــخصههای بصــری منجــر بــه غافلگیــری نشــود ،تنــوع (هرچنــد ناچیــز) در محیــط ضبــط مشــخصههای بصــری
و بــه خاطــر ســپردن آن در ذهــن را ســبب میشــود ( .)Nasar, 1994ادراک غافلگیــری ماننــد دیگــر مؤلفههــای
قیاســی مطرحشــده ممکــن اســت بــرای افــرادی کــه بــرای اولیــن بــار یــک محیــط را تجربــه میکننــد بــا افــرادی
کــه بــا آن محیــط آشــنایی دارنــد متفــاوت باشــد ،امــا بایــد درنظــر گرفــت کــه ایــن مؤلفــه بهعنــوان یکــی از
شــاخصههای مطلوبیــت محیطــی ،در تجــارب اولیــه فــرد ایفــاء نقــش میکنــد و پـسازآن ،بــه دلیــل آشــنایی فــرد
بــا محیــط ،کمرنگتــر میگــردد .هرچنــد وجــوه تنــوع و درجــه نامعینــی محیــط پــس از تجربــه آن ،غافلگیــری
6
چندانــی بــه همــراه نــدارد ،مطلوبیــت محیــط بهواســطه ســطوح متفــاوت مشــخصههای بصــری تــداوم مییابــد.
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 .5-۱ابهـام ()Ambiguity

ابهــام در ویژگیهــای مشــترک مربــوط بــه یــک عنصــر واحــد ایجــاد میگــردد .بهعبارتدیگــر برداشــتهای
متعــدد از یــک مفهــوم ،منشــأ اصلــی ابهــام اســت ،لــذا مشــترکات موجــود در یــک عنصــر نقــش اساســی در بــروز
ایــن معنــا خواهــد داشــت ( .)Rapoport&Howkes, 1970همچنیــن محمــل بروز ابهــام در محرکهــای غیرمنتظره،
محرکهــای متنــوع نســبت بــه محرکهــای قبلــی و محرکهایــی جدیــد در بســتر خــود اســت .ازنظــر راپوپــورت،
 - 1ول ویــل ( )Wohlwill, 1976ایــن نــوع فعالیتهــا را در دو دســته قــرار میدهــد .یکــی اختیــاری ( )diversive explorationو دیگــری
اجبــاری ( .)Specific explorationاولــی معــادل مفهــوم اکتشــاف انتخابــی ( )exploratory choiceبرلیــن اســت (.)Berlyne, 1971
در ایــن نــوع فــرد انتخــاب میکنــد کــه چــه فعالیتــی را انجــام دهــد و بهنوعــی میــزان ناهمگونــی را خــود تعییــن میکنــد .مث ـ ً
ا در انتخــاب نــوع
برنامــه تلویزیونــی ،ســطوح مطلوبیــت موردنیــاز بــرای فــرد از طریــق انتخــاب میــزان ناهمگونــی صــورت میگیــرد( .فــرد از تماشــای یــک فیلــم دو
بــار پرهیــز میکنــد و همچنیــن بــرای او شــنیدن برنامههــای فلســفی ســنگین نیــز نامطلــوب اســت)
2- irregularity
3- heterogeneity
4 - asymmetry
5 - unusual
 - 6البته نباید از اثر «خاطره اول» ( )first impressionبر روی ادراک مطلوبیت محیط در دفعات بعدی غافل شد.

یکــی از عوامــل مؤثــر در ایجــاد «پیچیدگــی» در فضاهــای شــهری (کــه مؤلف ـهای مطلــوب اســت) دســتیابی بــه
ســطح مؤثــری از ابهــام در محرکهــای بصــری محیطــی اســت ( .)Rapoport& Kantor, 1967همچنیــن ،در
مطالعــات دیگــری ،ابهــام در مفهــوم «راز »1مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت ( .)Kaplan& Kaplan, 1973; 1975در
ایــن مطالعــات «احتمــال دســتیابی بــه اطالعــات بیشــتر از محیــط در صــورت حرکــت در آن» بهعنــوان فاکتــور
ارزیابــی «رازگونگــی» و بهنوعــی تبییــن معنــای «ابهــام» و «نامعینــی» بــکار رفتــه اســت .نتایــج ایــن مطالعــات
در محیطهــای طبیعــی ،مصنــوع و تلفیــق ایــن دو نشــان از ارتبــاط همبســتگی زیــاد بیــن ایــن فاکتــور و میــزان
مطلوبیــت محیــط اســت (.)r=0.86)(Kaplan, R., 1975
 .6-۱تنـوع ()Variety

