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  :چکیده
. کی و رفتاري شهروندان استارروحی، ادثیر آن بر ابعاد أري و نیز تقصد پرداختن به آنرا داریم اهمیت بحث منظر شه که آنچه

است که در آینه آن  دهنده شهر و جامعه شهريشکل ثر متقابل عواملأثیر و تأاي از ت عنوان نتیجهبه منظر شهري 
، اوضاع ها و هنجارها زشار ،میزان تکامل جامعه شهري و شهروندان،میزان بلوغ اجتماعی آنان: همچونهایی ویژگی

تأثیر منظر شهري بر در راستاي شناخت در این پژوهش.قابل مشاهده است... ها و معیارهاي زیباشناختی و یقه،سلاقتصادي
نمونه موردي اصفهان به عنوان و محله زینبیه در محله جلفا  دو سایتهاي رفتاري آنان تصویر ذهنی شهروندان و مطالعه ویژگی

در این دو سایت  مقایسه تطبیقی نتایج بدست آمدهبا . پرداخته شده است آنهابه توزیع پرسشنامه میان ساکنین وانتخاب 
 کهمحله زینبیه نسبت به ،یک بافت قدیمی پویا واجد بناهاي باارزش تاریخی است کهن می دهد در محله جلفا نشا، متفاوت

 تر سرمایه اجتماعی در جذب سرمایه اقتصادي موفق، است هاي تنزل یافته منظر شهري فرسوده با ویژگیقدیمی یک بافت 
،به دلیل برخوداري از تصویر ذهنی خوانا و حس تعلق به مکان، الگوهاي رفتار اجتماعی شهروندانها و  شاخص و عمل نموده

  . تر است مطلوب
  

  بلوغ اجتماعی، ارزش ها و هنجارهامنظر شهري، رفتار اجتماعی، : هاي کلیديواژه
 

  

  مقدمه - 1

منظر شهري به مثابه ي یک متن، امکان قرائت و خوانش متن جنبه هاي نامحسوس حیات مدنی شهر را فراهم می کند، 
چرا که در منظر شهري است که تمامی ابعاد ناملموس حیات مدنی خود را آشکار می سازد؛ به عبارت دیگر با آموختن سواد 

ادهاي اقتصادي، اجتماعی، بصري و مطالعه ي منظر شهرها می توان به مواردي چون فقر یا غناي جامعه، چگونگی سلطه ي نه
شهري در حتی ذوق و سلیقه ي زیباشناختی و خرده فرهنگ هاي  ،ي پی بردحاکم بر آن جامعه ي شهر ارزش هاي برسیاسی 

لذا از گذر آینه منظر شهر می توان به تاریخ دار بودن آن شهر، فرهنگ حاکم بر جامعه، میزان ]1[.منظر شهرشان متبلور است
ت اجتماعی ساکن ت و محتواي حیاایمنی و امنیت جامعه، چگونگی احترام جامعه به قراردادهاي اجتماعی و در یک کالم ماهی

در واقع این امر از طریق نظامی از نمادها و نشانه هاي کالبدي امکان تجلی و بروز خارجی یافته و ارزیابی  .در آن شهر پی برد
  ]2[.ما را میسر می سازد

و زینبیه در اصفهان در این پژوهش دو محله جلفا  ،لذا با توجه به اهمیت منظر شهري بر ریخت شناسی رفتار شهروندان
نتایج حاصل از  مقایسه تطبیقیو در میان شهروندان این دو محله به عنوان نمونه موردي انتخاب شده  و با توزیع پرسشنامه 
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در پایان راهبردهایی براي توانمندسازي و ساماندهی این . آن به بررسی این مهم در این دو بافت شهري متمایز پرداخته شده است
  . ابعاد مختلف ارائه شده استمحالت در 

 
    :پیشینه تحقیق - 2
 "کارشناس ارشد معماري منظر دانشگاه هنگ کنگ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  "سوهانگ یان، آدا"

منظر موقت را به عنوان راه حلی براي  "به منظور نجات فرصت هاي از دست رفته هنگ کنگ: دستورالعمل منظر موقت
از همه فرصت هاي فضایی و به کارگیري همه توان بالقوه زمین هاي تحت استفاده و رها شده هنگ کنگ و به عنوان استفاده 

آنی مطرح می کند به طوري که منظر موقت را صرفا از جنبه کالبدي آن بررسی نموده و آن را به عنوان  "فضاي سبز "اثر 
وي عنوان می کند که شهر هنگ کنگ بسیار متراکم . در نظر نمی گیردمناظر موقتی که از طریق رویداد ها شکل  می گیرند 

است و زمین هاي رها شده با استفاده یا بدون استفاده، همچنین پل ها و فضاهاي تلف شده بسیاري وجود دارند که به منظور 
  ]3[.بهبود شرایط محیطی، سعی در ایجاد راه حلی براي چنین محوطه هاي به طور موقت دارد

به دو عامل عمده و اساسی که باعث در شهرسازي از کمیت تا کیفیت  ها جهانشاهپاکزاد در کتاب  سیر اندیشه
انگیزي فضاي شهري به معناي وجود عملکردها،  ابتدا نقش "عواملی که.شوند اشاره می کند انگیزي منظر شهري می خاطره

شوند و دوم برانگیخته شدن احساسات مثبت  در ذهن حک میهاي کالبدي مشخص و متمایزي که به راحتی  مفاهیم و ویژگی
شهروندان و ایجاد محیطی مأنوس از طریق ایجاد امکان دخل و تصرف در فضا توسط آنان و همچنین افزایش مشارکت 

