
تجـربه بافت: رمزگشایـی معنا در منظـر بافت سنتـی

صالحه بخارائـی1 و محمود خلیلـی2

چكـیده
ــی و ویژگی هــای فرهنگــی و اجتماعــی متنوعــی را در بطــن خــود شــکل و در  ــی، معان ــت ســنتی شــهر ایران باف
ــرایط  ــود ش ــا - باوج ــول قرن ه ــه در ط ــنتی ک ــت س ــب باف ــی غال ــی از معان ــت. یک ــط داده اس ــان بس ــتر زم بس
نامســاعد اقلیمــی- کیفیــت زندگــی و در پــی آن قــرار انســان را موجــب شــده اســت، احســاس »رضایتمنــدی« 
)preference( و »مطلوبیــت« حاصــل از ادراک منظــر بافــت اســت. تنــوع تجــارب حضــور انســان در بافــت به منظــور 

تأمیــن نیازهــای فــردی، اجتماعــی، امنیتــی، آئینــی، آسایشــی و ... و درنتیجــه شــکل گیری شــاخصه های متنــوع 
ــن پژوهــش  ــد. ای ــدی« اســتفاده کنندگان بشــمار می آی ــاء حــس »رضایتمن ــر در الق ــی مؤث ــن در آن، عامل منظری
 ،)complexity( »پیچیدگــی« ،)ambiguity( »ضمــن معرفــی مؤلفه هــای اصلــی احســاس »رضایتمنــدی«، »ابهــام
ــی« )curiosity( و  ــری« )surprise(، »تحریک کنندگــی« )arousal(، »کنجکاوکنندگ ــی« )novelty(، »غافلگی »تازگ
»تردیــد« )uncertainty(، درصــدد تبییــن شــاخصه های 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 بافت هــای مســکونی حــال، باهــدف ارتقــاء حــس رضایتمنــدی ســاکنین، مورداســتفاده طراحــان 

و معمــاران منظــر خواهــد بــود.
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مقدمـه
محیــط همــواره منشــأ اثــر اســت )Wohlwill, 1976(. تحلیــل ارتبــاط دوســویه انســان و محیــط در پژوهش هــای 
بســیاری موردبررســی قــرار گرفتــه، به طوری کــه تمرکــز بــر ایــن رابطــه، بســط پژوهش هــای حــوزه علــوم شــناختی 
ــط انســان- انســان را موجــب شــده اســت1.  و کاوش در ســاختار ذهنــی انســان و همچنیــن بررســی مؤکــد رواب
انســان ها مطابــق معیارهــای خــود محیــط را می ســازند و ایــن محیــِط ساخته شــده عامــل اصلــی تأثیــر بــر روان 
آن هاســت )Gehl, 2010(. چنانچــه ایــن تأثیــرات مطلــوب نباشــد، تغییــر در محیــط ساخته شــده غیرقابل اجتنــاب 
اســت )کــه در نامســاعدترین حالــت آن، ترجیــح در تخریــب محیــط امــری محتمــل اســت: مجموعــه مســکونی 
پــروت ایگــو- شــهر ســنت لوئیــس(؛ اما چنانچــه مشــخصه های فیزیکــی محیــط ساخته شــده برخاســته از معیارهای 
فرهنگــی- اجتماعــی و الگوهــای رفتــاری مختــص ســاکنین باشــد، اثــرات مطلــوب محیط بر انســان، موجــب ترغیب 
ــود. نخســتین شــاهد  ــاً بســط و گســترش آن در طــول زمــان خواهــد ب او در حفــظ و نگهــداری محیــط و نتیجت
ــه ســکونت در ســیر شــکل گیری شــهرها یافــت.در چنیــن جوامعــی،  ــوان در هســته های اولی ــن ســخن را می ت ای
محیــط نســبت بــه ســطوح مختلف نیازهــای انســانی )نیازهــای اولیه تــا متعالــی( پاسخگوســت. ســاختار چندوجهی 
محیط هــای شــهری در بافت هــای ســنتی، قــرار بــه مانــدن و بــه عبارتــی رضایتمنــدی ســاکنین را از طریــق ارائــه 
مشــخصه های محیطــی مطلــوب بــه ایشــان فراهــم نمــوده اســت. یکــی از وجــوه رضایتمنــدی در محیــط، مطلوبیت 
بصــری و به نوعــی وجــود نظــام بصــری مناســب بــرای کاربــران اســت. به عبارت دیگــر، مطابــق مطالعــات بســیار در 
ــا مشــخصه های بصــری ناکافــی و هــم محیط هایــی  حــوزه زیبایی شناســی محیطــی، افــراد هــم در محیط هایــی ب
کــه مملــو از اطاعــات باشــد احســاس ناخوشــایندی دارنــد )Rapoport& Kantor, 1967(. بدیــن ترتیــب، انســان ها 
ــم آن محیطــی  ــِر ک ــه مقادی ــد به طوری ک ــوب می دانن ــط را مطل ــی از مشــخصه های بصــری در محی ــزان معین می
ــرج  ــط، هرج وم ــی در محی ــای فیزیک ــدن مؤلفه ه ــدازه ش ــد و بیش ازان ــه می نمای ــته کننده را ارائ ــت آور و خس مال
و اغتشــاش بصــری را موجــب می گــردد. بــر ایــن اســاس، ایــن پژوهــش درصــدد اســت تــا ضمــن مــرور ادبیــات 
ناظــر بــر مباحــث مطلوبیــت محیطــی و تبییــن مؤلفه هــای مؤثــر آن، ســاختار و عناصــر متناظــر بــا هــر یــک از 
ایــن مؤلفه هــا را در بافــت ســنتی تبییــن و به عنــوان مصادیــق و شــواهد منظریــن بافــت معرفــی نمایــد. در ایــن 
خصــوص، بخش هایــی از بافــت ســنتی ســمنان در محلــه کهنــدژ کــه روزگارانــی محــل تــردد قافله هــای تجــاری 

از مســیر جــاده ابریشــم بــوده اســت، نمونــه بررســی مؤلفه هــای مطلوبیــت قــرار می گیــرد.

