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             1ریم کاظمیم                                              سخن آسمانی                                                                

 2"ریاکار ظاهر عملش زیبا و باطنش زشت و بیمار است."اَلْمُرَائِی ظَاهِرُهُ جَمِیلٌ وَ بَاطِنُهُ عَلِیل "امام علی علیه السالم:

و در اصطالح این که انسان بخواهد با نشان 3ریا در زبان عربی از ماده )روی( یا )رای( به معنای تظاهر و ظاهرسازی است

دادن اعمال و کارهای نیک خود به دیگران نزد آنان اعتبار و منزلت کسب کند و قصد او برای خداوند نباشد. در اصل ریا 

باشد. ریا عملی برای دیدن دیگر مردمان است. در اصطالح شرعی آن نوعی فریب و فریبکاری است و نقطه مقابل اخالص می

لت در دل مردم را داشته باشد که در این صورت به تعبیر دین اسالم  نفاق و است که آدمی در انجام عبادات، قصد کسب منز

فریبد ولی در اصل خود را کند که خدا و دیگران را میداند و گمان میمنافق  است. کسی که خود را مومن و معتقد می

 4گیرد.فتاری شکلتواند به صورت گفتاری و رفریبد. البته ریا مخصوص اعمال عبادی نیست و در عمل میمی

کند و رفتار ریاکارانه انسان را به واژه ریا در قرآن مجید پنج مرتبه به کار رفته است و خداوند از آن به عنوان شرک یاد می

اما الزم است بدانیم که هر عمل نیک آشکاری ریاکاری نیست و حتی گاهی موارد تاکید شده است  5دهد.کفر او نسبت می

سان آشکار انجام شود تا سرمشقی برای دیگران باشد و انجام اعمال نزد خداوند به قصد و نیت انسان از آن که؛ اعمال خوب ان

عمل بستگی دارد و چنانچه اهداف انسان از آن اعمال دنیوی بوده و به منظور کسب محبوبیت و شهرت اجتماعی، یاکسب 

تن زهد و تدین خود باشد ریاکاری است. آنانی که به خیال مقام و ثروت و گرفتن امتیازات اجتماعی و یا به نمایش گذاش

کران او هستند و ایمان آنها متعال و علم بیالهی خداوند اند اما در اصل جاهل و نادان نسبت به عظمتخود زرنگی کرده

 ضعیف است و ریشه در کفر آنان نسبت به خداوند دارد.

 6"تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشودگرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود        "

بار نمایی افراد؛ نه تنها برای شخص ریاکار عواقب بدی دارد که برای کلیت جامعه نیز زیانمتاسفانه وجود ریاکاری و زهد

باشد؛ که از جمله پیامدهای آن برای شخص ریاکار متوان به باطل بودن اعمال نیک او نزد خداوند، که به فرموده می

؛ محروم شدن از محبت 7«تمام کارهای نیک مورد قبول خدا است جز عملی که از روی ریا باشد»السالم(: صادق)علیهامام

کنند...کسانی که کسانی که اموال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می"خداوند و همدلی با شیطان، که در کالم الهی 

 روز قیامت و پیشگاه الهی اشاره نمود. و در نهایت شرمساری در 8"شیطان قرین او باشد

 ار خواهد بودکه روز حشـر و جـزا شرمس        بسی امام ریایی و پیشوای بزرگ 

 9ی نیندیشی         که حال بی خبران سخت زار خواهد بودـچرا زحال قیامت دم

                                                           
 . کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی1 

 1614،ش6،ص 1غررالحکم،ج. 2 

 محمد معین،فرهنگ فارسی،ذیل واژه ر. .3 

 .6،ص1359احمد فهری ،بحثی پیرامون ریا، .4 

 38؛نساء،264؛بقره،111قرآن مجید،کهف، .5 

 227،غزلدیوان حافظ .6 

 281،ص75محمدباقر مجلسی،بحاراالنوار،ج .7 

 38قرآن،نساء، .8 

 23سعدی،گنجور،قصیده شماره. 9 
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د است؛ زیرا ریاکاری جزء رذایل اخالقی اما به غیر از آثار فردی ریا، پیامدهای وجود و گسترش ریاکاری در جامعه بسیار ب

برد. چرا که بنیان هر اصلی در جامعه بسیار زشت و نکوهش شده است، که بنیاد اعتماد در جامعه را هدف گرفته و از بین می

بر اعتماد عمومی قراردارد و عدم وجود آن در عشق و تشکیل زندگی خانوادگی، در تجارت و معامالت اقتصادی، شریک شدن 

های مذهبی، در دین و عالمان دینی و باالتر از همه در دیپلماسی و پیشوایان سیاسی ، حتی عزاداریدر غم و شادی دیگران

گردد. که در اصطالح جامعه شناسان به چنین فرهنگی ظن و سلب امنیت میباعث از بین رفتن آرامش مردم و افزایش سوء

ال بوده و باور قلبی به آن وجود نداشته، و تنها افراد جامعه آن را به حالت نقاب در جامعه که ارزشهای آن همواره در حال زو

آن هم بیماری از نوع واگیردار که با ریختن قبح آن و شناخته شدن به عنوان  1گویند.زنند فرهنگ بیمار میبه چهره می

  2یابدعامل موفقیت افراد روز به روز در جامعه افزایش می

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 6تمدن ایران و اسالم،صعلی اکبر والیتی،فرهنگ و  .1 

 in,fa,shafagna.comمصاحبه دکتر قرایی مقدم شفقنا،. 2 
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 1رحمتی منیژه                      زبان الگو در معماری و شهرسازی سنتی ایران                                     

 چکيده

را توانیم دنیای اطراف خویش های الزم جهت شکل دهی به محیط هستند. از طریق بازشناسی آنها میالگوها، حاوی قابلیت