تنــوع بــر اســاس تعریــف بــه تفاوتهــای قابلتوجــه موجــود در محیــط و تعــداد آن تفاوتهــا وابســته اســت.
محیــط متنــوع ،محیطــی اســت کــه عناصــر شــکلدهنده آن مشــابه (و نــه همســان) بــوده و از ســبک مشــخصی
تبعیــت کنــد .ایــن عناصــر بــا ترتیــب و ریتمــی متفــاوت در بیــن عناصــر وحدتبخــش محیــط قــرار میگیرنــد
( .)Lozano, 1974بــر اســاس ایــن تعریــف ،میتــوان تنــوع را عــاوه بــر مشــخصههای بصــری ،بــه وجــوه عملکــردی

محیــط نیــز تعمیــم داد .بهماننــد پیچیدگــی ،تنــوع نیــز در طیفــی قــرار دارد کــه کرانههــای آن را «محرومیــت
حســی »2و «اشــباع حــواس »3شــکل میدهــد (تصویــر  .)2بهعبارتدیگــر چنانچــه محیطــی مملــو از محرکهــای

یکســان باشــد ،حــواس و خصوصــاً احســاس بصــری از دریافــت اطالعــات الزم جهــت فعالیــت در آن محــروم
میمانــد .همچنیــن اشــباع فــرد از محرکهــای متنــوع ،قــدرت ادراک و احســاس او را بهطــور قابلتوجهــی
کاهــش میدهــد .در چنیــن شــرایطی فــرد اولیــن نشــانه آشــنا را دنبــال میکنــد .تنــوع در مشــخصههای بصــری
«قابلیــت تصویرســازی »4در محیــط را ارتقــاء میدهــد ،چیــزی کــه لینــچ در مقدمــه کتابــش از آن بهعنــوان یکــی
از فاکتورهــای مؤثــر مطلوبیــت محیطــی یــاد میکنــد (.)1960 ,Lynch
تصویر  -2طیف محرومیت -اشباع حواس مؤلفه تنوع
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 .7-2افزونگــی ()Redundancy

افزونگــی و مؤلفههــای زیرمجموعــه آن همچــون هارمونــی ،تناســب ،ســازگاری و یکپارچگــی ،نقطــه مقابــل تنــوع و تازگــی
اســت .بهعبارتدیگــر وجــود عناصــر فیزیکــی (المانهــا و مشــخصههای بصــری) و عوامــل ســاختاری (عملکــردی،
فرهنگــی ،اجتماعــی و  )...همســان در محیــط یکــی از مؤلفههایــی اســت کــه مطلوبیــت را بــرای آن محیــط بــه دنبــال دارد.
هرچنــد افزونگــی در یــک محیــط بداعــت و تازگــی را تحتالشــعاع قــرار میدهــد ،اثــر آن در برخــی ســکانسهای بصــری
(شــرایطی کــه در آن محیــط اطالعــات زیــادی را ارائــه میکنــد) مطلــوب ارزیابــی شــده اســت ( .)Mindus, 1968ارائــه
مفهــوم «گشــتالت خــوب» و بســط آن توســط ســانوف ( )Sannof, 1969بهعنــوان قاعــدهای کلــی در طراحــی به ایــن موضوع
اشــاره دارد .افزونگــی بــه دلیــل فراهــم آوردن امــکان شــناخت محیــط و جهتیابــی در آن ،وابســته بــه نظــام مشــخصی از
1 - mystery
2- Sensory deprivation
3- Sensory satiation
4- Imageability

