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  تأکید بر زبان الگوتبیین مدل مفهومی احیاء هویت شهري با

  )منطقه یک تهران: نمونه موردي (

 *سینا منصوري

 27/2/1400: تاریخ پذیرش   2/7/1399: تاریخ دریافت

  

  چکیده

پژوهش . هویت شهري منطقۀ یک تهران درگذر زمان دچار تحوالت بسیاري شده است

عات هاي سیستم اطال حاضر با مدنظر قرار دادن تصاویر ذهنی مردمی و بررسی نقشه

باشد که با تکیه بر  جغرافیایی شهري به دنبال یافتن معانی ذهنی از مردم منطقۀ یک تهران می

زنده به جهت ارائۀ یک ) پارامترهایی(ها، بتواند الگوهایی  وتحلیل آن این تصاویر و تجزیه

هدف اصلی این پژوهش یافتن پارامترهایی در راستاي تقویت . مدل مفهومی تبیین نماید

باشد و  باشد روش تحقیق پیمایشی می  فضاي شهري مبتنی بر تئوري زبان الگو میهویت

آوري اطالعات با استفاده از روش نقشه شناختی، این الگوها متناسب با روش  روش جمع

 گانه تحت 14الگوهاي . آید شده توسط کریستوفر الکساندر براي منطقۀ یک به دست می گفته

آمده نشان  دست هاي به بندي شده است و یافته به خرد تقسیمقالب سلسله مراتبی از کالن 

هاي ذهنی، سطح هویت  دهد که تصویر ذهنی مردمی بر پایه سه اصل اساسی داللت می

هاي خرد خود را دارا  محیطی و سطح عملکردي استوار است که هریک زیرمجموعه

  .باشند می

  ان هویت،زبان الگو،فرهنگ،منطقه یک تهر:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

همتا  کشور ایران که کشوري است با تاریخ چند هزارساله و شهرسازي و معماري بی

تر ذکرشده، در دوران معاصر، در  ازنظر ظاهر و معنا، در میان بسیاري از کشورهاي پیش

ریزي کشور  هاي غربی و بیشتر برنامه زمینۀ شهرسازي به تقلید صرف از الگوها و ارزش

گرایی و  پردازانش به آرمان ان معاصر، پرداخته است، و بسیاري از نظریهانگلستان در دور

برداري  اند، تمام تفکرات برنامه ریزان شهري معطوف به کپی گرایی پرداخته فرار از واقع

باشد،  هاي غربی می ها نیز از ایدئولوژي از یک فرمول شده است که عمدتاً این فرمول

باشد که در  هاي شهرسازي و معماري می و ایدئولوژيکه ایران داراي مبانی  درصورتی

  .همتا بوده است المللی بی سطح بین

شهرهاي ایرانی در طول تاریخ بر اساس الگوهایی مشترك، انسانی و مردمی بنا 

هایی بودند که در طول  اند و ایرانیان انسان مانندي بوده اند، داراي امنیت بی گشته می

ها  شرایط اعتقادات و هویت خویش را در تمامی زمینهترین  تاریخ حتی در سرسخت

اند هرچند فرهنگ با زمان تغییر کرده  جمله شهرسازي و شهرشان حفظ کرده من

تناسب نیازهاي روز، پاسخ مناسبی به بخش  اند به شهرسازان ایران معاصر نتوانسته.است

و الگوهاي بزرگی از نیازهاي شهروندان در زمینۀ چگونگی ترویج هویت، فرهنگ 

  .اجتماعی بدهند

وسازها و عدم وجود قوانین مدون  طلب در ساخت  رشد روزافزون افراد منفعت

نگري و مدیریت  ریزي فضاهاي شهري و معماري بناها، عدم واقع براي طراحی و برنامه

پردازي و عدم کسب تجربه از  شهري ضعیف، و عدم وجود توجه به دید انسانی، خیال

ریزي گذشته، عدم توجه به زبان الگوي ایرانی، احساس عدم   و برنامهها نتایج طراحی

خاطر شهري و بویژه فضاهاي تاریخی، هویتی و فرهنگی، و عدم توجه به منافع  تعلق

ترین  مانند شده است که از مهم ریزي شهري باعث وقوع فجایعی بی عمومی در برنامه

دم و اهمیت دادن به نیازهاي قشري شدن مر توان به گمراهی و فراموش تأثیرات آن می

جاي نیازهاي جامعه مدنی  ریزي شهرها در سطح شهر به خاص در طراحی و برنامه

  . اشاره کرد
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وچهار ساعت  شهرها از میان بیست بسیاري از مردم ایران بویژه مردمان کالن

بود یک گذرانند، طبیعتاً ن روز بیش از نیمی از زمان خود را در فضاهاي شهري می شبانه

. طراحی مناسب و معنادار عادالنه و خود رازیابانه باعث بروز مسائلی خاص شده است

چون چرا براي تقلید  یکی از شهرهایی که امروزه در ایران معاصر تبدیل به قطبی بی

  . سایر شهرهاي ایرانی شده است، پایتخت ایران یعنی شهر تهران است

 -ون توجه به سنت اصیل شهرسازي ایرانیتهران درگذر زمان در چند دهۀ اخیر بد

هاي خودخواهانه برخی از  طلبی اسالمی و زبان الگوي اصیل ایرانی، به دلیلی منفعت

شود  شهرسازان و معماران تبدیل به شهري شده است که نه سبکی غربی در آن دیده می

هران نوعی اگر تصمیم بر این باشد که سبکی براي معماري ت و نه سبکی ایرانی، به

تنها از  شود نام آن را سبک در هم و بر هم نامید و نه معاصر در نظر گرفته شود می

ها و  ها، میادین، خیابان اي نبرده است بلکه، بناها، جداره الگوهاي سنتی و گذشته بهره