ای را بر زندگی خویش بر اساس آن میزان تأثیر هر مؤلفهدرک نموده و نوعی زبان توصیف و تحلیل را شکل دهیم که 

های کشورهای غربی را الگو و سرمشق خود اندرکاران امر شهرسازی و معماری، شیوهدریابیم. واقعیت آن است که اغلب دست

م سازمان یافته برای این امر وجود ندارد و نگارنده اعتقاد دارد نبود الگو یکی دهند. در شهرهای سنتی ایران یک نظاقرار می

توان این مسئله را تا حدی حل کرد. زبان الگو برگرفته از فرهنگ، الگوی هاست و با پیدا کردن یک زبان الگو میاز پاسخ

ورد که بین حوزه زبان الگو و معماری و آرویدادها در فضا و چیستی فضاست، پس این جرقه را در ذهن پژوهشگر پدید می

زبان الگوی معماری و شهرسازی سنتی »توان به ارتباطی رسید و بتوان به مدلی ارتباطی از شهرسازی سنتی ایرانی می

های فرهنگی و ایرانی در معماری و شهرسازی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در حفظ و ارتقای ویژگیدست یافت. « ایران

معماری و شهرسازی ی آینده است. بدین ترتیب این مقاله سعی در اثبات وجود یک زبان الگویی تعمیم پذیر برای شهرها

که از طریق شناسایی اجزاء این زبان از است که بوسیله آن بتوان ساخت و ساز را برای شهرها ساماندهی نمود. سنتی ایرانی 

ای ماندنی و قابل محاوره )استفاده( تدوین نماید. نده به آن، زبان را به شیوهگذشته تا حال و با پیش بینی و پیوند مفاهیم آی

ای در به این ترتیب زمینه فرهنگی ایرانی، اقلیم، نیازهای جامعه و تداوم تاریخی زبان مورد نظر از گذشته تا آینده، نقش ویژه

 تدوین آن دارد. 

 ی سنتیالگو، زبان، زبان الگو، شهرساز كليدی: هایواژه

 مقدمه 

گیرد تا به شود که فرد آنرا به کار میزبان به عنوان وسیله انتقال افکار و بیان احساسات )یا ارزش های( جامعه شناخته می

( و زبان طراحی 1374مجموعه آنچه در ذهن خود قرار دارد، لباس لفظ بپوشاند و آن را به دیگران عرضه کند. )باطنی،

کند. این پوشاند و آن را به دیگران عرضه میبه ذهنیات و ساختار معنایی جامعه لباس کالبد می شهری نیز ابزاری است که

های فرهنگیِ ایرانی پژوهش با توجه به مسئله مذکور، شهرسازی را به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در حفظ و ارتقای ویژگی

شود. از هزار سال پیش در آثار تألیفی معماری دیده می2حدود  نماید. اشاره و پرسش از الگو ازدر شهرهای آینده معرفی می

ها، معابد و ابنیه عمومی را ی مختلف بناهای یونانی شامل خانههاگونه« ده کتاب معماری»ویتروویوس که در اثر مشهور خود 

وعات گونه شناسی وتدوین با منظور دستیابی به الگوی آنها، دسته بندی کرده است. تا امروز دهها کتاب و رساله در موض

اند و هم اکنون نیز این موضوع در بسیاری از الگو، نگاشته شده که همگی بر نقش و تأثیر الگوها بر طراحی، تأکید داشته

های مختلفی از های اخیر در رشته( زبان و زبان شناسی در دهه1385های جهان به بحث گذاشته شده است. )سامه،دانشگاه

( بر اساس ساختار زبان به 1979شهرسازی مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. کریستوفر الکساندر)جمله معماری و 

( نیز سعی داشته است 1972پردازد. تقریباً همزمان با او جفری برودبنت)معرفی یک زبان الگویی برای طراحی شهری می

در همان دهه با تلقی معماری به عنوان یک نظام  زبان معماری را تدوین نماید. همچنین مایکل گریوز 2ژرف ساختهای

کند. چارلز جنکس ای را پیشنهاد میهای زبانی، الگوی معماری استعارهدار فرهنگی و با استفاده از مفاهیم خاص نظریهمعنی

اتجدد، در کتاب معروف خود زبان معماری فراتجددگرا، با بهره گیری از تمامی تجربیات معماری فر 1987نیز در سال 
                                                           

 دانشجوی دکتری شهرسازی،  عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه شیخ بهایی اصفهان .1 
manizhehrahmati@gmail.com, m.rahmati@shbu.ac.ir Email: 

2. deep  structure 
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معماری تجددگرا را نقد و خصوصیات معماری فراتجدد به مفهوم وسیع آن که طراحی شهری را نیز در بر دارد، با استفاده از 

های دهد که زبان و نظریهنماید. این تجربیات و سایر مطالعات انجام شده در این زمینه نشان میمفاهیم زبانی توصیف می

باشند. « شهرسازی سنتی»ها و همچنین های غیرزبانی در سایر حوزهناسبی برای تدوین نظریهتوانند پایه نظری مزبانی می

شود و ضرورت ( بر همین اساس در این مقاله سعی شده به طور خاص به شهرهای سنتی ایران پرداخته می1379)فریادی، 

 وجود زبان الگو در آنها به تأیید و اثبات رسیده است.

