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چکیده

معماری فضاهای همگانی ،جایگاهی برای یکپارچگی تنوع فرهنگی و حضور جریانهای متفاوت اجتماعی است .در ای یین فض ها ا ای
جمعی ،امکان نوآوری و تکثر آراء هنری وجود دارد و از همین روی ،فضاهای جمعی به نشانهای از سلیقهی رایج معماری در بستر
خود بدل شدهاند .این پژوهش درصدد آن است تا با دریافت دادههای میدانی و تحلیل جامعهشناختی ،روندی تکمیلی برای طراحی
فضاهای خدمات همگانی تولید کرده و نگرش عمومی به حوزهی تخصصی معماری را پایش نماید .در غالب پژوهشها ا بههه نقش ش
ش
معماری بر رفتارهای انسانی پرداخته شده که از آن با نام «روانشناسی محیط» یاد میشود؛ اما نگرش به معماری بهعنوان ع دا تتتواره
و محصولی ،که پس از گذشت زمان و حضور کاربر ،دچار دگرگونی میشود و میتواند برآمده از رفتارها ای جمع ععی دچاررر تغیی ییر
ماهیت (ادراکی/عینی) شود ،موضوعی است که کمتر مورد بحث قرار گرفته است .حال این سؤال مطرح میییشوددد کههه برداشتتت و
ادراک معمارانه و مؤلفههای مؤثر در فهم فضای عمومی از دیدگاه کاربران از چه الگویی پیروی میکند؟ تدوین الگوی برداشت و
شهای طراحی مبتنی بر حضور فعال کاربران ،مؤثر واقع گ در ددد.
یتواند در زمان طراحی و در تولید رو 
ادراک عمومی از معماری ،م 
ی فض اها ییی
ش برداشتتتهاییی اف ار ددد از موضوععع معم را ی ی
ی و پ یا ش ش
با توجه به مطالعهی این پژوهش بر روی جامعهی آماررری  ۱۲۰۰نفری ی
همگانی ،میتوان گفت هویتهای اجتماعی ،در فضای ادراکی متفاوتی از موضوع معماری به سر میبرند ..ش خا صصصهاییی ف در ییی و
ی
گروهی ،خوانشهای مختلفی از مسئلهی معماری دارند که گونهبندی آنها ،از منظر پارامترهای موجوددد در س نامتخا  ،،بههه الگ یو ی ی
یگردد.
برای طراحی فضاهای عمومی تبدیل م 
واژگان کلیدی :جامعهشناسی معماری ،سلیقهی معماری ،فضاهای همگانی.

( -1نویسنده مسئول) meh.matin@iauctb.ac.ir
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مقدمه
ل تولیددد یاا مصرف ف
ف
«سرمایهی فرهنگی» و به تبعیت از آن موضوع «سلیقهی هنری» ،مسئلهای است که به تنهایی قابل ل
ی آن را بههه کاررر
نبوده و هرکسی به شیوهای خاص و مناسب آن را شکل بخشیده و با صرف هزینهی اقتصادی-زم نا ی ی

میبندد .از همین رو ،الروشفوکو 1در کتاب اندرزها 2مینویسد« :حمله به سلیقههای ما ،بیش از حمله بههه عقای یید ما،،
غرورمان را جریحهدار م 
یکند»( .)Bourdieu, 2016: 351سلیقه و برداشت شخصی از موضوعات پیرامونی ،بر سبککک
ی از رابطهههی
یرود .کیفیت نهایی اثررر معم را ی ی
زندگی افراد داللت نموده و نشانهای از طبقات اجتماعی آنان به شمار م 
ش از ارایهههی نه یا ی،،
ی ص یر ححح پیش ش
ع آن ،معم نارا  ،،باا وجود د اثرگ راذ ی ی
یگردد و بههه تبع ع
میان محصول با کاربر معین م 
تعیینکنندهی قطعی موقعیت فضا نخواهند بود .زیرا وجههی نهایی و ضمنی ساختمان برآمده از تعامل میاننن ک برا ررر و

کالبد بوده و همین پیوستگی ،شاکلهی ذهنی و اجتماعی از معماری را پدید خواهد آورد .هرچنددد «معم ارا ننن ت یجر ح ح
ح
یدهند که محیط موجود را تغییر دهند تا آنچه موجود است را بهبود ببخشند» ( .)Jenks, 2018: 72علوم اجتماعععی
م
تهاایی را در اختی ییار طراحاننن
یفهماند .این مسأله فرصت ت
معمارانه ،معماری را به شکل مجموعهای از روشها به ما م 
فکنندگان را ب دروآر هه س نزا ددد و
یدهد تا رویکردهای خود را طوری تغییر دهند که الزامات صاحب کار و مصر 
قرار م 
ی در د و
ن رو ،معم را ی ی
فرآیند شروع ،طراحی و تصرف ساختمانها را دوباره ترسیم کنند( .)Lucas, 2017: 18از همین ن
یبخشد.
یشود و هم به روابط اجتماعی شکل م 
ینمایاند :هم به عنوان محصولی اجتماعی شناخته م 
ماهیت خود را م 
ی
این پژوهش درصدد آن است تا با دریافت دادههای میدانی و تحلیل جامعهش خان تتی از ک اربرا ننن حاضررر در فض اها ی ی
ش عموممی بههه ح زو ه هی
همگانی ،روندی تکمیلی برای طراحی و ارزیابی این گونههه فض ها اا را تولی یید نم دو هه و نگرش ش
ت جامعهههی ک اربرا ننن و برآمدهه از اصوللل
ب باا خواست ت
تخصصی معماری را پایش نماید تا مکانهای جمعی ،متناسب ب
یش دو ؛؛ هم ممین
معماری ،ایجاد شده و مورد استفاده قرار گیرند .معماری با هدف برآوردن نیازهای عموم افراد ایجاد م 
ت جامعهههی
یت او ننن می ییزان ادراک و دریافت ت
یکند :چگونه م مم 
مسئله پرسشهای پژوهشی متنوعی از این قبیل را طرح م 
عمومی از معماری را مورد پایش قرار داد؟ در غالب پژوهشها به تأثیر معماری بر رفتارهای انسانی پرداخته شده که
س از گذشتتت زماننن و
یشود .اما نگرش به معماری بهعن او ننن محصولللی ،کههه پس س
از آن با نام «روانشناسی محیط» یاد م 
یتواند اساس رفتارهای جمعی دچار تغیی ییر ماهی ییت (ادراکی/عینی)) شودد،
یشود و م 
حضور کاربر ،دچار دگرگونی م 
موضوعی است که کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
معماری فضاهای همگانی ،فرصتی برای حضور تنوع فرهنگی و جریانهای متفاوت اجتماعی در کنار یکدیگر است..
ی بدللل بههه
ی جمعی ی
ن روی ،فض اها ی ی
در این فضاهای جمعی ،امکان نوآوری و تکثر آراء هنری وجودد دارد و از همین ن