د که یافته هاي این مطالعه نشان می ده".شهروندان در نگهداري فضا، به نحوي که فضا را بخشی از محیط زندگی خود بدانند
 "شی پیدا نماید در جستجوي بنیان هاي نظري براي صورت بندي بیانیه چشم انداز به گونه اي که در حوزه شمول فرابخ

می توانند راهگشا  "رضیه نقاط لنگرگاهیف"و ) کوین لینچ( "منظر ذهنی شهر"تی محیط از جمله نظریه نظریه هاي شناخ
 "بیانیه چشم انداز"اي این دو نظریه یک چارچوب مفهومی براي صورت بندي بر همین اساس با استفاده از ویژگی ه. باشند

  .تدوین و پیشنهاد گردیده است
فضاهایی که از آنها به عنوان نمادي از حضور اندیشه "سید محسن حبیبی ، در کتاب مرمت شهري بیان می کند  

گیري مشارکت مردمی را فراهم آورده و و  شکل شود، مکان بروز رفتارهاي اجتماعی و فلسفی جامعه مدنی یاد می-سیاسی
اقتصادي -فرهنگی و سیاسی-هاي کار، تفریح، تبادل اطالعات، تظاهرات اجتماعی نماید و به مکان روابط شهروندي را تسهیل می

اي ملی و ه ها و سوگواري هاي شهري، مکان برگزاري جشن ها و نمایش ها و موافقت شوند، مکان بروز مخالفت جامعه تبدیل می
به سبب خصوصیات کالبدي نمادین خود ) با در بر داشتن مفهوم زمان(چنین مکانی . ها و اتفاقات شهري مذهبی و دیگر حادثه

امري که سبب حس . گردند بخش بوده و موجد خاطرات فردي و جمعی در اذهان افراد و جامعه می ها، هویت و واقعه و حادثه
ها از سویی و عناصر  ها و واقعه فضاهاي شهري به سبب حادثه. گردد فتن فرد در شهر میتعلق به مکان و زمان و هویت یا

  ]4[شوند انگیز می ز دیگر سوي، خاطرهکالبدي خود ا
زمان با  محمد مهدي محمودي در مقاله اي با عنوان پیاده رو عرصه اي براي تعامالت اجتماعیاشاره کرده است که  هم

ابهامی که .اجتماعی بسیاري روبرو  شده است هاي عصبی و روحی و آسیبهاي ري،انسان با تنشهاي شه ورود خودرو به عرصه
باعث محدود شدن عرصه تعامالتشهروندي و تداخل فعالیتهاي در شهر   در تعریف نقش عابر پیاده در شهرسازي امروزایجاد شده

ضاهاي شهرسازي جهان بر این باور است که بار دیگر باید معیارهاي انسانی را در طراحی ف  شده است و بنابراین سیر تحول
منظور فراهم   رو به هدف از ارائه این مقاله جستجوي معیارهاي کالبدي و معنایی پیاده.شهري مورد توجه و تاکید جدي قرار داد

متقابل او و این فضاي شهري فراهم   بطوري که امکان تاثیرگذاري.ها است اي براي تعامالت اجتماعی انسانآوردن عرصه
روها در شهرهاي کهن،از دیدگاه چگونگی درك عابر پیاده  هایی از پیاده پردازان و نقد نمونه نظریهاین پژوهش با بررسی آرا .شود

از فضاي شهري و تاثیر متقابل حضور او بر این فضا به بررسی معیارهاي کالبدي و معنایی فضا براي برقراري روابط اجتماعی 
منظور   روي مورد مطالعه،پیشنهادهایی به عات موردي،ضمن نقد پیادهپردازد و از تطابق این ارزشها با نتایج حاصل از مطال می



٢nd International Congress on Structure , Architecture 

 and Urban Development 

١٨-١٦ December ٢٠١٤, Tabriz , Iran 
 

 
٣ 

هاي معنایی و کالبدي مورد  ویژگی  با دستیابی به.دهد سازي آن با مالك عمل قرار دادن انسان و ادراك او از فضا ارائه می غنی
ت اجتماعی انسان و تاثیرگذاري متقابل او و زمینه براي تعامال  نظر،حس امنیت و آرامش روانی و تعلق مکانی در فضا ایجاد شده

  .شود بر فضاي پیاده شهري فراهم می
گیري، ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر هدف تحقیق را  مهتا میرمقتدایی در مقاله معیارهاي سنجش امکان شکل

اطرات جمعی در شهر، و تدقیق یافتن معیار هاي کالبدي و اجتماعی تاثیرگذار در شکل گیري خ "موارد زیر در نظر گرفته است
امکان شکل «نتایج مبانی نظري نشان می دهد که معیارهاي مذکور به دو دسته اصلی . آنها با مطالعه موردي شهر تهران است

هر یک از این دو گروه به . تفکیک می شوند» امکان ثبت و انتقال خاطره و تاریخ شهر«و » گیري رویدادها و تعامالت اجتماعی
امکان «معیارهاي فرعی تاثیرگذار در . تقسیم می شوند» ساختار فضایی و کالبدي«و » ساختار اجتماعی و سیاسی« دو بخش

مربوط به ساختار اجتماعی و سیاسی شهر، شامل امنیت اجتماعی و محیطی، تنوع » شکل گیري رویدادها و تعامالت اجتماعی
اري مراسم؛ و معیارهاي فرعی مربوط به ساختار فضایی و کالبدي شهر، قومی، طبقات اجتماعی، وقوع رویدادهاي تاریخی، برگز