 زبان -1

های معتبر علمی و نیز نظریه پردازی های اندیشمندان بزرگ عصر حاضر چون هایدگر یا چامسکی، دیگر نباید فتهبر اساس یا

به پدیده زبان تنها به عنوان یک ابزار نگریست. زبان عرصه گسترده و عمیقی است که موجودیت انسان و جوامع انسانی و نیز 

دهد. تا آنجا که شاید بتوان گفت که انسان در زبان زنده و ظهور به آنها میماهیت فرهنگی آنها را محقق نموده و مجال بروز 

پذیری است که بوسیله یکسری لغات معنی و قواعد دستوری مشخص، زبان دارای نوعی خاصیت تعمیم (1382است. )براتی، 

ای خاصیت خالقانه است به این سازد. از سویی دیگر زبان داربیان اندیشه و درک آن را در یک جامعه خاص امکان پذیر می

سازد و باعث خلق های افراد را فراهم میمفهوم که استفاده از همان لغات و قواعد مشخص امکان بیان انواع گوناگون اندیشه

 (1379دهد. )فریادی، شود که هر یک ذهنیت خاص گوینده را انعکاس میهای مختلفی میمتن

 زبان، محيط و فضا -2

های مرتبط با ادراک محیط و فضا، بسیار به آن توجه که اخیراً، هم در عرصه زبان شناسی و هم در موضوعیکی از مباحثی 

توان از مهمترین شده است بحث نقش و اهمیت زبان در فرآیند ادراک انسان از محیط است. فعالیت مؤثر در فضا را می

شناختی بسیار پیچیده فضایی -ها نظام های ادراکیفعالیتضروریات بقای حیات فردی و اجتماعی انسان دانست. الزمه این 

تواند در نحوه ادراک، تعبیر و توانند متفاوت باشند. این تفاوت میاست. زبان ها، به لحاظ تبیین فضا و اجزاء و عناصر آن، می

های اطراف خود و انسان ای، برای برقراری ارتباط متقابل با محیطشناخت محیط و فضای زیست باشد. انسان، در هر جامعه

( زبان در جریان ارتباط با محیط 1382مجبور به کسب یک دانش زبانی درباره فضا و نحوه استقرار اشیا در آن است. )براتی، 

کند. از یک سو استفاده از زبان برای نامیدن اجزا و عناصر محیطی، به نوعی، تجزیه و افراد جامعه دو نقش مهم بازی می

ها و محدودیت مغز انسان جهان را برای او قابل درک ای بسیار کوچک و منفک است که با توجه به توانمندیجهان به اجز

کند. از سوی دیگر، و در مقابل این نقش جزء گرایانه، زبان به واسطه وجود سازمان و ساختار خاص خود یک ماهیت می

شوند پیوند و فاهیمی که ظاهراً به طور مجزا ساخته و بیان میگرا دارد. به همین علت، در بستر کلی خود، بین لغات و مکل

های همزمان جزء گرا و کل گرا دانست. زبان به توان زبان را دارای خاصیتکند. در نتیجه میوحدتی ناپیدا را برقرار می

ار گویشوران خود قرار ها و ساختار خاص خود، امکان درک، طبقه بندی، شناخت و تحلیل جهان را در اختیواسطه توانمندی

اند درک انسان از محیط و فضا را امری دهد. هر چند تفکرات و روش های جزء گرایانه و کمی گرایانه اغلب سعی کردهمی

ها در اقصی نقاط عالم نشان دهند، با ظهور نظریات جدید این مدعا دیگر پذیرفتنی نیست، مطلق و واحد بین همه انسان

« زبان فضایی»تقال اطالعات فضایی به دیگران، نیاز به کسب دانش خاصی دارد که اصطالحاً آن را انسان برای فضا و ان

 (1382گویند. که البته درک و شناخت فضایی اشیاء مقدم بر کسب زبان فضایی خواهد بود. )براتی، 

 الگو  -3

کنند. بر این اساس یک کارکرد را ممکن میالگوها را می توان رویکردی به معیارها و سنجه هایی دانست که امکان بهترین 

ترین و کارآمدترین راهکار را در پاسخگویی به نیازهای یک سیستم ای کامل است که بهینهای بارز و سنجهالگو، شاخصه
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ین گردد که به تبیین و تعیبرمی 2و ایشیکاوا 1کند. بکارگیری الگوها در معماری به تحقیقات کریستوفر الکساندرفراهم می

شود که برخی از این الگوها جهانشمول تر و برخی بومی تر و مختص فرهنگ آمریکای شمالی الگو در طراحی منجر می 253

های مختلف یک دسته بندی برای دستیابی به چارچوب فکری در حیطه نگرش به باشند. در این قسمت با بررسی نگرشمی

 گیرد.ها و تدابیر در جهت شناخت عمل بر مبنای آن صورت میدر شهرسازی و معماری، و راهبرد« الگو»موضوعیت 

 

 انواع الگو راهبرد ویژه رویکرد

 الگوهای محیطی تعیین کننده اصلی گونه های معماری هستند. نگرش محيطی

الگوهای -الگوهای زیست محیطی

الگوهای -فرآیندهای  زیستی انسان

 فرآیندهای محیط طبیعی

 نگرش كالبدی
امی بر جای مانده از جریانات محیطی گذشته بر گونه ها در طول به عنوان نظ

 زمان هم اکنون واجد هویت های خاص و اطالعات ارزشمندی هستند.

 الگوهای عملکردی )فضا(

 الگوهای ساختاری )فرم(

 نگرش رفتاری
الگوهای شناخت و رفتار در فرآیند تطبیق با محیط یا تأثیر از آن برای ایجاد 

 محیط کالبدی شکل می گیرند.سازگاری در 

 الگوی رویداد رایج در محیط

 الگوی فعالیت ها و رفتارهای انسان

 الگوی جاری رفتار انسان در محیط

-نگرش منطقی

 ریاضياتی

الگوهای ریاضیات، الگوهای ذهنی و تجریدی از روابطی روشمند هستند که به 

 شکل سامانه های منطقی در محیط تجلی می یابند.

 شکلی و تناسبات الگوهای

 الگوهای هندسی و اندازه ها

-نگرش تاریخی

 تکاملی

به دسته بندی و بررسی وضع موجود گونه ها پرداخته می شود و احتمال 

ترکیب های فضایی و شکلی گوناگون را در جهت توسعه آتی در قالب موجودیت 

 الگو، برای آنها منظور می دارد.

