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چکیده
خوانایی یکی از ویژگیهای اساسی محیطهای شهری با کیفیت به شمار میرود که با کمک به فرد برای درک صحیح و عمیق
پیرامون ،امکان برقراری ارتباط مطلوب بین فرد و محیط شهری را فراهم میسازد .متأسفانه در اغلب طر حها و پروژههای
شهرسازی ،مفهوم خوانایی در عمل به صورت شماری راهکار ساد ه تسهیل مسیریابی و جهتیابی پیاده میشود .درحالیکه
این مفهوم ،مفهومی جامع و پرمحتوا بوده و دارای ابعاد و جنبههای گونا گونی میباشد که توجه به آنها در کنار یکدیگر،
بر خالف راهکارهای تکبعدی سادهانگارانه ،قادر خواهد بود نقش مؤثری در بهبود و غنای تجربه و ادرا ک فرد از محیط
شهری ایفا نماید .بر این اساس ،پژوهش حاضر قصد دارد با کندوکاو در مفهوم خوانایی به درک ابعاد و مؤلفههای گونا گون
آن دست یافته ،ضمن شناسایی ارتباط معنادار آن با مفهوم ساخت اصلی ،به معرفی اصولی کارآمد برای بازآفرینی ساخت
اصلی با محوریت خوانایی دست یابد .کاربست اصول یاد شده ،عالوه بر تضمین خوانایی مقیاسهای مختلف محیط
شهری ،میتواند چارچوبی جامع و کلنگر برای مواجهه با مسائل متعدد و به ظاهر مجزای محیطهای شهری فراهمسازد،
که برخالف اقدامات بازآفرینی سطحی و جزءنگر ،با در نظر گرفتن ارزشهای محتوایی و غیرملموس محیط شهری همگام
با جنبههای کالبدی ملموس ،به معنای واقعی به تجدیدحیات ،ارتقای کیفیت و غنای بافت شهری میانجامد .اصول
بازآفرینی خوانایی_محور در راستای سه مؤلف ه کالبدی ،عملکردی و حسی_معنایی خوانایی ارائه شده و محور اصلی آنها بر
وحدت و هماهنگی کالبدی ،حیات و سرزندگی عملکردی ،غنای بار حسی_معنایی محیط انسانی و در نهایت ،همسویی و
سازگاری میان کالبد ،عملکرد و محتوای حسی_معنایی محیط شهری میباشد.
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.1مقدمه
دستیابی به کیفیت خوانایی در شهرهای امروز ،بر اثر رشد وسیع
اقــدامــات جزءنگر و ساختوسازهای ناهماهنگ و بیارتباط با
پیرامون ،به یک معضل جدی بدل شده است .مؤثرترین عاملی که
میتواند وجود خوانایی در مقیاسهای مختلف محیط شهری را
تضمین نماید ،برخورداری از ساختار نظمدهند ه روشن و نیرومند
میباشد که اجزا و عناصر گونا گون محیط را در قالب یک کلیت
منسجم ،در ارتباطی قابلدرک با یکدیگر پیوند داده و با افزودن به
ّ
وضوح و تشخص عینی و ذهنی محیط ،به خوانایی آن میانجامد.
باوجود اهمیت این موضوع ،پژوهشهای جدید صورت گرفته در
خوانایی محیط ،بیشتر به نقش تابلوهای راهنما ،بروشورها
زمین ه
ِ
و نقشههای شهری هدایتگر برای کمک به مسیریابی و جهتیابی
در شهرها تأ کید نموده و کمتر به نقش و جایگاه عناصر شاخص
کالبدی و غیرکالبدی و نظم و وضوح محیط در افزایش خوانایی
پرداختهاند .این درحالی است که پژوهشهای پیشگامانی چون
لینچ 1و اپلیارد 2نیز بیشتر به بحثهای ادرا ک محیط ،شناسایی
عوامل مؤثر بر آن و کشف روشه ــای مناسب بــرای ایــن مقاصد
معطوف بــوده و کــاربــرد عملی ایــن دســتــاوردهــا بــه صــورت ارائ ـه
راهکارهای طراحی کارآمد مــورد نظر نبوده .به عبارتی ،ارتباط
مفهوم خوانایی با ساخت اصلی و نقش و جایگاه آن در اقدامات
بازآفرینی شهری ،کمتر مورد توجه بوده است .از این رو مقال ه حاضر
بر آن است تا با رویکردی نظری ،با ارائ ه شناختی جامع و عمیق از
مفهوم خوانایی ،مؤلفههای کالبدی ،عملکردی و حسی_معنایی
آن و نقش و جایگاه هر یک در ساخت اصلی شهر و در اقدامات
بازآفرینی ،به درک ارتباط معنادار مفاهیم خوانایی ،ساخت اصلی
و بازآفرینی دست یافته و از این ره ،به تدوین اصولی کارآمد برای
«بازآفرینی شهری خوانایی_محور» نایل گردد .اصولی که برخالف
رویکردهای سطحی و جزءنگر غالب ،تنها بر جنبههای شکلی
محیط تأ کید نداشته ،بلکه با در نظر گرفتن ارزشهای غیرملموس
و محتوایی همگام با جنبههای کالبدی ملموس ،تجدیدحیات و
غنای محتوایی محیط شهری را نیز در پی خواهد داشت.
 . 2روش و روی ه تحقیق
مقال ه حاضر مبتنی بر مطالع ه اسنادی میباشد که براساس مرور،
نقد و تحلیل مطالعات موجود در زمین ه سه مفهوم کلیدی پژوهش
(خوانایی ،ساختاصلی و بازآفرینی) ،در چهار بخش صورت گرفته
است .در ابتدا به بررسی نظریهها و تعاریف موجود پیرامون مفهوم
خوانایی پرداخته شد .با تفسیر و تحلیل مطالعات یاد شده ،در
نهایت شناختی جامع و عمیق از مفهوم خوانایی ،مؤلفههای
سازند ه آن و نقش آنها در ادرا ک و ارزیابی محیط شهری به دست
آمد .در بخش دوم ،با مرور تعاریف مربوط به ساخت اصلی ،تالشی
به منظور بازشناسی نقش و جایگاه مؤلفههای خوانایی در آن و
ترسیم ارتباط و همبستگی میان این دو مفهوم صورت گرفت .در
بخش سوم ،با مطالعه و تفسیر اسناد و تجارب مربوط به بازآفرینی
1 Lynch
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محیطهای شهری کهن ،به طبقهبندی رویکردهای بازآفرینی
براساس مؤلفههای خوانایی و ارائ ـ ه اصــول و راهکارهای مرتبط
با هریک پرداخته شد .در پایان ،با ترکیب دستاوردهای حاصل
از مراحل پیشین و درک رابط ه معنادار میان مفاهیم خوانایی،
ساخت اصلی و بازآفرینی ،اصول «بازآفرینی شهری خوانایی_محور»
معرفی گردید.
 . 3خوانایی
بنابر مطالعات صورت گرفته و تحلیل و تفسیر اسناد و مدارک معتبر
در زمین ه طراحی شهری ،علوم رفــتــاری ،روانشناسی و ادرا ک
محیط ،نگارنده بر این باور است که تعاریف و دیدگاههای موجود در
رابطه با مفهوم خوانایی را میتوان به سه دسته طبقهبندی نمود
که در ادام ه بحث به توضیح آنها پرداخته میشود -1:پژوهشهایی
که بر مؤلفههای کالبدی تأ کید میکنند - 2 ،آنهایی که تأ کیدشان
ً
بر عوامل عملکردی اســت و  -3مفهومی از خوانایی که عمدتا
بر مؤلف ه حسی_معنایی به عنوان عامل اصلی مؤثر بر ادرا ک و
شناخت محیط تأ کید دارد.
 . 3.1خوانایی با تأ کید بر مؤلف ه کالبدی
در این دیدگاه عناصر و جنبههای کالبدی محیط به عنوان عوامل
اصلی مؤثر در خوانایی معرفی میشوند .برای مثال لینچ ،به عنوان
نخستین فــردی که مفهوم خوانایی را در طراحی شهری مطرح
نمود و به بحث جدی در مورد ادرا ک از شهر پرداخت ،خوانایی
شهری را امکان شناخت آسان اجزای شهر و مرتبط ساختن آنها در
قالب یک کلیت به هم پیوسته در ذهن تعریف میکند .وی پس از
مطالع ه نقشههای ذهنی شهروندان پنج عنصر راه ،لبه ،گره ،نشانه
و محله را به عنوان عناصر شاخص محیط معرفی مینمایدکه در
شکل دادن به تصاویر ذهنی شهروندان و افزایش خوانایی محیط
نقش مؤثری دارند ( .)Lynch, 1995: 26کار لینچ ا گرچه به عنوان
نخستین پژوهش شهری جدی در زمین ه ادرا ک محیط و خوانایی
به یافتههای مفیدی دست یافت ،اما تأ کید بیش از حد وی بر
عوامل کالبدی ،سبب نادیده گرفتن سایر جنبههای عملکردی و
معنایی محیط شده ،درحالیکه تأثیر این عوامل روی ادرا ک فرد
غیر قابلانکار است.
تیبالدز 3نیز مفهوم خوانایی را بــه عــنــوان یکی از کیفیتهای
ل درک بــودن
مــحــیـطهــای ش ـهــری ان ــس ــانم ــدار ،بــا عــنــوان قــاب ـ 
محیطهای شهری توصیف میکند؛ این که مردم بهآسانی بتوانند
تشخیص دهند که کجا هستند ،چیدمان فضایی شهرشان چگونه
است و برای دسترسی به مکانها و خدمان مورد نیازشان به کجا
بروند ( .)Tibbalds, 2006: 91وی معتقد است توالی مرتبط فضاها
به همراه برخی نشانههای شهری میتواند به افزایش خوانایی در
شهر کمک کند .خط آسمان هم عامل دیگری است که میتواند با
ً
نشان دادن برخی فعالیتها (مثال کلیسا یا ساختمانهای تفریحی
ً
و )...و یا تجمع برخی کاربریها (مثال مجموعهای از بر جهای
اداری) به خوانایی محیط بیفزاید .همچنین از عواملی چون
3 Tibbalds