نظــم و ترتیــب اســت کــه خوانایــی در محیــط را تأمیــن مینمایــد (.)Lozano, 1974
 .8-۱مغایـرت ()Conflict

مغایــرت مؤلفــهای اســت کــه از طریــق آن میتــوان دیگــر مؤلفههــای قیاســی را تبییــن نمــود .بهعبارتدیگــر ،تمامــی
مؤلفههــای قیاســی بــه نوعــی ریشــه در مفهــوم مغایــرت دارنــد .بدیــن ترتیــب« ،ناهمگونــی» ،تفــاوت بیــن وجــوه مختلــف
یــک محــرک و یــا یــک محــرک بــا بســترش تعریــف میگــردد« .ابهــام» تفــاوت در گزینههــای معنایــی و یــا تعــدد تفاســیر
مربــوط بــه یــک محــرک اســت« .غافلگیــری» بهعنــوان تفــاوت بیــن آنچــه فــرد انتظــار دارد و آنچــه بــا آن روبــرو میشــود
تعریــف میگــردد« .بداعــت» درواقــع تفــاوت بیــن محــدوده محرکهایــی کــه فــرد قب ـ ً
ا بــا آن در ارتبــاط بــوده و آنچــه
درحــال دریافــت آن میباشــد اســت .حتــی میتــوان مفهــوم «تردیــد و نامعینــی» را بــا ویژگــی «مغایــرت» پیونــد داد،
بهطوریکــه هرچــه میــزان اطالعــات مربــوط بــه یــک محــرک بیشــتر باشــد (میــزان نامعینــی زیــاد) ،تناقضــات در ارتبــاط
بــا تعریــف ،طبقهبنــدی و ســاماندهی آن اطالعــات بیشــتر خواهــد بــود.
تصویر  -3نمودار  Uبرعکس برای مؤلفههای قیاسی .ع
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 -۲محیط مطلوب

مطالعــات در خصــوص تعییــن و تبییــن مؤلفههــای قیاســی محیــط در برخــی مــوارد (ماننــد پیچیدگــی و تنــوع) بســیط و در
مــوارد دیگــر تفاوتهــای موجــود در نتایــج ،نیــاز بــه بررســیهای بیشــتر را طلــب میکنــد .آنچــه میتــوان از مطالعــه
درخصــوص مؤلفههــای قیاســی نتیجــه گرفــت ایــن اســت کــه همگــی دارای دو کرانــه مشــخص هســتند کــه گرایــش
مشــخصههای بصــری محیــط بــه هــر ســمت ،مطلوبیــت محیــط را مخــدوش مینمایــد .نتایــج پژوهشهــای تجربــی در
خصــوص تعییــن ســطح مناســب هــر یــک از ایــن مؤلفههــا در جهــت رضایتمنــدی و مطلوبیــت ،مطابــق تصویــر ( )3عمدتـ ًا
بــه ارائــه نمــوداری بــه شــکل “ ”Uبرعکــس اســت ( .)Wohlwill, 1976; Berlyne, 1972بهعبارتدیگــر احســاس مطلوبیــت
و رضایتمنــدی در ارتبــاط بــا هــر یــک مؤلفههــای قیاســی ،در دامنــهای خــاص بیشــترین میــزان را دارد بهطوریکــه بــا
افزایــش هــر یــک از ایــن مؤلفههــا ،میــزان مطلوبیــت کاهــش مییابــد .ایــن ســطح از مطلوبیــت« ،ســطح بهینــه ،»1در
شــرایط مختلــف محیطــی و فرهنگــی ،متفــاوت اســت .بــر اســاس تئــوری ســطح بهینــه ،مطلوبیــت یــک محیــط درگــرو ارائــه
مشــخصههای بصــری متنوعــی اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ســطوح فزاینــده مؤلفههــای قیاســی ،کاهــش ســطح
مطلوبیــت محیطــی را بــه همــراه دارد ،وجــود مشــخصههایی کــه از طریــق آن فــرد بتوانــد محیــط را درک کنــد و موقعیــت
خــود در آن را دریابــد (جهتیابــی) ،یکــی از ویژگیهــای مطلوبیــت اســت ( .)Wohlwill, 1968بــه عبــارت ســادهتر ،یــک
محیــط مطلــوب محیطــی اســت کــه فــرد نســبت بــه ارائــه محرکهــای «آشــنا» و «متنــوع» ترکیــب بهین ـهای را اختیــار
1 - optimal level

