
 

به  هویت و شخصیت شهرها،ترین پوسته عالوه بر معرفی نماهای شهری به عنوان اولین و خارجی

ادراک ناشی از این تأثیـــــرات عامل  و گذاشته اثر انسان بر ناخودآگاهانه یا صورت خودآگاه

بر مبنای نظریات کلی مطرح  ظریچارچوب ندر پژوهش حاضر د. گردمحیط می رفتارهای انسان در

شدند. محدوده  ریزیطرحخصوصاً در زمینه معماری و شهری  ،شده در مبحث پدیدارشناسی ادراک

مورد مطالعه )سه شهر میانه اندام محدوده شمال غرب ایران( شامل مهاباد، بوکان و سقز می باشند 

دی و آداب و سنن هستند. که در حالت کلی دارای بافت یکنواخت از مشترکات قومی، فرهنگی، اعتقا

د و غیراحتمالی انتخاب گیری هدفمنبه روش نمونه ،زن 60مرد و  94شاملکننده شرکت 154

است. از روش  یانهیزم هینظرو  تفسیری ترکیبی از دو روش پدیدارشناسیپژوهش گردیدند. روش 

رشناسی تفسیری در ها و از روش پدیداها و استخراج مقولهای در مرحله کدگذاری دادهنظریه زمینه

بر تجارب ادراکی نماهای شهری را های مؤثر مؤلفه ،ها استفاده شد. نتایج مطالعهبخش تفسیر داده

تواند که می شده استنماهای شهری ارائه  مدل ادراک مخاطب ازنهایت نمودار  مشخص و در

  همچون پارادایمی در طراحی نماهای شهری مورد توجه قرار گیرد.

 اهداف پژوهش:

  .نماهای شهریمخاطب از تدوین مدل پدیدارشناسی ادراک . 1

 .تررسیدن به فضاهای انسانیپیشنهاد راهکارهایی برای طراحی نماهای شهری برای .2

 االت پژوهش: سؤ
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 تحلیل و بررسی مؤلفه های مؤثر بر ادراک نماهای شهری از منظر پدیدارشناسی

 سروه کریمی، ایرج اعتصام، آزاده شاهچراغی

 مقدمه

 رندیگیرض آن قرار مــمردم خواه ناخواه در مع یکه همه هایی هستندمکان ،ساخت انسان هایبه عنوان فضا شهرها

است.  نهیریرابطه د کیو انسان  طیمح نیتعامل بکنند. رابطه و یو کار م یزندگ های مصنوعاین محیط انیم در و

ساخته  یفضا نیگذارد و همیبر آن اثر م گریزند و به عبارت دیم رییبه تغ دستخود  ازیو بنا بر ن طیانسان در مح

در خصوص . متقابل دارد ریانسان تأث یو جسم یو روان یدست بشر بر ابعاد روح یبه عنوان محصول ساخته زیشده ن

کنند؟ نحوه تعامل مردم این فضاها را چگونه درک می اهمیت است که شهری نیز این پرسش بسیار حائز نماهای

شهروندان و نماهای شهری به چه صورت است؟ و نماهای شهری چه اثراتی بر تجربه ادراکی مخاطبان خود دارند؟ 

واملی است که بر این ادراکات اثرات شناسایی مراحل ادراک نماهای شهری از دید ناظرین و ع هدف این پژوهش نیز

های شهری و معماری داشته و به طراحی تواند کمک شایانیند. بررسی و شناسایی این نکات میآشکار یا پنهان دار

 الگوهای مناسبی برای کار متخصصان امر ارائه نماید.

اما موارد مشابهی توسط در این زمینه تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفه است  پیرامون پیشینه پژوهش باید گفت

 ).مطالعه مورد استفاده قرار گرفت های تحقیق در اینالگوهای آنان به عنوان پیش زمینهمحققان صورت گرفته است که 

Ayudhya، 2015چهاردر دهد که ادراک فضای شهری دارشناسانه تجارب روزمره نشان می( در یک مطالعه پدی 

ادراک دارد که ( بیان میSansone،1979گیرد.)صورت می ادراک متن در زمان  انسانی و ، ی،  معمارشهری  مقیاس

کند. یکسب م یرونیب طیو مح ینخود درو نیاست که انسان از درک متقابل ب یحاصل تعامل ،اانسان از خود و خلق معن

 ) میبریم یبه مفهوم درون پ رونیب فیدهند و از تعر یرا شکل م یدرون میمفاه یطیمح یساختارها یعنی

Dehnadfar،2013)، ستندیاطراف از هم جدا ن طیبدن انسان و محمعتقد است که و  داندمیهنر تجربه را  یمعمار 

مردم و طراحان  انیم یمنظر شهر یتجربه یقیسنجش تطب( در 1393ریگی ) امیر دهند.یو فضاها، بدن را تجسم م

ثابت از جمله  یکیزیاز عناصر ف شیمردم از فضا ب اتیتجربرسد که ی به این نتیجه میدارشناسیپد کردیبا رو یشهر

ر خصوص ادراک و محیط از سوی مطالعات پدیدارشناسانه دیگری نیز دو روح فضا وابسته است.  یها، به زندگجداره

(، 2011و 1989 ،1994)Seamon (1982 ،)Nasarتوان به جمله میصورت گرفته است که از آن نظران صاحب

  ( اشاره کرد. 1389( و پورمند )1382(، پرتوی)1391(، شیرازی)1393استادی ) ه وزادینق

ها مانند مصاحبه، مشاهده از روشای یق مجموعهطر از که استفاده شدها داده از وتمتفا وهگر سه در این پژوهش از

ن، در مصاحبهشوندگا یتوصیفهاهای مستند به یبندمقولهر عتبااتأمین  ایبرند. به دست آمد و بررسی اطالعات

بندی اطالعات مبتنی بر صحت گروهی به بحث در خصوص نتایج جمع چندین جلسه از آنان خواسته شد تا به صورت

معماری های شامل اساتید رشتهن محققا سایرنظرات  یا سقم درک نظرات ارائه شده در مصاحبه بپردازند. همچنین از