پایه شامل تجلی انواع الگو در گونه های 

و گونه های حاضر در برخوردی روش 

 شناسانه

-نگرش زبان

 معنایی

با بهره گیری از مفاهیم زبان عناصر به زبان ریاضی در آورده می شود تا ارتباط 

دستوری میان اجزاء را معرفی کند و با در نظر گرفتن امکان شکل گیری هر 

معنای آنها پرداخته گونه بر اساس ساختار کلی زبان به تحلیلی گسترده در باب 

می شود تا کیفیت تحقق هر یک از موارد مذکور را در گونه های موجود تبیین 

 سازد.

 الگوهای زبان

 الگوهای معنا

 زبان الگو -4

بایستی به این نکته اساسی اشاره کرد که اگر در فرآیند طراحی فضاهای شهری یا معماری به الگوها التفات نشود، این 

رساند که الگوها دارای زبان مشترک در ذات ا ندارد که با کاربران طرح ارتباط برقرار کند. این امر میطراحی توان آن ر

 (1385آیند. )محمودی نژاد و همکاران، خویش هستند که به مثابه عنصری ارتباطی با انسان در طراحی فضا بشمار می

 1389: مقایسه زبان الگو و زبان طبیعی، الکساندر، 2 جدول

 زبان طبيعی ان الگوزب

 واژه ها الگوها

 قواعد نحوی و معنایی که روابط را معین می کنند الگوهایی که روابط بین الگوها را معین می کنند

 جمالت بناها و مکان ها

هر خطی  کنند.هر شغلی یک زبان دارد. بنا، معمار، نقاش و غیره هر کدام با زبان خودشان با محیط و مردم ارتباط برقرار می

ای در ورای آن است که این فلسفه همان زبان است. هر قسمتی از فضا را تغییر کشیم دارای فلسفهکه در طراحی شهری می

                                                           
1. Alexander,1977 
2 . Ishikawa,1977 

 (1385: مقایسه رویکردها و نگرش ها پیرامون موضوع، )سامه، 1جدول 
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کند. مثالً در یک اتاق خالی اگر چند قفسه کتاب قرار دهیم این تغییر، محیطی را ایجاد میکند دهیم، زبان آن نیز تغییر می

ید اینجا می تواند یک کتابخانه باشد. یعنی با تغییر فضا زبان آن نسبت به حالت قبل که اتاق گوکه با زبان خود به ما می

گفت اینجا هیچ خبری نیست متفاوت شد. طراحی شهری نظامی متشکل از نشانه هاست که با مخاطب خالی بود و به ما می

 د.کنای را به وی منتقل میمعانی خود ارتباط برقرار می کند و مفاهیم و

 زبانِ شهر -5

گوید، ما با شهرمان، شهری که در آن شهر یک سخن است و این سخن حقیقتاً یک زبان است. شهر با ساکنان خود سخن می

( شهر، صاحب 1385گوییم. صرفاً با زندگی کردن در آن، با پرسه زدن در آن، با نگاه کردن به آن. )اهری، هستیم سخن می

ای حیات و سیال در بستر زمان است و در طول دوران از هر گونه نگاه شیء گونه به خود سرباز یک نظامِ تداعیِ معانیِ دار

زده است. هر شهر در پهنه کره خاکی دارای زبان خاص خویش است و برای درک آن چاره ای جز همزبانی با آن نیست؛ در 

را هم بیشتر شهرها و شهروندان در  آموزند که آنحالی که حرفه مندان در مدارس شهرسازی فقط یک گویش را می

یابند. نتیجه این ناهمزبانی، توفیق نیافتن طرح های شهری، انزوای شهرسازان و ایراد اتهام به زبان نفهمی شهر و نمی

 شهروندان از جانب شهرسازان بوده است.

فیلسوفان مختلفی همچون والتر بنجامین برای اینکه ارتباط زبان با شهری که دائماً در حال دگرگونی است را بیان کنیم نظر 

دهیم. نظر این فیلسوفان این است که شکل شهر رابطه تفکیک و لودویگ ویتگنشتاین و روالن بارت رامورد بررسی قرار می

 ناپذیری با شکل و قالب های متنوع زبان دارد. از نظر بنجامین، ترجمه کردن درواقع نقطه تالقی زبان ها و شبیه به کارکرد

فضای مبهم معماری بازار در شهر است. مقایسه بنجامین بین ترجمه و بازار، رابطه زبان با حرکت و جابجایی در شهر را 

کند. در مقابل ویتگنشتاین فلسفه بنا شده بر روی عادی بودنِ کاربردهای زبان را تکوین و گسترش تداعی می

 (1391دهد.)ماروک، می

      

                                                

 

 

ها ترجمه پذیرند. مثالً در امور فرهنگی که ماده آن کالبد و تمدن است، و همچنین بسیاری از آید که زباندر ابتدا به نظر می

عناصر شهری از فرهنگی به فرهنگ دیگر معادل زبانی ندارند بنابراین تنها شکل و کالبد است که مفاهیم را در دو فرهنگ 

دهد. پس در واقع بین ما و متن، بین ما و تحلیل معانی، بین ما و عناصر طراحی )شهری و لف مورد شناسایی قرار میمخت

توان گفت آن پرده بین ما و واقعیت است و در نتیجه رابطه ای است که میشود پردهمعماری(، بین ما و کتابی که ترجمه می

توان به صرف اینکه عکس مشاهده نمودیم یا طرحی از ن در شهرسازی هم نمیگردد. بنابرایما با متن اصلی مشکل تر می

شهر را نگاه کردیم و یا حتی فیلم آن شهر را دیدیم بتوانیم فضاها و محیط آن شهر را بیان کنیم و تحلیل نماییم. و هرگاه 

و توجه به معنا شناسی و زبان  حقیقت با واقعیت یکی شد می توان گفت بیان ما ناشی از درک صحیح فضاهای شهری است.