۱- ادبیات ناظر بر مطلوبیـت2 محـیط
ــط در  ــاخصه های محی ــوان ش ــیcollative variables(3( را به عن ــای قیاس ــت، مؤلفه ه ــوزه مطلوبی ــات در ح مطالع
 Berlyne,( ــن ــترده برلی ــات گس ــاس مطالع ــر اس ــر، ب ــد. به عبارت دیگ ــه می نمای ــت ارائ ــن مطلوبی ــن و تضمی تأمی
1978 ;1960 ;1958(، مؤلفه هایــی چــون پیچیدگــی، بداعــت، تردیــد و مغایــرت، متغیرهایــی هســتند کــه به واســطه 

آن می تــوان وضعیــت محیــط ازلحــاظ مطلوبیــت را تعییــن نمــود. ایــن فاکتورهــا دارای دو وجــه مشــترک هســتند: 
اول اینکــه شــرایط مقایســه اطاعــات را فراهــم می نماینــد )مثــًا اطاعــات دریافــت شــده از محیــط در مقایســه بــا 
اطاعــات قابل انتظــار از آن(. بــر ایــن اســاس، به منظــور تشــخیص میــزان پیچیدگــی، بداعــت، تردیــد و غافلگیــری 
یــک الگــوی بصــری مشــخص، الزم اســت فــرد اطاعــات را از طریــق دو منبــع و یــا بیشــتر مقایســه کنــد. دومیــن 
وجــه مشــترک مؤلفه هــای قیاســی ایــن اســت کــه هــر یــک، بالقــوه، امــکان تحریــک فــرد را فراهــم می نمایــد. 

Altman, I. &Wohlwill, J., 1977; 1976 1-  نگاه کنید به
2 - Preference

3 - مرتضوی در کتاب خود این مؤلفه ها را ویژگی های جلب کننده ترجمه نموده است. ر.ک: مرتضوی، ش، 1380
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بدین صــورت کــه محرک هایــی بــا میــزان پیچیدگــی، تازگــی، تردیــد و مغایــرت بیشــتر، تحریــکات مؤثرتــری در 
فــرد ایجــاد می کنــد؛ بنابرایــن و مطابــق تئــوری »کنجــکاوی و شناســایی«Berlyne, 1967( 1(، میــزان انگیختگــی 
ــاط  ــی ارتب ــاط نوع ــن ارتب ــه ای ــت2. البت ــط اس ــت در محی ــطح مطلوبی ــن س ــی تعیی ــل اصل ــرد عام ــک ف و تحری
همبســتگی و از نــوع غیرخطــی اســت )Berlyne, 1971; Wohwill, 1976(.در ارزیابــی محیــط، دو عامــل مهــم نقــش 
ــی3  ــات تجرب ــه در مطالع ــی ک ــده. از آنجائ ــرد ادراک کنن ــط و ف ــی محی ــخصه های فیزیک ــده دارد: مش تعیین کنن
ــت4.  ــم اس ــه کل قابل تعمی ــاً ب ــت آمده عمدت ــج به دس ــردد، نتای ــاب می گ ــی انتخ ــورت تصادف ــاری به ص ــع آم جوام
ــوص  ــن خص ــردد. در ای ــوف می گ ــط معط ــی( محی ــری )فیزیک ــخصه های بص ــن مش ــر تبیی ــز ب ــده تمرک ــذا عم ل
بررســی مطلوبیــت محیطــی5 ناگزیــر بــه تبییــن مؤلفه هــای قیاســی اســت: پیچیدگــی6، بداعــت و تازگــی7، ناهمگونــی8، 
ــد و نامعینــی14«  ــن مؤلفه هــا زاده مفهــوم »تردی ــرت13. تمامــی ای ــوع11، افزونگــی12 و مغای غافلگیرکنندگــی9، ابهــام10، تن
.)Wohlwill, 1976( 15و بــه عبارتــی »تفــاوت افــراد در تفســیر و شــناخت یــک محــرک بصــری در محیــط« اســت

)complexity( ۱-۱. پیچیدگــی
ــز  ــا را نی ــن آن ه ــط بی ــه رواب ــه ای از عناصــر ک ــی مجموع ــای ادراک ــارت اســت از ویژگی ه ــف عب ــق تعری ــی، مطاب پیچیدگ
شــامل می شــودRapoport&Howkes, 1970( 16(. بــر ایــن اســاس هرچــه تفــاوت بیــن ایــن عناصــر بیشــتر باشــد، پیچیدگی 
ــن  ــا در نظــر گرفت ــی، ب ــال نمــود. از طرف ــوع دنب ــی پیچیدگــی را در تن ــوان ریشــه اصل ــن می ت ــود؛ بنابرای بیشــتر خواهــد ب
ــر  ــت. ب ــر گرف ــت از آن درنظ ــل دریاف ــات قاب ــی از اطاع ــط را تابع ــزان ادراک محی ــوان می ــن، می ت ــوان مت ــط به عن محی
ایــن اســاس، چــه شــرایطی کــه در آن محیــط اطاعــات ناکافــی بــرای روایــت ارائــه کنــد )یکنواختــی( و یــا محرک هــای 
محیطــی شــخص ادراک کننــده را بمبــاران اطاعاتــی نمایــد )هرج ومــرج(، فــرد اطاعــات قابل اســتفاده ای کــه بتوانــد محیــط 
ــه در  ــد ک ــی را شــکل می ده ــر، طیف ــوان مشــخصه ای مؤث ــی به عن ــذا پیچیدگ ــد داشــت. ل ــد نخواه را به درســتی ادراک کن
یک طــرف آن فقــدان اطاعــات قابــل دریافــت از محیــط و یــا »یکنواختــی17« اســت و در طــرف دیگــر فراوانــی اطاعــات 
و یــا »اغتشــاشRapoport& Kantor, 1967(»18(. مطابــق یــا ایــن تعریــف، ونچــوری در کتــاب خــو بــا عنــوان »پیچیدگــی 

1 - Curiosity and Exploration
2 - مطالعــات تجربــی زیــادی فاکتورهــای معرفی شــده توســط برلیــن را مــورد آزمایــش قــرار داد و نتایــج حاصــل از آن بــا آنچــه مطالعات برلیــن توصیف 

Martindale & Moor, 1988; Hekkert&voWieringen, 1990; Whitfield, 1983 می نمود مغایرت داشــت. نگاه کنید به
3 - Experimental study

4 - عامــل فرهنــگ در بســیاری مــوارد و خصوصــًا در ارتبــاط بــا مباحــث مطلوبیــت بصــری و زیبایی شناســی غیرقاباغمــاض اســت و در چنین شــرایطی 
نتایــج به دســت آمده از مطالعــات بــر روی جوامــع تصادفــی بــا نتایــج حاصــل از مطالعــات میــان فرهنگــی مقایســه می گــردد.