نشانهای از سلیقهی رایج معماری در بستر خود شدهاند .از منظر پدیدارشناسی محیط اجتماعی مبسوط ،3کههه ش وی ه های
برای فهم روایتهای مردم درباره ازجاکندگی و فردی شدن است ،میتوان به بررسی داللتهای مفهومی نظاممممندی ی
ی
1

La Rochefoucauld
Maxims
3
Extended Milieux
2
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ط
ی مفهوممم محیط ط
ی معم را ییی باا بررسی ی
پرداخت که چنین روایتهایی را مرور میکنند .از این دی هاگد  ،،جامعهههشناسی ی
ت
ی وض یع ت ت
اجتماعی ،به عنوان «پیکربندی نسبتًاًا پایداری از کنشها و معناها که فرد در آن بر مبنای استمرار و پای راد ی ی
شخصی ،عادتوارهها و امور معمولی را حفظ مینماید و به عنوان حسی از وضعیتمندی تجربه میکنددد» ،بههه ارایههه
راهکارهایی در تدوین فضا م 
یپردازد(.)Dorshamit, 2017: 54

ی و مف یها ممم
ی طراحی ی
ساخت فضاهای جمعی بر ارزشهای مختلفی استوار است؛ بر مبنای دیدگاه یوکابی ،1ارزشهای ی
ت و اقتصادد اس اوت ررر
تمحیطی ،،سنت ت
مرتبط با پروژه معماری همگانی بر پنج اصل زیباییشناسی ،جامعهمداری ،زیست ت
یپ دزادر ..
ی جامعههه و معم را ییی می ی
ل اصللل دوم ،یعنی ی
است ( .)Yukabi, 2015: 10این پژوهش به موضوع نقش متقابل ل
همچنین آسیبشناسی موقعیت کنونی شهر و معماری از طریق پایش برداشتهای عمومی نسبت به موضوع معماری
ی را بررر
ی یوک با ی ی
ی جامعهههم راد ی ی
قابل دریافت است .نمودار  ۱چهارچوبی را ارائه میکند که روابط مفهومی میان مب نا ی ی
ی (مف یها ممم و
یدهد .بطور خالصه ،طرحمایهی ادراک فرهنگی ،تفسیری از مؤلفههای فرهنگی ی
پایهی این تعامل نشان م 
ی
ی رفت را ی ی
معانی هنجارها) است که در فرایندهای شناختی قرار دارد .عالوه بر این ،تمام این فرایندها به مکانیسمممهای ی
ی مفه مو ی ی
ی
تبدیل میشوند که اقدامات طراحی را به نمایش میگذارند .بدین ترتیب ،طرحمایهی فرهنگی س یاهراتخا ی ی
برای اثرگذاری بر آموختن و طراحی فردی است.

حمایهی شیوهی ادراک معماری بر مبنای مشخصات فردی .Source: Onal and Turgot, 2017
نمودار  :۱طر 

Ejeng Ukabi
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پرسش پژوهش به این ترتیب عنوان شده است :برداشت و سلیقهی معمارانه و مؤلفههای مؤثر در فهم فضای عمومی از دیدگاه
ل عوامللل زیباایی ،تمی ییزی،
یکند؟ فرض بر آن بوده که میان متغیر مستقل سلیقه معم را ییی (ش ما ل ل
کاربران از چه الگویی پیروی م 
ی م ثؤ ررر در ادراک فضاا
ی توسعههه و ارتقاءء فضا) ) و مؤلفههههای ی
رنگ ،نور ،صدا ،طراحی داخل للی ،تهوی ییه ،عملکردد و ش وی هههای ی
ب فضاا و
(مشخصههای فردی شامل سن ،جنسیت ،محل سکونت ،دفعات بازدید ،همراهان ،تحصیالت ،شغل و شیوهی انتخاب ب
ل بههه حضوررر بیشتررر و مراجعه)) و
مشخصههای اجتماعی شامل تناسب با فرهنگ ،خاطرهانگی یز  ،،حضوررر س یا ررر اف دار  ،،تمایل ل
الگوهای ذهنی از معماری ،رابطهی معنادار وجود دارد.
ی
روش پژوهش به شیوهی کیفی و مبتنی بر مطالعهی مستندات مربوط به تحقیق میدانی صورت گرفته در زمینهی جامعهشناسی ی
یپردازد .بررسی زمینه اجتماعععی بههه
معماری است و به اهمیت اولیهی فرد در محیط اجتماعی جهت شکلبخشی به معماری م 
یسازد .لذا جهت پیمایش جامعهههی آم را ییی مددد
عنوان یک صورت مورد مطالعه ،امکان شکلگیری یک گونهشناسی را فراهم م 
نظر ،از روش مقطعی جهت توصیف متغیرهای مورد نظر استفاده شده است؛ به همین منظور پرسشنامهای باا نظررر کارشناساننن
تهیه و پس از پایش آزمایشی ،بصورت جامع از طریق نمونهگیری از جامعه انجام پذیرفته است ..باا اس دافت هه از فرموللل ش را للل
کوکران و جدول مورگان ،برآورد حجم نمونه در متغیرهای کیفی انجام شد که معادل  ۴۰۰نفر برای هر ک برا ررری و بطوررر کل للی
ی
یهای مورد مطالعه شامل حوزهی اقتصاد ُخُخرد (مراکز تجاری ،فروشگاههای بزرگ و مجموعههههای ی
 ۱۲۰۰نفر تعیین شد .کاربر 
ل
ی (ش ما ل ل
ی فرهنگی ی
پهاا و  )...و فض اها ی ی
یشاپ پ
تجاری) و حوزهی فراغتی (شامل فضاهای تغذیه ،رستورانهاا و کافهههها ،،ک فا ی ی
ل
سالنهای تئاتر و سینماها) انتخاب شدند .حوزهی شهری مورد پژوهش ،محدودهی خیابان کریمخان زنددد ش ششیراز ،حددد فاصل ل
یگ در دد و
ب م مم 
میدان نمازی تا میدان شهرداری انتخاب شده است که از منظر اقتصادی و فرهنگی شهری ،بافت میانههه محسوب ب
تنوع جمعیتی الزم را در خود جای داده است.