کنیم که هایی را مشاهده میکند و متقابالً محیطگوید هر فضایی دقیقاً محیط خاص خود را خلق نمیاست که به ما می

 (1389دهد و تطابقی با فضا بوده است.)دادور، فضای شهری را تغییر می

 

 فرهنگ و تاریخ

 ترکیب جمالت
 زبان ادراک حسی فرهنگ لغات

 1389: ارتباطات زبان، دادور،  1شکل
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 رنده، مأخذ:نگا: ویژگی های زبان و ارتباط آنها با شهر 3جدول 

 در شهر در زبان ویژگی ها

 رابطه بین کالبد و معنا)عملکرد( رابطه ای غیرطبیعی بین صورت و معنا دلبخواهی بودن

 دوگانگی ساختاری
توالی واحدهای بی معنی ولی تمایز دهنده معنایی و 

 تجزیه زبان به تکواژه و واژه

در دو رویکرد استقرایی)از جزء به کل( و قیاسی)از کل به جزء( 

 مواجهه با شهر

 زایایی و خالقیت
نظام زبانی که کودک را قادر می سازد از تعداد محدودی 

 عناصر و واژگان تعداد نامحدودی جمله بسازد و بفهمد

انسان با استفاده از الگوهای یکسان قادر است تعداد نامحدودی شهر 

 متفاوت از هم ایجاد کند)وجود زبان الگوهای متنوع(

 مرزبندی

عالمت زبانی می تواند مشخصات متمایزی داشته یک 

باشد بدون اینکه بین این مرزها درجه بندی تداومی وجود 

 داشته باشد

 عناصر شهری هر کدام مشخصات متمایز از یکدیگر دارند

 معنامندی
معنایی را به توانایی انتقال معنارا دارد. زبان می تواند هر 

 شنونده منتقل نماید
 ا به بیننده منتقل می نمایدهر شهر معنایی ر

 جابجایی
به کمک این خصوصیت می توان به زمان های گذشته و 

 آینده و مکان های متفاوت اشاره کرد
 شهرها گویای وقایع تاریخ هستند

 دوسویگی
هر گوینده یا فرستنده عالمت زبانی می تواند در موقعیتی 

 دیگر شنونده یا دریافت کننده آن عالمت باشد
 متقابل شهر با مخاطبش ارتباط

 خودپاالیی

مبتنی بر ویژگی دوسویگی است. هم گوینده و هم شنونده 

می توانند گفته ها و شنیده های خود را کنترل و تعدیل 

 هایی در آنها ایجاد نمایند.

شهر می تواند بر اساس مخاطبانش تغییراتی در فرم و عملکرد داشته 

 باشد

 وابریدگی
فیزیکی زبان گوینده رابطه مستقیمی تأثیرات و پیام های 

 با پیامدهای آن در رفتار شنونده ندارد

شهر در رفتار بیننده خود تأثیر می گذارد و با آن رابطه دارد)مستقیم 

 و غیرمستقیم بودن آن مهم نیست(

 باشندشهرها از نسلی به نسل دیگر پایدار می  زبان از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود آموختاری فرهنگی

 قابلیت یادگیری
انسان آنچه را از اجداد و نیاکان به عنوان زبان به جای 

 مانده است به خوبی یاد می گیرد

انسان آنچه که از اجداد و نیاکانش از ساخت شهر به جای مانده به 

 خوبی یاد می گیرد

 قابلیت بازتابشی
زبان انسان را قادر می سازد که از زبان برای اشاره به خود 

 استفاده نماید

شهر انسان را قادر می سازد که از شهر برای اشاره به خود استفاده 

 نماید. مثالً من اصفهانی هستم!

 قابلیت بازی
مبتنی بر ویژگی جابجایی در آن است. بر اساس آن می 

 توان فراتر از واقعیت موجود سخن گفت.
 یماز شهرهای دیروز می توان برای شهرهای امروزمان پند بگیر

 مسائل خاص شهرهای ایرانی  -6

شود. این مقوله از آن جهت قابل بررسی است که این مسائل شامل مسائل کالبدی، اقلیمی، اقتصادی، حقوقی و غیره می

ها مختص شرایط و طراحی شهری در کشورهای غربی برای حل مسایل خاص آن کشورها مطرح شد و در نتیجه راه حل

-ای پاسخگوی شرایط کنونی کالبدی در ایران بوده یا خیر مقولهه است. به عنوان مثال اینکه نظریهها بودمسایل شهرهای آن

ایست که باید در عمل مورد آزمایش قرار گرفته باشد، در غیر این صورت ارزیابی آن باید از طریق معیاری خاص صورت 

ربی هستند بنابراین بررسی پاسخگویی نظریات به پذیرد. چون شهرهای ایرانی دارای مسائل گاهاً متفاوت با شهرهای غ

( عالوه بر این با توجه به شرایط 1391مسایل کالبدی خاص ایران مقوله بسیار پراهمیتی است. )فروغمنداعرابی و خبازی،

ن به اقلیمی خاص در ایران توجه به این مقوله در نظریات بومی بسیار با اهمیت است. پرداختن صرف به موضوع اقلیم ایرا

 سازی نظریه نیست. این در واقع گامی برای مناسب سازی نظریات غربی برای ایران است. معنی بومی

 ویژگی مناطق گرم و خشک -7

های کالبدی بخش های تاریخی و بررسی شهرهای کویری ایران، همچون یزد، کرمان و کاشان نشان می دهد که ویژگی