5 - Environmental preference
6-  complexity
7-  novelty
8 - incongruity
9 - surprisingness
10 - ambiguity
11 - variety
12 - redundancy
13 - conflict
14 - uncertainty

ــر )Kuller( از  ــوص کول ــن خص ــت. در ای ــی اس ــات دوقطب ــی از صف ــن مقیاس های ــق تعیی ــی از طری ــات تجرب ــی در مطالع ــای قیاس 15-  مؤلفه ه
متغیرهــای تــک معنایــی جهــت ارزیابــی یــک مؤلفــه اســتفاده می نمــود بطوریکــه بــه افــراد محیطــی را نشــان مــی داد و از آنهــا می خواســت آن را 

در بــازه کمتریــن تــا بیشــترین حــد ارزیابــی کننــد.
 Kuller, 1972; Lowenthal& Riel, :ــت ــده اس ــام ش ــی انج ــای مختلف ــدد در محیط ه ــات متع ــی، مطالع ــه پیچیدگ ــوص مؤلف 16 - در خص

1972; Canter, 1969; Downs, 1970
17 - Monotony
18 - chaos
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و تضــاد در معمــاری« بــه دنبــال اشــکال و ســاختارهایی ناهمگــون و بی نظــم در معمــاری اســت تــا بــا ســادگی بیش ازحــد 

برآمــده از مدرســه باهــاوس متبایــن باشــد. لــذا، اینکــه محیطــی مطلــوب ادراک می گــردد و محیطــی نامطلــوب، بــه میــزان 

پیچیدگــی عناصــر شــکل دهنده آن وابســته اســت. ســطوح مطلــوب و بهینــه پیچیدگــی، همــواره عامــل اصلــی ارائــه محیطــی 
مطلــوب اســت )Berlyne, 1971, 1972; Wohlwill, 1976(. اینکــه کــدام ســطح از پیچیدگــی بــرای محیطی مطلوب اســت، 
بخشــی بــه ادراک کننــده فضــا بســتگی دارد )ویژگی هــای فــردی، فرهنگــی و اجتماعــی( و بخــش دیگــر بــه مشــخصه های 
محیــط در مقیــاس بزرگ تــر )کــه آیــا به طورکلــی محیــط متمایــل بــه ســمت اغتشــاش اســت و یــا یکنواختــی( )تصویــر 1(.

تصویر ۱- طیف یكنواختی- اغتشاش مؤلفه پیچیدگی

)novelty( ۱-2. بداعـت
 Canter,( مقیــاس مربــوط بــه ایــن مؤلفــه در طیــف افتــراق معنایــی صفــات »عــادی- خــاص« مطالعــه شــده اســت
1969(. کولــر متغیرهــای متنوعــی را بــرای ارزیابــی این ویژگــی آزمود کــه عبارتنــد از: معمولی1، بدیع2، ناشــناخته3، 

ــی  ــاس معنای ــخص مقی ــور مش ــا، به ط ــن آزمایش ه ــت آمده از ای ــج به دس ــد نتای ــبKuller, 1972( 4(. هرچن عجی
خاصــی را بــرای ارزیابــی ایــن مؤلفــه پیشــنهاد نــداده اســت، امــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده از آزمایش هــای 
تجربــی دیگــر دو صفــت »عجیــب« و »ناشــناخته« را تــا حــدود زیــادی به عنــوان مؤلفه هــای ارزیابی کننــده بداعــت 
معرفــی می نمایــد )Calvin, Dearinger& Curtin, 1972(. همچنیــن در مطالعــه ای کــه توســط لئوپولــد انجــام شــد، 
»منحصربه فــرد بــودن5« صفــت مؤثــری در ارزیابــی این مؤلفه محیطــی معرفــی گردیــد )Leopold, 1971(.در ارزیابی 
ــرکت کننده  ــای ش ــی، گروه ه ــی، در آزمایش ــت محیط ــی مطلوبی ــای اصل ــی از مؤلفه ه ــوان یک ــه به عن ــن مؤلف ای
ــی معمــاران  ــه ارزیاب ــود، به طوری ک ــر معمــاران انتخــاب شــدند. نتیجــه جالب توجــه ب ــروه معمــاران و غی از دو گ
از یــک محیــط درســت نقطــه مقابــل افــراد غیــر معمــار گــزارش شــده بــود )Canter, 1969(. ایــن تفــاوت، ریشــه 
ــط از  ــزی و طراحــی محی ــر برنامه ری ــی آن هاســت و در ام ــراد و اندوخته هــای ذهن ــاوت تجــارب پیشــین اف در تف

طریــق معمــاران و طراحــان به عنــوان متولیــان ایــن امــر، محــل تأمــل و بررســی اســت.

)Incongruity( ۱-3. ناهمگونـی
ــد:  ــوط می گــردد کــه از دو طریــق ظهــور می یاب ــا یکدیگــر مرب ــه مجــاورت عناصــر محیــط ب ایــن مشــخصه ی محیطــی ب
ــا رنــگ، مقیــاس و فــرم متضــاد( و دوم از طریــق  اول به واســطه نامــوزون بــودن عناصــر محیطــی )قرارگیــری دو عنصــر ب
قــرار گرفتــن عنصــری در یــک متــن ناهمگــون )تفــاوت در ســبک ها(. بــه همیــن دلیــل برلیــن از ایــن مؤلفــه تحــت عنــوان 
»مغایــرت« یــاد می کنــد. یکــی از اثراتــی کــه ایــن مؤلفــه در محیــط ایجــاد می نمایــد- کــه به واســطه آن ســطوح مطلوبیــت 
ــات نشــان می دهــد  ــراد اســت. مطالع ــط در اف ــردن احســاس اکتشــاف و شناســایی محی ــاال ب ــد- ب ــر می کن ــط تغیی در محی