نرشتهای معماری Source: Michelle, 2010
نمودار  :۲پایش مطالعات موجود در حوزههای میا 
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ی گذشتته بس ای ررر م رو دد
یکنند و در سالهای ی
پژوهشهای میانرشتهای تعریفی متفاوت از ارتباط نظامهای مختلف فکری ارایه م 
ی در پایگاهه دادههاییی
توجه قرار گرفتهاند .در نمودار  ۲روند استفاده از عبارت میانرشتهای در حوزهی معماری و علوم انس نا ی ی
یدهد.
آنالین را در برابر نشریات و کتب مهم این محدوده نشان م 

اگر دیدگاه کالسیک نسبت به معماری را بازخوانی نماییم ،س اتخا ررر (وجههه تکنیک ککی) ،ک را آآیی (وجههه عملکرددی) و
یتواند بیانگر تمامی ابعاد معماری باشد .معماری تنها پاسخخخی بههه نیازهاای مق امد تتی
یشناختی) نم 
زیبایی (وجه زیبای 
ت فضاایی
ف اصللی معماررری س خا ت ت
کاربران نیست ،بلکه مسئول ساخت فضایی انسانی بوده ،یا بطور خالصههه «هدف ف
اجتماعی برای استفادهی انسانی است ...تجربهی فضای فرهنگی و مقررات نهادهای انسانی ،جایی که جامعه ص رو تتی
حقیقی م 
ضهاا را در
ییابد» (فریتاگ .) ۱۷ : ۲۰۰۴ ،تمرکززدایی از ماهیت انسانی در ارتباط با جامع ععه استتت کههه تن قا ض ض
یدهد؛ «معماررری م رد ننن ق ار ررر ب دو هه «عملکرددی»« ،واقعععگراا»« ،علم ممی» ی ییا
معماری و شهرسازی مدرن را توضیح م 
«متناسب» باشد ،که با عبارات خلوص فضایی یا تناسبات منطقی تعریف م 
یشود» ( .)Freitag, 2004: 21در جدول ۱
مفاهیم کلیدی از فضای اجتماعی از منظر نظریهپردازان این حوزه بیان شده است.
جدول  :۱تشریح فضای اجتماعی از منظر جامعهشناسان
نظریهپرداز
جرج زیمل

عنوان متن/نظریه
1

مفاهیم کلیدی

بستری برای مطالعهی تمایزات

ت و از ای یین رو
نظرگاه زیمل در جامعهشناسی فضا ،برخالف نظریهپردازان پیشین خود ،نقد مدرنیسم مبتن ننی بررر آگاهههی ماا از فضاا است ت

اجتماعی ،تضادد و اختی ارا ت ت
ت

یتوانیم او را تنها بنیانگذاری بدانیم که در جستجوی یک تحلیل اجتماعی و نقادانه در درک اهمیت فضا است .به اعتقاد او «جامعه ،آن
م

فردی

یگیرند» (.)Simmel, 1959, 314
جایی است که عدهای از افراد در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار م 

هن ررررررر ری

ی روابط ط
ط
فضا فرآوردهی م دا ی ی

یکند .پیششرطهای فضاهای اجتماعی در
یآید به عنوان شالوده و اساس پدیدههای بعدی عمل م 
«در فضا هرچیزی که زودتر به وجود م 

لوفور

اجتم عا یی ی (ام رر ر انض ام می )) ) و

زمینه پایداری و بقای واقعی در داخل یک فضای خاص ،شیوههای خاص خود را دارند .وظیفه معماران [همانگونه که لوفور پروژهاش را

نمود روابط (امر انتزاعی)

تها و نظایر آن است».
یکند] تشریح و تحلیل این نوع پایداری است که در آن اغلب به دنبال تعابیر استعارهای از الیهها ،تهنشس 
تشریح م 

دیوی ییییییی د

اهمیت فضای فیزیکی ،تجدید

«درک شهرگرایی و فرایندهای اجتماعی همراه با موضوع فرم فضایی ،نیازمند این است که ما بفهمیم چگونه فعالیت انسانی نیاز به مفاهیم

هاروی

س خا تت ت فض اا ا در شهرنش نی ییی

خاص فضایی را ایجاد و چگونه عمل اجتماعی روزانه را به همراه تسهیل به ظاهر عمیق اسرار فلسفی پیرامون ماهیت فضا و روابط ب ببین

2

3

امروز و فضاهای امید

()Lofor, 1991, 221

ینماید» (.)Harvey, 1973, 14
فرایندهای اجتماعی و فرمهای فضایی ،حل م 
Source: Gillenits, 2014.

رویکرد نظری
از میانه دهه  ۱۹۶۰تئوری معماری حقیقتًاًا به یک پدیده میانرشتهای تبدیل شده و به گسترهی وسیعی از پارادایمهاای
شهاایی در م رو دد جامعهههشناس سسی و سللیقه معماررری ص رو ت ت
ت
انتقادی وابسته شده است ( .)Nesbit, 2017, 15پژوه 

گرفتهاند؛ از جمله کتاب سلیقهای که م 
یماند ،) ۲۰۱۲ ( 4که مجموعه مقاالتی به کوشش کنت کلینمن ،5جوانا م ور ودد-

س از
سالزبری 6و لویس وینتهال 7است و به موضوعاتی از قبیل مسئله سلیقه ،روشها و تعالیم سلیقه ،کار حرفهای پس س

آموختن سلیقه م 
ط جامعههه شناس سسی
یپردازد .مولر و ریشمن ) ۲۰۱۵ ( 8در کتابی با نام معماری ،ماهیت و جامعه؛ ارتباط ط
1

Georg Simmel
Henri Lefebvre
3
David Harvey
4
After Taste
5
Kent Kleinman
6
Joanna Merwood-Salisbury
7
Lois Weinthal
8
Anna-Lisa Müller & Werner Reichmann
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معماری و مطالعات علمی و تکنولوژی ،به بررسی جامعهشناسی معماری در نمودهاند .لینو بیانکو ) ۲۰۱۷ (1در مقالهای
با عنوان «معماری ،ارزشها و ادراک :میان واقعیت و بیانگری» ،به بررس سسی ادراک و ارزشهاای معماررری معاصررر از

سوی معماران و جامعهی شهری م 
گ کیممم ) ۲۰۱۷ ( 3در مقالههه خود د باا عن او ننن «س جن ش ش
ش
یپردازد .اون چووو 2و یئونگ گ
احساسات و تجارب کاربر در تعامل با فضا» ،به موضوع طراحی فضایی پرداختهاند که احساسات کاربر را بههه ان زاد ه ه
ی ایجادد شدهه و تجربههه
طهای فض یا ی ی
یکند و عالوهبراین ،راب 
کارکرد فرمها مد نظر داشته و فضایی چندحسی تولید م 

ط می ی
ک برا ررر بسط ط
ف ) ۲۰۰۶ ( 4در پژوهش ششی باا عن او ننن «وجوه ه
ییابددد( .)On Chow and Kim, 2017یاناا س وکنارفا ف ف
تهای جامعهشناسی و روانشناس سسی در
جامعهشناسی و روانشناسی در معماری و فضای شهری» ،آورده است که کمی 
یبخشند و با بررسی معماررری در بستررر اجتماعععی،
فضای معماری و شهری ،توسعهی پایدار شهرهای آتی را شکل م 
ارتباط با کاربران و نیازهای آنان ،و اثرگذاری بر کیفیت زیست جامعه ،ارتباط میان معماری و جامعهشناسی را تبییین

نموده است ( .)Safrankov, 2006پژوهش مهم دیگر در موضوع سلیقه از سوی یوکا گرونو 5باا ناممم «جامعهههشناسی ی
ی
ی زن گد ی ی
ی
سلیقه »6است که بر هویت و منزلت افراد ،طبقات اجتماعی و میل به قرارگیری در جایگاه برتر و سبکهای ی