ها و سایر فضاهاي شهري، چه ازنظر عرصه عینی و چه ازنظر عرصه ذهنی به  کوچه

  .اند شتهمعنا بدل گ فضاهایی بی

ترین نقطۀ تهران است  شده در شمالی از میان مناطق شهر تهران، منطقه یک که واقع

جمله مناطقی است که تأثیرات فرا  ترین افراد در این منطقه سکونت دارند، من و غنی

شهرها و شهرهاي ایران، به  گونه که بسیاري از کالن به این. اي و فرا شهري دارد منطقه

باشد و  معنا می پردازند که خود داراي سبک شهرسازي و معماري بی  میاي تقلید منطقه

: این منطقه داراي. در عصر معاصر، بویی از مبانی سنتی شهري و شهرنشینی نبرده است

هویتی در فضاهاي شهري، تخریب  قاعده، بی قانون و بی وسازهاي بلندمرتبه بی ساخت

اي، تخریب طبیعت، استفاده  ي و میانها فضاهاي مهم تاریخی و فرهنگی ازنظر جداره

هاي نامشخص و دل به خواهی، تغییرات رفتاري جوانان  صرف از مصالح مدرن و سبک

  . باشد نسبت به فضاهاي شهري و سایر مسائل می

ها امر مهمی است اما نکتۀ       توجه به مسئله اقتصاد در طراحی شهرها و معماري

هاي  ري الزم است نه کافی و بخشی از بررسیتوجه این است که این امر ام قابل
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منطقۀ یک تهران و محالتش . دهد، نه همۀ آن را موضوع را به خود اختصاص می

هاي بلندمرتبه،  ماند که در حال غرق شدن در دریایی از ساختمان همچون انسانی می

ا، ه دهی به اتومبیل ظاهر نئوکالسیکی رومی، میادینی با معیار اولویت نماهاي به

اغتشاشات خط افق آسمانی، عدم تناسبات بصري، عدم هماهنگی سبکی و فرمی است، 

که این عوامل باعث شده است، از میان تمام مشکالت رفتاري و هنجاري ایجادشده 

  . ترین احساس ساکنین، یعنی احساس لذت از این فضاي شهري از بین برود مهم

جایگزینی احساس سودآوري و  بالطبع از بین رفتن احساس لذت و زیبایی و 

طلبی صدماتی را بر پیکره اجتماعی این منطقه وارد آورده است که برخی از این  منفعت

آید که طراحان و برنامه ریزان  گونه به نظر می این. باشند صدمات داراي عمقی ژرف می

وجیه اند و با ت ریزي خود شده شهري در تهران دچار تغییراتی در رویۀ طراحی و برنامه

ایران و . پردازند شدن به تخریب فضاهاي شهري پرداخته و می تکنولوژي و جهانی

باشد تا همچون گذشته،  شهرهایش نیازمند الگوهایی زنده و مشترك میان مردمانش می

که  تئوري زبان الگو کریستوفر الکساندر ازآنجایی. فضاهایی با هویت جاودانه خلق کند

گرایانه به این  پردازد، از طرفی دیدگاهی واقع اسی انسان میشن به مسائل کیفی و زیبایی

تواند با ارائه الگوهایی زنده براي فضاي شهري با توجه به فرهنگ و  احساس دارد، می

واسطۀ برخی از  به(اخالق آن، در رفع اغتشاشات شهري به وجود آمده در تهران 

  .نی کند، کمک شایا)الگوهاي نوظهور اقتصادي، اجتماعی و سیاسی

  

  پیشینه تحقیق

  هویت در شهرسازي

هاي ساختار هویت جامعه و ساختار فیزیکی شهر این موضوع را  سطوح، اجزا و جنبه

. دهد که ساختار هویت جامعه در تعامل دوطرفه با ساختار فیزیکی شهر است نشان می

ر تحقیقات تواند د آمده است و می دست هاي مشابه بین این دو مفهوم به رو، جنبه ازاین
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متأسفانه، شهرنشینی ایران با ). Javadi et al, 2017( آینده مورداستفاده قرار گیرد

ها و هنجارهاي هویتی امروز در سطح بسیار پایینی رابطه دارد و طبیعت مشترك  ارزش

شهرهاي ایران باستان داراي . داده است آمیز ایرانیان گذشته خود را ازدست و موفقیت

  باشد صورت درونی، متنی و مفهومی می  مطلوب بودند که بهپتانسیل مثبت و

)Heidari et al, 2017 .(  

ازخودبیگانگی و فراموشی خود که ناشی از فراموشی خداست، با میل شبیه شدن 

بحران هویت را به دنبال دارد، برخی از مظاهر این صفات که . شود به بیگانه تقویت می

هاي دینی و ملی و  غفلت از ویژگی: اند از شد عبارتشهر عقل مدار باید از آن مبرا با

ها و بدون توجه به  هاي وارداتی بدون ارزیابی آن فرهنگی جامعه، تبعیت از آراء و نظریه

هاي وارداتی، رواج  ها و برنامه موضوعات و شرایط بومی، تکرار و تقلید و طرح

  ).1393زاده،  نقی( "اي بومیه ریشه، غفلت از الگوها و شیوه هاي بی مدگرایی و نوگرایی
رسد یک  بامطالعه تاریخ شهرهاي ایران، یک سیستم شهري ساده، به نظر می  