1 - ordinary
2 - originality
3 - unfamiliar
4 - odd
5-  Uniqueness
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ــذا ایجــاد  ــتند )Wohlwill, 1976(. ل ــط هس ــای اکتشــافی1 در محی ــان انجــام فعالیت ه ــرایط خواه ــب ش ــراد در اغل ــه اف ک
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 به عنــوان مؤلفــه ای مؤثــر فــرض نمــود )Berlyne, 1958(. هرچنــد بررســی ایــن مؤلفــه نیازمنــد 
مطالعــات بیشــتر درزمینــه ی مطالعــات محیطــی اســت، امــا برلیــن طــی چندیــن مطالعــه بــه تبییــن آن- بــه دلیــل امــکان 
ــی مقیاس هــای معنایــی »بی نظمــی2«، »عــدم تجانــس3« و »عــدم  ایجــاد »حــس کنجــکاوی« در افــراد- از طریــق ارزیاب
ــر  ــر مقادی ــه تغیی ــد ک ــط می دان ــخصه هایی از محی ــزو مش ــی را ج ــه ناهمگون ــت آمده مؤلف ــج به دس ــت. نتای ــارن4« پرداخ تق

.)Berlyne, 1963( کمــی از آن ممکــن اســت محیــط را نامطلــوب نمایــد

)Surprisingness( ۱-4. غافلگیركنندگـی
ایــن ویژگــی از طریــق روش افتــراق معنایــی توســط کولــر به واســطه صفــت »غیرعــادی5« مــورد بررســی قــرا گرفته 
اســت. مطابــق تعریــف مؤلفــه غافلگیرکنندگــی وابســته بــه ویژگی هایــی از محیــط اســت کــه از طریــق آن توقعــات 
ــی در  ــا محرک ــدارد ب ــرد انتظــار ن ــال، ف ــد. به عنوان مث ــرار می ده ــض ق ــط را دســتخوش تناق ــرد در ادراک محی ف
ــط،  ــداد عناصــر غیرقابل انتظــار در محی ــذا تع ــا آن مواجــه می شــود و برعکــس. ل ــا ب ــد، ام ــط برخــورد نمای محی
 .)Rapoport&antor, 1967; Wohlwill, 1976; Berlyne, 1971( عامــل مؤثــر در ایجــاد احســاس غافلگیــری اســت
ــع ویژگــی »تنــوع « اســت. تنــوع در محیــط ســکانس های حرکــت در آن را  همچنیــن غافلگیــری در محیــط تاب
ــی  ــخص آمادگ ــه ش ــد ک ــدازه ای باش ــط به ان ــرات در محی ــر تغیی ــر اگ ــد. به عبارت دیگ ــی می نمای غیرقابل پیش بین
خــود را بــرای مواجهــه بــا ســکانس های بعــدی در محیــط از دســت بدهــد )و بــه بیــان بهتــر، ندانــد قــرار اســت بــا 
چــه شــرایطی روبــرو شــود(، ادراک غافلگیــری صــورت می پذیــرد )Lozano, 1974(. اگــر در محیطــی تغییــرات در 
مشــخصه های بصــری منجــر بــه غافلگیــری نشــود، تنــوع )هرچنــد ناچیــز( در محیــط ضبــط مشــخصه های بصــری 
ــه خاطــر ســپردن آن در ذهــن را ســبب می شــود )Nasar, 1994(. ادراک غافلگیــری ماننــد دیگــر مؤلفه هــای  و ب
قیاســی مطرح شــده ممکــن اســت بــرای افــرادی کــه بــرای اولیــن بــار یــک محیــط را تجربــه می کننــد بــا افــرادی 
ــن مؤلفــه به عنــوان یکــی از  ــد درنظــر گرفــت کــه ای ــا بای ــد متفــاوت باشــد، ام ــا آن محیــط آشــنایی دارن کــه ب
شــاخصه های مطلوبیــت محیطــی، در تجــارب اولیــه فــرد ایفــاء نقــش می کنــد و پــس ازآن، بــه دلیــل آشــنایی فــرد 
بــا محیــط، کمرنگ تــر می گــردد. هرچنــد وجــوه تنــوع و درجــه نامعینــی محیــط پــس از تجربــه آن، غافلگیــری 
چندانــی بــه همــراه نــدارد، مطلوبیــت محیــط به واســطه ســطوح متفــاوت مشــخصه های بصــری تــداوم می یابــد.6

)Ambiguity( ۱-۵. ابهـام
ــت های  ــر برداش ــردد. به عبارت دیگ ــاد می گ ــد ایج ــر واح ــک عنص ــه ی ــوط ب ــترک مرب ــای مش ــام در ویژگی ه ابه
متعــدد از یــک مفهــوم، منشــأ اصلــی ابهــام اســت، لــذا مشــترکات موجــود در یــک عنصــر نقــش اساســی در بــروز 
ایــن معنــا خواهــد داشــت )Rapoport&Howkes, 1970(. همچنیــن محمــل بروز ابهــام در محرک هــای غیرمنتظره، 
محرک هــای متنــوع نســبت بــه محرک هــای قبلــی و محرک هایــی جدیــد در بســتر خــود اســت. ازنظــر راپوپــورت، 

1 - ول ویــل )Wohlwill, 1976( ایــن نــوع فعالیت هــا را در دو دســته قــرار می دهــد. یکــی اختیــاری )diversive exploration( و دیگــری 
 .)Berlyne, 1971( برلیــن اســت )exploratory choice( اولــی معــادل مفهــوم اکتشــاف انتخابــی .)Specific exploration( اجبــاری
در ایــن نــوع فــرد انتخــاب می کنــد کــه چــه فعالیتــی را انجــام دهــد و بهنوعــی میــزان ناهمگونــی را خــود تعییــن می کنــد. مثــًا در انتخــاب نــوع 
برنامــه تلویزیونــی، ســطوح مطلوبیــت موردنیــاز بــرای فــرد از طریــق انتخــاب میــزان ناهمگونــی صــورت می گیــرد. )فــرد از تماشــای یــک فیلــم دو 