کنــد .بدیــن ترتیــب ،ازیکطــرف از طریــق محرکهــای آشــنا قــادر بــه تشــخیص جهــت و موقعیــت خــود در محیــط اســت
و از طــرف دیگــر حضــور مشــخصههای متنــوع محیطــی مانــع از کرختــی و یکنواختــی محیــط خواهــد بــود .در مقــام مقایســه،
خوانــدن متنــی پــر از واژگان ثقیــل بــرای بســیاری از افــراد مطلــوب نیســت ،امــا ارائــه متنــی کــه در آن ترکیبــی از واژگان
آشــنا و تنوعــی از واژگان ناآشــنا بــکار رود ،مطلــوب و موردتوجــه خواهــد بــود.

 -۳عناصر محیطی متناظر با مؤلفههای قیاسی

بخشهــای ارائهشــده در خصــوص تبییــن مؤلفههــای قیاســی ،بــه بســیاری از شــاخههای هنــری همچــون نقاشــی و
موســیقی نیــز قابلتعمیــم اســت .یافتــن ماب ـهازای هــر یــک از ایــن مؤلفههــا در محیــط و بهعبارتدیگــر تعریــف شــرایط
بــروز آن در محیطهــای شــهری ،بــه معمــاران ،معمــاران منظــر و طراحــان کمــک مینمایــد تــا نســبت بــه القــاء چنیــن
معانــی در کالبــد فضــا حســاس باشــند .همانطــور کــه پیشتــر نیــز بیــان شــد ،برخــی از ایــن مؤلفههــا اساسـ ًا دارای ریشــه
مشــترک بــوده و نتیجت ـ ًا همپوشــانی دارنــد .در زیــر شــرایط حضــور برخــی از مؤلفههــای قیاســی محیــط و منظــر در قالــب
عناصــر و المانهــای معمــاری تصویــر شــدهاند .البتــه الزم اســت کــه ایــن عناصــر در ســه مقیــاس کالن ،میانــی و خــرد
مــورد بررســی قــرار گیــرد و تأثیــر هــر یــک شناســایی و ارائــه گــردد.
جدول  -1شاخصههای محیطی متناظر با مؤلفههای قیاسی

1

پیچیدگی

 -1باقــی گذاشــتن برخــی از قســمتهای محیــط بــدون طراحــی
( -2)open-endedوجــود انشــعابات متعــدد از یــک راه (هرچــه
میــزان انشــعابات بیشــتر باشــد ،ســطح پیچیدگــی بیشــتر خواهــد بــود)
 -3بیــان مســیر بهصــورت منحنــی و یــا ادامــه یافتــن راه در پشــت
یــک المــان (ســاختمان ،درخــت و )...
 -4تفــاوت در فــرم یــا مقیــاس یــک عنصــر متعلــق بــه یــک گــروه
و یــا مجموعــهای از عناصــر (حضــور دانههــای درشــت در بافــت بــا
تراکــم زیــاد)
 -5تفــاوت در ســبک طراحــی فضاهــای مرتبــط بــا یــک محیــط (ســنتی
و مدرن)

2

بداعت

 -1تغییر در خط آسمان از طریق المانهای عمودی
 -2تفــاوت در شــکل ،فــرم ،رنــگ و  ...برخــی عناصــر شــکلدهنده
محیــط
 -3ترکیب گاهوبیگاه فضای باز و بسته
 -4بهکارگیری منظر سبز و آب در بستر خشک
 -5بــازی بــا وجــوه مختلــف عناصــر شــکلدهنده فضــا (دیــوار ،ســقف،
کف )