در اکثر . هاي فضایی متنوع و نیازهاي شهروندي مختلف دارد پشتیبانی موقتی از ویژگی

به هر دلیلی، دلیل اصلی این . ها، شهرهاي کنونی ایران هویت و شخصیت ندارند نمونه

هایی است که نامحسوس و نامناسب براي اصالت ایرانی   توجه به برخی طرحموضوع،

اجزاء و ساختارهاي هویت شهر،  )Shieh, 2010( گونه متون خاصی هستند و بدون هیچ

عنوان موضوع تحقیق روانشناسان و  شبیه به مؤلفه و اجزاي هویت انسان است که به

  . شود جامعه شناسان در نظر گرفته می

شهر . شده است عنوان یک زمینه خاص براي مطالعات هویت در نظر گرفته شهر به

کند که مردم در انتخاب هویت تمایل خود و پذیرش روش  هایی را فراهم می فرصت

هایی که به دیگران  ها و تفاوت ساختاري خود به دلیل انتخاب دیگران و ارزیابی شباهت

براي یک عنصر یا فضاي شهري،  ).1387 بهزاد فر،( کنند شود، آزادانه عمل می داده می

هویت : اند از توان تشخیص داد که اهم این مراتب عبارت مراتب هویتی مختلفی را می
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طبیعی، هویت کالبدي، هویت دینی، هویت تاریخی، هویت عملکردي، هویت فرهنگی 

  .و هویت انسانی

نژاد و تاریخ جامعه، : دهندة هویت تاریخی شامل  عوامل شکل:هویت تاریخی

  قومیت

 نمایانگر اصول مورد باور احترام، نشانۀ روش و مشی زیست، :هویت فرهنگی

ها و آداب و سنن، بیانگر  نمونۀ تعامل با طبیعت، تجلی روابط اجتماعی، نمایشگر آئین

هاي تحوالت فرهنگی و فکري آن ملت، جامعه و تمدن  ها و جلوه ها و ایده آل آرمان

  .است

مورد فضاها و عناصر شهري، کاربرد اصطالح هویت  در :هویت عملکردي

ها مثل بازار، مسجد، مرکز  در این مقوله، برخی نام. تر و آشناتر است عملکردي ساده

خرید، سینما، دانشگاه، تئاتر، خود به عملکرد و هویت عملکردي یک عنصر شهري 

  ).1386زاده،  نقی( اشاره دارند

 هویتی همچون شهر کویري، شهر  در این هویت اگرچه صفت:هویت طبیعی

صورت غیرمستقیم  کوهستانی یا شهر بادگیرها به یک ویژگی کالبدي اطالق شده، اما به

به اقلیم و محیط طبیعی شهر و البته به شیوة پاسخگویی مردم به شرایط خاص اقلیمی 

  .نماید نیز اشاره می

دینی که نمایشگر  باید توجه داشت سایر مراتب هویتی نیز از هویت :هویت دینی

  ).همان ("باشند بینی جامعه است متأثر می تفکر و جهان

 در این مقوله مقیاس انسانی بسیار مهم است و درواقع این مرتبه :هویت انسانی"

  ).1385نقی زاده، ( "همانی انسان با شهر اشاره دارد از هویت به رابطۀ این

ف هویت طبیعی وجه  هویت کالبدي شهر و عناصر آن، برخال:هویت کالبدي"

هاي کالبدي به  باشد، متشکل از ویژگی هویت شخصیتی انسان که منحصر بر ظواهر می

فان ). 1386زاده،  نقی ("شوند اي است که از ظواهر و کالبد مستفاد می انضمام معانی
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هاي هنري شهرسازي، آن را تنها تکرار یک  آیک با تأکید بر ضرورت توجه به جنبه

دانست، بلکه باور داشت که هر طرحی باید با توجه به  سکونی نمیسري واحدهاي م

 - شرایط اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادي، سیاسی و فرمال-شرایط نخستین بستر آن

توجه  از دید او، هرگونه پیشنهاد شهرسازي یا معماري که به این شرایط بی. ایجاد شود

. هاي زندگی باشد خگوي خواستتواند پاس باشد و هویت انسان را تضمین نکند، نمی

اي به آن بند از منشور آتن  شده، کنایه این نگرش او که از بیانیۀ گروه ده برداشت

 ,Luchinger( هاي فرمال و جغرافیایی شهر را نادیده گرفته است باشد که جنبه می

کالن تداوم سنت شهرسازي گذشته را ابزار طراحی براي نیازهاي زمان حال  ).1981

نست و به شهرسازان توصیه کرد که به همان اندازه که به آفرینش کالبدي تازه دا می

توجه دارند، با ایجاد روابط جذاب میان ناظر و گذشتۀ او، به بازآفرینی گذشته نیز 

  ).Cullen, 1961( اهمیت بدهند

  

  شهرسازي مبتنی بر فرهنگ و فرهنگ ایرانی

است ولیکن داراي یک هویت شهرهاي ایران  ترین کالن تهران یکی از بزرگ

ذکر است که هویت با سابقه متمایز  قابل .باشد تاریخی و فرهنگی هم چون شهرري نمی

و مدیریت آن توسط حکومت   و قانون و فرهنگ  تهران شهري حکومتی است. است

یک از شهرهاي ایران قابل قیاس و سنجش  فرهنگ شهر تهران با هیچ. شود تعیین می

مثال شهر تبریز داراي یک  عنوان به .ان خاص شهر تهران استفرهنگ تهر. نیست

و گویشی پایدار می باشد و ساکنان منطقه به فرهنگ و گویش  فرهنگ قومی منسجم 

هرقومی، براي خود فرهنگ و . ستایش است و این انسجام قابل خود بسیار پاي بندند 

. ه یک شهر را شکل دهدشود باورها و اعتقادات مختص بهایی دارد که باعث میارزش

پرسش این است که جمعیت تهران از چند قوم تشکیل است و قوم غالب کدام است 

در تهران ناممکن و همه اقوام ساکن در تهران سعی دارند که خود را با  تعیین قوم قالب
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  ...تهران مرکز حکومت و مرکز سیاسی و اقتصادي و فرهنگی و. محیط تطبیق دهند