بــار پرهیــز می کنــد و همچنیــن بــرای او شــنیدن برنامه هــای فلســفی ســنگین نیــز نامطلــوب اســت(
2- irregularity 
3- heterogeneity 
4 - asymmetry
5 - unusual

6 - البته نباید از اثر »خاطره اول« )first impression( بر روی ادراک مطلوبیت محیط در دفعات بعدی غافل شد.
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ــه  ــر در ایجــاد »پیچیدگــی« در فضاهــای شــهری )کــه مؤلفــه ای مطلــوب اســت( دســتیابی ب یکــی از عوامــل مؤث
ــن، در  ــت )Rapoport& Kantor, 1967(. همچنی ــی اس ــری محیط ــای بص ــام در محرک ه ــری از ابه ــطح مؤث س
مطالعــات دیگــری، ابهــام در مفهــوم »راز1« مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت )Kaplan& Kaplan, 1973; 1975(. در 
ایــن مطالعــات »احتمــال دســتیابی بــه اطاعــات بیشــتر از محیــط در صــورت حرکــت در آن« به عنــوان فاکتــور 
ارزیابــی »رازگونگــی« و به نوعــی تبییــن معنــای »ابهــام« و »نامعینــی« بــکار رفتــه اســت. نتایــج ایــن مطالعــات 
در محیط هــای طبیعــی، مصنــوع و تلفیــق ایــن دو نشــان از ارتبــاط همبســتگی زیــاد بیــن ایــن فاکتــور و میــزان 

.)r=0.86)(Kaplan, R., 1975( مطلوبیــت محیــط اســت

)Variety( ۱-6. تنـوع
ــت.  ــته اس ــا وابس ــداد آن تفاوت ه ــط و تع ــود در محی ــه موج ــای قابل توج ــه تفاوت ه ــف ب ــاس تعری ــر اس ــوع ب تن
محیــط متنــوع، محیطــی اســت کــه عناصــر شــکل دهنده آن مشــابه )و نــه همســان( بــوده و از ســبک مشــخصی 
ــا ترتیــب و ریتمــی متفــاوت در بیــن عناصــر وحدت بخــش محیــط قــرار می گیرنــد  تبعیــت کنــد. ایــن عناصــر ب
)Lozano, 1974(. بــر اســاس ایــن تعریــف، می تــوان تنــوع را عــاوه بــر مشــخصه های بصــری، بــه وجــوه عملکــردی 

ــت  ــه کرانه هــای آن را »محرومی ــرار دارد ک ــی ق ــز در طیف ــوع نی ــد پیچیدگــی، تن ــم داد. به مانن ــز تعمی ــط نی محی
ــای  ــو از محرک ه ــر چنانچــه محیطــی ممل ــر 2(. به عبارت دیگ ــد )تصوی ــکل می ده ــواس3« ش ــباع ح ــی2« و »اش حس
ــروم  ــت در آن مح ــت فعالی ــات الزم جه ــت اطاع ــری از دریاف ــاس بص ــاً احس ــواس و خصوص ــد، ح ــان باش یکس
ــی  ــور قابل توجه ــاس او را به ط ــدرت ادراک و احس ــوع، ق ــای متن ــرد از محرک ه ــباع ف ــن اش ــد. همچنی می مان
کاهــش می دهــد. در چنیــن شــرایطی فــرد اولیــن نشــانه آشــنا را دنبــال می کنــد. تنــوع در مشــخصه های بصــری 
»قابلیــت تصویرســازی4« در محیــط را ارتقــاء می دهــد، چیــزی کــه لینــچ در مقدمــه کتابــش از آن به عنــوان یکــی 

.)1960 ,Lynch( ــاد می کنــد ــر مطلوبیــت محیطــی ی از فاکتورهــای مؤث
تصویر 2- طیف محرومیت- اشباع حواس مؤلفه تنوع

)Redundancy( 2-7. افزونگــی
افزونگــی و مؤلفه هــای زیرمجموعــه آن همچــون هارمونــی، تناســب، ســازگاری و یکپارچگــی، نقطــه مقابــل تنــوع و تازگــی 
ــردی،  ــاختاری )عملک ــل س ــری( و عوام ــخصه های بص ــا و مش ــی )المان ه ــر فیزیک ــود عناص ــر وج ــت. به عبارت دیگ اس
فرهنگــی، اجتماعــی و ...( همســان در محیــط یکــی از مؤلفه هایــی اســت کــه مطلوبیــت را بــرای آن محیــط بــه دنبــال دارد. 
هرچنــد افزونگــی در یــک محیــط بداعــت و تازگــی را تحت الشــعاع قــرار می دهــد، اثــر آن در برخــی ســکانس های بصــری 
ــه  ــی شــده اســت )Mindus, 1968(. ارائ ــوب ارزیاب ــد( مطل ــه می کن ــادی را ارائ ــط اطاعــات زی )شــرایطی کــه در آن محی
مفهــوم »گشــتالت خــوب« و بســط آن توســط ســانوف )Sannof, 1969( به عنــوان قاعــده ای کلــی در طراحــی به ایــن موضوع 
اشــاره دارد. افزونگــی بــه دلیــل فراهــم آوردن امــکان شــناخت محیــط و جهت یابــی در آن، وابســته بــه نظــام مشــخصی از 

1 - mystery
2- Sensory deprivation 
3- Sensory satiation
4- Imageability 
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.)Lozano, 1974( نظــم و ترتیــب اســت کــه خوانایــی در محیــط را تأمیــن می نمایــد