3

ناهمگونی

 -1تناســبات متفــاوت در ســاختار عناصــر ســازنده فضــا -2بهکارگیــری
المانهــای نامربــوط بــا فرهنــگ محلــی (جهــت دعــوت و القــاء حــس
تعلــق در افــراد بــا فرهنــگ متفــاوت)
 -3عدم هماهنگی فرم فضا با فعالیت قابلانتظار از آن
 -4تضاد در بیان هندسه و فرم الگوهای بصری محیط
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ادامه جدول  -1شاخصههای محیطی متناظر با مؤلفههای قیاسی

4

غافلگیرکنندگی

5

ابهام

6

تنوع

 -1استفاده از مسیرهای مارپیچ در محیط و منظر
 -2تغیــر ناگهانــی مشــخصههای فیزیکــی محیــط (مقیــاس ،رنــگ،
شــکل و  )...در یــک ســکانس حرکتــی
 -3بیــان محیــط بــا عملکــردی غیرقابلپیشبینــی -4تغییــر ســطح
انطبــاق ( )adaptation levelافــراد در جریــان حرکــت در محیــط
(عبــور از فضاهــای تاریــک بــه روشــن و برعکــس) ()1964 ,Helson

 -1اســتفاده از یــک عنصــر بــا عملکردهــای متنــوع -2مســیرهای
مارپیــچ و غیرمســتقیم -3اســتفاده از المانهــا بــا مقیاسهــای
غیرمنطقــی (بســیار بــزرگ و یــا بســیار کوچــک)

 -1بکارگیــری عناصــر فضــای فیزیکــی در اشــکال ،مقیاسهــا،
رنگهــا ،هندســه و  ...متفــاوت
 -2بکارگیری الگوهای متنوع بصری در مقیاسهای خرد محیط
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7

افزونگی

 -1مقیــد بــودن بــه ســبکی مشــخص در طراحــی (هــم کلیــت محیــط
و هــم عناصــر ســازنده آن)
 -2بکارگیــری مشــخصههای فیزیکــی مشــابه (هارمونــی در شــکل،
مقیــاس ،رنــگ و )...
 -3هماهنگی فرم با عملکرد در طراحی

بافتهــای ســنتی شــهرها ،نمــود کاملــی از ارائــه مشــخصههای بصــری هســتند کــه مطلوبیــت محیــط را بــرای ســاکنین
مهیــا نمودهانــد .در ایــن بافتهــا ،مجموعـهای از نشــانههای شــهری وجــود دارد کــه نقــش آنهــا تعییــن جهــت و موقعیــت
فــرد در محیــط اســت .میادیــن ،مراکــز محلــه ،ســاختمانهای مذهبــی و معابــر اصلــی در بســتری از واحدهــای مســکونی بــا
فرمهــا و مقیاسهــای مشــابه (هارمونــی و یکپارچگــی) بهواســطه فــرم و شــکل مشــخص خــود ،بــرای اســتفادهکنندگان،
نشــانههای جهتیــاب بــه شــمار میآینــد .وجــود معابــر پرپیچوخــم و ارتباطــات فرعــی توســط معابــر مســقف (ســاباطها)
عــاوه بــر ایجــاد تنــوع در تجربــه فضــا ،ادراک پیچیدگــی را نیــز در فــرد بــه همــراه دارد .حرکــت در ســاباطها و حضــور
در واحدهــای همســایگی و تجربــه فضاهــای تاریــک و روشــن در مســیر دسترســی بــه فضــای مســکونی ،ورود بــه هشــتی و

قرارگیــری ناگهانــی در مرکــز حیــاط و بهطورکلــی سلســلهمراتب حضــور فــرد در مکانــی مشــخص ،سرشــار از مشــخصههای
بصــری متنــوع ،رازآلــود و غافلگیرکننــده اســت .در ادامــه نمونههایــی از ویژگیهــای منظریــن بافــت ســنتی کــه مطلوبیــت

محیطــی را تضمیــن نمــوده اســت بهطــور اخــص در بافــت ســنتی ســمنان بررســی میگــردد.