 ایرانی -الزمۀ احیاي هویت در معماري و شهرسازي اسالمی). 1399، آبادي علی(است 

بر محور تعالی کرامات انسانی و ) اعم از شئون کالبدي(این است که همۀ شئون شهر 

بسط بندگی خداي متعال شکل گیرد و نه بر محور توسعه کمی سرمایه و انحالل 

هاي   قدرت و شهر ثروتچیزي که در شهر(داري  حقیقت انسان به نفع نظام سرمایه

  ). معاصر شاهد آن هستیم

الگوي حاکم بر شهر قدرت  بنابراین اگر الگوي نظام معماري و شهرسازي کشور،

که شده ( شد...پاریس و هاي مدرن همچون نیویورك، هاي شاخص تمدن و شهر ثروت

همچون انواع -نمادهاي شهر مدرن و مالك و شاخص پیشرفت یک شهر، )است

دیگر  ،)که شده است(  تلقی شد-هاي چندطبقه و غیره لندمرتبه و اتوبانهاي ب برج

 اسالمی در چنین شهري به حیات -توان انتظار داشت که هویت فرهنگی ایرانی نمی

زیرا انتزاع این نمادهاي تمدن مدرن از .خود ادامه دهد که اگر ادامه دهد عجیب است

انتزاعی  )کردن تعالی به نفع توسعه استکه مبتنی بر قربانی ( حقیقت و باطن این تمدن

  ). 1395رئیسی، ( خبط است

.  شهر ایرانی شهري بود مملو از زندگی، پر آر خاطره و سرشار از واقعه و حادثه

شده بود که کالبدي زیبا داشته باشد و کلیتی آهنگین، شهر از  این شهر بدان سبب ساخته

زمین موعود، تا رابطی باشد بین وجود و گرفته بود تا حامل پیامی از سر آن روي شکل

هاي تعالی و زیبایی براي غلبه  ارزش). 1390حبیبی، (موجود، بین مکشوف و مستور 

تفاوتی که اکنون در اکثر جوامع اسالمی و جهان  نیافتگی، بیگانگی و بی بر توسعه

وسایل نیافتگی در تفکیک  علت اصلی توسعه. توسعه رواج دارد، مورد نیاز است درحال

. شود، است شده، از آنچه که به فرهنگ آنها مربوط می ویژه محیط ساخته تولید، به

هاي فرهنگی هنوز هم وجود دارند که قادر به ساختن  حال، در اکثر نقاط مکانیسم بااین

  .)Abdelhalim, 1988( ها با فرهنگ جامعه هستند ساختمان
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  زبان الگو

، که "الگوها"هاي انتزاعی است، به نام  لعملاي از دستورا یک زبان الگو، مجموعه

گوید براي حل این مشکالت، همراه با  پردازد و به مردم می به مشکالت تکرارشونده می

. منظور ارائه الگوهاي در نظر گرفتن آنچه باید انجام دهند ها، به اي از سکانس مجموعه

حل مسئله  مجموعه راه هم به یک معضل در دنیاي واقعی و هم متنی که "الگوي"کلمه 

شده، شامل  خوبی توصیف یک الگو به. دهد اشاره دارد سازنده ارائه می/ را به یک طراح 

/ پوشانی و سایر مالحظاتی است که طراح  اي از نیروها است، که روابط هم مجموعه

سازنده هنگام استفاده از الگوي موجود در محل باید در ذهن داشته باشد را مشخص 

  .)Gabriel et al, 2019(سازد  می

     الکساندر اما این خرد سنتی را به چالش کشید و اظهار داشت که آن چه ما آن 

تنها  عنوان یک ساختار زندگی وجود دارد، نه نامیم ازنظر کالبدي به را الگوي زیبایی می

که هریک از  درحالی).Jiang, 2019( در هنر بلکه در محیط اطراف ما نیز وجود دارد

پردازد، برخی از  لگوهاي زبانی الکساندر به یکی از مسائل ویژه شهر و هویت آن میا

الکساندر بر این باور است . کنند تري از حل مسائل را فراهم می این الگوها دایرة وسیع

حل  صورت کلی بوده و تنها راه ها به  تاي آن84شده،   تا الگوي معرفی253که از میان 

این الگوهاي خاص . باشد  الگو می84سی نکات آن براي موضوعات خاص برر

  ).Dawes et al, 2018(نفس بسیاري را به الکساندر القاء کرد  اعتمادبه

عنوان تأثیرگذارترین الگوها  هاي نور به  بر اساس پژوهش صورت گرفته الگوي بال

ه بر روي را بر روي نور طبیعی دارد زمانی کاي  این الگو دقت وسواسانه. گردد معرفی می

ها را نشان  راحتی فرم و شکل آن گیرد اما به شود و قرار می یابی می ها مکان ساختمان

نمودار زیر براي زبان الگوي در مورد معلمان یا مربیانی ). Park et al, 2017(دهد  نمی

را به دانش آموزان یا زبان آموزان ) طراحی(اند نتایج الگوهاي تدریس  است که مایل

شده بر  هاي قبالً داده برخی از الگوهاي مبتنی بر تجارب در دوره.  بهبود بخشندطورکلی به

هاي تجربه در  باقی از مطالعات موردي منتشرشده و گزارش. روي الگوهاي طراحی است

  ). Koppe, 2011(آمده است   دست مورد تدریس الگوهاي طراحی به
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افتد مگر آنچه در  اق نمیچیزي هرقدر هم که مهم باشد، در بنا یا شهر اتف هیچ