رسد که هماهنگی، های علمی جدید تطابق دارند. چنین به نظر میبا یافته سنتی شهرهای مزبور به میزان قابل توجهی
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های محصول فرآیندی طوالنی از آزمون و خطاهای مکرر بوده که در طی تاریخ و در جریان طراحی و ساخت ابنیه و بافت

 (1379شهری به وقوع پیوسته است. )گلکار،

 بر مسائل آب و هواییمنطق شکل و فضای معماری و بافت شهر در برا -1-7

در بررسی ترکیب معماری و بافت شهرها و روستاهای نواحی گرم و خشک، به این مورد مهم پی می بریم که، عامل آب و 

ای داشته و مسائل آب و هوایی همیشه به هوا در شکل منطقی دادن به بافت شهرها و ترکیب معماری این نواحی نقش عمده

این نواحی مطرح بوده است. این مشکالت در طول هزاران سال مردم را به یافتن راه حلهایی  صورت مشکالت حاد برای مردم

های راحتی بخش آن بهره از جنبه کند وهدایت نموده، که به طور حیرت انگیزی جنبه های آزاردهنده آب و هوایی را کم می

به چاره جویی واداشته، چنین بوده: آفتاب  ای که مردم نواحی گرم و خشک را( مشکالت عمده1381گیرد. )توسلی،می

های خیلی گرم و زمستان های خیلی سرد، هوای سوزان و گرمای زیاد، درجه حرارت باال در روز و پایین در شب، تابستان

 های پر گرد و خاک و گرم و احیاناً شنی.خشک در نتیجه کمی بارندگی و کم آبی، و وجود طوفان

 ویژگی های كالبدی -2-7

نظور از کالبد، آن بخش تاریخی و مربوط به گذشته شهرهاست که سبک معماری خاص و فضاهای شهری خاصی را شامل م

شود. کالبد شهرهای تاریخی به عنوان تبلور فرهنگ و بخشی از دارایی و ارزش بومی باید مورد بررسی قرار گیرد. )پاکزاد، می

های مختلف تفاوت اساسی وجود که میان فضاهای شهری در فرهنگ ( همچنین به این اصول باید توجه نمود71: 1385

دارد. چنانکه جلوه تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی و اقلیمی به صورت درونگرایی معماری ایرانی در برابر برونگرایی معماری 

صوصیت درونگرایی غربی به نتایج متفاوتی در شکل فضاهای شهری به مفهوم فضای عمومی انجامیده است. درواقع این خ

اجتماعی و نیز اقلیمی است و نباید تنها آن را ناشی از عامل آب و هوایی و اقلیمی مناطق گرم و -معلول عوامل فرهنگی

 (1381خشک بدانیم. )توسلی،

 محالت، مراكز محالت -1-2-7

است. هر محله به صورت واحدی شهر تاریخی به مثابه یک کل مرکب از اجزاء به صورت محالت و مرکز شهر شامل بازار بوده 

فرهنگی، اقتصادی و دینی جزئی از شهر محسوب می شده است. محالت شهر سکونتگاه صاحبان حرف و -اداری، اجتماعی

مشاغل خاص، اقلیت های دینی و طبقات اجتماعی مختلف بوده اند. از نظر کالبدی و فضایی مجموعه شهر، محالت و مرکز 

ایجاد می کرده اند. تعداد محالت شهر بسته به بزرگی وکوچکی شهر تفاوت داشته است.  شهر ترکیبی متحد و متجانس

 (1381)توسلی،

 مسجد جامع -2-2-7

اسالم در آغاز عنصر پر اهمیت و مشخصی را به شهر افزود. این عنصر یعنی مسجد جامع به صورت مهمترین رکن مذهبی 

ارتباط قوی با سایر عناصر مرکز شهر قرار داشته است. عالوه بر اهمیت شهر درآمد. مسجد جامع از نظر فضایی معموالً در 

های فضایی سیاسی در تاریخ شهرهای ایران باید از ارزش -مسجد جامع به مثابه یک مرکز پر اهمیت تصمیم گیری اجتماعی

 (1381آن نیز نام برد. )توسلی،

 ميدان، تکيه، حسينيه  -3-2-7

ر مسیر گذرهای اصلی، فضاهای شهری به صورت میدان، تکیه و حسینیه و حیاط مساجد در ترکیب ساختار فضایی شهر د

اند. اند. این فضاها به ویژه در ایام سوگواری محرم و اعیاد مذهبی از تحرک خاصی برخوردار بوده)جامع( قرار داشته

 (1381)توسلی،
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 بازار شهر -4-2-7

رفته که در آن سیستم عمده فروشی و خرده فروشی و مالی به شمار می بازار در مجموعه ساخت شهر مرکز عمده اقتصادی و

واقع مرکز کنترل سیستم اقتصادی و مالی به  مؤسسات مختلف از جمله مؤسسات مالی مستقر بوده است. این مرکز در

داده را در خود جای می هاها و قیصریهکاروانسراها، تیمچه ها،ای مانند منزلگاهآمده است و عناصر عملکردی ویژهحساب می

های متعدد اند. از نظر کالبدی بازار یا به صورت خطی و یا گسترده، مرکب از راستهکه خاص سیستم اقتصادی ویژه بازار بوده

 (1381معموالً در رابطه فضایی با مسجد جامع قرار داشته است. )توسلی،

 ارگ شهر -5-2-7

ها و مقر عمده متی و معموالً به صورت عنصری بسته شامل دیوانخانهدر مجموعه ساخت شهر، ارگ جایگاه مرکز حکو

 (1381نظامیان در شهر بوده است. )توسلی،

 ویژگی های فرهنگی -3-7

شهرسازی و معماری همانند هر ساخته و پرداخته انسانی یک امر فرهنگی است. به همین دلیل، هر فرهنگی دارای 

ها با توجه به خصوصیات فکری و دینی، تاریخی و ن جای تعجب ندارد که فرهنگهای شهری خاص خود است. بنابرایویژگی