 -۴انطباق مؤلفههای مطلوبیت با بافت سنتی (کهندژ سمنان)

شــهر ســمنان دارای پنــج محلــه اســت کــه محلــه کهنــدژ بــه دلیــل دربرداشــتن برخــی عناصــر مهــم شــهری و همچنیــن
قرارگیــری در مســیر جــاده ابریشــم از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت .مجــاورت بــا راســته اصلــی بــازار ،تکیه اصلی شــهر و
مســجد جامــع ،ایــن بخــش از بافــت را حائــز اهمیــت دوچنــدان نمــوده اســت .یکــی دیگــر از مشــخصههای اصلــی ایــن بافــت
حضــور پررنــگ ســاباطها بهعنــوان دسترسـیهای فرعــی از محــور کهنــدژ و تأمیــن ارتبــاط بیــن واحدهــای همســایگی اســت؛
ماننــد دیگــر بافتهــای ســنتی ،یکپارچگــی و تناســبات یکســان در منظــر بافــت (تراکــم نســبی در بافــت مســکونی ،ارتفــاع
متناســب ،مســیرهای دسترســی بــا ســاختاری مشــخص ،هارمونــی در رنــگ و بافــت جدارههــا و هندســه ارگانیــک غالــب)،
خوانایــی و نظــم منحصربهفــردی در آن القــاء نمــوده اســت .در پیشزمینــه هارمونــی شــکل ،فــرم ،هندســه و رنــگ ،وجــود
مشــخصههای بصــری خــاص ،عــاوه بــر القــاء حــس تنــوع ،بــه خوانایــی بافــت نیــز کمــک مینمایــد .بااینحــال ،علیرغــم
وجــود مشــخصههای بصــری متعــدد در همــه ســکانسهای ایــن بافــت ،ســناریوهای ورود بــه راســتههای ســکونت -کــه از
طریــق ســاباطها انجــام میگــردد -قابلتوجــه اســت .یکــی از مؤلفههایــی کــه بــا حرکــت در چنیــن اپیزودهایــی مســتقیم ًا
در احســاس مطلوبیــت محیطــی مؤثــر اســت ،تجربــه غافلگیــری اســت.
جدول  -2مؤلفههای مطلوبیت در عناصر منظرین بافت کهن دژ

1

پیچیدگی

2

بداعت

3

ناهمگونی

4

غافلگیرکنندگی

·نظم ارگانیک در استقرار فضاهای باز در امتداد محور اصلی (پراکندگی فضاها با
نظمی ساختارمند در بافتی ارگانیک)
·معبر اصلی پرپیچوخم با معابر فرعی که عمدتاً از سطح معبر پایینتر قرار دارند.
معابر فرعی مسقف با ایجاد شرایطی جهت حضور متوالی نور (تاریکی و روشنایی
در طول سکانس)
·معابر فرعی با عرض کم و وجود واشدگاههایی در میانه و انتهای مسیر (واحدهای
همسایگی)

üüمراکز محله
üüساباط
üüمعابر فرعی

·تجربه روشنی و تاریکی
·وجود واشدگاهها (فضاهای جمعی واحدهای همسایگی) و تغییر تناسبات در آن
·اختالف تراز معابر فرعی با محور کهندژ (به دلیل جلوگیری از ورود سوارهنظام به
راستههای سکونت)

üüساباط
üüمعابر فرعی

·هندسه اقلیدسی حیاط در برابر هندسه نامنظم دانههای بافت

üüحیاط

·راسته مستقیم بازار در برابر محور ارگانیک کهندژ

üüمعابر

·نظم و هندسه در تزئینات سر درب ورودیها در برابر هندسه نامنظم معبر

üüجزئیات منظر

·تجربه مکرر فضاهای روشن و تاریکتجربههای تناسبات مختلف در توالی فضا
·یکبارگی حضور در فضای باز

üüساباط
üüحیاط
üüمعابر فرعی
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·ورود به راسته سکونت از دهانهای کم ارتفاع