لذا آن چه الگوها انجام . شوند شده باشد که تکرار می  چارچوب الگوهایی تعریف

دهد  حال بر صورت کالبدي ظاهري و نیز بر آنچه در آنجا روي می دهند درعین می

همان امر : عیار ساختار صوري آن فضایند این الگوها علت تمام. گردد مستولی می

ها بستر وقوع تغییراتی هستند که  شود، آن  که در آن فضا تکرار میمشهود و منسجمی

راستی هر محیطی، که به آن هویتی  به. کند اي را اندکی متفاوت می هر عنصر عینی

الکساندر، . ( همان الگوها هستند-دارید بخشند که به خاطر همان دوستش می می

1390.(  

رساند  اي از الگوها می یک شبکهدر بحث زبان الگو عمده سؤاالتی که ما را به 

  :شامل سؤاالت زیر است

   چگونه به زبان الگو ساختار ببخشیم؟-1

دهی  اي زبان الگو را درگذر زمان سامان  چگونه پایداري این ساختار شبکه-2

  کنیم؟

براي دستیابی به ساختار زبان الگوي اسالمی ایرانی طرّاحی محیط و منظر الزم 

هاي آن و   نحوة تحقّق پذیري هویت اسالمی در الگوها و گزارهاست ابتدا به امکان و

هایی  مثابه گزاره الگوهاي مورد نظر این پژوهش به. شده بپردازیم در نتیجه در آثار ساخته

ها از انواع  این گزاره. هستند که هر یک با اصول اسالمی و فرهنگ ایرانی نسبتی دارند

حلی با محتواي   و محتمل حاوي راهوجودي، اضافی، مالزمتی، علّی، محتوم

شده که  هر فضا، از الگوهایی ساخته). 1384قیومی، (» دهنده و راهنما هستند آگاهی

گیرد  کند و فضا، هویت خود را از همان الگوهایی می خود را در سرتاسر آن تکرار می

منظرها از دانیم که بعضی از فضاها و  حال، بنا بر شم خود می بااین. که آن رامی سازند

زندگی بهره بیشتري دارند و چگونه الگوي معینی این حال ویژه را از زندگی پدید 

  ). 1381الکساندر، (آورده است 
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صورت علّت و  بینیم و سپس با خالصه کردن آن به     ما دنیاي اطراف خود را می

 آن را شوند، ساختار هایی که در شرایط مختلف تکرار می حل معلول و استناد به راه

این قوانین تجربی که نمایانگر نظم و قاعدة رفتار هستند الگوها نامیده . کنیم درك می

هاي طبیعی زبان الگویی باید پایدار باشند، به  سیستم. )Salingaros, 2000(شوند  می

. صورتی که حتی اگر مورد مزاحمت و خدشه قرار گرفتند خود را بتوانند حفظ کنند

)Stewart et.al, 1992.( "اي  سازي زمینه طور کامل به مدل هایی موفق هستند که به طرح

اي هستند که در ساختار بنیادي  پردازند بلکه آن دسته که در آن فعالیت دارند نمی

دهند که اصالح و تکامل براي ایجاد ساختاري  کنند اجازه می اي که در آن کار می دامنه

خواهیم به بهترین توانایی ما  ، ما می)امه نویسانو برن(عنوان ناظران  به. جدید ایجاد شود

این درك طراحی طرح و . فقط آنچه را که حوزه مربوط به عمل است، درك کنیم

در ) تواند و درواقع نمی(کند، اما نیازي نیست  انتخاب تغییرات ساختاري را هدایت می

  ).Winograd et al, 1986. (قالب مکانیسم تجسم یابد

  

  روش تحقیق

آوري اطالعات از  منظور جمع باشد، و به  تحقیق مورداستفاده روش پیمایشی میروش

صورت توأمان در زمره  این تحقیق به. شده است  روش نقشه شناختی بهره گرفته

تحقیقات بنیادي و کاربردي قرار دارد، بنیادي است زیرا که به کشف ماهیت ساختار 

متغیرهاي آن با متغیرهاي عینی بافت شهر در نظام ادراکی شهروندان و روابط بین 

یابد؛ و کاربردي است زیرا که با استفاده  پرداخته و از دل آن به ساخت نظري دست می

هاي  از نتایج تحقیق قصد بهبود روش و ابزار تشخیص ساختارهاي ذهنی مردم از بافت

اي  بقهگیري تصادفی ط جامعه نمونه پژوهش حاضر، نمونه. شهري موجود ایران را دارد

  .آید حجم جامعه نمونه به دست می یامانی باشد و از طریق روش متناسب با حجم می
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  جامعه آماري

اي متناسب با حجم براي به دست  با توجه به استفاده از جامعه آماري تصادفی طبقه

  .شده است  آوردن حجم نمونه از روش یامانی استفاده

  
در این رابطه حجم جامعه .  است سطح دقتe حجم جامعه، و Nدر این فرمول 

   نفر349465: منطقۀ یک تهران

  .شده است  در نظر گرفته% 5: سطح دقت

  :با توجه به فرمول فوق

N= 349465نفر  /)e= 0.05 ( 5یا% 

  .آید  نمونه به دست می324با اعمال این ارقام در فرمول ذکرشده حجم نمونه برابر 

 324منظور بررسی در میان   هر محله بهمنظور پیدا کردن سهم در مرحلۀ بعدي به

مند به دست آید و جمعیت هر  نمونه باید فاصلۀ نمونه بر اساس روش تصادفی نظام

  .شده تا سهم هر محله به دست آید محله بر آن تقسیم

 
I :فاصلۀ نمونه /N :حجم جامعۀ پژوهش /n :حجم نمونه است. 