همچنین، معیارهاي فرعی تاثیرگذار در . شامل وجود انواع فضاهاي عمومی و پاتوق ها در مقیاس شهر و محله هاي آن هستند
ت و تداوم سکونت، تعلق به مربوط به ساختار اجتماعی و سیاسی شهر، شامل ثبا» امکان ثبت و انتقال خاطره و تاریخ شهر«

مکان و جایگاه شهر در ادبیات و سینما بوده و معیارهاي فرعی مربوط به ساختار فضایی و کالبدي شهر، شامل حفظ بناهاي 
 ". تاریخی و محالت شهر، احداث یادمان هاي شهري و حفظ نام ها و اسامی هستند

فصلنامه آبادي به موارد منظر شهر ي اشاره کرده . ت طراحی شهريالزامات و توقعا: مصطفی بهزادفردر مقاله خیابان اصلی
ترین اجزاي سازنده شهر، بیانگر ساختار اجتماعی، اقتصادي و  به عنوان یکی از اصلی  خیابان "وي بیان می کند که . است 

ها دارند در سایه  که خیابان ولی امروزه حوزه عملکردي وسیع و متنوعی. باشد فرهنگی و یا به عبارتی بیانگر هویت جامعه می
  ]5[.اند حرکت سریع درون شهري ناشی از نگرش مدرن و غلبه اتومبیل بر انسان به فراموشی سپرده شده

  
  مفاهیم  -3
  منظر شهري 1- 3

این واژه مانندواژه ي شهرسازي علی  .و تعریف آن نگاهی داشته باشیم» شهر منظر«جاست به واژه ي بدر ابتداي بحث 
که از دیرباز با پیدایش و تکوین شهرها همواره ماهیتاً وجود داشته؛ اما به عنوان واژه اي ]6[است » قدیم«آن که مفهومی رغم 

ویلیام . مطرح شد المستد در رابطه با شهرهاي آمریکاییطراحی و اقدامات فردریک التخصصی در اواخر قرن نوزدهم میالدي با 
بعداً این واژه را گوردن گالن در مجله ي آرکیتکچرال ري ویو . حی منظر یاد کرده استاز وي با عنوان پدر طرا ]7[ویلسون

در اواخر قرن بیستم چارلز والرهیم  .منتشر شد 1961منظر شهري به سال  عنوان کرد و سپس به صورت مجموعه در کتاب]8[
ز مشخصاً رشته اي تخصصی و تعریف شده آن را توصیف دستاوردهاي در حال وقوع در زمینه ي شهرسازي عنوان کرد و امرو

  . منشعب از شهرسازي و معماري است
منظر شهرها به ویژه امروزه با مطرح شدن نگرش هاي جدید خصوصاً رویکردهاي تعاملی و توجه به تاثیرات متقابل محیط 

در کجا هستند و در نتیجه چرا که به مردم کمک می کند بدانند  .فته استبر انسان و انسان بر محیط اهمیت بیش تري یا
به نحو مطلوب تري فعالیت هایشان را تنظیم کنند و حتی می تواند خاطرات جمعی و ارتباطات گروهی را  بخوانند ومحیط را 

  .تعاریف و تعابیر کلماتی در ذیال شرح داده می شود.افزایش دهد
و همچنین تعریفی که از منظر شهر می شود به صورت  .کلیه اطالعات واقعی در شهر  فرم شهر گفته می شود)واقعیت(به 

منظر شهري جنبه عینی و قابل . بخشی از فرم شهر است که ناظر و قوه ادراك او دریافت می کند)عینیت(؛ ذیل می باشد
اطالعات (اطالعات بالقوه به کیفیتی مستقیما محسوس . ادراك محیط است که براي خود داراي فرم، عملکرد و معناست

تصویر ذهنی از محط یا فضاي (اطالعات پردازش شده در ذهن) ذهنیت(به صورت ) سیما(تصویر ذهنی .شودتبدیل می )الفعلب
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کتاب سیماي شهر لینچ به عاریت گرفته شده و نباید  imageتعبیر می شود و این اصطالح در مقابل ترجمه لغت ) قابل ادراك
تصویر ذهنی .کلیتی که حتی پس از ترك محیط در خاطر انسان می ماندشهر به و سیماي . با اصطالح منظر اشتباه گرفته شود

  ]9[.گفته می شود حاصل تعامل میان ناظرو محیط است
  
  اصولی براي خواندن محیط و منظر 2- 3

ما براي اینکه بتوانیم در هر فرهنگی طراحی پاسخگویانه تري انجام دهیم، باید با خواندن شرح حال آن فرهنگ، یعنی 
لوییس را در نظر . اف. نوشته پیرس "اصول خواندن محیط و منظر"به این منظور بهتر است . ع کنیممحیط و منظر آن، شرو

  .است اصول خواندن محیط و  منظر بیان شده 1در نمودار ]10[. داشته باشیم

  
  
  تفاسیر محیط و منظر 3- 3

. مطالعه کرده است "تمایل بیننده"در مورد ) 1979( "صورت مختلف از یک منظره 10: چشم نظاره گر"کتاب ماینیگ در 
هر محیط و منظري نه تنها از آنچه در برابر چشمان ما قرار دارد، بلکه از آنچه در فکرمان می گذرد نیز "او می نویسد که 
آن گروه گوناگونی از مردم به محلی برده می شوند که شامل شهر و  او آزمایشی را پیشنهاد می کند که در ".تشکیل شده است