یشود و نیاز به تنوع و مص فر ،،
متمرکز است .از دید گرونو ،سلیقه توسط گروهی آوانگارد و حاکم بر جامعه تولید م 
ضامن تولید سالیق و مصرف و اضمحالل آنهاست (.)Gruno, 2013
الگوی برداشت و ادراک عمومی از فضای معماری
نظریات شکل گرفته در حوزه سلیقهی معماری و تعامل کاربر با محیط ،در داخللل یاا خ را ججج از کشوررر کمتررر انجاممم
ن نظریهههای کههه
پذیرفته و در بیشتر موارد ارزیابی فضای معماری جای برداشتهای سلیقهای را گرفته است .مهمت یر ن ن

ی»8
مدون شده است توسط پییر بوردیو 7بوده و مطالعات جامع وی با عنوان «تمایز :نقد اجتماعی قضاوتهای ذوقی ی
که در سال  ۱۹۹۹منتشر شده ،نقش مهمی در شکلگیری الگوهای اجتماعی از سلیقه داشته است .او در ای یین اثررر بههه
تهای اجتماعی» و «قضاوتهاای ذوق ققی» پرداختههه کههه از سههه بخششش
آشکار ساختن رابطهی غیرقابل تفکیک «موقعی 
تشکیل شده است« :نقد اجتماعی قضاوتهای ذوقی»« ،اقتصاد عمل» ،و «سلیقههاای طبقاتتی و سبکککهاای زندگگگی»
ح هن ننری ،در
ق و ق یار ح ح
(بوردیو .) ۱۳۹۵ ،از دیدگاه بوردیو ،یک نوع سلیقهی عام و همهشمول وجود نداشتههه و س یال ق ق
ع است ،،اماا
طبقات مختلف اجتماعی ،متمایز هستند .هرچند این تکثر برآمده از تمایزات طبقاتی و توزیع نابرابر من با ع ع
ک تب ید للل
ی هریک ک
ت اجتم عا ی ی
ی هویت ت
قلمروهای فرهنگی پوشیده از ارزشهایی است که نشانههای آن به نمادد فرهنگی ی
یتوان معلوم نمود که این سالیق موهبتی طبیعی هستند یا محصوللل ی یریگدا ؛؛ و
شدهاند .با پایش هنجارهای هنری ،م 
ی درک آثاررر هنری ی
ع طبق تا ی ی
به این ترتیب شرایط پنهاننن توزیع ع
ی (و بههه ویژه ه معم یرا )) را عیاننن س تخا  ..بوردیووو در
1
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ی ۱۹۶۷ ، ۱۹۶۳
کالبدشناسی ذائقه 1به ارائه یافتههای خود از بیش از هزار پرسشنامه و مصاحبه انجامشده ،طی سالهای ی
ی
و  ۱۹۶۸و نیز اطالعات آماری رسمی دولت میپردازد .این مطالعه نمودی کامل از ذائقهها و اعمال فرهنگ فرانسوی ی
یکند..
و نحوه تقویت تقسیمات اجتماعی فرهنگی جامعه فرانسه توسط نهادهای فرهنگی و مشخصًاًا مدارس ارائههه می ی
یگوید که مجموعهای از سرشتهای مجسممم و
بوردیو از عادتواره ،ریختار ،خصلت ،ملکه یا طبیعت ثانوی سخن م 
یکنددد
امیال است و چگونگی ادراک شخص از جهان اجتماعی اطراف خود و واکنش شخص به آن را س دناما هههی م مم 
(وبستر) ۱۱ : ۱۳۹۶ ،؛ عادتواره نشان می دهد که چگونه فرهنگ گروه ههی و سرگذشتتت ش صخ  ،،ذهننن و جسممم را
یدهد .معمو ًالًال افراد به واسطه پیشینه و زمینههای مشابه ،در برابر امر فرهنگی کنش و واکنشهای مشابه نشاننن
شکل م 
یدهند ،چراکه عادتواره از طریق تقلید به دست م 
م
یآید و بازتابی از تجارب شخصی ،واقعیتی که در آن زیستهههانددد
و فرایند اجتماعی شدنشان است.
جامعهشناسی فضاهای خدمات همگانی
فضاهای جمعی ،پدیده جامعهشناختی
شهای روزمره شهروندان توجه بیشتری نشان داده است .فضای عموممی
جامعهشناسی به مکانهای کالبدی شهر و کن 
بیش از آنکه بر مبنای امکان وجود گفتمان و مناظره سنجیده شود ،بر اساس دسترسی فیزیکی و روانی مورد ارزی ییابی
قرار م 
یشود را به هر گونههه
یگیرد ( .)Joseph, 1998این تصور به طور قابل توجهی گسترۀ فضایی که عمومی تلقی م 
ت .بن ربا ااین
یدهد ،که دسترسی به آن بر مبنای نوعی عضووویت نیست ت
فضایی که برای افراد قابل دسترسی است بسط م 
ل
ل و نقل ل
عالوه بر فضاهای کالسیکی مانند خیابانها و پارکها ،طیف وسیعی از فضاهای تحرک مانند تسهیالت حمل ل
ف انبوهه (مراکززز خری یید)
ق بههه مصرف ف
گها) یا فضاهای متعلق ق
(ایستگاه های مترو و قطار ،فرودگاهها ،بزرگراهها ،پارکین 
م
یتوانند بر طبق معیار جامعهشناسانه تحلیل شوند .دسترسی امری است که گردش آزاد اشخاص و کاالها را تضمممین
یانجامد .فضاهای ارایهههکننده هی
یشود ،م 
یکند .همچنین به ظهور نمودهای جمعی که تصاویر شهر از آن ها تولید م 
م
ی و  )...ق ار ررر دارند ::از
خدمات همگانی در جایگاهی میان فضای شهری و معماری شخصی (فضای مس ینوک  ،،ک را ی ی
ی و روابط ط
ط
ی فرهنگی ی
یس نزا ددد و ارزشهای ی
الگوهای پویایی تبعیت کرده ،ساختار اقتص دا ییی در معم را ییی را نمایاننن می ی
ینمایند.
اجتماعی تولید م 
گوناگونی رویکردهای جامعهشناختی فضای جمعی
ت و آیاا
ی است ت
ل زباننن ق دادرار ی ی
معماران از دههی  ۱۹۶۰آنها این پرسش را مطرح کردند که معماری تا چه اندازه مثل ل
ی از جملههه دایاناا
یکند؟؟؟ بس رای ی ی
ک می ی
مردم بیرون از معماری ،میدانند که این قراردادها چگونه به ساخت معناا کمک ک