طراحی همساز با توپوگرافی ،اهمیت به عناصر طبیعی منحصر به
فرد و توجه به نورپردازی مناسب در شب ،به عنوان راهکارهایی
ً
بــرای افزایش خوانایی محیط نــام میبرد .او نیز اساسا بر ابعاد
کالبدی محیط تمرکز نموده و کمتر به جنبههای محتوایی محیط
میپردازد.
یک پژوهش جدید روانشناسی محیط با رویکردی متفاوت از
آنچه تا کنون بیان شد ،به عوامل کالبدی مؤثر بر خوانایی محیط
تأ کید میکند .این آزمایش با عبور دادن موش صحرایی از درون
محفظههایی انجام شد که در هر یک از آنها عناصری به صورت
منظم و نامنظم همراه با تــعــدادی نشان ه شاخص ،به گونهای
چیده شدند که یادآور سازمان فضایی عناصر شهری بود .حرکت و
رفتار موشها در این فضاها نمایهای از رفتار انسان در محیطهای
شهری واقعی در نظر گرفته شد .نتایج حاصله نشان میدهد که
وجود نظم و ساختار قوی و قابل درک روی رفتار تأثیر میگذارد.
حتی زمانی که این نظم و ساختار تنها در بخشی از فضا موجود
است ،برای کنترل و هدایت رفتار در بخشهای دیگر نیز کفایت
میکند .اثر نشان ه شاخص تنها به مواردی بر میگردد که دسترسی
مستقیم به نشان ه شاخص وجود دارد .بنابراین برخالف سایرین که
شماری عناصر کالبدی مجزا را در خوانایی محیط مؤثر میدانند،
این پژوهش امکان ادرا ک نظم و ساختار کالبدی قوی و روشن
از محیط را به عنوان عامل اصلی مؤثر بر افزایش خوانایی معرفی
نموده و تأ کید میکند که در واقع ،این آرایش منظم و ساختاریافته
عناصر شاخص محیط است که سبب افزایش خوانایی میشود،
نه وجود این عناصر ب ه خودیخود(.)Yaski et al., 2012: 74-81

1 Bacon
2 Bentley
3 Jacobs

 .3.3خوانایی با تأ کید بر مؤلفه حسی_معنایی
طــرفــداران ایــن رویکرد معتقدند که تأ کید صــرف بر جنبههای
کالبدی و عملکردی ،این واقعیت را نادیده میگیرد که محیط
معنایی متشکل از کدها
شهری جزئی از یک ساختار اجتماعی و
ِ
و عالئم اجتماعی فــراوان میباشد که هر یک بــرای شهروندان
پیامها و اطــاعــات معنایی و حسی گونا گونی را در بر دارنــد و
همین پیامها هستند که ادرا ک فرد از محیط و رفتار او را شکل
میدهند .این دادههای غیرکالبدی و معنایی نه فقط خوانایی
کالبدی و عملکردی که خوانایی معنایی محیط را تأمین میکنند
و سطحی واالتــر از ادرا ک محیط (ادرا ک حسی و لذتبخش)
را بــرای فــرد به همراه خواهند داشــت .بنابراین نادیده گرفتن
این جنبههای اجتماعی_معنایی و توجه صرف به جنبههای
کالبدی و عملکردی ،خوانایی در فرایندهای تحلیل و طراحی
محیطهای شـهــری ،خطر بــه وج ــود آم ــدن محیطهای کسل
کنندهای را به همراه خواهد داشت که ا گرچه ممکن است روی
تصاویر ذهنی و ادرا ک افراد مؤثر باشند ،ولی بیمعنا و فاقد ارزش
خواهند بود ( .)Ramadier & Moser, 1998: 308به عنوان نمونه
اجتماعی
شولتز 4بر لزوم تکامل محیط فیزیکی همراه با محیط
ِ
نمادین تأ کید کرده و آن را محیط اشکال با معنا مینامد .وی
معتقد اســت انسان با فهم معنی چیزهای موجود در محیط
آنها را شناسایی و درک میکند (.)Norberg Schulz, 2003: 73
ِو ِسل 5و دیگران نیز در همین راستا از این که لینچ تنها تعدادی
داده فضایی_کالبدی را به عنوان عوامل مؤثر بر خوانایی شهری
معرفی میکند ،انتقاد نموده و تأ کید میکنند که الزم است در
کنار ایــن اطــاعــات فضایی_کالبدی ،اطــاعــات معنایی محیط
نیز مــورد توجه قــرار گیرند .آنــان به این نکته اشــاره میکنند که
4 Schulz
5 Wessel
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 . 3.2خوانایی با تأ کید بر مؤلف ه عملکردی
ً
این دیدگاه با انتقاد از صرفا کالبدی دیدن عناصر شاخص مؤثر بر
خوانایی ،جنبههای عملکردی محیط را به عنوان عامل اصلی مؤثر
بر ادرا ک معرفی میکند .به عنوان مثال ،بیکن 1مهمترین عامل
مؤثر بر شکلگیری تصویرذهنی فرد از محیط پیرامون را مساعد
بودن محیط برای انجام فعالیتهای مورد نیاز میداند (Bacon,
 .)2007: 40بنتلی 2و دیگران نیز خوانایی را به عنوان کیفیتی که
موجبات قابل درک شــدن مکان را فراهم میکند ،در دو سطح
کالبدی و عملکردی مهم میدانند و آن را بدین معنا تعریف میکنند
که مردم بتوانند سازمان فضایی مکان (کالبد) و آنچه در آن میگذرد
(فعالیت) را درک کنند .آنان معتقدند که توجه به خوانایی کالبدی
و خوانایی عملکردی همگام با هم و در تکمیل هم مورد نیاز است
و نیروهای بصری باید به منظور تقویت الگوی کاربریهای مهم به
کار روند (.)Bentley et al., 2007: 113-115
شاید جیکوبز 3را بتوان شخصی دانست که بیشترین تأ کید را بر
جنبههای عملکردی خوانایی داشته و آن را مقدم بر جنبههای
کالبدی و حتی معنایی میداند .او با اشاره به این که شهر نمیتواند
یک اثر هنری باشد ،از تأ کید بیش از حد بر جنبههای کالبدی