عناصر، ترکیب و معنی آن را  و سپس از آن ها خواسته می شود که محیط و منظر را توصیف کرده. مناطق غیر شهري است
تفسیر منظره موثرند  نوع ادراك متفاوت از منظره مشاهده شده، تمایالت متفاوتی را که بر 10او با تحلیل . شناسایی کنند
یک دید جامع عالی را از دامنه تفاسیر محیط و منظر بنابر تمایالت  ،صورت مختلف یک منظره ماینیگ 10. شناسایی کرد

  .فهرست وار آمده است 2در نمودار دیدگاه  10 این. مردم در اختیار ما قرار می دهد
  

  
  
  رفتار 4- 3
  تعریف رفتار 1- 4- 3

اصولی براي خواندن محیط و منظر

اصل ابهام 
محیط و 

منظر

اصل نظارت 
محیطی

اصل 
یا (جغرافیایی 

) بوم شناختی
اصل تاریخی اصل عناصر 

معمولی

اصل وحدت 
فرهنگی و 

برابري محیط  
و منظر

محیط و 
منظر به  

عنوان کلید 
شناخت 
فرهنگ

تفاسیر محیط و منظر

محیط و منظر 
به عنوان زیبا 

شناسی

محیط و 
منظر به  

عنوان مکان 

محیط و 
منظر به  

عنوان تاریخ

محیط و 
منظر به  
عنوان 

ایدئولوژي 

محیط و 
منظر به  

عنوان ثروت

محیط و 
منظر به  

عنوان یک 
مسئله

محیط و 
منظر به  
عنوان 
سیستم

محیط و منظر به  
عنوان محصول 

مصنوعی

محیط و 
منظر به  
عنوان 
زیستگاه

محیط و 
منظر به  
عنوان 
طبیعت

  اصول خواندن محیط و منظر  شهر: 1نمودار 

 تفاسیر محیط ومنظر شهري:  2نمودار
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نحوه انجام یک فعالیت را می گویند، رفتار انسانی برآیندي از انگیزه ها و نیازهاي فرد، قابلیت محیط، تصویر ذهنی فرد از 
بنابراین هر فعالیت تحت تأثیر شرایط فوق می . می باشد نایی که این تصویر براي او دارد،محیط خارج ناشی از ادراك او و مع

رفتار تنها تابع فعالیت نیست بلکه ترکیبی از  .رفتارهاي متنوعی را باعث می شود ل مختلفی به خود می گیرد وتواند اشکا
  : فعالیت و زمان و مکان می باشد و الزامات زیر را می طلبد

 .فعالیتی که قابلیت انجام شدن به طرق مختلف را داشته باشد -
 .تار داشته باشدواي متناسب با رفبخش خاصی از محیط که حال و ه -
 .برقراري ارتباط مناسب میان دو مورد فوق -
 ]11[یک دوره زمانی خاص  -
 

 دسته بندي رفتارها 2- 4- 3
به دلیل آن که فرد شکل خاص فعالیت  به.رفتار فردي، رفتار جمعی، رفتار اجتماعی می باشندشامل رفتار ها دسته بندي 

دنش نیازي به دخالت دیگران تنهایی قادر به تکمیل آن است و براي انجام داکه دیگران حضور دارند اختیار می کند، ولی به 
ناقص می ماند لذا انجام نمی گیرد رفتار جمعی که بدون وجود دیگران و به شکلی از فعالیت . ندارد رفتار فردي گفته می شود

. رفتار جامعه پسند و رفتار جامعه ستیز ؛کردتر تقسیم بندي  بسیار گسترده توان به دو نوع رفتار اجتماعی را می.گفته می شود
، با قوانین و هنجارهاي جامعه مطابقت شود که مورد قبول جامعه بوده می رفتار جامعه پسند آن دسته از رفتارهایی را شامل

ستیز  از سوي دیگر رفتار جامعه. این نوع از رفتارها سازنده و در جهت پیشبرد اهداف یک گروه یا اجتماع هستند. دارد
مورد قبول افراد جامعه نیستند و اغلب پیامدهاي منفی . رفتارهایی منفی هستند که با قوانین و معیارهاي جامعه مطابقت ندارند

  .اند ین دسته از رفتارها مخرب بودها. شوند به همراه دارند اجتماعی را براي فردي که مرتکب این رفتارها می
  
  رفتار در فضاي شهري 3- 4- 3

هري تنها در حضور دیگران امکان پذیر است و پسندیده بودن یا نبودن آن در نظر عموم ربطی به موجودیتش در رفتار ش
  ]12[.فضاي شهري ندارد، به طور مثال جیب بري پسندیده نیست ولی از رفتارهاي رایج در فضاي شهري است

  
 الگوهاي انسانی در حوزه رفتار و محیط  5- 3

انگیزشی انسان، الگوي  -شناختی - رفتار و محیط شامل الگوي ماشین نگار انسان، الگوي ادراکیالگوي انسانی در حوزه 
  .اند این الگوها بیان شده 3در نمودار  ]13[. درفتاري انسان و الگوي بوم شناختی می باش

  

  الگوهاي انسانی در حوزه رفتار و محیط: 3نمودار 
 

  رابطه محیط و رفتار6- 3
ذیال  .رویکرد جبري، رویکرد احتمال گرا و رویکرد امکان گرا. رفتار را می توان در سه رویکرد خالصه کردرابطه محیط و 
  .توضیح داده می شود

الگوهاي انسانی در حوزه رفتار و محیط

الگوي بوم  
شناختی  

الگوي رفتاري  
انسان  

 -الگوي ادراکی
 -شناختی

انگیزشی انسان

الگوي ماشین  
نگار انسان  
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 جبریت معماري= جبریت کالبدي = جبریت محیط  1- 6- 3