یاری گرفته  هانآ صحت و نتایج سیربر، هگرفتهشد ربهکا یهاهشیو یرهباهای کیفی درو شهرسازی و محققان پژوهش

به که در همین راستا انجام ی مشاهاتحلیل و هامقولهو با مقایسه  هشد منجاا یمقولهبند ،شتهاددایا سیربر شد تا با

( 1391گیری غیر احتمالی )فلیک، کنندگان از روش نمونهدر انتخاب شرکت به انتخاب نتایج منطقی بپردازد. اند،گرفته

ه قرار زیر کنندگان بین تحقیق گزینش شدند. ویژگی شرکتو هدفمند برای ا استفاده شد و افراد به صورت داوطلبانه
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 تحلیل و بررسی مؤلفه های مؤثر بر ادراک نماهای شهری از منظر پدیدارشناسی

 سروه کریمی، ایرج اعتصام، آزاده شاهچراغی

( هر شرکت کننده باید حداقل سه سال متوالی در 2سال باشد.  18کننده در تحقیق باالی ( سن افراد شرکت1بود:

تعداد  ،ای جامعانتخاب شوند و تا رسیدن به نظریه( شرکت کنندگان از زن و مرد 3شهر مذکور زندگی کرده باشد. 

 مرحله اشباع به نفر برای هر شهر رسید. به کنندگان شرکت

 .ادراک نماهای شهری1

 مجموعه به امروز روانشناسی در و اوست درون دنیای و بیرون جهان از انسان آگاهی و علم معنای به اعم طور به ادراک

 و بازشناسی را محیطی های محرک از دریافتی حسی اطالعات آن، طریق انسان از که شودگفته می هاییفرآیند

 و تجربیات ، در جریان ادراک فرضیات (4: 166 ،1395 استرنبرگ)بخشدمی معنا ها آن به و کندمی یسازمانده

 کنند. از منظر پدیدارشناسی مدرِک و مدرَک از سهمی ایفا ای کننده تعیین نقش انگیزشی حاالت و قبلی هاییادگیری

در این یکدیگر در نظر گرفته شوند که  از جدا مدرَک و که مدِرک( زمانی1گیرند:گاه مختلف مورد ارزیابی قـرار میدید

فرد به عنوان  .شوندمی حاصل عقلی ادراک و ذهنی تصاویر حواس، هایکانال از و است اکتسابی و حصولی حالت ادراک

دهد. کرده و نسبت به آن واکنش نشان می  پردازد، آن را ادراکک از محیط به شناسایی و خوانش میعضوی جدا و منف

کند و به اه خود را در مکان و زمان درک میبسیار نزدیک است، انسان جایگدر این حالت که به پدیدارشناسی هایدگر 

مخاطب در مواجهه با بنا و معماری به وسیله قوای حسی خود، آن را رسد.یشناخت جهان یا اصطالحاً جهان آگاهی م

ای برابر به وسیله کند. تجربه معماری موردی چند حسی است؛ کیفیات ماده، فضا، مقیاس به گونهدریافت و ادراک می

شوند. معماری تجربه وجودی و حس در جهان بودن چشم، گوش، بینی و پوست و زبان، اسکلت و عضالت سنجیده می

(. از سوی دیگر ارتباط انسان با محیط او تابعی است از مجموعه سیستم 112-111: 1393کند)پالسما،را تقویت می

ط نزدیکی با دریافت و درک او از حواس خویش دارد که آن هم در اش، احساس بشر از فضا ارتباخواص چندگانه

های تواند به عنوان موجودی در نظر گرفته شود که دارای جنبهالعمل بسیار نزدیک با محیط اطراف اوست. بشر میعکس

 بصری، حرکتی، دمائی و ملموس از نفس خویش باشد که ممکن است توسط محیط اطرافش مهار شده و یا تقویت

شناسی لذتی است که از برداشت دیداری، شنیداری، بویایی و المسه محیط حاصل گردد. بنابراین موضوع زیبایی

 (. با این تفاسیر، ادراک نماهای شهری در ارتباط مستقیم به احساس چندگانه انسان قرار دارد.1383لنگ، شود)می

 .پدیدارشناسی2

از مفاهیم فلسفی است که در علم فلسفه در راستای بررسی ماهیت رویدادها و اجسام مورد استفاده  پدیدارشناسی

ای که در خصوص  است. در ابتدا این واژه توسط فالسفه در شرح موقعیت چیزها مورد استفاده قرار گرفت. از فالسفه

رد. با این حال این مفهوم از اواخر دهه هفتاد توان به مارتین هایدگر اشاره کپدیدارشناسی مباحثی را مطرح کرد می

-بندی دیدگاهبه بررسی و دسته 1(. نمودار شماره 13: 1392قرن بیستم به حوزه تخصصی شهرسازی راه یافت)پرتوی،

واحدند؛  موضوع یک و نیستند یکدیگر از جدا مدرَک و زمانی که مدِرک های موجود درباره پدیدارشناسی پرداخته است.

ط به عنوان جزیی از خود، بر واسطه است و مدرِک عالوه بر ادراک محی بی یا حضوری، شهودی حالت ادراک در این

نده و به تعبیر دیگر های دیگر وجودی خود نیز آشنا گشته و این ادراک منجر به شناخت بیشتر ادراک کنساحت

سبب ارتقای ادراک از  خودآگاهی و جهان آگاهیی ادراک شامل ترکیب و امتزاج هر دو مرحلهگردد. خودآگاهی می

 گردد. تر خود و محیط منجر میتر و عمیقگردد و به شناخت دقیقباالتر می تر به سطوحسطوح پایین
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 سروه کریمی، ایرج اعتصام، آزاده شاهچراغی

 
 فرعی مؤثر بر ادراک نماهای شهری های.بررسی مؤلفه3

این موضوع از سه دیدگاه قابل رسد به نظر میبر اساس مطالعات صورت گرفته در خصوص ادراک نماهای شهری، 