انتقاد میکند و معتقد است تنوع و اختالط کاربریها تنها عاملی
اســت که میتواند با پیچیدگی و سرزندگی خــود به بخشهای
مختلف شهر ساخت و شکل مناسب بخشد .جیکوبز نیز همانند
بنتلی علت اصلی ناخوانایی شهرهای امــروز را فقدان نیروهای
بصری کافی برای تأ کید بر نظم عملکردی و وجود تناقضات بصری
غیرالزم معرفی میکند .او بر لزوم به کارگیری نیروهای بصری برای
تقویت نظم عملکردی تأ کید نموده و استفاده از نشانهها را برای
کمک به ایجاد این نظم توصیه میکند .وی با اشاره به این که علت
فراموش شدن و در یاد مردم نماندن بسیاری از مکانهای شهری
که واجد ارزشهای کالبدی و موقعیت مکانی مطلوب میباشند،
ضعف عملکردی است و با بیان این که تنها چیزی که میتواند
به آنها حیات بخشد ،آتــش کاربری و سرزندگی اســت ،خوانایی
عملکردی را مهمتر از خوانایی کالبدی میداند .وی همچنین در
ً
جایی مینویسد« :حتی یک نشان ه ذاتا بیمعنا نیز در مرکز فعالیت
به تأمین نیاز استفادهکنندگان کمک میکند» (Jacobs, 2007:
 .)425از این جمله میتوان دریافت که او خوانایی عملکردی را
حتی از خوانایی معنایی نیز مفیدتر و مؤثرتر میداند.
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نقشههای ذهنی مــردم این اطالعات معنایی مثل محلههای
امــن ،حوزههای کار و خرید ،نشانههای کالبدی و غیرکالبدی
را در بر میگیرند و این نشان دهند ه تأثیر این عوامل بر ادرا ک
َ
آنان است ( .)Wessel et al., 2009: 183-184ن َسر 1همچنین با
نقد پژوهش لینچ اعــام میکند که تنها شاخص بــودن و قابل
تصور بودن اجــزای سازند ه محیط برای خوانایی و شکل دادن
به تصویرذهنی شهروندان کافی نیست ،چرا که انسانها نسبت
به محیط پیرامون خود احساسات مثبت و منفی قوی دارند و
عناصر شاخص و مکانهای گونا گون را براساس این احساسات
به یاد میآورند .وی در کتاب «تصویر ذهنی ارزیابانه از شهر»2
کار لینچ را با پژوهش در مورد ارزیابیهای مردم از محیط شهری
ادامــه میدهد و روی مطلوبیت منظر و محیط شهری از دید
شهروندان تمرکز مینماید (& Nasar1997 quoted from Topcu
مونتزرات 3و گیلیان 4نیز به نقش مؤثر و بسیار
.)Topcu 2012: 578
ِ
مهم تجربههای حسی در ادرا ک مکانهای شهری اشاره نموده
و تأ کید میکنند که تمام محیطها و فضاهای شهری ،حتی
فضاهای بسیار ساده و معمولی ،افراد را در گسترهای بسیار غنی
ی حسی و عاطفی با محیط قرار میدهند
از تداعیها و درگیریها 
که در بهیاد ماندنی شدن آن نقش اساسی دارند (& Montserrat
.)Gillian, 2012: 3274
از دیگر تعاریفی که خوانایی شهری را چیزی فراتر از عناصر کالبدی
مجزا میداند ،این است که« :شهرهای خوانا قصد دارنــد درک
مــردم ،تجرب ه مــردم و لذت مــردم از شهر را بهبود بخشند .ایده
ساده است ،انتقال پیام صحیح در زمان صحیح .شهرهای خوانا
با ادغام اطالعات ،هویت و هنر ،کاربران را در یک سیستم کامل
حرکت و اطــاعــات به مقصد متصل میکنند» (Kelly, 2001:
 .)15این تعریف با تأ کید بر تأثیر عوامل معنایی بر ادرا ک فرد،
هدف خوانایی را نه فقط دستیابی به شماری اهداف کالبدی
و عملکردی ساده ،که ارتقای سطح کیفی ادرا ک و تجرب ه مردم
از محیط معرفی میکند .ضمن ایــن که دستیابی به خوانایی
را نه از طریق عناصر کالبدی مجزا از هــم ،بلکه در درون یک
سیستم همه جانبه و پویا از اطالعات میسر میداندِ .بر ِتل 5نیز
در این رابطه مطرح میکند که آنچه نظم ادرا کی محیط شهری
را تأمین میکند ،ابعاد کالبدی و متریک تودههای ساخته شده
نیست ،بلکه عنصر مکمل آن یعنی فضای باز بین تودههاست که
به صورت زنجیرهای از رویدادها و اطالعات معنایی و محتوایی
ظاهر میشود .این رویدادها در طول مسیری که فرد در آن در
حرکت است ،برای شکل دادن به یک تصویرذهنی ساختار یافته
از شهر به او کمک میکنند (.)Brettel, 2009: 193
یکی از پژوهشهای مفیدی که تأثیر عوامل فرهنگی_اجتماعی
روی ادرا ک خوانایی شهر را به خوبی نشان میدهد ،پژوهش
Nasar
The evaluative image of the city
Montserrat
Gillian
Brettel