)Conflict( ۱-8. مغایـرت
ــی  ــر، تمام ــود. به عبارت دیگ ــن نم ــی را تبیی ــای قیاس ــر مؤلفه ه ــوان دیگ ــق آن می ت ــه از طری ــت ک ــه ای اس ــرت مؤلف مغای
مؤلفه هــای قیاســی بــه نوعــی ریشــه در مفهــوم مغایــرت دارنــد. بدیــن ترتیــب، »ناهمگونــی«، تفــاوت بیــن وجــوه مختلــف 
یــک محــرک و یــا یــک محــرک بــا بســترش تعریــف می گــردد. »ابهــام« تفــاوت در گزینه هــای معنایــی و یــا تعــدد تفاســیر 
مربــوط بــه یــک محــرک اســت. »غافلگیــری« به عنــوان تفــاوت بیــن آنچــه فــرد انتظــار دارد و آنچــه بــا آن روبــرو می شــود 
ــوده و آنچــه  ــا آن در ارتبــاط ب تعریــف می گــردد. »بداعــت« درواقــع تفــاوت بیــن محــدوده محرک هایــی کــه فــرد قبــًا ب
ــد داد،  ــرت« پیون ــی »مغای ــا ویژگ ــی« را ب ــد و نامعین ــوم »تردی ــوان مفه ــی می ت ــت. حت ــد اس ــت آن می باش ــال دریاف درح
به طوری کــه هرچــه میــزان اطاعــات مربــوط بــه یــک محــرک بیشــتر باشــد )میــزان نامعینــی زیــاد(، تناقضــات در ارتبــاط 

بــا تعریــف، طبقه بنــدی و ســاماندهی آن اطاعــات بیشــتر خواهــد بــود.

تصویر 3- نمودار U برعكس برای مؤلفه های قیاسی. ع 

2- محیط مطلوب
مطالعــات در خصــوص تعییــن و تبییــن مؤلفه هــای قیاســی محیــط در برخــی مــوارد )ماننــد پیچیدگــی و تنــوع( بســیط و در 
ــه  ــوان از مطالع ــه می ت ــد. آنچ ــب می کن ــتر را طل ــی های بیش ــه بررس ــاز ب ــج، نی ــود در نتای ــای موج ــر تفاوت ه ــوارد دیگ م
ــش  ــه گرای ــه مشــخص هســتند ک ــه همگــی دارای دو کران ــن اســت ک ــت ای ــای قیاســی نتیجــه گرف درخصــوص مؤلفه ه
ــی در  ــج پژوهش هــای تجرب ــد. نتای ــط را مخــدوش می نمای ــت محی ــه هــر ســمت، مطلوبی ــط ب مشــخصه های بصــری محی
خصــوص تعییــن ســطح مناســب هــر یــک از ایــن مؤلفه هــا در جهــت رضایتمنــدی و مطلوبیــت، مطابــق تصویــر )3( عمدتــًا 
بــه ارائــه نمــوداری بــه شــکل “U” برعکــس اســت )Wohlwill, 1976; Berlyne, 1972(. به عبارت دیگــر احســاس مطلوبیــت 
ــا  ــه ب ــزان را دارد به طوری ک ــاص بیشــترین می ــه ای خ ــای قیاســی، در دامن ــک مؤلفه ه ــر ی ــا ه ــاط ب ــدی در ارتب و رضایتمن
ــه1«، در  ــت، »ســطح بهین ــن ســطح از مطلوبی ــد. ای ــت کاهــش می یاب ــزان مطلوبی ــا، می ــن مؤلفه ه ــک از ای ــر ی ــش ه افزای
شــرایط مختلــف محیطــی و فرهنگــی، متفــاوت اســت. بــر اســاس تئــوری ســطح بهینــه، مطلوبیــت یــک محیــط درگــرو ارائــه 
مشــخصه های بصــری متنوعــی اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ســطوح فزاینــده مؤلفه هــای قیاســی، کاهــش ســطح 
مطلوبیــت محیطــی را بــه همــراه دارد، وجــود مشــخصه هایی کــه از طریــق آن فــرد بتوانــد محیــط را درک کنــد و موقعیــت 
ــارت ســاده تر، یــک  ــه عب ــی(، یکــی از ویژگی هــای مطلوبیــت اســت )Wohlwill, 1968(. ب ــد )جهت یاب خــود در آن را دریاب
محیــط مطلــوب محیطــی اســت کــه فــرد نســبت بــه ارائــه محرک هــای »آشــنا« و »متنــوع« ترکیــب بهینــه ای را اختیــار 

1 - optimal level
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کنــد. بدیــن ترتیــب، ازیک طــرف از طریــق محرک هــای آشــنا قــادر بــه تشــخیص جهــت و موقعیــت خــود در محیــط اســت 
و از طــرف دیگــر حضــور مشــخصه های 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.

3- عناصر محیطی متناظر با مؤلفه های قیاسی
ــی و  ــون نقاش ــری همچ ــاخه های هن ــیاری از ش ــه بس ــی، ب ــای قیاس ــن مؤلفه ه ــوص تبیی ــده در خص ــای ارائه ش بخش ه
ــن مؤلفه هــا در محیــط و به عبارت دیگــر تعریــف شــرایط  ــه ازای هــر یــک از ای ــم اســت. یافتــن ماب ــز قابل تعمی موســیقی نی
ــن  ــاء چنی ــه الق ــا نســبت ب ــد ت ــه معمــاران، معمــاران منظــر و طراحــان کمــک می نمای ــروز آن در محیط هــای شــهری، ب ب
معانــی در کالبــد فضــا حســاس باشــند. همان طــور کــه پیش تــر نیــز بیــان شــد، برخــی از ایــن مؤلفه هــا اساســًا دارای ریشــه 
مشــترک بــوده و نتیجتــًا همپوشــانی دارنــد. در زیــر شــرایط حضــور برخــی از مؤلفه هــای قیاســی محیــط و منظــر در قالــب 
ــی و خــرد  ــر شــده اند. البتــه الزم اســت کــه ایــن عناصــر در ســه مقیــاس کان، میان عناصــر و المان هــای معمــاری تصوی

مــورد بررســی قــرار گیــرد و تأثیــر هــر یــک شناســایی و ارائــه گــردد.
جدول ۱- شاخصه های محیطی متناظر با مؤلفه های قیاسی

مصداقشاخصه های محیطیمؤلفه های قیاسیردیف

پیچیدگی۱

۱- باقــی گذاشــتن برخــی از قســمت های محیــط بــدون طراحــی 
)open-ended(2- وجــود انشــعابات متعــدد از یــک راه )هرچــه 
میــزان انشــعابات بیشــتر باشــد، ســطح پیچیدگــی بیشــتر خواهــد بــود(

ــت  ــن راه در پش ــه یافت ــا ادام ــی و ی ــورت منحن ــیر به ص ــان مس ۳- بی
ــت و ...( ــاختمان، درخ ــان )س ــک الم ی