اگرست 2و همکارش ماریو گندلسوناس 3در «نشانهشناسی معماری» ،و جفری برودبنت 4در «راهنمای نش نا هههشناسی ی
ی
1
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ی وجودد دارد؟ از
ی معم را ی ی
ی ب ار ی ی
ی اجتم عا ی ی
معماری برای انسان عادی ،»1این پرسش را طرح کردند که آیاا ق دادرار ی ی
ح شددد کههه
دیدگاه زبانشناسی این بحث به عنوان چالشی برای عملکردگرایی مدرن به عنوان تعیینکنندهی فرم مطرح ح
موضوعات معماری معنایی ذاتی ندارند ،اما م 
یتوانند از طریق قراردادی فرهنگی به معنا برسند (.)Nazbit, 2017, 40
ی است ..درحقیقت ت
ت
ی معم را ی ی
ی فرهنگی ی
موضوعی که در پی مسئلهی زبان جمعی معماری مطرح میشود د قراردادهای ی
ی بمانند ..مط با ق ق
ق
نشانههای معماری نیازمند تفسیرهای عمومی هستند تا بتوانند در بافت فرهنگی خوانده شدهه و ب قا ی ی
ی
پژوهشهای پیشین ،با ایجاد نفوذپذیری ،غنای حسی ،توجه به نمای ساختمانها ،نمادها و نشانههای بومی ،خوان یا ی ی
ق ش ادنوره ننن
س تعلق ق
ش حس س
ط و اف یاز ش ش
ت محیط ط
ی هویت ت
در فرم کالبدی و توجه به زمینه طراحی ،میتوان موجب ارتقای ی
گردید .برداشت همگانی ،سلیقه معماری
به نظر میرسد از هر فضای مفروضی ،ذهنیتی عمومی وجود دارد که حاصل همپوشانی ذهنیت متفاوت اف ار دد است؛؛
یا مجموعهای از دیدگاهها به معماری شکل بخشیدهاند که به بخش قابل توجهی از شهروندان متعلق هستند .با وجود
ی
طهای ی
انحصار ذهنیتهای فردی ،هر شخصی تالش میکند تا خود را به آن ذهنیت جمعی نزدیک کند کههه در محیط ط
ی
ن تص یو ررر بههه ت یثأ ررر ابژه ههای ی
متفاوت ،کموبیش قابل قبول و پذیرفته شده است ( .)Lynch, 1976, 46محدودیت این ن
فیزیکی ادراکپذیر ،منجر به تحقیق دربارهی مسائل دیگری شده که بر توانایی ادراک جمعی اثرگذار هستند .لذاا ایننن
ی ناممم آن ،در
خ و یاا حتی ی
پژوهش به کنکاش دربارهی این موارد ،شامل معنای اجتماعی یک مح هدود  ،،ک درکرا  ،،ت یرا خ خ
راستای تقویت معنای معماری پرداخته است.
منطقه مورد مطالعه
شهر شیراز مرکز استان فارس است و در جنوب غربی ایران قرار گرفته است .شیراز از شمال به مرودشت و اردکان،
از غرب به ممسنی و کازرون ،از جنوب به فراشبند ،فیروزآباد ،جهرم و فسا و از شرق به استهبان ،نیریز و ارسنجان
محدود می رسد .مساحت شیراز  ۱۷۸ / ۸۹۱کیلومتر مربع است و طول آن  ۴۰کیلومتر و عرض آن  ۱۵تا  ۳۰کیلومتر
است و در منطقهای به وسعت  ۱۲۶۸کیلومترمربع گسترده شده است.

نقشه  :1موقعیت استان فارس Source: https://scinapse.io
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شهر شیراز مرکز استان فارس و یکی از شهرهای قدیمی و تاریخی کشورمان است ،این شهر در  52درجه و 32
دقیقه طول و  29درجه و  26دقیقه عرض جغرافیایی قرار گرفته و همسایگان آن را از شمال آباده ،از شرق فسا ،نی
ریز و استهبان ،از جنوب فیروز آباد و از غرب کازرون تشکیل می دهند .شواهد به دست آمده از کاوش هایی که با
مجوز میراث فرهنگی و گردشگری در تپه پوستچی واقع در جنوب بلوار رحمت انجام شده حاکی از آن است که
قدمت شهر شیراز به  6500سال پیش می رسد .شیراز در طول تاریخ ایران زمین بارها به عنوان پایتخت انتخاب شده
و نام آن در لوح های به دست آمده از تخت جمشید نیز وجود دارد .به همین دلیل این شهر بسیاری از آثار تاریخی
کشورمان را در خود جای داده و هر ساله میزبان گردشگرانی از کشورمان و سایر نقاط جهان است.

ی متر و تعداد روزهای یخبندان
میانگین دمای سالیانه ی شیراز به صورت متوسط  ۱۸درجه ،بارش سالیانه  ۳۳۷میل 
 ۲۹روز است .شیراز در منطقه ی معتدل شمالی قرار دارد و آب و هوای آن سرد است ولی به سبب ارتفاع زیاد از
سطح دریا از نقاط هم عرض خود ،مانند کازرون و گناوه بسیار خنک تر است .بارندگی آن در فصل های پاییز و
زمستان و اوایل بهار است .از قدیم جغرافی دانان ،فارس را به دو بخش گرمسیر و سردسیر تقسیم کرده اند .به یاد
داشته باشید که برای سفر به شیراز ،بهترین زمان سفر به این شهر ،ماه اردیبهشت است .در این ماه نه از شلوغی های
نوروز خبری هست و نه از گرمای تیر و مرداد .در نخستین سرشماری رسمی ایران که در سال  ۱۳۳۵خورشیدی
انجام گرفت ،شهر شیراز با  ۱۷۰ ٬ ۶۵۹تن جمعیت ششمین شهر پرجمعیت ایران بود .در سرشماری سال ۱۳۵۵
یگرفتن بر آبادان به پنجمین شهر پرجمعیت ایران تبدیل شد؛ و تا سرشماری سال ۱۳۷۵
خورشیدی این شهر با پیش 
خورشیدی همین جایگاه را در اختیار داشت .در آخرین سرشماری انجامگرفته در سال  ۱۳۸۵خورشیدی ،کرج با
رشد سریع خود بر شیراز پیشی گرفت .براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ۱۳۹۵خورشیدی ،جمعیت

شهرستان شیراز در این سال بالغ بر  ۱٬ ۸۶۹ ٬ ۰۰۱تن بودهاست که از این تعداد  ۹۴۲ ٬ ۴۴۴تن مرد و  ۹۲۶ ٬ ۵۵۷تن زن
بودهاند .همچنین تعداد خانوارهای ساکن این شهر ۵۶۷ ٬ ۵۶۷ ،خانوار بوده است که ازین تعداد  ۱٬ ۵۶۵ ٬ ۵۷۲تن در
شهر شیراز زندگی میکنند.