ای اجتماعی همچنین اقلیمی، شهرسازی خاص خود را دارند. به عبارت دیگر، زیبایی شناسی شهر و معماری هر جامعه

گیری معماری آنقدر در شکلبرخاسته و برگرفته از باورها و تخیالت آن جامعه بوده است. نقش فضا به ویژه فضای شهری و 

شود و حتی ذهنیت، شخصیت و هویت انسانی و فرهنگی اساسی است که امروزه بیش از هر زمان دیگری بر آن تاکید می

ای برای مطالعه آن به طور مثال در ادبیات و هنر همچون نقد جغرافیایی، نقد محیط زیستی و نقد فضایی در رویکردهای تازه

دهد. بر مطرح شده است. به عبارت دیگر، شهر شرقی انسان شرقی و شهر غربی انسان غربی پرورش میهای اخیر این دهه

اسالمی دارای ویژگیهای خاص خود است. نه فقط زیبایی شناسی و کارکرد ویژه خود را -همین اساس، شهر در معنای ایرانی

نگرش مخصوصی است. طبیعت در این شهر و در این  دارد بلکه در مسائل دیگر همچون چگونگی تعامل با طبیعت نیز دارای

 معماری حضور دارد، بادگیرها، سردابها، اورسیها، آفتاب نشینها و ...

 مقایسه بين شهرهای گذشته و امروزی -8

های تمدن شهری آن معرفی نشده است. رسد، ولی پیشینهاگرچه تاریخ سکونت در ایران به بیش از ده هزار سال می

رنشینی و شهرسازی ایران، علی رغم غنای خود، همانند خالقان، طراحان و برنامه ریزان آنها، به صورت گمنام خصوصیات شه

باقی مانده است. شهرها برای استمرار حیات خود، عالوه بر موقعیت مناسب، به شرایط مساعد طبیعی، ارتباط فرهنگی و 

ه به شرایط گوناگون محیطی در ایران )اقلیم و معیشت، فرهنگ و اجتماعی و حیات اقتصادی نیاز دارند. این موارد با توج

سنت( به نحو شایسته ای به هم تنیده شده است. در ارتباط با عوامل طبیعی، شهرهای سنتی ایران، خود را به نحوی با 

ا داشته، ولی باشد. اگرچه دانش فنی به نسبت زمان، شرایط ویژه خود رمحیط مطابقت داده است که گویی خود محیط می

 (1378شهرسازی گذشته، فنونی بس شگرف را در استفاده مطلوب از طبیعت ارائه کرده است. )شیعه،

شهرسازی سنتی ایران، در مقام مقایسه به شهرسازی عصر حاضر، از نظر محتوایی نه تنها چیزی کم نداشته و ندارد، بلکه 

گیرد. عناصر شهر ایرانی با شهرسازی نوین قابل مقایسه یا در بر میتر را بر شهرسازی پیشرفته دنتر و افزوننکاتی عمیق

است. تنها عامل افتراق در دانش فنی و نیاز زمان و تحول آن است. در شهرسازی سنتی، بازار به عنوان یک عامل اقتصادی، 

و فرهنگی را در چهره و توان نقش عوامل اجتماعی دهد و در عین حال میستون فقرات شهر و هسته شهرها را تشکیل می

های هایی مانند سوپرمارکتها و فروشگاهسیمای آن مشاهده کرد. در مقابل این پدیده در شهرهای امروزی دنیا پدیده
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های تجاری و اقتصادی داشته و ای و سلسله مراتب پخش آنها در سطح نواحی و محالت شهر شکل گرفته و جنبهزنجیره

 ( 1378های آن پر کند. )شیعه،تواند جای بازار را با تمام ویژگیها نمیهدحظه نیست. این پدیفضای اجتماعی در آن قابل مال

ای با شکوه و تحسین برانگیز دارد. شهر اول با نگاهی آسمانی و مبتنی بر جهان بینی غالباً توحیدی  شهر ایرانی، پیشینه

گیرد. شار یعنی همان شهر سنتی ای دینی شکل می، با آمیزهایدئولوژی های عرفانی و خصوصاً پس از ورود اسالم به ایران

: 1384ایرانی، تابع عوامل مذهب، حکومت، تجارت و امت بوده است. این عوامل در کالبد شهرها تبلور یافتند. )جابری مقدم،

277 ) 

اند و ریجی رشد کردهتر )به استثنای چند نمونه برنامه ریزی شده در مقیاس نسبتاً کوچک(، بطور تدشهرهای قدیمی

گونه نقشه طراحی شده قبلی برای توسعه آنها وجود نداشته است. این شهرها خودسازمانده بوده و مقیاسی انسانی از هیچ

های پرپیچ و خمی که از میان مزارع ها از کوچهکنند. خیابانتوده و فضا، سرعت حرکت و تعامالت اجتماعی را منعکس می

ای، سلسله مراتبی های محلهها و میدانهای تشریفاتی گرفته تا بازارآمدند. فضاهای عمومی، از میدانشدند بوجود میرد می

به دلیل ( 366: 1382یابد. )بل،های امالک خصوصی نیز ادامه میها و باغکنند که به درون حیاطساختاری را ایجاد می

وت ها می تواند فوایدی را در بر داشته باشد. ما در جستجوی تفاوت شرایط زمان گذشته با امروز، در نظر داشتن آن تفا

های میان گذشته و امروز به ما ها نباید سعی کنیم که هر چیزی را به معانی ثابت و ازلی ارتباط دهیم، بلکه تفاوترابطه

به جدیدی از معنی به شد بخشی از وجود خود ما گردیده و تجردهد که آنچه تاکنون به طور غیرارادی انجام میامکان می