  

 محدوده موردمطالعه

 نفـر 8،244،535جمعیـت آن . اطق پایتخت ایران استمنطقۀ یک تهران یکی از من

مساحت این شهر . آید اسـت و بیسـت و پنجمین شهر پرجمعیت جهان به شمار می

کوه البرز  شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته.  کیلومترمربع است730

ان از شمال به تهر. این شهر داراي یک شبکه متراکم بزرگراهی است. شده است  واقع

نواحی کوهستانی، و از جنوب به نواحی کـویري منتهـی شـده، در نتیجـه در جنوب و 

 محلـه 374 ناحیه و 123 منطقه، 22تهران به . شمال داراي آب و هوایی متفاوت است
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برج میالد نیز نماد دیگر آن . نمـاد شـهر تهران برج آزادي است. شده است  تقسیم

  ).2017هرداري، ش(آید  حساب می به

  

  هاي تحقیق بحث و یافته

هاي فکري  شود که بخش اول شامل نقشه هاي پژوهش به دو بخش تقسیم می یافته

باشد و بخش دوم شامل  هویت و ارتباطات فضاهاي شهري و ساختار زبانی با آن می

  .باشد است هاي کروکی کشیده شده توسط مردم منطقۀ یک می بررسی نقشه

  
 شۀ فکري ارتباطات پارامترهاي مربوط هویت در فضاي شهري نق-1نمودار 

  )1397مطالعات نویسندگان، ( 

وتحلیل  هاي کروکی مردمی به همراه فرمت تجزیه هایی از نقشه در ادامه نمونه

وتحلیل اولین  شود این فرمت تجزیه کنندگان قرار داده می صورت گرفته توسط مصاحبه
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نامۀ دانشگاه واترلو مورداستفاده قرار گرفت که در این  نبار توسط خانم ندا نافه در پایا

هاي  کنندگان مردمی و بر اساس گفته تحقیق به فارسی برگردانده شده و توسط مصاحبه

ایشان پرشده است در این فرمت پس از بررسی وضع موجود به ارائۀ راهکارهایی 

هنی مردمی و بینش که بر اساس تصاویر ذ شده که این راهکارها ازآنجایی پرداخته

  .باشد کننده بوده است، داراي ماهیتی زنده جهت الگو قرار گرفتن می مصاحبه

 
  هاي کروکی کشیده شده در منطقۀ یک توسط مردم  اي از نقشه  نمونه-1شکل 

 )1397مطالعات نویسندگان، (
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  وتحلیل داده روش تجزیه

شده است که   ن فضا استفاده و تحلیل چیدماAHPها از دو روش  وتحلیل داده در تجزیه

وتحلیل قرار داده و به تطبیق  هاي ذهنی و سیستم اطالعات جغرافیایی را مورد تجزیه داده

در بخش اول با . ها صحت و درستی یکدیگر را مورد بررسی قرار خواهند داد این داده

هاي اصلی هویت که مرتبط با فضاي شهري   این پژوهش دادهAHPاستفاده از روش 

  .دهد باشد را در منطقۀ یک بر اساس دید مردمی مورد ارزیابی و بررسی قرار می می

 
 Expert Choiceافزار   هدف اصلی، معیارها و زیرمعیارهاي پژوهش در نرم-2نمودار 

  )1397مطالعات نویسندگان، (
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ادراك محیطی، ساختار زبان شهري و رفتار :  نتایج نموداري بین گزینه هاي-3نمودار 

  )1397مطالعات نویسندگان، (هري ش
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الذکر در مبانی مربوط به هویت شهري بر اساس  با توجه به نمودارهاي فوق

اي به متغیرها داده  هاي دو دویی مقایسه ضرایبی که در تحلیل(ضرایب آل ساعتی 

شود این ضرایب در این پژوهش بر اساس میزان اهمیت متغیرها توسط مردم  می

 9 تا 1اي از دکتر زبردست این ضرایب اعداد فرد  ساس مقالهشده است بر ا تعیین

نشان داده شد که از ) شوند باشند که بر اساس میزان اهمیت به متغیرها داده می می

طورکلی مبانی رفتار و نوع  ادراك محیطی، ساختار زبان شهري و رفتار شهري به

اند در این  بودهتعامالت با شهر از دید مردمی از اهمیت واالتري برخوردار 

  . شده است هاي مردمی تعیین وتحلیل ضرایب اهمیت بر اساس مصاحبه تجزیه

 و روش تحلیل چیدمان فضایی در AHP     در بخش بعدي با استفاده از تکنیک 

ها به  هاي موجود در سیستم شهرداري سیستم اطالعات جغرافیایی بر اساس داده

ذبه، بینابینی، نزدیکی، و دسترسی مستقیم به  آیتم شعاع دسترسی، جا5وتحلیل  تجزیه

نقاط قرمزرنگ واجد اهمیت بیشتري ) 2 و 1(هاي  شده است در نقشه تفکیک پرداخته

هاي ذهنی مردمی  باشند که بر اساس یافتۀ داده هاي شهرداري در منطقه می از دید داده

 بالطبع در این اند که الگوي رفتاري را در سازمان فضایی شهري اولویت خویش دانسته

  .شود نقاط اصالح مبانی الگوي سازمان فضایی دیده می

آمده بر اساس ضریب اهمیت به  دست طور که مشاهده شد، متغیرهاي به      همان

هاي  منظور بررسی میزان اهمیت این داده اند، به بندي شده هاي متفاوتی تقسیم دسته

اس از  آي افزار جی ها در نرم دن این داده تهران، وارد کر1آمده در محدودة منطقۀ  دست به

اهمیت باالیی برخوردار است که مشخص شود بر اساس تصاویر ذهنی مردمی و 

بدین منظور . یک از محالت در اولویت بررسی قرار دارند آمده کدام دست متغیرهاي به

هاي  هاي ترسیمی مردمی و سپس استخراج داده هاي میدانی و داده بر اساس مصاحبه

  .توان این نقاط مهم را شناسایی نمود  میahpآمده از روش  دست به

گیري از روش کریستوفر الکساندر در تئوري زبان الگو و   با بهره1 در جدول 

 GISهاي اطالعاتی   و دادهAHPوتحلیل  آمده از تجزیه  دست همچنین نتایج به
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ي تحقیق در جدول ذیل با ها یافته. آید پارامترهاي زنده و معنادار مردمی به دست می

 زمان ساختن از آن بهره برده است ترکیب شیوه و فرمولی که الکساندر در کتاب راه بی

  .شده و ساختاري ایرانی را براي زبان الگو تبیین کرده است 

  