1
2
3
4
5

6
موزر 7در باب سنجش میزان خوانایی شهر پاریس از دید
رامادیر و ِ
تعدادی دانشجوی خارجی اروپاییتبار و آفریقاییتبار میباشد
که در سال  1998انجام شده است .نتیج ه این نظرسنجی نشان
میدهد که اروپاییها خوانایی شهر پاریس را قوی ،درحالیکه
آفریقاییها آن را ضعیف ادرا ک کردهاند .علت این تناقض آن
است که هر چه فاصله فرهنگی_اجتماعی در سیستم انسان_
محیط بیشتر باشد ،ویژگیهای کالبدی و بصری محیط برای
فرد واجد معنا و خوانا نیستند (و یا به ندرت هستند) و ادرا ک
فرد از محیط براساس کاربری (تنها متکی بر یکی از مؤلفهها) و
برای رفع نیازهای ضــروری میباشد .درحالیکه ا گر این فاصله
فرهنگی_اجتماعی زی ــاد نــبــاشــد ،عــوامــل و نشانههای بصری
محیط برای فرد معنادار خواهد بود .بنابراین فرد قادر است تمام
مؤلفههای خوانایی را در ادرا ک محیط به کار بندد و به سطح
باالتری از ادرا ک و شناخت محیط دســت یابد .در ایــن حالت
ارتــبــاط انسان با محیط مطلوبتر خواهد بــود و فعالیتهای
تفریحی و غیرضروری فرد در شهر افزایش مییابد (Ramadier
 .)& Moser, 1998: 309-317از نتایج ایــن پــژوهــش میتوان
چنین استنتاج کرد که توجه به خوانایی معنایی ،راه مناسبی
برای حمایت از خوانایی کالبدی و دستیابی به ادرا ک متعالیتر
و شناختی دقیقتر از محیط میباشد و مؤلفه عملکردی زمانی
بر ادرا ک فرد از محیط مسلط میشود که نشانههای کالبدی و
بصری موجود به دالیل گونا گون نتوانند معانی مورد نظر خود را
به فرد منتقل نمایند.

 . 3.4دستاورد مطالعات خوانایی
از مطالعات انجام شده پیرامون مفهوم خوانایی میتوان چنین
نتیجه گرفت که خوانایی محیط تنها یک مفهوم کارکردی ساده
بــرای تسهیل جهتیابی و مسیریابی یا دسترسی به خدمات
و فعالیتهای ضــروری نسیت .بلکه دارای ابعاد و مؤلفههای
گونا گون کالبدی ،عملکردی و حسی_معنایی میباشد که آن را به
مفهومی جامع و پرمحتوا بدل مینمایند .توجه به این مؤلفهها
در کنار هم و همسو با یکدیگر ،نقش مؤثری در بهبود و غنای
تجربه و ادرا ک فرد و در نتیجه ارتقای سطح کیفی تعامل فرد با
محیط شهری خواهد داشت .بهطوریکه وی قادر خواهد بود از
تمام رمز و رازها و نشانههای موجود در محیط شهری بهره َب َرد،
تمام پیامهای موجود را دریافت کند ،محیط پیرامون خود را به
خوبی ادرا ک نموده و بشناسد؛ و از این ادرا ک جامع و شناخت
دقیق و همه جانبه احساس امنیت و آرامش نماید .این احساس،
سطح کیفی ارتباط انسان با محیط را ارتقا میبخشد و به فرد
کمک میکند که نهتنها برای رفع نیازهای ضروری روزانـه ،بلکه
برای لذت بردن از فرصتها و امکانات متنوعی که محیط شهری
در اختیارش قــرار میدهد ،در آن حضور یابد و به فعالیتهای
اختیاری بپردازد .درحالیکه توجه صرف به مؤلفههای کالبدی
و عملکردی خوانایی و یا فقط یکی از آنها ،ممکن اســت تنها
6 Ramadier
7 Moser

 . 4ساخت اصلی شهر و جایگاه مؤلفههای خوانایی در آن
با جمعبندی آنچه در بخش پیش بیان شد ،دستیابی به سطح
مطلوبی از کیفیت خوانایی در محیطهای شهری را میتوان بیش
از هر چیز نتیجه ایجاد یک ساختار منظم ،قوی ،روشن و قابل
تعمیم از عناصر شاخص کالبدی ،عملکردی و حسی_معنایی
محیط دانست .چرا که شاخص بودن و برجستگی نشانهها تنها
زمانی میتواند تصویرذهنی فرد از محیط را به درستی ساختار
بخشیده و در تقویت خوانایی محیط مؤثر افتد ،که سازمان
فضایی شهر واضــح و قابلدرک باشد .ساخت اصلی به عنوان
شالوده و ستون فقرات شهر ،در برگیرند ه مؤلفههای کالبدی،
عملکردی و حسی_معنایی خــوانــایــی میباشد کــه در نظمی
منسجم و پیوسته به هم مرتبط شدهاند .بنابراین نقش مهمی
در تقویت تصویر عینی و ذهنی از محیط و در نتیجه افزایش
خوانایی ایفا مینماید .در ادام ه این بحث ،در راستای روشنتر
شدن ارتباط خوانایی و ساخت اصلی ،به بررسی نقش و جایگاه
مؤلفههای خوانایی در شهرهای مطلوب گذشته و در تعاریف و
دیدگاههای اندیشمندان از ساخت اصلی شهر پرداخته میشود
که در قالب جدول شماره 1ارائه شدهاند.

نمودار شماره  -1-2ارتباط سطح خوانایی محیط با کاربرد هر یک از مولفهها  -مأخذ :نگارنده برا اساس Appleyard 1976
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سطحی از ادرا ک و شناخت محیط را برای فرد تأمین نماید که
برای رفع نیازها و انجام فعالیتهای ضروری روزانــه الزم است.
فــراهــم کــردن ایــن سطح از خوانایی ا گــرچــه مفید اســت ،امــا از
جنبههای حسی و معنایی شهر به عنوان یک ماهیت اجتماعی_
زندگی جمعی شهروندان غافل مانده و نمیتواند
فرهنگی و عرصه
ِ
سطح متعالی ،ارزشمند و لذتبخش ارتباط فرد با محیط شهری
را تأمین نماید .در همین راستا ،اپلیارد نیز ادرا ک فرد از محیط
شهری را در سه سطح عملیاتی ،وا کنشی و استنباطی بررسی
میکند که در حالت عملیاتی محیط به عنوان سامانهای برای
فعالیتهای فــرد عمل کــرده و فــرد بخشها و عناصر گونا گون
محیط را به دلیل نقشی که در فعالیتها و سفرهای ضــروری
روزانــهاش داشتهاند ،به خاطر م ـیآورد .ادرا ک وا کنشی زمانی
رخ میدهد که فعالیتهای فرد در محیط غیرضروریتر بوده و
جنبه آرامش و تفریح بیشتری دارند و یا زمانی که فرد مثل یک
توریست فعاالنه به کشف و تماشای محیط مشغول اســت .در
این حالت نشانهها ،عناصر منحصر به فرد و قابل تصور محیط،
رنگهای روشن و شاخص ،نظم فضایی و ترتیب قرارگیری این
عناصر و سایر کیفیتهای شاخص محیط در ادرا ک فــرد مؤثر
میباشند .در حالت ادرا ک استنباطی فرد ادرا ک هر چیز را به
کمک درک پیامها و اطــاهــات نهفته در آن بــراســاس سیستم
کدگذاری اجتماعی_فرهنگی و تعیین هویت از طریق این همانی
بنا بر تجربیات پیشین خود انجام میدهد و محیط در آن نقش
واسط ه ارتباطی را ایفا میکند .در این حالت مکانهای شاخص،
الگوهای عملکردی و اجتماعی_معنایی بر ادرا ک فرد نقش دارند
( .)Appleyard, 1976: 204- 207این بحث نشان میدهد که
هرچه حضور فرد در محیط با آرامش بیشتر همراه باشد و برای
انجام فعالیتهای تفریحی و غیرضروری صــورت گرفته باشد،
توجهش به جنبههای کالبدی و معنایی محیط بیشتر خواهد
بــود و امــکــان ادرا ک کیفیتهای معنایی و کالبدی محیط و
دستیابی به سطح ادرا ک وا کنشی و معنایی افزایش مییابد .از
سوی دیگر هرچه محیط سطح واالتر و کاملتری از خوانایی را
برای فرد فراهم کند ،احساس امنیت و آرامش وی برای حضور
در محیط و اشتغال به فعالیتهای غیرضروری و تفریحی افزایش