ــروه  ــک گ ــه ی ــق ب ــک عنصــر متعل ــاس ی ــا مقی ــرم ی ــاوت در ف ۴- تف
ــا  ــت ب ــت در باف ــای درش ــور دانه ه ــر )حض ــه ای از عناص ــا مجموع و ی

ــاد( تراکــم زی
۵- تفــاوت در ســبک طراحــی فضاهــای مرتبــط بــا یــک محیــط )ســنتی 

مدرن( و 

بداعت2

۱- تغییر در خط آسمان از طریق المان های عمودی
ــکل دهنده  ــر ش ــی عناص ــگ و ... برخ ــرم، رن ــکل، ف ــاوت در ش 2- تف

ــط محی
۳- ترکیب گاه وبیگاه فضای باز و بسته

۴- به کارگیری منظر سبز و آب در بستر خشک
۵- بــازی بــا وجــوه مختلــف عناصــر شــکل دهنده فضــا )دیــوار، ســقف، 

) کف

ناهمگونی۳

۱- تناســبات متفــاوت در ســاختار عناصــر ســازنده فضــا2- به کارگیــری 
المان هــای نامربــوط بــا فرهنــگ محلــی )جهــت دعــوت و القــاء حــس 

تعلــق در افــراد بــا فرهنــگ متفــاوت(
۳- عدم هماهنگی فرم فضا با فعالیت قابل انتظار از آن
۴- تضاد در بیان هندسه و فرم الگوهای بصری محیط
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غافلگیرکنندگی۴

۱- استفاده از مسیرهای مارپیچ در محیط و منظر
ــگ،  ــاس، رن ــط )مقی ــی محی ــخصه های فیزیک ــی مش ــر ناگهان 2- تغی

ــی ــکانس حرکت ــک س ــکل و ...( در ی ش
ــطح  ــر س ــی۴- تغیی ــردی غیرقابل پیش بین ــا عملک ــط ب ــان محی ۳- بی
ــط  ــت در محی ــان حرک ــراد در جری ــاق )adaptation level( اف انطب
)۱۹۶۴ ,Helson( )عبــور از فضاهــای تاریــک بــه روشــن و برعکــس(

ابهام۵
ــیرهای  ــوع2- مس ــای متن ــا عملکرده ــر ب ــک عنص ــتفاده از ی ۱- اس
مقیاس هــای  بــا  المان هــا  از  اســتفاده  غیرمســتقیم۳-  و  مارپیــچ 

ــک( ــیار کوچ ــا بس ــزرگ و ی ــیار ب ــی )بس غیرمنطق

تنوع۶
۱- بکارگیــری  عناصــر فضــای فیزیکــی در اشــکال، مقیاس هــا، 

... متفــاوت رنگ هــا، هندســه و 
2- بکارگیری الگوهای متنوع بصری در مقیاس های خرد محیط

افزونگی۷

۱- مقیــد بــودن بــه ســبکی مشــخص در طراحــی )هــم کلیــت محیــط 
و هــم عناصــر ســازنده آن(

ــکل،  ــی در ش ــابه )هارمون ــی مش ــخصه های فیزیک ــری  مش 2- بکارگی
ــاس، رنــگ و ...( مقی

۳- هماهنگی فرم با عملکرد در طراحی

ــرای ســاکنین  ــه مشــخصه های بصــری هســتند کــه مطلوبیــت محیــط را ب بافت هــای ســنتی شــهرها، نمــود کاملــی از ارائ
مهیــا نموده انــد. در ایــن بافت هــا، مجموعــه ای از نشــانه های شــهری وجــود دارد کــه نقــش آن هــا تعییــن جهــت و موقعیــت 
فــرد در محیــط اســت. میادیــن، مراکــز محلــه، ســاختمان های مذهبــی و معابــر اصلــی در بســتری از واحدهــای مســکونی بــا 
ــرای اســتفاده کنندگان،  ــرم و شــکل مشــخص خــود، ب ــی و یکپارچگــی( به واســطه ف فرم هــا و مقیاس هــای مشــابه )هارمون
ــر مســقف )ســاباط ها(  ــر پرپیچ وخــم و ارتباطــات فرعــی توســط معاب ــد. وجــود معاب ــه شــمار می آین ــاب ب نشــانه های جهت ی
ــه همــراه دارد. حرکــت در ســاباط ها و حضــور  ــز در فــرد ب ــه فضــا، ادراک پیچیدگــی را نی ــر ایجــاد تنــوع در تجرب عــاوه ب
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 به طورکلــی سلســله مراتب حضــور فــرد در مکانــی مشــخص، سرشــار از مشــخصه های 
بصــری متنــوع، رازآلــود و غافلگیرکننــده اســت. در ادامــه نمونه هایــی از ویژگی هــای منظریــن بافــت ســنتی کــه مطلوبیــت 

ادامه جدول ۱- شاخصه های محیطی متناظر با مؤلفه های قیاسی

۵۵
-۵

ره۶
شما

۹۸



محیطــی را تضمیــن نمــوده اســت به طــور اخــص در بافــت ســنتی ســمنان بررســی می گــردد.

4- انطباق مؤلفه های مطلوبیت با بافت سنتی )كهن دژ 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 مشــخصه های اصلــی ایــن بافــت 
حضــور پررنــگ ســاباط ها به عنــوان دسترســی های فرعــی از محــور کهنــدژ و تأمیــن ارتبــاط بیــن واحدهــای همســایگی اســت؛ 
ماننــد دیگــر بافت هــای 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 جداره هــا و هندســه ارگانیــک غالــب(، 
خوانایــی و نظــم منحصربه فــردی در آن القــاء نمــوده اســت. در پیش زمینــه هارمونــی شــکل، فــرم، هندســه و رنــگ، وجــود 
مشــخصه های بصــری خــاص، عــاوه بــر القــاء حــس تنــوع، بــه خوانایــی بافــت نیــز کمــک می نمایــد. بااین حــال، علیرغــم 
وجــود مشــخصه های بصــری متعــدد در همــه ســکانس های ایــن بافــت، ســناریوهای ورود بــه راســته های ســکونت- کــه از 
طریــق ســاباط ها انجــام می گــردد- قابل توجــه اســت. یکــی از مؤلفه هایــی کــه بــا حرکــت در چنیــن اپیزودهایــی مســتقیمًا 