   نحوة تبیین الگوهاي زنده شهري براي محالت متناسب با روش زبان الگو -1جدول 

 )1397مطالعات نویسندگان، (

  ترکیب سیستم نیروهاي متضاد زمینه الگوهاي زنده

  

الگوي جاذبۀ 

 محیطی

محلۀ فرمانیه، 

کاشانک، تجریش، 

نیاوران و محمودیه 

 در منطقۀ یک

هاي مدرن و  فعالیت سنت و مدرنیسم

 تفریحی

الگوي فضاي 

 سبز زنده

محلۀ دربند، گالبدره، 

کوهسار، درکه در 

 منطقۀ یک

تقویت فضاهاي سبز  مصنوعهاي  طبیعت سبز و المان

 زندة موجود محیطی

الگوي 

بندي  دسته

مسیرهاي 

 شهري

محلۀ ولنجک، اراج، 

باغ فردوس، دزاشیب 

و کاشانک در منطقۀ 

 یک

بندي صحیح  شریان مسیرهاي اصلی و فرعی

 شهري

الگوي عالئم 

 موجود شهري

محلۀ اوین، ازگل، 

گلها در -دانشگاه

 منطقۀ یک

عالئم شهري به جهت  ها ها و عدم دسترسی دسترسی

 کاهش سردرگمی محیطی

الگوي تعامل 

 انسان و حیوان

محلۀ محمودیه، 

زعفرانیه، فرمانیه، 

دارآباد، کاشانک، 

ولنجک، نیاوران و 

 قیطریه در منطقۀ یک

عنوان  پذیرفتن حیوان به باور و عدم باور به حیوانات خانگی

 بخشی از زندگی انسان
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تر  هایی واقعی پس از بررسی و به دست آمدن الگوهاي زنده به جهت داشتن داده

باشد که بدین منظور مشخص  تر بررسی کالبد منطقۀ یک نیز حائز اهمیت می و ملموس

داراي هاي اطالعاتی موجود  هاي این منطقه متناسب با داده یک از بخش گردد که کدام

در . باشند شعاع دسترسی، جاذبه، بینابین بودن، نزدیکی و دسترسی مستقیم بهتري می

 این UNA بر اساس روش تحلیل چیدمان فضایی و تکنیک 5 تا 1هاي  این راستا نقشه

  .نماید نقاط اصلی را شناسایی می

الگوي 

بازار  جمعه

 پارك

ۀ قیطریه در محل

 منطقۀ یک

پاساژهاي تجاري بزرگ و 

 هاي کوچک فروشی خرده

فروشی در  تقویت خرده

 فضاهاي شهري

هاي  الگوي راه

 طبیعی سبز

محلۀ درکه، اوین، 

ولنجک، نیاوران و 

گالبدره در منطقۀ 

 یک

هاي مصنوعی  هاي سبز و راه راه

 )آسفالت(

رسیدگی به راه طبیعی 

 کوهستانی

الگوي 

 هاي مکان

 مقدس

شهرك نفت، : محالت

شهرك محالتی، 

زاده قاسم،  امام

سوهانک، تجریش و 

 حکمت

-سیاسی و غیر دینی-مبانی دینی

 سیاسی

تقویت کارایی بیشتر 

مکان مذهبی در سطح 

 محالت

الگوي 

هاي  جداره

 گو سخن

محلۀ باغ فردوس، 

تجریش، قیطریه و 

زاده قاسم در  امام

 منطقۀ یک

هاي  تقویت معناي جداره معنا کالبد معنادار و بی

 شهري براي مردم
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عات  بررسی تابع شعاع دسترسی بر اساس روش چیدمان فضایی در سیستم اطال-1نقشۀ 

  )1397مطالعات نویسندگان، (جغرافیایی 
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 بررسی تابع دسترسی مستقیم بر اساس روش چیدمان فضایی در سیستم اطالعات -2نقشۀ 

  )1397مطالعات نویسندگان، (جغرافیایی 
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شود نقاط قرمزرنگ هر یک در هرکدام  هاي باال مشاهده می گونه که در نقشه همان

  :شود  قسمت به آن پرداخته میها معنایی دارد که در این نقشه

این تابع فضاهاي شهري که داراي شعاع ): Reach( نقشۀ تابع شعاع دسترسی -1

گونه که مشاهده  کند، در این نقشه همان بندي می باشند را دسته تري می دسترسی مناسب

هایی از محالت شرقی، شمال شرقی و مرکز منطقۀ یک تهران داراي بیشترین  شد بخش

توان   میAHPباشد پس با توجه به تحلیل  ترسی نسبت به سایر فضاها میشعاع دس

هاي سازمان فضایی شهري آن دسته از  گونه برداشت نمود که از میان شاخص این

هاي قرار دارند موردتوجه  ها و محالتی که در این حوزه ها، لبه ها، گره مسیرها، نشانه

 شاخص داراي بیشترین میزان 5زیرا این بیشتر مردم در تصاویر ذهنی ایشان بوده است 

  .باشند دسترسی در سطح منطقه می

این تابع میزان جاذبه و جذابیت را موردبررسی ): Gravity( نقشۀ تابع جاذبه -2

هاي  دهد که سبزرنگ بودن بسیاري از نقاط نقشه نشان از یکسان بودن جاذبه قرار می

هایی که  فیایی دارد بدین معنا که بخشهاي سیستم اطالعات جغرا محیطی بر اساس داده

باشند اما این نوع از جاذبه دلیل بر  تجمع نقاط بیشتر است داراي جاذبۀ بیشتري می

  .هاي موجود نیست ها نسبت به سایر گره برتري این گره

ها  این تابع نمایانگر این است که کدام گره): Betweenness( نقشۀ بینابینی -3

طور که  منظور رسیدن از یک مبدأ به یک مقصد، همان  دارند بهبیشترین عبور مرور را

شود در این نقشه برخی از نقاط و مسیرها به جهت رفتن از مبدأ به مقصد  مشاهده می

شود این نقاط قرمز بیشترین میزان رجوع شوندگی را دارا  ها رجوع می بیشتر به آن

  .باشند می

طور که از نامش پیداست  ابع هماناین ت): Closeness( نقشۀ تابع نزدیکی -4

تر است در این نقشه  ها نزدیک ها به سایر گره باشد که نسبت به سایر بخش هایی می گره

  .باشد که نشان از نزدیکی بیشتر دارد تجمع نقاط در برخی از فضاهاي شهري بیشتر می
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رتري هایی داراي ب این تابع براي بخش): Straightness( تابع دسترسی مستقیم -5