خواهد یافت ( .)Ramadier & Moser, 1998: 309-310بنابراین
یک رابطه دوسویه میان سطح خوانایی ادرا ک شده در محیط
و میزان اشتغال به فعالیتهای تفریحی و غیرضروری وجود دارد
که با حمایت از ارتقا و تقویت آن میتوان کمک بسزایی به بهبود
و غنای ارتــبــاط فــرد با محیط نمود .در نهایت مـیتــوان چنین
نتیجه گرفت که ایجاد سطوح باالتر و جامعتر خوانایی در محیط
ق و همهجانبه برای
با کمک به شکلگیری شناخت و ادرا ک دقی 
فــرد ،نقش مؤثری در تأمین آرامــش و امنیت وی بــرای تــداوم و
تکرر حضور در محیط داشته و به تعامل فعالتر و مطلوبتر فرد با
محیط انجامیده و شرکت در فعالیتهای انتخابی و غیرضروری را
تقویت مینماید .در نمودار زیر سعی شده براساس مطالب بیان
شده ،تأثیر هر یک از مؤلفهها در میزان خوانایی محیط نمایش
داده شود.

جدول شماره :1تعاریف گونا گون ساخت اصلی و جایگاه مؤلفههای خوانایی در آنها
مؤلفه خوانایی

تعریف ساخت اصلی و جایگاه مؤلفهی خوانایی در آن

ویژ گیهای ساختار دهنده

منبع

چگونگی ارتباط اجزاء با یکدیگر در مقیاس مکانهای کوچک ،پیوستگی ،تشخص ،وضوح و خوانایی ،تداوم
مؤلفهی کالبدی :راه ،لبه ،گره ،نشانه و و در مقیاس سکونتگاههای بزرگ به مفهوم حس جهتیابی و تاریخی ،قابلیت رشد و توسعهی مداوم ،تنوع
Lynch, 2002:
دانستن اینکه یک شخص کجاست و مکانهای دیگر چگونه به و پیچیدگی در عین برخورداری از نظمی واحد
محله
170-187
و قابلدرک.
این مکان ارتباط پیدا میکنند.
قــابــلــیــت رش ــد و تــوســع ـهی دائ ــم ــی ،تـ ــداوم و
مــؤلـفـهی کــالــبــدی :نــظــامهــای حرکتی ،بخش اصلی شهر به آن یک ساماندهی کلی میبخشد و تمام
پیوستگی کالبدی ،سازگاری با شکل طبیعی Bacon,
عناصر دیگر در ارتباط با آن شکل میگیرند.
مجرای قائم فضا وبردارهای نیرو
2007:69
زمین ،تداوم تاریخی.
Llewelynالگو و نظم توسعهی بلوکها ،خیابانها ،بناها ،فضاهای باز و
توسعهی هدفمند ،نظم و رابطهی پیچیده
مؤلفهی کالبدی :عناصر و فضاهای اصلی
Davies, 2009:
منظری که محیطهای شهری را به عنوان یک کل واحد شکل
پیوند دهندهی اجزا در قالب یک کل واحد.
شهر و روابط پیچیدهی بین آنها.
33
میدهند به همراه روابط پیچیدهی بین این اجزا.
مؤلفهی کالبدی :شبکهی پیاده شامل شبکهی پیوسته از مسیرهای حرکت پیاده در مقیاسهای مقیاس و تناسبات انسانی ،پیوستگی کالبدی Soltani, 2012:
1339
و بصری ،هماهنگی با اقلیم.
مختلف به همراه فضاهای عمومی همپیوند با آن.
مسیرها و فضاهای باز عمومی.
تــنــوع و اخــتــاط کــاربــریهــا بــه محیط شـهــری فــرم و ساختار
مؤلفهی عملکردی :کاربریهای متنوع
میبخشد.

تنوع ،سرزندگی ،پیچیدگی.

Jacobs, 2007:
411-412

Maki & Otaka
بخش اصلی شهر که کارکردهای اصلی را نیز در بر میگیرد ،و ثبات و کمتغییر بــودن و در عین حــال امکان
quoted from
مؤلفههای کالبدی و عملکردی :عناصر
سرعت تغییرات درآن بسیارکمتر از بخشهای غیراصلی شهر تحرک م ــداوم و پیش رفتن بــا تغییرات روز،
Mozayeni,
باثبات و کمتغییر شهر و کارکردهای اصلی
پایداری از لحاظ بصری ،و نظم دیرپا .
است.
2002: 221
پیوستگی و انسجام ،ارتباط پیچیده بین کل
Tavassoli,
مؤلفههای کالبدی و عملکردی :فضاهای
مجموعهای مرتبط و بههمپیوسته از فضاهای شهری (شامل و اج ــزا ،زیبایی بــصــری ،اختصاص یافتن به
1993: 18 ,
شهری ،شامل خیابان و میدان و عناصر
خیابان و میدان) ،که عناصر اساسی و فعالیتهای اصلی شهر فعالیتهای اصلی شهر ،در بر گرفتن سلسله
Tavassoli,
اساسی شهر ،فعالیتهای اصلی و ارتباط
مراتبی از کلها در مقیاسهای مختلف.
را در بر میگیرد .
2009: 42
بین آنها.
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بازآفرینی شهری خوانایی_ محور ،رویکردی به
تجدیدحیات شکلی و محتوایی ساخت اصلی