نقشه  :2وضعیت جغرافیایی استان فارس
Source: https://www.mdpi.com
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یکی از طویلترین بلوار های شیراز که جزو خیابان های معروف شیراز می باشد ،بلوار کریم خان زند می باشد .این خیاباننن از
ک زیررر گذررر
ی رسددد و باا یک ک
میدان نمازی آغاز می شود ،از میدان امام حسین شیراز عبور می کند ،به میدان شهدای شیررراز می ی
طوالنی به خیابان زند می رسد و تا انتهای بلوار زندیه ادامه پیدا می کند .بلوار کریم خان زند را می توان مهمت یر ننن و مع ور ف ف
ف
ن خیابانننهای ی
ی
ترین خیابان شیراز از جهت فعالیت های اقتصادی و تجاری هم دانست .خیابان زند و بازار وکیل از قدیمیت یر ن ن
ی ش اری ززز ماننددد ارگ
ی از آثاررر باس نات ی ی
شهر شیراز است .گذری تاریخی که از میدان نمازی تا میدان ولیعصر ادامه دارد و بس رای ی ی
کریمخانی  ،بازار وکیل ،حمام وکیل ،نارنجستان قوام و  ..در اطراف آن بنا شده اند .خیابان زند هویت شیراز است .خیابانی کههه
ل گردیددد .خیاب نا ییی باا
در زمان حکومت امام قلی خان به تقلید از چهارباغ اصفهان بنا شد و در دوران زندیه و قاجاریههه تکمیل ل
بافتی قدیمی و پر از خانههای قاجاری و بناهایی متعلق به پهلوی اول و دوم .در چند سال گذشته که تب ساخت اقامتگاههای ی
ی

ی خودد زدنددد .اقامتگاهههای ی
ی
کهای ی
بومگردی باال گرفت در اطراف خیابان زند صاحبان خانههای قدیمی دست بههه مرمتتت ملک ک

بومگردی یکبهیک ساخته شد و مسافرینی که تعطیالت را در شهر تاریخی شیراز میگذراندند ،،مهماننن خیاباننن زنددد ش ند ددد.
ن محللل
گذرتاریخی زند مرکز تجاری و دادوستد شیراز هم هست .وجود بازار وکیل از قدیم االیام تا به امروز باعث رونققق این ن
ی گذشتههه
ت .در ساللل های ی
است و از طرف دیگر ساخت پاساژهای تازه بسیاری از کسبه شیرازی را به این خیابان کش دنا هه است ت
ن
ی از جملههه این ن
ساخت مراکز پزشکی نیز وجهی تازه به این خیابان بخشیده است .بیمارستان نمازی و بیمارس ات ننن ش یه ددد فقیهی ی
ق شهررر در آنجاا
ی من طا ق ق
مراکز درمانی است .گذر تاریخی زند در قسمت جنوبی شیراز قرار دارد و قیمت خانه نسبت بههه ب قا ی ی
نتر است.
پایی 

دادههای پژوهش

ط میاننن
تحلیل دادههای پژوهش به وسیلهی زبان برنامهنویسی پایتون 1مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است که وجودد ارتباط ط
ل و پ شیا ،،
مشخصات افراد و سالیق معماری را به شرح نمودارهای ذیل نمایش میدهد .بر همین اساس ،دادهها پس از تحلیل ل
به صورت ماتریسی  ۶۳ × ۶۳تبدیل شده که برحسب موارد مد نظر مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول  :۲مشخصات جامعهی آماری مورد پایش
مشخصات جامعهی آماری
بازهی سنی

جن س یت
تحصیالت

نوع شغل

مشخصات جامعهی آماری

درصد

 ۱۵الی  ۲۵سال

۳۴.۴

 ۲۶الی  ۳۵سال

۳۸

 ۳۶الی  ۴۵سال

۱۳.۴

تعداد دفعات استفاده از

 ۴۶الی  ۵۵سال

۴.۸

فضا

بیشتر از  ۵۵سال

۲.۸

آقایان

۴۶.۹

خانمها

۵۳.۱

کمتر از دیپلم

۲۰.۱

قدیپلم
دیپلم یا فو 

۳۳.۴

کارشناسی

۳۹

کارشناسی ارشد یا باالتر

۵.۷

معماری

۱.۸

شاغل در بخشهای آزاد

۵۶.۳

کارمند

۲۰.۲

در حال تحصیل

۲۳.۵

محل اقامت

همراهان افراد

درصد

ساکن شیراز

۷۶.۸

ساکن خارج از شیراز

۲۳.۲

یک بار یا بیشتر در هفته

۳۷.۶

دو بار در ماه

۲۲.۴

یک بار در ماه

۱۹.۵

یک بار در هر سه ماه

۲۰.۵

همراه دوستان

۳۸.۲

تنها

۳۱.۳

همراه خانواده

۳۰.۵

بر حسب تجربهی قبلی

۴۹.۸

با پیشنهاد دیگران

۲۵.۷

با دیدن تابلو یا نمای مجموعه

۲۴.۵

انتخاب مجموعهها

Source: Research Findings, 2020
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ارزیابی پروژههای معماری عمدتًاًا بر تعیین ارزش تمام یا بخشی از محیط ساخته شده (محصول) یا فرآیند س خا ت ت
ت
ی برداشتتت و دریافت ت
مدیریت (ارزیابی فرآیند) متمرکز میشود؛ در این پژوهش ارزیابی فضاهای معماری بررر مبنای ی
ت ف در ییی
ط باا مشخصات ت
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ی داخلی ی
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نمودار  :۶وجود رابطه میان مشخصات فردی و سلیقهی عمومی در انتخاب موارد طراحی معماری فضاهای همگانی
(ماتریس تولیدشده بوسیله زبان برنامهنویسی پایتون)
Source: Research Findings, 2020

ی
(در ماتریس فوق و با تحلیل روابط میان دادهها ،عدد  ۱به معنای وجود ارتباط میان دو پ تمارا ررر و عددد  ۰بههه معنای ی
عدم وجود ارتباط میان دو پارامتر است)

نمودار  :۷وجود ارتباط میان هرکدام از مشخصات فردی با عوامل سلیقهی معماری عمومی
Source: Research Findings, 2020

ت
ارزیابی فضای معماری جمعی در محدودهی خیابان زند شیراز ،پس از ساخت و حضور کاربران ،نشانگررر آن است ت
که سلیقهی عمومی در ادراک فضا ،ارتباط مستقیمی با «دفعات بازدید از فضا ،جنسیت ،شغل و همراهان اف ار دد» دارد.
در نمودارهای  ۸الی  ۱۱این ارتباط به تفکیک به نمایش درآمده است.
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نمودار  :۸وجود ارتباط میان تعداد دفعات حضور کاربران در فضا با عوامل سلیقهی معماری عمومی Source: Research Findings, 2020

نمودار  :۹وجود ارتباط میان جنسیت کاربران در فضا با عوامل سلیقهی معماری عمومی Source: Research Findings, 2020

نمودار  : ۱۰وجود ارتباط میان همراهان کاربر در فضا با عوامل سلیقهی معماری عمومی Source: Research Findings, 2020