ها نسبت به سایر فضاها بیشتر باشد  باشد که مسیرهاي مستقیم منتهی به آن بخش می

  .باشند ها می هایی از شمال شرق، شمال غرب و مرکز منطقۀ یک جز برترین بخش

  

  گیري و ارائه پیشنهادها نتیجه

کشور ایران درگذر زمان تغییرات محیطی و شهري بسیاري را به خود دیده است که 

 داده است، برهۀ قبل از اسالم و بعد از اسالم؛  تغییرات در دو برهۀ عمدة زمانی رخاین 

ریزي شهري و  هر دوي این دو برهۀ زمانی داراي تغییرات بسیاري در مبانی برنامه

اي است  اي که حائز اهمیت بسیار است دوره اند اما برهه مدیریت شهري خویش بوده

ها به وجود آمد و قدرت رقابت بین سایر  ایتختکه تمرکز قدرت در یک شهر یعنی پ

این عامل باعث الگو قرار گرفتن یک شهر براي سایرین شده و . شهرها از بین رفت

ریزي داراي مبانی  حتی اگر آن شهري که داراي تمرکز قدرت است در مدیریت و برنامه

  . گیرد بسیاري از ضد شهرسازي باشد باز نیز الگو قرار می

 هاي ترین زیرمجموعه وهش حاضر از میان الگوهاي گوناگون یکی از مهمدر پژ     

الگوي اجتماعی یعنی معناي شهري مورد بررسی قرار گرفت این بررسی بر اساس دو 

هاي موجود در سیستم اطالعات  و داده) مشارکت مردمی(بخش تصاویر ذهنی مردمی 

هاي کروکی کشیده توسط  هآمده از نقش دست هاي به داده. جغرافیایی صورت پذیرفت

مردم بر اساس روش نقشه شناختی این موضوع را مورد تأیید قرار داد که، از میان تمام 

هاي بزرگ بر معناي شهري تأثیرگذار است، الگوي  عواملی که در تئوري تئوریسین

هاي آن داراي تأثیرات ذهنی بسیاري  رفتار شهري در سازمان فضایی شهري و شاخص

هاي ایشان  باشد دلیل این موضوع نیز بر اساس گفته منطقۀ یک تهران میبراي مردم 

اي که اغلب  گونه شده است به  هاي معنایی محیطی بیان عمدتاً نوع احساسات و برداشت

  .   اند برخی فضاها داراي دوگانگی برداشتی توسط مردم بوده
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ها، مسیرها و  ا، نشانهه ها، لبه گره(هاي متفاوت در برخی از فضاها  این نوع برداشت

داراي اشتراکاتی بوده و بررسی این فضاها حائز اهمیت بسیار بوده است در ) محالت

ادراك، رفتار و ساختار زبان شهر در اصل در تعامل با یکدیگر . پژوهش حاضر

برداران واقعی آن یعنی  ریزي شهري را به وجود دارند که بهره توانند نوعی از برنامه می

 و Expert Choiceافزار  آمده از نرم دست هاي به گراف. قه از آن لذت ببرندمردم منط

آمده از سیستم اطالعات جغرافیایی بر این موضوع  دست هاي به ها با تحلیل تطبیق آن

صحه گذاشتند که نوعی ساختار زبانی مشترك در میان مردم وجود دارد که این ساختار 

باشد همان الگوهایی که در حدود  الگوهایی زنده میهایی از  زبانی عمدتاً داراي نشانه

  . شده بود ها اشاره  سال پیش توسط کریستوفر الکساندر و سالینگاروس به آن20

بررسی مبانی ساختار زبان الگو به جهت داشتن فرموالسیونی عملیاتی براي 

لیلی هاي تح طور که در نقشه همان. هاي کیفی به نظر داراي اهمیت بسیار است داده

ها و سپس مسیرهایی اشاره  شده است نقاط قرمزرنگ عمدتاً بر گره الذکر نشان داده فوق

هاي کروکی ایشان واجد معنا و لذت بوده است، در  دارند که براي مردم حتی در نقشه

هاي سیستم اطالعات  هاي کروکی کشیده شده این اشتراکات بین داده بسیاري از نقشه

شود که  پیشنهاد می. باشد شده می وضوح مشخص ذهنی مردمی بههاي  جغرافیایی و داده

هاي آتی مبانی تصاویر ذهنی مردمی و ساختار زبان الگو براي مناطق  در پژوهش

مختلف کشور بر اساس روش فوق مورداستفاده قرار گیرد تا فضاهایی به وجود آید که 

خاطر محیطی به  ساس تعلقرنگ و بویی مردمی داشته باشد زیرا تنها راه بازگرداندن اح

. باشد مردم هر شهر با هر فرهنگی، شناختن تصاویر ذهنی فعلی ایشان از آن فضا می

شده در  گیري از روش گفته آمده از طریق بهره دست پس از بررسی الگوهاي زنده به

توان نمودار ذیل را براي ساختار زبان الگوي منطقۀ یک  زمان ساختن، می کتاب راه بی

  .تبیین نمودتهران 
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   شیوه به دست آمدن پارامترها بر اساس تصاویر ذهنی مردمی -4نمودار 

  )1397مطالعات نویسندگان، (
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