Pourjafar et
راستهی اصلی بــازار به عنوان ستون فقرات شهر و راستههای
وحدت و پیوستگی ،سلسلهمراتب ،مالحظات
م ــؤلــفــهه ــای ک ــال ــب ــدی و ع ـم ـل ـکــردی:
al., 2014: 18
فرعی منشعب از آن که کل شهر را در نوردیده و بافت پیرامون
جغرافیایی و اقلیمی ،اخــتــاط و سرزندگی
راستههای اصلی و فرعی بــازار به عنوان
& Abadi et al.,
را سازمان میبخشد و در بر گیرندهی سایر عملکردهای ویژه
فعالیتی.
قلب کالبدی و عملکردی شهر.
2015: 331
همچون مسجد ،مدرسه ،میدان ،گرمابه ،ارگ و ...نیز هست.
Team ten
کلیت و انسجام  ،دارا بودن حس مکان و حس
quoted from
مؤلفهی حسی-معنایی :فضاهای مکث عامل انسجامبخش کل شهر از جمع شدن ساختوسازها به
تعلق ،انعطافپذیری و امکان رشد و توسعهی
Bahreini et al.,
دور هم به وجود میآید.
معنیدار و ارتباط میان آنها
نامحدود ،در بر گرفتن فعالیتهای متنوع.
2009: 178-181
فضا به عنوان نقش و عنصر مثبت طراحیTrancik, 1986: ،
عــرصـهی عمومی شهر بــه ص ــورت فضاهایی بههمپیوسته،
تــداوم و پیوستگی ،محصوریت ،هماهنگی با 18- 19 quoted
م ــؤلــفــهی حــســی-مــعــنــایــی :عــرص ـهی
مــنـســجــم ،مــحــصــور و واجـ ــد نــظــم کــالــبــدی و کیفیتهای
اصــول طراحی شهرهای سنتی و زمینههای from Pakzad,
عمومی شهر به عنوان مکانهایی واجد
زیباییشناسانه به کل شهر ساختار میبخشد.
فرهنگی-اجتماعی ،تاریخی و طبیعی ،سازگاری 2011: 501-502
معنا و کیفیتهای ادرا کی و حسی.
با جنبههای ادرا کی و نیازهای انسان.
انسجام ،رشد تدریجی ،مشحون از احساس،
پ ــی ــون ــد بـ ــا الـ ــگـ ــوهـ ــای رویـ ـ ـ ـ ــدادی خ ـ ــاص و
مــؤلـفـهی حــســی-مــعــنــایــی :اجــزایــی که
Alexander,
کل رشد یابندهی خودمختار متشکل از اجزایی است که خود
هویتبخش ،و در بر گرفتن سلسله مراتبی از
خود نیز کل هستند ،الگوی رویدادهای
1994: 13-16
نیز کل هستند.
کلها در مقیاسهای مختلف و دارای کنترل
وابسته به هر فضا.
درونی بودن.
فضاهای هویتبخش و مهم شهرها در طول مسیرهای اصلی تداوم زمانی و کالبدی ،تنوع و تباین ،انطباق
مــؤل ـف ـهی حــســی-مــعــنــایــی :آی ـی ـنهــای
انجام مراسم و آیینهای جمعی شهروندان که در هماهنگی با رویدادها و تجربهها ،انطباق با ویژگیهای Habib et al.,
جمعی و مــراســم و رویــدادهــا ،فضاهای
کامل با ویژگیهای طبیعی و اقلیمی محدوده و نیازهای انسان طبیعی و اقلیمی ،انطباق با نیازهای انسان2009: 123-125 ،
جمعی و مسیرهای انجام این آیینها.
هویت منحصربهفرد ،حس تعلق.
شکل گرفتهاند.
شبکهی خیابانها که ساختار انتظام بخش به بافت پیرامون همبستگی اجــتــمــاعــی از طــریــق مکانیابی
مــؤلـفـهی حــســی -معنایی :خــیــابــان به
ٌ
است ،نه به عنوان عنصری صرفا کالبدی ،بلکه به عنوان بستر خدمات در محدودههای مرکزی و دسترسی Sterrett et al.,
ع ــن ــوان بــسـتــر ح ــض ــور ،تــعــامــل ،تـ ــردد و
حضور ،تردد ،تعامل و دسترسی شهروندان که واجد محتوای ع ــادالن ــه بــه خــدمــات و فــضــاهــای مــشــتــرک2012: 50- 58 ،
دسترسی شهروندان.
تسهیل تعامالت و تحرک اجتماعی.
انسانی غنی میباشد.
مؤلف هی حسی -معنایی :بازار به عنوان
Habibi, 2005:
مظهر هـنــر اســامــی و مـعــمــاری سنتی،
102-107,
مسجد به عنوان نماد اندیشهی اسالمی ،عناصر اصلی شهر سنتی ایرانی -اسالمی (بازار ،مسجد ،میدان،
Pirnia, 2008:
م ــی ــدان ب ــه ع ــن ــوان ع ــرصـ ـهی ح ــض ــور و خیابان ،کوچه ،گذر ،محله و )...به همراه اصول طراحی و روابط وحدت در کثرت ،سلسلهمراتب ،تمرکز و عدم
2-5,
فعالیتهای متنوع شهروندان ،خیابان و انتظامبخش میان آنها که پیش از هر چیز ناظر بر ابعاد فلسفی ،تمرکز ،تناسب ،توازن ،پیچیدگی و ترکیب.
Zahedian
گذر به عنوان عنصر ارتباطی و مجرای تردد اعتقادی و معنایی اندیشهی اسالمی میباشند.
&Moosavi,
جریان انسانی و محله به عنوان یک واحد
2013: 62-65
تعریف شده و واجد هویت ویژه.

نمودار شماره  2به آن دسته از ویژگیهایی اشــاره میکند که به
ّ
وضــوح و تشخص ایــن مؤلفهها و پیوستگی آنها در قالب نظم و

ساختاری منسجم ،نیرومند و قابلدرک میانجامد.
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نمودار شماره 3نیز ارتباط میان ساخت اصلی محله و خوانایی
و مؤلفههای گونا گون را بن ا بر آنچه تا کنون بیان شد ،به تصویر
میکشد .ساخت اصلی محیط ،عناصر شاخص(کالبدی ،عملکردی
و حسی_معنایی) و روابط و نظم حا کم بر آنها را شامل میشود.
ً
وجــود ایــن عناصر شاخص ،بـهخــودیخــود مستقیما در تقویت
خوانایی کالبدی ،عملکردی و حسی_معنایی محیط و سطوح
مختلف ادرا ک فرد مؤثر است .از سوی دیگر ،روابط فضایی میان
این عناصر نیز ،با انتقال پیا م و تداعی احساسات و معانی گونا گون
برای فرد ،در ارتقای خوانایی حسی_معنایی محیط شهری نقش
اساسی دارنــد؛ چنانچه این انتقال پیام هم به دالیلی به درستی
صــورت نگیرد یا توسط مخاطب دریــافــت نــگــردد ،رواب ــط و نظم
فضایی حا کم بر عناصر شاخص ،از طریق کمک به تبلور عینی و
ذهنی محیط به عنوان کلیتی واضح ،تعریف شده و واجد نظم ،در
ارتقای خوانایی کالبدی اثر کلیدی دارد.

 . 5بازآفرینی ساخت اصلی
بازآفرینیشهریموردنظراینپژوهش،هدفارتقایخواناییمحیط
را در نظر دارد .بدین معنا که در هرگونه اقدام بازآفرینی یا دخلوتصرف
در محیط ،هــمــواره بهبود ادرا ک و تجرب ه فــرد را مــورد تأ کید قرار
میدهد .در این راستا ،به بررسی متون و تجربههای بازآفرینی شهری
با رویکردهای گونا گون پرداخته شده و با دستهبندی آنها براساس
مؤلفههای کالبدی ،عملکردی و حسی_معنایی خوانایی ،اصول و
راهکارهای بازآفرینی مرتبط با هر یک از مؤلفهها استخراج شده است
که در این بخش به آنها اشاره میشود.
 . 5.1بازآفرینی ساخت اصلی با تأ کید بر مؤلف ه کالبدی محیط
اینگونه اقدامات بر این عقیده استوارند که برخورداری از تعریف
فضایی و فرم کالبدی مطلوب ،شرط الزم بــرای خلق فضاهایی
میباشد که میتوانند به عنوان ظرف و بستر مناسب برای جذب
فعالیتها و کــاربــران متنوع عمل کنند (Muderrisoglu 2005
 .)Goskin & ,Montgomery, 2003: 293بنابراین عامل اصلی

بازآفرینی شهری خوانایی_ محور ،رویکردی به
تجدیدحیات شکلی و محتوایی ساخت اصلی

نمودار شماره :2ویژگیهای نظم دهنده به مؤلفههای خوانایی محیط در قالب ساخت اصلی

محله
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نمودار شماره :3ارتباط خوانایی و ساخت اصلی