  .هر تغییري در محیط به تغیییر در رفتار اجتماعی و ارزشهاي زیبایی شناختی منجر می شود
  .ن را ماهیت جغرافیاییِ مورد استفاده تعیین می کند و فرهنگ و اقلیم نقش کمتري نسبت به کالبد دارندرفتار انسا

  احتمال گرائی محیط  2- 6- 3
  .محیط احتماال توسط طراحان محیطی و طراحان شهري قابلیت تاثیر گذاري و جهت دهی رفتارهاي انسانی را دارد 

  
  امکان گرائی محیط  3- 6- 3

، اجتماعی و فرهنگی بتوانند بر مساعد دیگر مانند شرایط اقتصادي محیطی امکان دارد در صورت وجود شرایططراحان 
، حال ممکن است با لیت ها و امکاناتی را عرضه میکنددر واقع محیط قاب. ه کنندگان از محیط تاثیر بگذارندرفتارهاي استفاد

  .استفاده کنند و ممکن هم هست نتوانند توجه به شرایط دیگر مردم بتوانند از این قابلیتها
 مستقیم             تامین فعالیت ها توسط محیط 
  غیر مستقیم           معناي نمادین 
  

  مکان 7- 3
فضایی است که فرد از طریق ادراك و شناخت محیط و با نسبت دادن معانی به صحنه  -مکان ساختار ذهنی تجربه زمانی

ی که از طریق تداعی هاي ذهنی نسبت داده می هایی است که درك می گردند و معانمکان شامل آن چیز. به دست می یابد ها
یک مفهوم پدیده شناسانه است که به . است) احساسی(مکان، ترکیبی از جایگاه، زمینه، تجارب پیشین و حاالت ذهنی . شوند

  .طریق گشتالت بین محرکها درك می شوند روابط متقابل بین ویژگی ها وابسته بوده و از
در ضمن زمانی هم هست، یعنی با حرکت فرد، تغییر در صحنه، و تغییر در حالت . حس مکان، احساس فضایی است
  .احساسی فرد، افزایش یا کاهش می یابد

  
  ادراك مکان  8- 3

را طراحی کنیم از لحاظ روانی سالم اگر بخواهیم به جاي طراحی صحنه هاي گیج کننده و بیگانه، صحنه هایی شهري 
بخشی و پاسخ دهی احساسی به صحنه ها بپذیریم، ضمناً باید د نقش فرد را به عنوان وسیله رمزگشایی اطالعات، معناباشند، بای

ه ندصحنه ها را ماهیتی هایی فیزیکی بدانیم که در درون آنها معنایی به صورت رمز وجود دارد که به صورت پدیده اي کلی خوا
با چنین آگاهیی، می توان از عهده درك ساختاري ذهنی به نام مکان، که در ذهن شکل کی . می شود، نه مجموعه اي از اجزاء

  ]14[. گیرد، برآییم، و می توانیم مکانهایی را طراحی کنیم که از لحاظ روانی سالم و پرمعنی باشند

  
  و شناخت محیط ردادراك، برخو 9- 3

. ي است که طی آن فرد به وسیله رمز گشایی از اشاره محیط، به جمع آوري اطالعات می پردازدادراك محیط، فرآیند
شناخت، فرآیندي است که بیننده از طریق آن تصویر ذهنی مکان را ارزشگذاري مرده، به  .ر، ارزیابی فرد از یک صحنه استتأثی

فرد نیاز دارد که جان را شناخته، در آن به جستجو بپردازد و ) 1987(به قول کاپالن . آن معنا نسبت داده، و آن را می سازد
اما توانایی او براي پردازش . وسیعتري به کار گیردمایل است که ثمرات جستجوهاي خود را براي دستیابی به دانش و معناي 

  ]15[.نی از طریق این پردازش محدود استاطالعات و نسبت دادن معا
  
  نیازها و انگیزه هاي انسان10- 3

  قابلیت هاي محیط
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افراد . سانها را برآورده سازندبراي اینکه محیط هاي طراحی شده از لحاظ روانی سالم باشند، باید بتوانند نیازهاي اساسی ان
صحنه ها خوانا و اول، افراد می خواهند که . دلیل دارا بودن نیازهاي اساسی سلسه مراتبی، از محیط خود دو نوع انتظار دارند به

دوم، افراد می خواهند که صحنه ها . و از طریق نیاز به ایمنی و امنیت کاربر را برآورده سازند) لینچ، کاپالن(قابل درك باشند 
دادن افراد در آنها فراهم کرده، به این ترتیب نیاز فرد به جستجو و انگیزش خود براي فعالیت برآورده موقعیتی را براي دخالت 

اگر طرح هر دوي این نیازها را برآورده سازد، فرد ترغیب می شود که اطالعات جدیدي کسب کرده و از آن به منظور ارتقاء .شود
  ]16[. سطح شناخت و معناي محیط بهره ببرد

  
  لیت تصویرسازيقاب11- 3

با شکل گیري یک تصویر، اجزاء گردهم آمده و الگویی قابل شناسایی را ایجاد می کنند و در نتیجه پیچیدگی ادراك 
تصاویر و الگوهاي ذهنی نیز بر اساس تجارب قبلی . ي، بار اطالعاتی را کاهش می دهدکاهش می یابد، به این ترتیب، تصویرساز