در احســاس مطلوبیــت محیطــی مؤثــر اســت، تجربــه غافلگیــری اســت.
جدول 2- مؤلفه های مطلوبیت در عناصر منظرین بافت كهن دژ

مؤلفه های ردیف
عنصر منظرینشاخصه های بصری بافتقیاسی

پیچیدگی۱

· نظم ارگانیک در استقرار فضاهای باز در امتداد محور اصلی )پراکندگی فضاها با 	
نظمی ساختارمند در بافتی ارگانیک(

· معبر اصلی پرپیچ وخم با معابر فرعی که عمدتاً از سطح معبر پایین تر 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 واشدگاه هایی در میانه و انتهای مسیر )واحدهای 	
همسایگی(

üüمراکز محله

üüساباط

üüمعابر فرعی

بداعت2

· تجربه روشنی و تاریکی	

· وجود واشدگاه ها )فضاهای جمعی واحدهای همسایگی( و تغییر تناسبات در آن	

· اختاف تراز معابر فرعی با محور کهندژ )به دلیل جلوگیری از ورود سواره نظام به 	
راسته های سکونت(

üüساباط

üüمعابر فرعی

ناهمگونی۳

· هندسه اقلیدسی حیاط در برابر هندسه نامنظم دانه های بافت	

· راسته مستقیم بازار در برابر محور ارگانیک کهندژ	

· نظم و هندسه در تزئینات سر درب ورودی ها در برابر هندسه نامنظم معبر	

üüحیاط

üüمعابر

üüجزئیات منظر

غافلگیرکنندگی۴
· تجربه مکرر فضاهای روشن و تاریکتجربه های تناسبات مختلف در توالی فضا	

· یکبارگی حضور در فضای باز	

üüساباط

üüحیاط

üüمعابر فرعی
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ابهام۵

· ورود به راسته سکونت از دهانه ای کم ارتفاع	

· هندسه اقلیدسی حیاط	

· جداره های صلب معابر	

· سلسله مراتب ورود به محل زندگی	

üüساباط

üüحیاط

üüمعابر

تنوع۶

· تغییر تناسبات فضایی و المان هاتوالی روشنی و تاریکی در طول معابر فرعی و 	
دسترسی ها به منازل مسکونی

· مکان استقرار گیاه و باغ	

· ارتفاع متفاوت معابر فرعی	

üüمرکز محله

üüساباط

üüحیاط

افزونگی۷

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

· پراکندگی قاعده مند فضاهای باز	

· رنگ طبیعی غالب بافت	

· تناسبات مشخص معابر اصلی و فرعی	

üüحیاط

üüمرکز محله

üüمعابر اصلی

üüمعابر فرعی

۵- نتیجه گـیری
ایــن پژوهــش در گام اول ضمــن مــرور ادبیــات ناظــر بــر »مطلوبیــت محیطــی«، بــه بررســی، شــناخت و تبییــن مؤلفه هایــی 
کــه بــر احســاس مطلوبیــت در محیــط مؤثرنــد پرداخــت. در ایــن راســتا هفــت مؤلفــه )پیچیدگــی، بداعــت، ناهمگونــی، ابهــام، 
ــه  ــوع، ب ــات موض ــه ادبی ــد. ازآنجایی ک ــناخته ش ــی ش ــای قیاس ــوان مؤلفه ه ــت عن ــی( تح ــوع و افزونگ ــی، تن غافلگیرکنندگ
ــرد آن در  ــط، کارب ــی محی ــرد روانشناس ــا رویک ــت ب ــای مطلوبی ــی مؤلفه ه ــی و بررس ــاخصه های معنای ــر ش ــز ب ــل تمرک دلی
معمــاری، معمــاری منظــر و طراحــی شــهری را چنــدان موردبررســی قــرار نــداده اســت، ایــن پژوهــش تــاش نمــود مــا بــه 
ــر  ــودن محیــط در بافت هــای ســنتی ب ــوب ب ــد. ازآنجایی کــه مطل ازای هــر یــک از ایــن مؤلفه هــا را در محیــط تعییــن نمای
کســی پوشــیده نیســت )افــراد بــا قرارگیــری در آن فضــا، احســاس خوشــایندی دارنــد(، ایــن گــزارش بــه بررســی مؤلفه هــای 
ــد مختصــر- نشــان می دهــد کــه بافــت ســنتی،  ــر مطلوبیــت در چنیــن محیطــی پرداخــت. ایــن پژوهــش - هرچن ــر ب مؤث
تنهــا بــه دلیــل ارزش هــای تاریخــی و نمادهــای نوســتالژیک شایســته توجــه و تأمــل نیســت، بلکــه بســیاری از مشــخصه های 
فیزیکــی آن دربرگیرنــده ســاختار مشــخصی از معناســت کــه ناآگاهانــه بــا حضــور در چنیــن محیطــی ادراک می گــردد. آنچــه 
ــق  ــه می شــد، از طری ــرت در وحــدت« و »جمــع اضــداد« ارائ ــوان »کث ــن در خصــوص معمــاری ســنتی تحــت عن پیش ازای
ــای  ــای بافت ه ــی متضــاد در محیط ه ــان معان ــل تفســیر اســت. حضــور هم زم ــط قاب ــت محی ــر مطلوبی ــر ب ــای مؤث مؤلفه ه
ســنتی کــه یکــی ارائه دهنــده ســادگی و نظــم اســت و دیگــری نماینــده تنــوع، ابهــام و پیچیدگــی، در ادبیــات روانشناســی 
ــذا شــناخت شــاخصه های فیزیکــی )عناصــر و المان هــا و  ــی احســاس مطلوبیــت شــناخته می شــود. ل محیطــی، عامــل اصل
ــری  ــد راهــکار مؤث ــی و...( بافت هــای ســنتی می توان ــم ســناریوهای حرکت ...( و ســاختاری )ترکیــب عناصــر محیطــی، تنظی

در ارتقــاء ســطح مطلوبیــت محیــط و منظــر شــهری حــال حاضــر باشــد.
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