 توان رویکردهای ادراک مخاطب را به سه نوع تقسیم کرد.می 3است. مطابق نمودار شماره پژوهش بررسی و

 
 (1388ی، بااقتباس از شاهچراغ نگارندگان: مأخذ)(: رویکردهای ادراک مخاطب از نما 3نمودار)

 

هر چیزی فقط شود و دکارتی مطرح مینه انگار با ایده دوگا رویکردی استقالل مخاطب از نمادر رویکرد اول با فرض 

مفید بودن و کارآیی آن پدیده برای انسان، معیار ارزیابی و ارزش  یابد وسبت و رابطه اش با انسان معنا میاز جهت ن

ی به مبحث اضابطهی و انشانهی، اجتماع -یفرهنگ، فضاگرای، خیتاری، میاقل ی،شکلهای کردیروگذاری است که شامل 

های هر کدام از موضوعات انسان و نما ویژگی ،پردازدمی نما و مخاطب متقابل تأثیردوم که به  رویکرددر باشند. نما می

نظریات مختلف روانشناسی همچون  در این رویکردهم به صورت جداگانه و هم در ارتباط با یکدیگر مدنظر است. 

گیرد. در هشگران قرار میدر تحلیل نماهای شهری مدنظر پژو کیاکولوژ ای یشناختبومیی و گراشناختیی، رفتارگرا

 رویکرد سوم که محور اصلی مطالعات این پژوهش است، محوریت رابطه مخاطب و نمای ساختمانی، روش پدیدارشناسی
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 تجربه و شناخت 

 خلق و ایجاد ادراکات مرحله ی باالتر )تجربه ی زیسته(

جهان آگاهی)شناخت محیط و نقش و حضور انسان 

 در مکان و زمان( 

ادراک حصولی و اکتسابی است و از کانال های حواس، 

 تصاویر ذهنی و ادراک عقلی حاصل می شوند. 

ادراک      (Perception)  

  
 مدرِک و مدرَک جدا از یکدیگرند مدرِک و مدرَک جدا از هم نیستند و یک موضوع واحدند

 ادراک حضوری، شهودی یا بی واسطه

  خودآگاهی )شناخت حیطه وجودی خود( 

 دارای ساختار درونی دارای اثر بیرونی

 تغییر و تبدیل در ساختار، رفتار و فضا

گارندگان(راک کننده و ادراک شونده، )مأخذ: ن(: پدیدارشناسی ادراک از دیدگاه رابطه اد2نمودار)  

 

ی
ونت

وپ
مرل

 و 
رل

وس
 ه

ی
ها

ه 
یش

ند
 ا

 رویکردهای ادراک نما

اولرویکرد   

 استقالل مخاطب از نما

 رویکرد دوم

 تأثیر متقابل مخاطب و نما

 رویکرد سوم

 این همانی مخاطب و نما
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بر  ( و74: 1388است. از دیدگاه پدیدارشناسی، شناسنده از موضوع مورد شناسایی جدا نیست )شاهچراغی،  تفسیری

تواند بر غنای مفهوم چه در یهای جدیدی از فضا و موضوع خلق می شوند که ماس نوع ادراک مخاطب، خوانشاس

 )طراحی( فضا بیفزاید.  مباحث نظری و یا وجه عملی

نقش نما در ادراک و خودآگاهی 

 مخاطب

 )بر اساس فلسفه هوسرل و

 مرلوپونتی(

 ادراکات حسی
 معماری(ادراک بصری و المسه )در مقیاس 

 ها )در مقیاس شهری(دهندهبصری و جهت

 ادراک زیبایی
مطالعه سطوح  بر پایه تجارب شخصی، سالیق و میزان آشنایی و

 مختلف زیبایی

 گرا یا برون گرا بودندرون روانی -ادراکات ذهنی

نما به عنوان شناسنده فضا به 

 مخاطب

 )بر اساس فلسفه هایدگر و شولتز(

بطن  جایگاه مخاطب در

 ادراکات

 خلق جهان بینی فارغ از زمان و مکان

 مکان -خلق تجربه در بطن زمان

 گذاری یا خلق فضاتأثیر

 دیالکتیک درون و بیرون فضا )خوانش جدید فضا( 

 زمان( -کاراکتر فضا)تجارب زیسته در بطن فضا

خلق تصاویر ذهنی )بر 

اساس مطالعات لینچ و 

 بنتلی(

 به ذهن سپاری سیمای بصری توسط مخاطب خوانایی: سهولت

 تناسبات بصری

 تنوع در ادراکات

 غنای ادراکی

 حس تعلق به مکان

 هویت بخشی در بستر تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ...

 (: پدیدارشناسی ادراک مخاطب از نماهای شهری،)مأخذ: نگارندگان(1جدول)
 

ی اول سواالت در راستای در مرحلهسواالت پژوهش در سه تراز طراحی شدند. ( 1ارائه شده در جدول )بر اساس مدل 

های ذهنی ناشی از دیدن نما های مناسب و نامناسب نما و تداعیپاسخ گویی به انتخاب نما از سوی مخاطب، ویژگی

 جهان و نحوه شناخت و ادراک خود(خودآگاهی ) دیدگاه اساس دو برمرحله دوم  سواالت محوریتطراحی شدند. 