  .در ذهن ذخیره می شوند
  
 حس مکان 12- 3

تمام چیزهایی که در یک فضا دیده می شوند؛ از جمله صفحه کف، صفحه باالي سر، لبه فضا، عناصر محصور و عناصري 
هاي مختلف با یکدیگر اگر محرک.که در قاب قرار کی گیرند، همه بخشی از صحنه بصري بوده، بنابراین جزئی از مکان هستند

یان کنند، در این صورت، فضا داراي حس مکانی قوي و پرمعنی خواهد بود، پیوسته و مضمون مشترکی را ب هماهنگ باشند و
گفته می شود که  به این ترتیب. یکدیگر تعلق دارندکامل به نظر خواهد رسید و چنین می نماید که عناصر موجود در آن به 

را به یکدیگر نداشته باشند، فضا ناهنجار به نظر اما، چنانچه عناصر واقع در فضا، پیوستگی الزم .فضا داراي مکانیت زیادي است
از نظر بصري فاقد انسجام و آشفته جلوه می کند، احساس سردرگمی می دهد فاقد مکانیت خواهد بود، یا برعکس . می رسد

  .می توان گفت داراي ویژگی بی مکانی است
  
  اجمالی در مورد محله جلفا و زینبیه اصفهان شناختی -4

در این منطقه قه پنج قرار گرفته است و این محله در منط. درقسمت جنوبی شهر اصفهان واقع می باشد، جلفامحله   1- 4
شماري از عناصر با ارزش تاریخی در قالب بناهاي عمومی مسکونی وجود دارند که هر کدام یک محوطه تاریخی محسوب می 

احداث شده  ش1314ننظرباجهتشرقیوغربیدرسالخیابا.بود) خیاباننظر( غربی -جلفایقدیمداراییکخیابانشرقی.شوند
 "نظامیباجهتشمالیوجنوبی،جلفاراتقریبا وخیابانحکیماست

  .می کنندبهچهارواحدجداگانهتقسیمکردوپلهایمارنان،فلزیوآذرارتباطاینبخششهریراباقسمتشمالیشهربرقرار
  
ی درقسمتشمالشرق،هینبیزمحله  2- 4

مح.باشدوسابقهپیدایشاینروستانیزبهدورانپیشازاسالمبازمیگردد هستهاولیهشکلگیریمحلهزینبیهروستایباطانمی.شهراصفهانواقعاست
  .می باشدوباطانی عمانسامانی هشاملدومحلهاصلینبیدودهز
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  موقعیت مکانی محالت جلفا و زینبیه در اصفهان: 1شکل 

 
نتایج آماري حاصل از آنو  سواالت مطرح شده در پرسشنامه  4 -3  

یه  استفاده جلفا و زینب تمحال جمع آوري اطالعات در اي برايتهیهپرسشنامه 	شیوه هاي مشاهده میدانی، مصاحبه واز 
.اند در ادامه آورده شده و تحلیل و نمودارهاي حاصل از آنها  شدهنشان داده  1سواالت در قالب جدول  . شده است  

  
  منظر شهري و رفتار اجتماعی شهروندان سواالت مطرح شده در پرسشنامه رابه: 1جدول 

  

هشمار   سؤاالت پرسشنامه 
  بومی این منطقه هستید؟  1
  شما از کاربري هاي تجاري فعال محله تان راضی هستید؟  2
  پارك ها یا محیط هایی جمعی براي گذران اوقات فراغت شما در این محله وجود دارد؟               3
  ؟چگونه استاگر وجود دارد وضعیتشان   4
  امنیت پیاده در محله شما چگونه می باشد؟        5
  نظارت و کنترل رفتارهاي آسیب زننده و ناهنجار اجتماعی در محله شما چگونه می باشد؟  6
  رفتار جوانان در محله تان را چگونه ارزیابی می کنید؟         7
  تا بحال خبر سرقت و نا امنی در خانه ها یا کوچه ها را از همسایگان خود شنیده اید یا دیده اید؟     8
  در محله زندگی شما شورا هاي محلی و نهادهاي فعال وجود دارند؟     9

10  
 اگر براي بهبود وضعیت بناها و نماهاي محله شما و ایجاد مکان هاي  جمعی قرار باشد تالشی صورت

  بگیرد شما حاضرید مشارکت کنید؟
 فرهنگی محله راهکارهایی صورت گیرد شما حاضرید مشارکت کنید؟ -اگر براي بهبود وضعیت اجتماعی  11
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  در دو محله جلفا و زینبیه فراوانی پاسخ هاي مورد اشاره توسط شهروندانمقایسه :  2جدول 
  زینبیهجلفا                               شماره

1  
  

2  
  

3  
  

4  

  

5  

  

6  

  

7  

  

8  
  

9  

  

10  
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  هاي تحقیق تحلیل یافته -5
، تصاویر ذهنی شهروندان بومی و غیر بومی این تهیه شده استبراي دو محله جلفا و زینبیه  که اي پرسشنامه طبق تحلیل

  .محالت را مطرح می کنیم
  
  از محله جلفاتصویر ذهنی شهروندان  1- 5

همچنین جاذبه توریستی . را شامل می باشد فرهنگیمیراث بناهاي ارزشمند  وبافت قدیمی دارايجلفا محله اي بسیار زیبا، 
حالت سنگفرشی که به خیابان سنگتراشها داده شده است آن حال و هواي قدیم را به همراه دارد در عین حال زیادي دارد، 

  .ارکینگ هایی جهت پارك اتومبیل ها تعبیه شده استپ. باعث آرام سازي و توجه به پیاده می باشد
با رد و بسیاري از ساکنین آن بازسازي ساختمان هاي قدیمی این محله طبق قوانین میراث فرهنگی صورت می پذی