بازآفرینی شهری خوانایی_ محور ،رویکردی به
تجدیدحیات شکلی و محتوایی ساخت اصلی

تجدید حیات بافت نیز میباشد .بازآفرینی کالبدی مطلوب باید نه
بر جایگزین کردن ،بلکه به ساختن بر مبنای زیرساختهای موجود
تأ کید نموده و از این طریق با تضمین بقا و ماندگاری ارزشهــا و
جاذبههای محیطی بافت قدیم ،مشاغل و سا کنان را به محله
شهر جذب نماید ( .)Jefferson City Council Report, 2011: 15در
واقع در این دیدگاه تأ کید بر حفظ ،احیا و بهروزرسانی ارزشهای
فضایی ،کالبدی ،بصری و زیباییشناسان ه بافتهای شهری کهن
برای حیات و مطلوبیت بخشیدن به آنهاست و اصلیترین ابزار
برای دستیابی به این هدف تأمین ارتباط متعادل میان توده و فضا
میباشد (.)Habibi & Maghsoudi, 2011: 170
بازآفرینی شهری کالبد_محور ،طیف گستردهای از اقــدامــات از
راهــکــارهــای حفاظتی صــرف و بــازســازیهــای موبهمو بــه صــورت
وضعیت کهن ،تا باززندهسازیهای خالقان ه به کمک خلق عناصر
یــا ساختارهای جدید را در بــر میگیرد .در ادام ــه بــه شــمــاری از
راهکارهای طراحی مرتبط با این دیدگاه اشاره میشود:
 -1نگرش به شهر به عنوان یک کلیت واحد ،منسجم و متشکل از اجزا
و توجه به نیازها و چگونگی تغییرات این کل ،هنگام ارائ ه راهکارها
و طر حهای پیشنهادی بــرای رفع مسائل و مشکالت ،سازگاری و
هماهنگی اقدامات جدید با ساختارها و ارزشهای فضایی_کالبدی
موجود بافتهای شهری و به خوبی ادغام شدن با آنها (Alexaner et
.)CABE 2001,1 al., 1994: 13, Tavassoli, 1993: 20
 -2وحدت بصری و انسجام بافت و منظر شهری به کمک پیروی
1 Comission of Architecture and Built Environment

از ضوابط ساخت و الگوهای معماری بومی_سنتی ،هماهنگی
درمصالح ،تناسبات ،ترا کم و ارتفاعات ابنیه (Soltani,2012: 1340,
 ،)Abedi et al., 2015: 337رعایت حدی از هماهنگی و تشابه در
ساماندهی بافت محلی و ارتباط پیچیده و درهمتنیده بین اجزا
ّ
برای تشخص بیشتر به عنوان یک کل واحد ()Tavassoli, 1993: 18
و عمل نمودن به عنوان زمینهای مناسب برای وضوح و جلوهگری
بیشتر نشانهها و عناصر شاخص (.)Rapoport, 2005: 18
 -3پرهیز از بــروز اغتشاش معنایی ،کالبدی ،زیباییشناسانه
و ...به دلیل کاربرد نابهجای بناهای بلندمرتبه و مکانیابی آنها
در محلهای استراتژیک و مناسب (.)Rahmani et al. 2014: 88
ّ
استفاد ه هدفمند از تأ کیدهای کالبدی_بصری در جهت تشخص
و تمایز بخشیدن به عناصر عملکردی و معنایی با اهمیت ،تقویت
سازگاری میان فرم ،عملکرد و معنا (Jacobs, 2007: 415, Bentley
.)et al., 2007: 114
 -4ســازگــاری بــا ویــژگـیهــای طبیعی ،اقلیمی ،تــاریــخــی ،بومی،
ن (Habib et
فرهنگی_اجتماعی و نیازهای جسمی و ادرا کی انسا 
al., 2009: 117, Tibbalds, 2006: 62-63, Trancik 1986 quoted
 )from Pakzad, 2011: 519برای دستیابی به کلیتی قابلدرک و با
هویت حاصل از نظم ساختاربخش معنادار ،مطلوب و انسانمدار.
 .5.2بازآفرینی ساخت اصلی با تأ کید بر مؤلف ه عملکردی محیط
ایــن دیدگاه احیا و نوسازیهای کالبدی را بــرای تجدید حیات
بافتهای کهن شهری کافی ندانسته ،بازآفرینی عملکردی و
بهرهبرداری تجاری_اقتصادی فعال از بناها و فضاهای کهن را

1 European Association of Historic Towns and Regions

2 International Council on Monuments and Sites
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شرط الزم تضمین تنوع فعالیتی ،جذب کاربران ،خلق تصاویرعینی
و ذهنی مطلوبتر و از نــو زنــده ساختن محالت کهن میداند
د حیات
( .)EAHTR, 2007: 76, Ciftci et al. 2010: 21تجدی 
اقتصادی و عملکردی محالت کهن به کمک احیای ساختارهای
فعالیتی ،با ایجاد خودکفایی نسبی در تأمین خدمات نهتنها نقش
مؤثری در پایداری و جلوگیری از اتالف در صرف زمان ،هزینه و انرژی
دارد ،بلکه به توزیع غیرمتمرکز و عادالن ه خدمات در شهر نیز کمک
بسزایی نموده ( )Durose, 2008:10و تأثیر فراوانی در ارتقای کیفیت
زندگی ،احساس غرور و رضایتمندی سا کنان و ارائ ه تصویری بهتر
از محله خواهد داشت.
در ادامـ ــه بــه بــرخــی راهــکــارهــای مفید بـ ــرای بــازآفــریــنــی موفق
ساختارهای عملکردی در محالت و بافتهای کهن شهری اشاره
میشود:
 -1ایــجــاد کــاربــریهــای جــدیــدی کــه بــا تــوجــه بــه پتانسیلهای
همخوان با بستر به وجود میآیند و قدرت جاری ساختن زندگی
به درون بافت کهن و تجدیدحیات آن را دارا میباشند (Hanachi
.)et al., 2007: 110
 -2جایگزین کردن کاربریهای تولیدی و صنعتی ناسازگار دیروز با
فعالیتهای انسانی و کاربریهای فرهنگی_خدماتی (Lotfi, 2011:
.)54
 -3اختصاص دادن کاربریهای همگانی و فعالیتهای اصلی شهر
به بناهای شاخص و با اهمیت (Tavassoli, 2009: 42, Bentley et
.)al., 2007: 114-115
 -4ایجاد کاربریهای متنوع و فعال برای خلق محیطهای شهری
جذاب و زنده و کمک به شکلگیری تصاویر عینی و ذهنی جذاب و
مطلوب از محیط (.)EAHTR, 2007: 76, Jacobs, 2007: 411-412
 -5توجه به انعطافپذیری فضاها و فراهم کــردن بستر مناسب
برای فعالیتهای متنوع گروههای مختلف مردم (Tibbalds, 2006:
.)62, Bacon, 2007: 33, Lang, 2007: 131-134
 -6تأ کید بر کاربریهای شبانه برای تأمین سرزندگی و حیات بافت
در ساعات شب (Hanachi et al., 2007: 113, Tibbalds, 2006:
.)62-63
 . 5.3بازآفرینی ساخت اصلی با تأ کید بر مؤلف ه حسی_معنایی
محیط
ایــن دیدگاه محیطهای شهری را ورای ساختارهای کالبدی و
عملکردی ،واجد حیات انسانی و اجتماعی میداند .با تأ کید بر
ارزشه ــای اجتماعی_فرهنگی و کیفیتهای انسانی و حسی_
معنایی بافتهای کهن شهری ،احیا و تأمین دوام و استمرار
آنها را شرط الزم بــرای بازآفرینی موفق و مطلوب محالت شهری
برمیشمرد (.)Neto &Serrano, 2011:7 , Falamaki,1996:70
محیطهای کالبدی از محتوای غیرمادی خود جدا نبوده و سرشار
از معانی ،مفاهیم و تداعیهایی بــرای شهروندان میباشند که
اهمیت ویژهای برای آنان دارد و توجه به این محتوای احساسی
و معنایی در امر حفاظت و بازآفرینی شهری بسیار ضروری است