ریزی گردیدند. در بخش خودآگاهی سواالت بر اساس این هدف دنبال طرح آگاهی )نحوه شناخت و ادراک محیط(

 تأثیرگذار خود وجودی ساحت از آگاهی او و مخاطب شناخت در اندازه چه تا نماها اخص طوربه و شدند که محیط

های حسی که از دیدن نما در بیننده که شامل شناسایی حواسی بود که در مرحله ادراک فعال هستند و واکنش اندبوده

 خوانش و محیط به توجه محیط نیز با هدف تعیین میزان از انسان شناخت و ادراک بخش درشود. برانگیخته می

نماها  آیا شدند که شامل موارد ذیل بودند: طرح ریزی محیط به انسان نگرش نحوه مخاطب و طرف از محیطی هایپیام

ادراک  تأثیرگذارند؟ی در شکل نماهای شهری آن باشند؟ به نظر شما چه عوامل ساکنین شخصیت معرف می توانند

 بینید چیست؟نماهای متنوعی که در سطح شهر می شما از نماهای یکنواخت و یکدست شهری و یا

 

 

  اعتباریابی و پایایی پژوهش.1.3
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 تحلیل و بررسی مؤلفه های مؤثر بر ادراک نماهای شهری از منظر پدیدارشناسی

 سروه کریمی، ایرج اعتصام، آزاده شاهچراغی

ها مانند مصاحبه، مشاهده و روش ای ازیق مجموعهطر از که استفاده شدها داده از وتمتفا وهگر سه این پژوهش از در

ن، در چندین مصاحبهشوندگا یتوصیفهاهای مستند به یبندمقولهر عتبااتأمین  ایبرند. بررسی اطالعات به دست آمد

بندی اطالعات مبتنی بر صحت یا سقم گروهی به بحث در خصوص نتایج جمع جلسه از آنان خواسته شد تا به صورت

معماری و های ن شامل اساتید رشتهمحققا سایرنظرات  بپردازند. همچنین از درک نظرات ارائه شده در مصاحبه

یاری گرفته  هانآ صحت و نتایج سیربره، گرفتهشد ربهکا یهاهشیو یرهباهای کیفی درشهرسازی و محققان پژوهش

در همین راستا انجام ی مشابه که هاتحلیل و هامقولهو با مقایسه  هشد منجاا یمقولهبند ،شتهاددایا سیربر شد تا با

 اند، به انتخاب نتایج منطقی بپردازد. گرفته

 

 اطالعات .تجزیه و تحلیل 2.3

 
 مأخذ: نگارنده(حسینی، شهرستان مهاباد)  دکتر ساختمان آزادی، (: چهارراه1تصویر

تر به . نمای قرمز رنگ آن با درختان سبز خیابان برجستهشده است این عکس را به دلیل زیبایی طرح و رنگ انتخاب

های حاشیه خورد. نمای قرمز رنگ آن در تضاد با رنگ سبز درختان موجب جلب توجه مخاطب می شود.چشم می

قرمز بنا جلوه بصری خوبی ایجاد کرده است. بزرگی نما در تناسب با های سفید و خاکستری با رنگ نماکاری در رنگ

رسد کند. نورپردازی ساختمان فکر نکردم، به نظر میطول و عرض ساختمان. استحکام و آرامش را به بیننده القا می

های چند  تواند خوش منظری به شهر ببخشد نه در ساختمانهای بلند و بسیار بلند مینورپردازی برای ساختمان

 .طبقه

 نکات اساسی مورد اشاره استخراج معانی نکات اساسی مورد اشاره

 تم جزیی )کدگذاری باز( تم کلی تم جزیی )کدگذاری باز(

 ساختار کالبدی  کاربری ساختمان ساختمان اداری

 ساختار غیرکالبدی زیبایی رنگ و طرح زیبایی دلیل به

 با خاکستری و سفید های رنگ در نماکاری هایحاشیه

 است کرده ایجاد خوبی بصری جلوه بنا قرمز رنگ
 ساختار کالبدی  ترکیب رنگ و حجم

. ساختمان عرض و طول با تناسب در نما بزرگی

 .کندمی القا بیننده به را آرامش و استحکام

حس آرامش و استحکام ناشی 

 از ساختار کالبدی بنا
 واکنش حسی )خودآگاهی(
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 ی ادراکی: نمودار مراحل تجربه

 

 

 

 

 

   
 یا خانقاه شمزینان، شهرستان مهاباد )مأخذ: نگارنده(. (: مسجد عباس آقا2)تصویر

 

کند. در سبک خود بافت مناسبی دارد، احساس ای را به بخشی از تاریخ جلب میاختیار هر بینندهبافت قدیمی آن بی

این مسجد در چهارراه آزادی واقع مثبت و خوشایندی نسبت به آن دارم و بخشی از احساس نوستالژیک من است. 

وسیع  های مختلف فکری بود. فضای حیاط نسبتاًشده که در جریان انقالب بیشتر از هر نقطه شهر محل تجمع گروه

 .ضای روحانی حاکم بر این مسجد استدهد. این آرامش ناشی از فآن آرامش خاصی به بیننده می

 
 استخراج معانی نکات اساسی مورد اشاره

 تم اصلی)کدگذاری محوری( تم کلی جزیی )کدگذاری باز( تم

 کاربری مذهبی مسجد عباس آقا یا خانقاه شمزینان
 علت انتخاب

 قدمت قدیمی بافت

 تداعی معنا)غیر کالبدی( یادآور تاریخ گرداند. برمی تاریخ از بخشی به را ای بیننده هر

 ساختار کالبدی بافتهمخوانی سبک با  مناسبی دارد. بافت خود سبک در

 حس خوشایند دارم. آن به نسبت خوشایندی و مثبت احساس

 حس نوستالژیک
 واکنش حسی )خودآگاهی(

 است. من نوستالژیک احساس از بخشی

 شناخت موضوع )جهان آگاهی( موقعیت  شده است. واقع آزادی چهارراه در مسجد

 های گروه تجمع محل شهر نقطه هر از بیشتر انقالب جریان در

 .بود فکری مختلف
 تداعی معنا حوادثی که در بنا اتفاق افتاده است.