از بناهاي این محله استفاده فرهنگی می شود و گاهی نمایشگاه هایی جمعی در آن ها .یر نظر قانون هایی موافق بودندنوسازي ز
  . برگزار می گردد

دگی آرامی با بسیاري از ساکنین جلفا ارامنه می باشند که در کنار هم زن ین منطقه با هم آشنایی دارند ومردمان بومی ا
امنیت و ایمنی در کوچه ها و خیابان هاي شلوغ و پر رفت و آمد و پر از کاربري هاي فعال جلفا . مسلمانان همسایه می گذرانند

البته مردم بومی و ساکنین جلفا از اینکه این محله جاذب جمعیت می باشد و باعث می شود افراد زیادي از نقاط .وجود دارد
ید و یا گذران اوقات فراغت به این محله داخل شوند گاهی مواقع رنج می برند و احساس می کنند این مختلف شهر براي خر

  .فرهنگی جلفا می باشد - مورد باعث شلوغی بیش از حد و بر هم زدن و ایجاد اغتشاش در وضعیت اجتماعی
  
  تصویر ذهنی شهروندان از محله زینبیه 2- 5

محله زینبیه از نظر شکل ظاهري در وضعیت خوبی نمی باشد و امکانات رفاهی براي ساکنین محله به حد کافی وجود 
در بسیاري از خیابان هاي این محله پیاده و سواره . ندارد، خیابان ها وضعیت مناسبی ندارند و به پیاده مداري توجه نشده است

زمین هاي به . کودکان را تهدید می کنداین مسئله امنیت فرد پیاده و به خصوص و درکنار هم بدون هیچ مرزي قرار گرفته اند 
  .جا مانده و بایر در این محدوده بسیار دیده می شود، به مکان هایی کثیف مبدل شده اند و ساکنین مجاور را آزرده می کنند

ن منطقه آمده اند و یا اتباع افغانی می باشند ساکنین محله زینبیه بیشتر مهاجران می باشند که یا از شهر هاي دیگر به ای
اکثر این خانواده ها به تمیزي و روابط اجتماعی مناسب اهمیت نمی .و محله را غیر بومی کرده اند. که در زینبیه سکنی گزیدند

ساکنین بعضی از .از لحاظ ریخت و شکل ظاهري و هم از لحاظ فرهنگی دچار مشکل شود هم دهند و باعث می شوند زینبیه
  .این محدوده از وضع نا مناسب محله شان رنج می برند ولی نمی توانند به دلیل اوضاع اقتصادي مسکن این محله را ترك کنند

  .افراد بومی این محله رفتارهاي اجتماعی مشترکی دارند و براي ایجاد مراسم و مناسک جمعی به هم کمک می کنند
  
  از لحاظ شاخص هاي اجتماعیزینبیهمحله مقایسه تطبیقی محله جلفا و  3- 5
  

هاي آماري بدست آمده از توزیع پرسشنامه در محالت جلفا و زینبیه، این دو محله از نظر  بر اساس داده 3در جدول 
  . هاي اجتماعی مقایسه شده اند شاخص
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  بیقی محله جلفا و محله زینبیه از لحاظ شاخص هاي اجتماعیطمقایسه ت: 3جدول 
  ها شاخص

  محله ها
  

 رضایتمندیاز میزان تحصیالت بومی بودن
 کاربریهاي فعال

رضایتمندي 
از فضاهاي 

 جمعی
  بلی% 90  جلفا

  خیر% 10
  زیر دیپلم54%
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  شاخصها
  محله ها

وجود شوراهاي 
  محلی

میزان مشارکت 
  پذیري در شوراها

حس تعلق 
خاطر و مشارکت 

  محلی
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  بیانیه هاي راهبردي -6
  :جلفابیانیه راهبردي توانمند سازي و ساماندهی 6-1

بررسی هاي انجام گرفته و با توجه به تقاط قوت و فرصت محله جلفا راهبرد هایی جهت توانمند سازي و بر اساس 
  .ساماندهی این محله مطرح می شود

  
وجود مراکز ، اجتماعیارتقا کیفی و هویتی میدانچه ها جهت افزایش تعامالت اجتماعی– راهبرد دسترسی 6-1-1

  مختلف مذهبی ارامنه و روان سازي ترافیک آنها
مرمت مناسب بعضی از آثار تاریخی مانند کلیسا وانک در جهت افزایش مراکز اجتماعی – راهبرد کالبدي6-1-2

  تالش در جهت حفظ تراکم پایین و کاهش مهاجرت از محله هاي مجاور، گردشگري فرامنطقه
مرمت خانه هاي تاریخی و تبدیل آنها به کاربري هاي خدماتی مانند هتل به یست محیطیز– راهبرد کالبدي6-1-3

هویت سازي جداره ها به دلیل نزدیکی محله جلفا به فضاي سبز حاشیه زاینده ، دلیل وجود چشم انداز طبیعی به کوه صفه
 ایجاد مسیر دوچرخه به دلیل فراوانی پالك هاي واجد ارزش نگهداري، رود

هویت سازي ، افزایش خوانایی و کارایی در بافت به دلیل  وجود برندهاي معروف در محلهکاربري– راهبرد کالبدي6-1-4
مکانیابی مناسب براي کاربري هاي ناسازگار به دلیل فراوانی پالك هاي ، جداره ها به دلیل وجود کلیساها و آثار باارزش تاریخی

  ي تاریخی بسیار و مرمت آنها و تبدیل آنها به کاربري هاي خدماتی مانند هتلوجود خانه ها، تاریخی و واجد ارزش نگهداري
 