( .)Icomos 19992در واقع این رویکرد یک رویکرد کلگرایانه است
که در مقابل دو رویکرد قبلی ،دیــد جامعتری نسبت به محیط
شهری داشته و عالوه بر کالبد و عملکرد محیط ،محتوای معنایی و
اجتماعی آن را نیز مورد تأ کید قرار میدهد (Ciftci et al., 2010:12,
 .)Montgomery, 2003: 301اینگونه بازآفرینی شهری به موضوعاتی
مثل هــویــت ،تعلق و دلبستگی بــه مــکــان ،نیازها و ادرا که ــای
انسانی ،خلق زندگی جمعی مطلوب ،تقویت تعامالت اجتماعی و
پیوندهای عاطفی شهروندان با یکدیگر و با محیط تأ کید داشته
و معتقد است تنها از این طریق میتوان به سرزندگی ،پویایی و
جذابیت محیطهای شهری طی فرآیندهای بازآفرینی دست یافت.
در ادامه به برخی راهکارهای بازآفرینی محالت و بافتهای کهن
شهری با تأ کید بر قابلیتهای اجتماعی_فرهنگی و ارزشهــای
حسی_ معنایی ویژه اشاره میشود:
 -1نگرش به محیط شهری به عنوان عرص ه حضور و زندگی جمعی
شهروندان و مکانهایی واجــد محتوای معنایی و عاطفی برای
آنــان Trancik, 1986: 115 quoted from pakzad, 2011: 520-
) )521و توجه به حفظ و تقویت ایــن محتوای ارزشمند هنگام
دخلوتصرفهای کالبدی در محیط (, , Falamaki, 1996: 72
.) Montserrat & Gillian, 2012: 3267-3285 Icomos1999
 -2استفاده از میراث ارزشمند و ویژ ه محالت کهن به عنوان نیرو
محرک ه بازآفرینی کالبدی و عملکردی محدود ه وسیعتر EAHTR,
).)2007:16, Ciftci et al., 2010: 3, Lotfi, 2011: 51
 -3خلق تصویری منحصر ب ه فــرد ،به یادماندنی و ارتقا یافته از
محله به کمک ویژگیهای طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی_اجتماعی،
فضایی_کالبدی ،فعالیتها و رویدادهای منحصر ب ه فرد محیط
و در نتیجه تقویت هویت ،رضایتمندی و غرور محلی شهروندان
(.(EAHTR, 2007: 16-17, Lotfi, 2011: 53
 -4حمایت از شکلگیری مراسم آیینی و سنتی ،رویدادهای جمعی
و فعالیتهای فرهنگی_هنری و اجتماعی به عنوان عوامل اصلی
که میتوانند با ایجاد هویت و منحصر به فردی ویژ ه برای مکان،
تشویق مردم به حضور و تعامل چهرهبهچهره با یکدیگر و تقویت
پیوندهای عاطفی بین فرد با محیط و اجتماع ،به خلق زندگی
جمعی بهبود یافته برای هم ه شهروندان کمک کنند ) Ciftci et
ِ
.)al., 2010: 2, Ahari, 2011: 15, Lotfi, 2011: 52-53
 -5تأ کید بر رؤیتپذیری گذشته و تداوم یادها و خاطرات جمعی و
فردی کهن در فضاهای شهری ،تأ کید بر تداوم تاریخی و اجتماعی_
فرهنگی در کنار تداوم کالبدی_بصری و معنای ویژه بخشیدن به
حال و آینده به کمک پیوند مطلوب با گذشته (Unhabitat, 2004-
.)2005: 35
 -6تأ کید بر نیازهای واقعی و رضایت جمعی شهروندان ،حمایت از
تعامالت اجتماعی و روابط همسایگی برای تقویت احساس تعلق
و تملک عاطفی نسبت به محیط و گرایش به مراقبت و نگهداری
و مشارکت در تصمیمگیریها (Falamaki, 1995: 70, Durose,
.)2008:8-9

 . 6نتیجهگیری
با توجه به دستاوردهای حاصل از این پژوهش میتوان چنین
نتیجهگیری کرد که مهمترین تأ کید بازآفرینی شهری خوانایی_
محور در مقیاسهای مختلف محیط شهری ،بر نظم و ساختار
بخشیدن به محیط در قالب کلیتی واحد میباشد؛ بهطوری که
همواره ادرا کی روشن ،پیوسته و مطلوب را از تمام ابعاد کالبدی،
عملکردی و حسی_معنایی محیط فراهم نموده و از این طریق
سطح کیفی ارتباط فرد با محیط و سایر افراد را ارتقا بخشد .از این
طریق تجدید حیات واقعی ،احیای همه جانب ه و ارتقای کیفیت
محیط و زندگی شهری به خوبی میسر میگردد.
در بخش نخست این پژوهش ،شناخت جامع و عمیق از مفهوم
خوانایی ،سه مؤلف ه سازند ه آن و نقش و جایگاه هریک در ادرا ک
محیط به دست آمد .سپس در بخش بعدی ،با تجزیه و تحلیل
ارتــبــاط دو مفهوم خوانایی و ساخت اصلی ،ویژگیها و اصولی
ارائه شدند که میتوانند پیوند دهنده و انتظامبخش مؤلفههای
خوانایی در قالب ساختاری پیوسته ،منسجم و واجد ارزشهای
کالبدی و غیرکالبدی باشند .در بخش سوم ،اصول بازآفرینی شهری
همسو با ارتقای هر یک از این مؤلفهها در محیطها و محالت کهن

معرفی شدند .حال با ترکیب این دستاوردها و درک ارتباط معنادار
میان آنها ،میتوان به اصــول مفیدی بــرای افزایش خوانایی در
محالت شهری به کمک بازآفرینی ساخت اصلی دســت یافت؛
بدین صورت که اصول بازآفرینی شهری برای احیا و تقویت هر یک
از مؤلفههای خوانایی در راستای تحقق ویژگیهای ساختاربخش
به کار گرفته شوند .بدینترتیب اصول بازآفرینی شهری خوانایی_
محور را میتوان به قــرار نمودار زیر برشمرد .اصولی که توجه به
هر سه مؤلف ه کالبدی ،عملکردی و حسی_معنایی محیط را در
کنارهم و در جهت تقویت یکدیگر در نظر داشته و با ادغام نمودن
و همسو ساختن آنها ،به ارتقای همه جانب ه کیفیتهای ادرا کی
محیط کمک کــرده و به رشــد و تقویت خوانایی میانجامند .از
همین حیث بازآفرینی شهری خوانایی_محور را میتوان به عنوان
رویکردی جامع و کلنگر معرفی نمود که بهرهگیری از آن مانع از
سلط ه اقدامات سادهانگارانه و یکسونگری میشود که نهتنها در
رفع مسائل پیچید ه شهرهای امروز نا کارآمد هستند ،بلکه اغلب
به دلیل بیتوجهی به جنبههای محتوایی و غیرملموس محیط،
سبب از دست رفتن بسیاری از کیفیتهای ارزشمند موجود نیز
میگردند
.
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