 دهد. می بیننده به خاصی آرامش آن وسیع نسبتاً حیاط فضای
 فضای روحانی حیاط عامل ایجاد 

 حس آرامش

 فضای کالبدی و غیر کالبدی عامل ایجاد 

 .است مسجد این بر حاکم روحانی فضای از ناشی آرامش این واکنش حسی

(: نمونه فرم اطالعات دریافتی شرکت کنندگان 2)جدول   

 

نحوه تحلیل اطالعات، )مأخذ: نگارندگان(   

 

)خودآگاهی(واکنش حسی   

 شناخت محیط )جهان آگاهی(

 توجه به ساختار کالبدی نما

توجه به ساختار غیرکالبدی 

 نما

ادراک  ارتباط با موضوع

 ثانویه
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 تحلیل و بررسی مؤلفه های مؤثر بر ادراک نماهای شهری از منظر پدیدارشناسی

 سروه کریمی، ایرج اعتصام، آزاده شاهچراغی

  ی ادراکی: نمودار مراحل تجربه

 

 

 

 

 

 

ها به دست آمد یک الگوی ادراکی به شکل زیر از مراحل که از مراحل ترسیمی در کدگذاری بر اساس تحلیل نتایجی

 گیرد. دره نمایی مورد توجه مخاطب قرار میحاصل گردید. مرحله اول زمانی است ک، 4در نمودار شماره ادراک نماها 

ای در ذهن مخاطب شکل اک اولیهسویه بین مخاطب و نما برقرار می شود و از این ارتباط ادر این حالت یک رابطه دو

 گیرد.می
 

 
 کننده و موضوع ادراک، )مأخذ: نگارندگان((: رابطه ادراک 4)نمودار 

والت جزئی  بندی اطالعات سه دسته یا تم جزئی، کلی و اصلی را مشخص نمودند. در مرحله مقدر این مرحله دسته

کردهای شهری هستند. در مرحله شود که شامل طیف وسیعی از عملهای نماها متمرکز میتوجه مخاطب بر کاربری

شود، یا تک بنا و یا در مقیاس ین توجه بر جزئیات نما متمرکز میمورد توجه قرار می گیرد که اتر، مقیاس نما کلی

های نوساز و یا قدیمی و سنتی گیرد که شامل بخشمخاطب قرار می شهری و در مرحله سوم نوع بافت نما مورد توجه

  منعکس شده است. 5اشند که در نمودار شماره بشهر می
 

 
 (: مقوله بندی نماها بر اساس ادراک مخاطب، )مأخذ: نگارندگان(5)نمودار 

 

گیرد بر دو وجه متمرکز از نماها در ذهن مخاطبین شکل می ای کهبندی اطالعات ادراک اولیهبر اساس تحلیل و دسته

که مخاطب هیچ آشنایی و یا تجربه ذهنی و یا سابقه قبلی از نماها ندارد. در این حالت ادراک است: دسته اول: زمانی

شود. متمرکز میهای نما مخاطب بر کیفیت و کمیتتوجه شود. بدین معنا که ظاهری متمرکز میاولیه بر ساختار 

 موضوع ادراک ادراک کننده

 مرحله اول: برقراری ارتباط 

 مرحله دوم: اثرگذاری 

 ادراک اولیه از طریق حواس ظاهری

کلی بر تم )مقوله( 

 مقیاس نما توجه دارد

 

تم )مقوله( جزیی به 

 کاربری توجه دارد

 

تم )مقوله( اصلی بر نوع بافت 

 شهری توجه دارد

 

 واکنش حسی )خودآگاهی(

 شناخت محیط )جهان آگاهی(

 توجه به ساختار غیرکالبدی 

 تداعی معنا )غیرکالبدی(

 ادراک ثانویه ارتباط با موضوع

 توجه به ساختار کالبدی 

کنندگان و نحوه تحلیل اطالعات، )مأخذ: نگارندگان((: نمونه فرم اطالعات دریافتی شرکت 3)جدول   

 



35 99شهریور ، 38، شماره 16دوره  

3 
344-360 

شود. در این حالت ادراک اولیه بر تداعی ه شده قبلی روبرو میکه مخاطب با یک نمای آشنا یا تجربدسته دوم: زمانی

معانی کالبدی و یا گردد که این تجارب نیز در دو بخش تداعی جارب زیسته فرد از نما متمرکز میمعانی و یا ت

 وند.  شندی میبدسته 6غیرکالبدی نما در نمودار شماره

 
 ، )مأخذ: نگارندگان( (: مراحل شکل گیری ادراکات اولیه در ذهن مخاطب6)نمودار

 

 : بندی شده استتقسیم 4و در جدول شماره  کندبدی مخاطب موارد زیر را ادراک میکالدر زمینه ساختارهای 

 تم )مقوله( جزیی تم )مقوله( کلی تم )مقوله( اصلی

 ساختار کالبدی

 تک بنا

 کلیت نما

طرح، شکل و فرم، حجم و اندازه ، سبک، ارتفاع)تعداد 

طبقات(، مصالح، قدمت ، سازه، رنگ، جدید و به روز 

 بودن، دید و منظر، تناسبات بین پر و خالی نما

 اجزاء نما
پنجره، ورودی، بالکن، پله ، نرده، گلدان، شکل و فرم 

 پشت بام، رنگ شیشه ها

موقعیت مکانی ساختمان، سطح اشغال بنا، ترکیب فضای سبز در ورودی بنا یا اطراف 

داخل یا مجاورت بنا، بافت آن، وجود امکانات مختلف مانند مراکز تجاری و غیره در 

 محیط طبیعی اطراف بنا، نوع معماری و کاربرد بنا، نما بیانگر کارکرد بنا

 نمای شهری

دید و منظر ، سبک ، قدمت ، ارتفاع  ، ترکیب با محیط طبیعی، تقابل نمای قدیم و 

جدید ، خط آسمان، اتصال به بافت نمای شهری یا انفصال از آن، رعایت اصول 

 شهرسازی در طراحی ، تراکم ، شکل و فرم ، موقعیت مکانی

 ( : ساختارهای کالبدی مورد توجه مخاطب در ادراک نما، )مأخذ: نگارندگان(.4)جدول 

 :قابل مشاهده است 5که در جدول شماره  کندبدی مخاطب موارد زیر را ادراک میدر زمینه ساختارهای غیرکال

 تم)مقوله( کلی :  تم )مقوله( اصلی

ساختار 

 غیرکالبدی

زیبایی یا زشتی، هماهنگی یا ناهماهنگی در طرح نما ، هماهنگی یا ناهماهنگی در بافت شهری، حسی که مخاطب 