نمودار  : ۱۱وجود ارتباط میان اشتغال کاربران در فضا با عوامل سلیقهی معماری عمومی Source: Research Findings, 2020
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نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
ی اف ار د د جامعههه در اثررر
ی و زم نا ی ی
در دهههای اخیر با گسترش شهرنشینی و شکلگیری مراکز اجتماعی ،روابط فض یا ی ی
ت
ی جامعه ،،بههه ماهیت ت
عوامل گزینش ،توزیع و سازگاری وابسته به محیط شکل گرفتههه و در ترکیببب باا ن روآو یییهای ی
جدیدی دست یافته است .لذا فضاهای همگانی ،نه به عنوان یک پروژهی بزرگ مقیاسسس معم یرا  ،،بلکههه بههه مثابهههی
ی متن ظا ررر است؛؛ در ایننن پ هوژ ش ش
ش
ف متف توا ی ی
نوعی اندام اجتماعی تلقی میشوند .ارزیابی این دسته از فضاها با اه اد ف ف
ی
هدف نهایی از برداشت سلیقه معماری در جامعه ،جهت دستیابی به طرز تلقی افراد غیرمتخصص نسبت بههه فض اها ی ی
جمعی بوده است تا این نگرش اجتماعی در طراحی پروژههای خدماتی همگانی مورد استفاده قرار گیرد.
فضاهایی که جهت مطالعه انتخاب شدند در دو حوزهی عملکردی قرار دارند :اول ،ح زو ه هی ک را ییی-اقتص یدا  ،،زیراا
توزیع ثروت در شهر تا حد زیادی بر تقسیم کار اجتماعی و توسعهی فضاهای کاربردی اثرگذار است .مراکز تجاری،
ی
همچون فروشگاههای بزرگ و مراکز تجاری مرکب از واحدهای کوچک خردهفروشی و توزیع خردکاالهای مص فر ی ی
ی مص فر ییی معمو ًالًالًالًال باا
ن فض اها ی ی
یش دو  ..این ن
ب می ی
ع انتخاب ب
هستند و مکان آنها معمو ًالًال بر اساس امکان دسترسی س یر ع ع
شکلگیری فضاهای درونی و هویتهای فرهنگی مختص خود ،معماری متفاوتی نسبت به مابقی بافت پیرامونی خود
ی و همممچنیننن باا
ت فراغتی ی
ی و اوقات ت
ت مس نوک ی ی
ی ک را ییی متف وا تتت و بافت ت
دارند .در این مراکز همجواری با ح زو ه ههای ی
ن (ک ارگرا ننن و فروش ناگدن ) ) وجود د دارد کههه
جمعیتهای س ای للل و ناپای اد ررر و متغیررر (رهگ اهرذ )) و جمعیتتت س کا ن ن
یآورند ..ح زو ههی
ی پدیددد می ی
ق معم را ی ی
روانشناسی و موقعیتهای فرهنگی متفاوتی ،به خصوص در حیطهههی س یال ق ق
پهاا و ...
عملکردی دیگر ،حوزهی اوقات فراغت با تمرکز بر فضاهای تغذیهای نظیر رستورانها ،کافهها ،،ک فا یییشاپ پ
فکنن اگد ننن
ی مصرف ف
ی اجتم عا ی ی
است که فضاهای به شدت قشربندی شده و تفکیک شده بر اساس مشخصات فرهنگی ی
یهای سنگین و قابل مطالعه دارند .همچنین دستهی دیگری در ایننن
خود هستند و بارهای معنایی خاص و نشانهگذار 
ی تئ رتا  ،،س اهامنی ،،
نهای ی
حوزه مورد مطالعه قرار گرفت که میتوان از آن به نام فضاهای فرهنگی نام ب در  ،،نظیررر س لا ن ن
نمایشگاهها و  ...این فضاها غالبًاًا دارای جمعیت سیال ناپایدار هستند که مطالعه بر آنها کاری مشکل است.
یتوان نتایج ذیل را از دستهبندی ک اربرا ننن
بنا بر دادههای دریافتی از کاربران حاضر در فضاهای همگانی (نمودار  ،)۶م 
ی
ط اجتم عا ی ی
اتخاذ نمود (نمودار  :) ۱۲هرچه تعداد دفعات بازدید از یک فضا بیشتر باشد ،تمایل به فراهم آمدننن محیط ط
س
بیشتر شده و سلیقهی معماری به سلیقهی مرسوم میان معماران و معماری مدرن نزدیکتررر خواهددد شد ،،و ب کعلا س س
ی
هرچه کاربران تعداد کمتری به محیط مراجعه نمایند ،بیشتر تمایل دارند که فضا خصوصی شده و س قیل هههی معم را ی ی
یو
به سمت تجمالت و افزودن جزئیات پیش میرود .همچنین زنان بیشتر تمایل دارند کههه فضاا تجمالتی ،،فرهنگی ی
ی کههه هم ار هه باا
اجتماعی شود و مردان بیشتر به سادهسازی طراحی فضا و حفظ حرایم خصوصی پرداختهاند .اف دار ی ی
خانواده به فضای جمعی مراجعه میکنند از طراحی با مصالح طبیعی و فضاهای پرسروصدا استقبال کردهاند ،،اف دار ییی
ی م رد ننن باا تکیههه بررر ن زادرپرو ییی را انتخاب ب
ب
که با دوستان خود به فضای جمعی مراجعه کردهاند فضاهای با طراحی ی
ی را بیشتررر م رو دد اس ابقت للل ق ار ررر
کردهاند و افرادی که تنها به مجموعهها مراجعه کردهاند فضاهای تجمالتی و فرهنگی ی
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دادهاند .افراد با مشاغل آزاد (و برخورداری بیشتر) فضاهایی با حریم خصوصی ،طراحی تجمالتی و همراه با جزئیات
ت
ی باا تف وا ت ت
تبخشی ی
و تمرکز بر نمایشی بودن را انتخاب کردهاند .در میان افراد کارمند (با برخورداری کمتر) ،اولویت ت
ب شدهه است..
زیادی صورت نپذیرفته و صرفًاًا میتوان اذعان نمود که فضاهای مدرن با تزئینات میانههه بیشتررر انتخاب ب
دانشجویان و محصلین (عدم بهرهگیری از درآمد مستقل) نیز فضاهایی با مشخصات معماری مدرن ،نورپردازی شدهه
و با تمرکز بر حریم خصوصی را بیشتر انتخاب نمودهاند.