 انیه راهبردي توانمند سازي و ساماندهی زینبیهبی6-2

هاي غیررسمی ارتقاء مداخله دولت از سطح طرحهاي کالبدي به یک  هدف طرحهاي توانمندسازي و ساماندهی سکونتگاه
این . ر محدوده محالت است که وضعیت محالت محروم را با مشارکت مردم بهبود بخشدبرنامه اجتماعی، اقتصادي و کالبدي د

براي . پذیر باشد اي امکان ریزي کشور قابل ادغام بوده و پیگیري تحقق برنامه به طور ساالنه و دوره برنامه باید در نظام برنامه
 .می شود و دو نمونه از آن ها شرح داده می شود نام بردهتوانمندسازي در زیر  تدوین این برنامه عناصر اصلی رویکرد

 عاملیت مردم در رویکرد توانمندي 
 ارتقاء زیرساختها و خدمات در محالت هدف  
  تقویت انسجام کالبدي و اجتماعی محالت شهر اصفهان  
 شدن مدیریت طرح  محلی 

 
  عاملیت مردم در رویکرد توانمند سازي 6-2-1

اي و اجتماعی بسیار ضعیف  مشارکت سازمان یافته و نهادینه در ایران براي امور محله در این ارتباط باید توجه داشت که
این امر به ویژه در محالت تازه تاسیس بیشتر مشهود است زیرا این محالت حتی از نهادهاي همکاري و نظارت محالت . است

هم که طی  ي محلینهاد شوراها. ار نیستندقدیمی که در نتیجه سابقه سکونت اهالی پر سابقه و معتمد شکل گرفته برخورد
سالهاي پس از تشکیل شوراهاي شهر در برخی شهرها نظیر تهران ایجاد شد، در شهر اصفهان تشکیل نشده است و شهرداري و 

بنابراین . دیگر نهادهاي مدیریتی در امور شهري هم چندان انگیزه و ظرفیتی براي تشکیل و تشویق چنین نهادهایی ندارند
که خواهان مشارکت ساکنان هستند، بستر ) یا محالتی همچون زینبیه(می حهاي توانمندسازي و ساماندهی محالت غیررسطر
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تواند در مراحل اولیه مخاطب طرح قرار  این نهادها می. آماده و مناسبی براي شروع ارتباط و مذاکره با ساکنان در اختیار ندارند
با رویکرد (بنابراین توصیه ما تشکیل دفتر ساماندهی محله . محالت وجود نداردهیچ سازمان غیردولتی فعال در . گیرد

  . از مراحل آغازین طرح با گرایش به جذب جوانان محله براي همکاري با طرح است) توانمندسازي
 
 محلی شدن مدیریت طرح 6-2-2

  .شدن طرح است نهادسازي براي محلی شدن مدیریت طرح یکی از راهبردهاي عمده در زمینه اجرایی
  
  
  نتیجه گیري - 7

رفتار انسان در . است نقش محیط در شکل دهی به رفتار انسان و منظر یکی از مهم ترین مباحث در تئوري هاي محیط
منظرتوجه شود و مشارکت مردمی در  زمانی که به طراحی آگاهانه.می باشد لوژیکیمقیاسی جهانی تحت تأثیر نیروهاي اکو

  . ، سرزنده و پویا ایجاد کردبر مبناي نیازها و انگیزه هاي شهروندان محیط هایی متنوعباشند، می توان همراه  اعمال پروژه ها
حس تعلق خاطر در انسانی از بین رود دیگر نسبت به هر نوع آسیبی که به آن محیط زمانی اگر با توجه به این نکته که 

محیط عالوه بر به بهتر و توجه نگهداري باشد،  رو به زوال رفتن آن محیط می شود و این موضوع موجب تفاوت می وارد شود بی
  .می دهدافزایش قلمروگرایی در میان ساکنین، احساس تعلق به فضا را ارتقا 

در محله جلفا با توجه به سیاست هاي نهادهاي . هر دو محله جلفا و زینبیه پتانسیل جذب سرمایه اجتماعی را دارا هستند
 ،نظم یاد آور جلفا. رآیند به خوبی طی گردیده و سرمایه اجتماعی در جذب سرمایه اقتصادي موفق عمل نموده استمتولی ف
محله زینبیه متاسفانه در حال از دست  در مقابل،.می باشدنماینده اقلیت مذهبی در شهر و  خوانا،ثروت مدرن،ی، یپویا، آرامش

ن و نادیده گرفتن کاهش تعلق خاطر ساکنیمتناسب نبودن کالبد باعث ی و فرسودگدادن ساکنین بومی می باشد و به دلیل 
 ،قدیمی، مخروبه، نماینده شلوغیبافتی  یادآور زینبیه. همچنین با مشکالتی رو به رو می باشد. خاطرات جمعی شده است

  .می باشد فقر و ی نظمی، داراي سطح اجتماعی پایینازدحام و ب
شیک بودن محله ، تصویر ذهنی شهروندان برابر زینبیه را می توان در تفاوت اصلی میزان استفبال از محله جلفا در 

طرح ها و برنامه هاي ها، ابنیه بافت جلفا، سیاست  کاربري هاي موجود و سابقه و ارزشمندي اصفهان از محله، موقعیت مکانی،
وجود مکانهایی مناسب براي بروز رفتارهاي متنوع و در عین حال افت جلفا، زمینه سرمایه گذاري در بمصوب شهرداري در 

  .مورد قبول اجتماع محلی یافت
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