از نما می گیرد، زنده شدن خاطرات )حس نوستالژیک(، سلیقه و خوش فکری یا بی سلیقگی طراح یا صاحب بنا، 

افراد غیرمتخصص و سودجو در طراحی بناها، توجه و یا عدم توجه به حقوق  ناکارآمدی روش طراحی ، دخالت

همسایگان از نظر دید و منظر، محرمیت و سایه اندازی فضاها، نظم و ترتیب، هماهنگی و یا ناهماهنگی نما در مقایسه 

ش فکری صاحب بنا، با ارزش ریالی زمین شهری، ادراکات غیر بصری دریافتی از بنا و محیط پیرامون، سلیقه و خو

 حوادثی که در فضا اتفاق می افتد، امنیت، سبک زندگی مردم

 شکل گیری تداعی معانی در ذهن مخاطب شکل گیری ساختار در ذهن مخاطب

 ادراک اولیه 

 معانی کالبدی ساختار کالبدی ساختار غیر کالبدی معانی غیر کالبدی
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 (: ساختارهای غیرکالبدی مورد توجه مخاطب در ادراک نما، )مأخذ: نگارندگان(5)جدول

 

 .مفاهیم ادراکی مخاطب با مشاهده نما4.3

ــاطب شکل حسی اولیه در ذهن مخ است که از ادراکاتمفاهیم دهد تفاقاتی که در جریان ادراک رخ مییکی از ا

گردد. دسته اول مربوط به مفاهیمی هستند که بیننده تر میانی موجب تجربه ادراکات حسی عمیقگیرد و همین معمی

به عنوان مثال شکل  نماید.کلی فضاهای دیگر را ادراک مییا مخاطب از موضوع، تجارب ذهنی مربوط به ساختار و فرم 

دسته دوم ها و یا مراکز تجاری و غیره  است. ها و کاخهای مسکونی خاص مانند هتلفرم ساختمان گرو فرم نما تداعی

مربوط به مفاهیمی هستند که بیننده یا مخاطب از موضوع، تجارب ذهنی مربوط به ساختارهای غیرکالبدی تجربه 

به عنوان مثال ورودی سنتی بازار  اید.نمیا خاطرات نوستالژیک را ادراک میشده مانند حوادث، وقایع و احساسات و 

اهلل و آغاز و ورود و شروع است و یا اینکه با دیدن نماهای مخروبه حس فضای گر کلمه بسمدر ذهن مخاطب تداعی

 شود. دوران جنگ تحمیلی و ناامنی در مخاطب تداعی می

ای حسی و ههای عقلی و واکنشو تحلیل آورند که شامل تجزیههایی را در افراد پدید میاین ادراکات اولیه واکنش

گذارند: اول اینکه شخص در جریان ادراکات با وجوهی ها بر دو جنبه وجودی تأثیر میعاطفی هستند. این واکنش

باشند. دوم اینکه محیط ظاهری و تأثرات روحی و روانی می گردد که شامل حواسنهان از ساحت انسانی خود آشنا میپ

جتماعی گردد. این محیط هم جنبه روابط و تعامالت اکند و از تأثرات آن آگاه میر میآن ارتباط برقرا با شناسد ورا می

  قابل مشاهده است. 7حیطی، که در نمودار شماره های مگیرد و هم جنبهرا دربر می

 

 
 (: مراحل کلی ادراک نماهای شهری، )مأخذ: نگارندگان(7)نمودار

 

 (خودآگاهی.نما عامل شناخت خود )5.3

های مرلوپونتی بوده است؛ بدین معنا که ودشناسی از وجوه محوری در اندیشهکه پیشتر نیز اشاره شد مبحث خچنان

باالتر ادراکات مرحله ی  آورد.بات این شناخت را فراهم میانسان مرکز هستی و ادراکات است و ادراکات محیطی موج

شناخت، علم و آگاهی )ادراکات ثانویه، 

 ادراکات مرحله ی باالتر(

خلق تجارب 

زیسته 

 جدیدتر

 خودآگــاهی

)شناخت ابعاد وجودی خود شامل 

ادراکات، برانگیختگی احساسات و 

 عواطف، تفکر و تعقل(

 جهـان آگاهی

)شناخت محیط و جایگاه انسان در 

 ادراک اولیه
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ها و روانی خود به آگاهی، شناخت و علم دست یابد. از جمله آن شوند که انسان بر وجوه مختلف روحیموجب می

ه هستند. از واسطبیو ادراکات شهودی هستند که عموماً های حسی واکنش از حواس ظاهری و ادراکات ظاهری ناشی

المسه،  ،ییشنوا ،ییایشامل حواس بوادراکات غیربصری ، صریعالوه بر ادراکات بتحلیل اطالعات مشخص گردید که 

بازسازی فضاهایی این حواس عامل مشاهده نماها با محیط درگیر شدند. در جریان  یابیگرما و سرما و جهت ،ییچشا

شدند که ممکن است حتی دیگر وجود خارجی و فیزیکی نداشته باشند. به عنوان مثال یکی از در ذهن مخاطب 

ها ان با بوی شیرینیاش شناخت آن مکاطرات کودکیکند که در خاشاره میمخاطبین به یک مکان شیرینی فروشی 

اش دوباره کودکی های دوراناما با دیدن آن مکان بوی شیرینی که آن مغازه آنجا نیستامروزه با وجود این درآمیخته و

بهتر  دهند. به عبارتدارد که فضای بازار را تشکیل می شود. فرد دیگری از بازار تداعی صداهایی رابرایش تداعی می

 کنند.  ماها ادراکات حسی را فراخوانی مین

هستند که در جریان ادراک نما در افراد ایجاد  عاطفیحسی و های از دیگر وجوه شناخت ساحت وجودی واکنش

های حسی مثبت و شوند. بر اساس نتایج حاصل از اطالعات به دست آمده ناظرین نماهای شهری دو دسته واکنشمی