5

ابهام

6

تنوع

7

افزونگی

·هندسه اقلیدسی حیاط
·جدارههای صلب معابر
·سلسلهمراتب ورود به محل زندگی
·تغییر تناسبات فضایی و المانهاتوالی روشنی و تاریکی در طول معابر فرعی و
دسترسیها به منازل مسکونی
·مکان استقرار گیاه و باغ
·ارتفاع متفاوت معابر فرعی

 -۵نتیجهگـیری
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üüساباط
üüحیاط
üüمعابر

üüمرکز محله
üüساباط
üüحیاط

·نسبت فضای پر به خالی و حضور مشخص منظر گیاههندسه ارگانیک غالب بافت

üüحیاط

·پراکندگی قاعدهمند فضاهای باز

üüمرکز محله

·رنگ طبیعی غالب بافت

üüمعابر اصلی

·تناسبات مشخص معابر اصلی و فرعی

üüمعابر فرعی

ایــن پژوهــش در گام اول ضمــن مــرور ادبیــات ناظــر بــر «مطلوبیــت محیطــی» ،بــه بررســی ،شــناخت و تبییــن مؤلفههایــی
کــه بــر احســاس مطلوبیــت در محیــط مؤثرنــد پرداخــت .در ایــن راســتا هفــت مؤلفــه (پیچیدگــی ،بداعــت ،ناهمگونــی ،ابهــام،
غافلگیرکنندگــی ،تنــوع و افزونگــی) تحــت عنــوان مؤلفههــای قیاســی شــناخته شــد .ازآنجاییکــه ادبیــات موضــوع ،بــه
دلیــل تمرکــز بــر شــاخصههای معنایــی و بررســی مؤلفههــای مطلوبیــت بــا رویکــرد روانشناســی محیــط ،کاربــرد آن در
معمــاری ،معمــاری منظــر و طراحــی شــهری را چنــدان موردبررســی قــرار نــداده اســت ،ایــن پژوهــش تــاش نمــود مــا بــه
ازای هــر یــک از ایــن مؤلفههــا را در محیــط تعییــن نمایــد .ازآنجاییکــه مطلــوب بــودن محیــط در بافتهــای ســنتی بــر
کســی پوشــیده نیســت (افــراد بــا قرارگیــری در آن فضــا ،احســاس خوشــایندی دارنــد) ،ایــن گــزارش بــه بررســی مؤلفههــای
مؤثــر بــر مطلوبیــت در چنیــن محیطــی پرداخــت .ایــن پژوهــش  -هرچنــد مختصــر -نشــان میدهــد کــه بافــت ســنتی،
تنهــا بــه دلیــل ارزشهــای تاریخــی و نمادهــای نوســتالژیک شایســته توجــه و تأمــل نیســت ،بلکــه بســیاری از مشــخصههای
فیزیکــی آن دربرگیرنــده ســاختار مشــخصی از معناســت کــه ناآگاهانــه بــا حضــور در چنیــن محیطــی ادراک میگــردد .آنچــه
پیشازایــن در خصــوص معمــاری ســنتی تحــت عنــوان «کثــرت در وحــدت» و «جمــع اضــداد» ارائــه میشــد ،از طریــق
مؤلفههــای مؤثــر بــر مطلوبیــت محیــط قابــل تفســیر اســت .حضــور همزمــان معانــی متضــاد در محیطهــای بافتهــای
ســنتی کــه یکــی ارائهدهنــده ســادگی و نظــم اســت و دیگــری نماینــده تنــوع ،ابهــام و پیچیدگــی ،در ادبیــات روانشناســی
محیطــی ،عامــل اصلــی احســاس مطلوبیــت شــناخته میشــود .لــذا شــناخت شــاخصههای فیزیکــی (عناصــر و المانهــا و
 )...و ســاختاری (ترکیــب عناصــر محیطــی ،تنظیــم ســناریوهای حرکتــی و )...بافتهــای ســنتی میتوانــد راهــکار مؤثــری
در ارتقــاء ســطح مطلوبیــت محیــط و منظــر شــهری حــال حاضــر باشــد.
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