تهای انتخاب در فضاهای همگانی
نمودار  : ۱۲تنوع سلیقهها مبتنی بر شاخصهی کاربران و اولوی 
Source: Research Findings, 2020

لدهندهه و پیونددد میاننن س قیل هههی
ل شک ل ل
یتوان چنین برداشت کرد د کههه عامل ل
با تحلیل جداول و نمودارهای مربوطه م 
معماری و مشخصات فردی ،در چهارچوبی بینابینی از ذهن که نشاندهنده گذار از امر آشنا به ناآشناست ،شروع شده
ی از ش ششرایط
ی شهررر معاصررر هس نت ددد کههه بازت با ی ی
نالگوی ی
و پایان میپذیرد .کاربران حاضر در فضای جمعی نمونهی که 
ناپایدار شهری به شمار میروند .تصورات افراد از فضای جمعی عرصهای برای ستیز مکان و فضاست .این تص ارو ت ت
ت
ن
ی از سنتتت دی یر ن ن
امیال ناخودآگاه اجتماعی را بازتاب داده و بدیلهایی برای فضای جمعی تولید میکنددد کههه بخشی ی
آرمانشهری را شکل میدهد .به رغم حکمرانی مناسبات دیداری و مجازی در رسانههای مدرن ،تأکیددد بررر مناس اب ت ت
ت
جسمانی در معماری معاصر از اهمیت کمناشدنی تجربهی چهره به چهره در عرصهی عمومی حکایت دارد.
آنچه در این میان حائز اهمیت است عدم وجود تفاوت چشمگیر میان افراد جامعهای است که برحسببب طبقهههبندییی
ی از س یامر هههی
قال رکذ  ،،برخ رادرو ی ی
ی فوق ق
«سرمایهی فرهنگی» بوردیو تفکیک میشوند؛ در مطالعهههی جامعهههی آم را ی ی
ط باا هنررر است) ) و س قیل هههی
ی و ارتباط ط
ت فرهنگی ی
ف محص الو ت ت
فرهنگی (که به تعبیر بوردیو شامل تحصیالت ،مصرف ف
ن برخ خخورداری از ذائقهههی
ت ب تالا ررر متضمن ن
معمارانه ارتباط مشخص یا قابل اثباتی نداشته و برخ رادرو ییی از تحص الی ت ت
فرهنگی نزدیکتر به هنرمندان نیست .از همین روی شاید بتوان گفت جامعهی میانی مورد مطالعه از سنتهای مرسوم
و دیرین تبعیت کرده و بسته به سرمایهی اقتصادی (نگرش فئودالی) ،جنسیت (نگرش جوامع مردساالری) و حمایت
یپردازند.
خانواده (قومیت) به موضوع معماری نیز م 
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ل معم یرا  ،،مت ثأ ررر از
لذا با توجه به پژوهش صورت پذیرفته در عرصهی شهری ش زاری  ،،بایددد اذعاننن نمودد کههه شکل ل
ت عملک در ییی (معیاررر
کمیتها و در راستای توسعهی بلندمدت ،دچار فاصله از واقعیت ادراکی افراد شده است .کیفیت ت
ی م ثؤ ررر در فهممم
کاربردی بودن) و کیفیت فضایی بصری (معیار تجربی) برآمده از فضای ذهنی افراد ،سلیقه ،مؤلفههای ی
ی ِاِاعماللل
ی همگ نا ی ی
فضا و الگوهای ذهنی از معماری است و هریک از کاربران ،در مقام طراح ،این س قیل ههه را در فضای ی
میکنند .بر مبنای مطالعات صورت پذیرفته ،روابط میان متغیرهای مؤثر بر فهم فضایی و شکلگیری سلیقهی معماری
تهای معماری همگانی ،در نمودار  ۱۳تصویر شده است:
در موقعی 

لگیری سلیقهی معماری مبتنی بر فضاهای خدماتی همگانی
نمودار  : ۱۳مدل متغیرهای مؤثر بر فهم فضایی و شک 
Source: Research Findings, 2020

ارایه راهکارهای کاربردی
ل در س وط ح ح
ح
ت غیرب یمو  ،،ح قاد ل ل
راهکار برونرفت از وضعیت فعلی ،دوری از روایتهای کالن و مبتنی بررر مطالعات ت
مدیریت ُخُخرد ،و ایجاد فرصت برای افزایش مشارکتهای شهروندی است ،که البته خود نیازمند نگرش برنامهههری از ننن
ی معم یرا  ،،شهررر و
شهری و قوانین و ساختارهای تصمیمگیری آن است .آنچه در این راه کمک شایانی به همخ ناو ی ی
شهروندان خواهد کرد ،شناسایی هویتهای موجود و متعدد در شهر و اولویتبخشی به سالیق خرد و کالننن است..
ی کالننن نیززز امکاننن
تهای ی
ی دارنددد و هویت ت
هویتهای خرد ،توان باالیی برای مشارکت در فعالیتهای کوچک ش ره ی ی
ی مش تکرا ییی در
ن دموکراسی ی
یآورند ..همممچنین ن
شناسایی مراجع شکلدهنده به برداشتهای معماری جامعه را فراهم م 
سطوح ُخُخرد ،میتواند فضاهای جمعی ،خدمات و روابط اجتماعی را از حیطهی سرمایهداری خصوصی خارج نمایددد

9931  زمستان، شماره اول،شهای نو در جغرافیای انسانی – سال سیزدهم
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ف س وط ح ح
ح
یتوانددد «ب یرعتزا ف ف
 لذا راهبرد اصلی می ی.و تحت نظارت و مدیریت و مشارکت سرمایههای مردمی قرار دهد
.مشارکتی و تدوین فرایندهای آن» در عرصهی شهر و معماری باشد
ارایه راهکارهای اجرایی
-• لزوم فرهنگسازی از طریق رسانه و نهادهای ذیربط برای شکلگیری مطالبات مردمی و موضوع حق بههه شهررر
معماری؛
تهای جامعه از موضوع معماری؛
 توگو با نهادهای شکلدهنده و تأثیرگذار در برداش
 • شناسایی و گف
یهای مدیریت شهر و معماری؛
 • افزایش و ارتقاء شیوههای مشارکت مردمی در تصمیمگیر
• لزوم آموزش همگانی دربارهی معماری و تعریف کیفیت فضایی از طریق مدارس و دانشگاهها؛
• پایش نظرات کاربران و ِاِاعمال آن پیش از ساخت پروژههای عمومی و در طول فرآیندهای طراحی؛
.• بازبینی و بهسازی فضاهای همگانی موجود با توجه به خواستههای کاربران
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Abstract
The architecture of public spaces is a place for the integration of cultural diversity and
the presence of different social currents. In these collective spaces, there is the
possibility of innovation and plurality of artistic ideas, and therefore, collective spaces
have become a sign of the common architectural taste in their context. This research
aims to receive a complementary process for designing public service spaces by
receiving field data and sociological analysis and to monitor the general attitude
towards the specialized field of architecture. Most studies have focused on the role of
architecture in human behavior, which is called "environmental psychology"; But the
view of architecture as a habit and a product, which changes over time and the
presence of the user and can change the nature (perceptual / objective) resulting from
collective behaviors, is a topic that is less discussed. Now the question arises that what
pattern follows the architectural perception and components that are effective in
understanding the public space from the users' point of view? Developing a pattern of
public perception of architecture can be effective at the time of design and in the
production of design methods based on the active presence of users. According to the
study of this study on the statistical population of 1200 people and monitoring people's
perceptions of the subject of architecture of public spaces, it can be said that social
identities live in a different perceptual space of the subject of architecture. Individual
and group features have different readings of the architectural problem, the sorting of
which, in terms of the parameters in the building, becomes a model for the design of
public spaces.
Keywords: Sociology of Architecture, Architectural Taste, Public Spaces.
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