 یراحت(3ی،سرزندگ( 2، جانیوه یشاد( 1های حسی مثبت کنند که شامل واکنشجریان ادراک تجربه میمنفی را در 

( 9، قدرت و عظمت( 8، استقامت و صالبت( 7، و تعلق به مکان یدلبستگ( 6، آرامش( 5، تیامن( 4، تیمیو صم

 ( 3، عدم آرامش( 2،و فشار ی، خفگیدلتنگ( 1 منفی شامل های حسیو واکنش لذت (11ی و تازگ( 10ی، ندیخوشا

، و تنفر یگانگیب( 7، سقوط( 6ی، شهر یبافت های در سردرگم(5ی، روح یترس و دلهره، اضطراب و آشفتگ( 4ی، ناامن

 ی هستند. ناراحت تأسف و ،یدلزدگ (9و  ندیناخوشا( 8
 

 

 

  (جهان آگاهیعامل شناخت محیط )نما .6.3

یا ناآگاهانه از محیط  هایی که به صورت آگاهانهی پیامانسان نیز به وسیلهعالوه بر اثرات محیطی بر روان و ادراک، 

خش که مخاطب با بپردازد. این خوانش بر دو وجه عمده استوار است: اول ایندارد به خوانش موضوع میدریافت می

وم مسایل محیطی کند و دکند، ارتباط برقرار میزندگی می ای که در آنهای جامعهروحیات و ابعاد روانــی انسان

ش روابط گردد. مجموعه شناخت این دو وجه منتج به خوانها آگاه میگیری موضوعات را درک و از آنحاکم بر شکل

ی سازندگان یا صاحبان بنا دهنده روحیهتواند نشانمینما که آیا اینگردد. در خصوص انسانی و روابط محیطی می

 یمسائل اقتصاد( 1عوامل دیگری مانند  نظر موافق داشتند و مخالفان این نظر قیقکنندگان در تحباشد بیشتر شرکت

 یاجتماع تیموقع( 3دخالت مهندسین و طراحان در طرح نما و انعکاس روحیات آنان،  (2، صاحب بنا ایسازنده  قهیو سل

گیری نماها را مقدم بر روحیات سازندگان می دانستند. را در شکل نماها در بافت محلهکلی  فرمحاکمیت  (4 ،صاحب بنا

فرهنگ و اقتصاد حاکم بر  شهری در مقیاس از بررسی و تحلیل اطالعات مشخص گردید که غالب شرکت کنندگان 

کنندگان عواملی که تنوع در نمای شهری نشانه چیست شرکتدانند. در زمینه اینمی هانما گیریشکلشهر را عامل 

سازندگان  قهی( سل3ف، محالت و اقشار مختل صی( عامل تشخ2 ی، طبقات شهر کیو تفک یاختالفات اقتصاد( 1 مانند

 جادی( ا6ی، و شهر یفضاها تیعدم امن ایو  تی( امن5، شهروندان  ینیو اصالت شهرنش یفرهنگ ی( تفاوت ها4، بناها

( از 2ی، و حس زندگ ییبای( ز1ای از نیز نشانه را بیان نمودند. از نظر آنان نماهای شهری یکنواخت در شهر ییخوانا

راحت تر  ی( زندگ4،  یدور از شکاف طبقات یستیو همز یو هماهنگ ی( هارمون3ی، بردن اختالف طبقات شهر نیب

 است.  آرمانشهر ی( حرکت به سو5و شهروندان  یبرا



 35

6 

 تحلیل و بررسی مؤلفه های مؤثر بر ادراک نماهای شهری از منظر پدیدارشناسی

 سروه کریمی، ایرج اعتصام، آزاده شاهچراغی

 

 گیری نتیجه

 قرار پرانتز در برای است. فراخوانی دانش بر مقدم که دنیایی به بازگشت برای است فراخوانی ،پدیدارشناسانه فراخوان

 فرض این بر مبتنی پدیدارشناسانه رویکرد در اصلی نکته. است جهان -زیست به بخشیدن تقدم و مادی دنیای دادن

 و آوردمـی وجود به را دیگری آن یک هر که ایگونه به اند؛تنیده درهم تنگاتنگ صورت به محیط و مردم که است

تحلیل نماهای در عنوان یک الگوی نو  ،بررسی ادراک از دیدگاه نظریات پدیدارشناسی تفسیری  نمایدمی منعکس

ارتباط از کند. این ی اول با موضوع ارتباط برقرار میشهری نتایجی به شرح زیر را شامل گردید. مخاطب در مرحله

گیرد. این ای در ذهن مخاطب شکل میات اولیه، ادراکارتباطاین برقراری گیرد. از ـــورت میطریق حواس ظاهری ص

صورت فیزیکی و کالبدی را درک  مخاطب یاساختاری، ادراکات شامل دو وجه ساختاری و معنایی است. در وجه 

 نماید )مانندو یا وجوه غیرکالبدی را ادراک می، رنگ، شکل، طرح ، فرم، موقعیت مکانی و ...( کند )شامل اندازهمی

 عناصریاعی معانی نیز به همین صورت است و عوامل اجتماعی، اعتقادات و باورها، سطح اقتصادی و ...(. در بخش تد

 و حوادث خاطرات، یا فیزیکی ساختارهای توانندمی نماها مقیاس و ارتفاع مکانی، موقعیت جزئیات، فرم، و شکل مانند

اطب را به سطوح باالتر مجموعه ساختار و معنا ادراک مخ .نمایند تداعی یا و بازنمایی را ناظرین شده تجربه رویدادهای

شناخت جهان و و گیرد که در دو شکل خودآگاهی ن بخش علم، آگاهی و شناخت شکل میدهد و در ایارتقاء می

 حواسخود از جمله  وجودی های ساحت بر را انسان نماها خود، شناخت بخش کند. دراطراف بروز میمحیط ادراک 

 و شهودی ادراکاتاین . شوندآگاه تر ساخته و سبب تجلی احساسات نهفته می عاطفی حسی های واکنش و ظاهری

 روحیات عالیق و  شناخت اول. کنندمی شناسایی را عمده وجه دو نماها محیط، شناخت بخش در هستند. واسطهبی

 عمده عوامل دیگر سوی از سازند.و در نماها آن ها ار منعکس می کنندمی زندگی شهری فضاهای در که مردمی کلی

 و اقتصاد شهری مقیاس در ناظرین حاضر، پژوهش درکه  شوندنیز ادراک و شناخته می نماها شکل بر مؤثر محیطی

ی این دو وجه شناختی، تجربه زیسته حاصل ترکیب و تعامل .اندنموده نماها معرفی گیری عوامل شکل را فرهنگ

شود؛ یا به صورت درونی است و سبب تجربه جدید به دو صورت نمایان میدهند. این شناخت و جدیدی را شکل می

 و رفتار ساختار، در تبدیل و شود و یا به صورت اثرگذاری بیرونی است و سبب تغییرمی معرفت و علم سطح ارتقای

 گردد. فضا می
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ادراکات مرحله ی باالتر(شناخت، علم و آگاهی)ادراکات ثانویه،   

 تجربه زیسته جدید

 اثرگذاری درونی

 )ارتقای سطح علم و معرفت(

 اثرگذاری بیرونی

 )تغییر و تبدیل در ساختار، رفتار و محیط(

 مخاطب
 موضوع

توجه مخاطب بر یک نمای خاص  مرحله اول:  

از طریق حواس ظاهری  اثرگذاری مرحله دوم:  

 جهـان آگاهی

 

 )شناخت محیط و جایگاه انسان در محیط( 

 خودآگــاهی

برانگیختگی )شناخت ابعاد وجودی خود شامل ادراکات، 

 احساسات و عواطف، تفکر و تعقل(

 ادراک اولیه نماها 

 شکل گیری ساختار در ذهن مخاطب شکل گیری تداعی معانی در ذهن مخاطب

 ساختار غیرکالبدی ساختارکالبدی تداعی غیرکالبدی تداعی کالبدی

(: مدل ادراک مخاطب از نماهای شهری، )مأخذ: نگارندگان(8)نمودار  
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 :منابع و مآخذ

 ها:کتاب

 انتشارات سمت. ترجمه سید کمال خرازی، تهران: .روانشناسی شناختی (.1395. )استرنبرگ، رابرت ج

 .ثمین پخش و نشر :تهران .طراحان برای محیط روانشناسی الفبای .(1391). بزرگ حمیدهجانشاه؛ بزرگ،  پاکزاد،

 .هنر فرهنگستان انتشارات: تهران .مکان پدیدارشناسی .(1394). پروین پرتوی،

 رامین قدس، تهران: پرهام.ت، معماری و ادراکات حسی، مترجم چشمان پوس (.1393. )پالسما، یوهانی

. (شهرسازی و معماری در محیطی روانشناسی کاربرد) محیط در محاط .(1395). بندرآباد علیرضا و آزاده شاهچراغی،

 .دانشگاهی جهاد انتشارات: تهران

 انتشارات: تهران، برازجانی نوروز ویدا ترجمه .مکان و معنا: معماری از ایگزینه .(1395). نوربرگ کریستیان شولتز،

 .نقش پرهام

 .نقش پرهام انتشارات: تهران، برازجانی نوروز ویدا ترجمه. معماری و فضا وجود، .(1393). نوربرگ کریستیان شولتز،

 .  نی نشر: تهران ،جلیلی هادی ترجمه .کیفی تحقیق بر درآمدی .(1391). اووه فلیک،

 ،فرعینی علیرضا دکتر ترجمه .محیط طراحی در رفتاری علوم نقش معماری. نظریه آفرینش .(1391). جان لنگ،

 تهران. دانشگاه انتشارات

. تهران: کیفی شناسی روش در عملی هایرویه و مراحل ؛2 روش ضد کیفی، تحقیق روش (.1392). احمد محمدپور،

 شناسان. جامعه انتشارات

 مقاالت: 

ساختارشناسی مفهوم رضایتمندی مسکن با رویکرد " (.1399). منش، کمالر. ذبیحی، حسین. رهبریاصالنیان، یاشا

مطالعات  فصلنامه ".(و چند مجتمع مسکونی در زنجان المسالنمونه موردی: خانه قاجاری شیخ)فلسفه پدیدارشناسی 

 .26-48، صص37شماره  ، یالمهنر اس

 و پرستاری فصلنامه ".پدیدارشناسی: کیفی تحقیق شناسی روش" (.1391)عبدالحسین و دیگران.  سیگارودی، امامی

 .56-63، صص68 نگر، شماره جامع مامایی

 رویکرد با شهری طراحان و مردم میان شهری منظر یتجربه تطبیقی سنجش" (.1393. )سارا ریگی، امیری

 و معماری دانشکده خمینی، امام المللی بین دانشگاه. "(کرج گوهردشت اصلی خیابان: موردی نمونه)پدیدارشناسی

 شهرسازی.

 حکمت اطالعات ماهنامه ".مصطفوی الملوکشمس دکتر با گو و گفت در پدیدارشناسی جنبش" .(1394). علی بابایی،

 .12-16، صص 5شماره  ،معرفت و

 تهران. دانشگاهتهران:  ".متدولوژی و اصول: مکان پدیدارشناسی" .(1382). پروین پرتوی،

، 52 شماره ،صفه شهرسازی و معماری تخصصی نشریه. "معماری در پدیدارشناسی درباره" .(1390). مصطفی پورعلی،

 .20-29صص 
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 کریستین دیدگاه از شهرسازی در آن مراتب و ذهنی تصویر و مکان مفهوم" .(1389). حسنعلی و دیگران پورمند،

 .79-92، صص26 شماره شهری، مدیریت فصلنامه ".پدیدارشناسی رویکرد در شولتز نوربری

 فصلنامه ".شناختیبوم شناسیروان نظریه اساس بر ایرانی باغ محیط ادراک فرآیند تحلیل" .(1388). آزاده شاهچراغی،
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