 (19: 1381دست آوریم. )موگروئر،

 زبان الگو در شهرسازی سنتی ایران -9

دهد، بنا، همچون جمله در هنگام سخن گفتن، خود را پدید آمدن بنا از سلسله ای از الگوها به سهولتی نامنتظَر رخ می

ذهن سازندگان. هر کس، اعم از اینکه سازنده باشد  دهد که درسازد. و این در ذهن افراد عادی به همان سهولتی رخ میمی

خواهیم ببینیم ( حال می1389تواند خودش این کار ار برای خود انجام دهد و بنایی را به وجود آورد. )الکساندر،یا نباشد، می

وه منسجم از تواند به شهر نیز گسترش یابد. رشد شهر نه زاده ذهن یک تن است و نه زاده یک گرچطور همین جریان می

های توان مطمئن شد که شهری که از این فعالیتاذهان. شهر زاده میلیون ها میلیون فعالیت منفرد ساختن است. از کجا می

آید کل منسجم باشد و آشفته و در هم ریخته و نامنسجم نشود؟ پرسش این است که این ساختار کثیر متفرق به دست می

 چگونه پدید می آید؟

های علم زیست شناسی مطرح شد مقایسه ای جواب دادن به این پرسش، آن را با پرسشی که در نخستین سالالکساندر بر

ای در کار باشد. اما در ابتدا زیست شناسان معتقد بودند که باید طراح نهایی« اندام زنده چگونه تکوین می یابد؟»کند. می

یابد. در مورد شهر نیز هایش به هدایت رمزهای ژنتیک تکوین میختهامروزه معلوم شده است که اندام زنده فقط با تعامل یا

همین قضیه صادق است. روزگاری مردم معتقد بودند که شهر را باید شهرساز طراحی کند. به رغم این همه شواهد آشکار از 

و مردم از خودشان  شهرها و روستاهایی که در جوامع سنتی بدون طرح جامع شاخته شده است، این باور بدیهی تلقی شد

 (1389سلب اختیار کردند. )الکساندر،

های ای نیست که پایان یا هدف باشد و یک جریان تحولی در کار است. این جریان در دقیقهدر اندام در حال رشد لحظه

کار صورت گیرد. آیند. در شهر نیز باید همین شود و الگوهای الزم اندک اندک و ناگزیر به وجود میبعدی و بعدی تکرار می

دهد که قوانین رشد را های شیمیایی جای خود را به آگاهی مردم از الگوهای کالمی میفقط با این تفاوت که در شهر، کنش

ترین مرتبه، هر فرد مالک فضای خصوصی خود است و متناسب با نیاز خود، مسئول کمک به ایجاد کنند. در پایینفراهم می

ها با تری را پدید آورند که مجتمع به آنها نیاز دارد. مجتمعکنند تا الگوهای بزرگتک تک عمل می هاالگوهای آنجاست. خانه

کنند تا الگوهایی را پدید آورند کنند تا الگویی را پدید آورند که محله به آنها نیاز دارد. محله ها با هم عمل میهم عمل می
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کنند تا الگوهایی را به وجود آورند که کل شهر به آنها نیاز دارد. یکه جامعه به آنها نیاز دارد. جوامع با هم عمل م

 (1389)الکساندر،

گیری شهرهای سنتی را در بر های به کار رفته در شکلزبان مورد نظر ممکن است بسیاری از معانی واژگان و قواعد و شیوه

علت مواجهه با خصوصیات شهرهای جهانی و نیازهای داشته باشد. در حالی که استفاده از این اجزاء و نحوه ترکیب آنها به 

گیری شهرهای سنتی ایران بطور طبیعی و شهودی در امروزی در مجموع ممکن است متفاوت از گذشته باشد. زبان شکل

شد ولی چون مدون نگردید گیری و توسعه آنها ابداع شده بود و به همان صورت شهودی نیز به کار گرفته میحین شکل

ه.ش و تبعات آن در قرن اخیر( به  1314زا )با تشکیل دولت پهلوی در سال اقتصادی برون-در پی تحوالت اجتماعی نهایتاً

 (1381های متداوم مثبت و قابل استفاده آن نیز فراموش گردید )فریادی،شدت دچار دگرگونی شد و ویژگی

 ساختار زبان الگو در شهرسازی سنتی ایران -1-9

فق درواقع موفقیت خود را مرهون بهترین راه کار موجود میان نیروهای متضاد در شهر )شاه و رعیت، فضاهای تاریخی مو

های مختلف آن باید شرایط ذهنی دورهمرید و مراد، ایده و ماده و ...( هستند. به همین خاطر برای درک شهر و فضاهایش می

ها چه بوده و دستاوردها تا چه اندازه های ذهنی آن دورهباید فهمید که امکانات و محدودیترا شناخت و لمس کرد؛ می

توان بر پایه نیازها، اهداف و شود و نه مینیازهای مادی و معنوی زمان خود را پاسخگو بوده است. نه تاریخ تکرار می

ه در بررسی تاریخ ( آنچ1391ریزی کرد و ساخت. )پاکزاد،های ساکنین یک دوران، برای شهروندان دوران دیگر برنامهخواست

تر های فراوانی است که در شرایطی سختشهر مهم است، الگوبرداری و تقلید از گذشته نیست، بلکه شناخت و درک کوشش

 اند. های زندگی به نسبت مناسبی را برای خود ترتیب دادهو امکاناتی بس محدودتر از امروز، محیط

رح شدن نیازهای تازه امکان عرضه فعالیتی جدید در ساختار شهری فراهم یافتند که با مطشهرهای سنتی بدانگونه رشد می

توان دریافت گرفت. با نگاهی به ساختار شهرهای سنتی میفضایی شهری با گذشت زمان شکل می-شد و ساخت کالبدیمی

اصل را در معماری گرفت. مرحوم پیرنیا این که هر مداخله در ساختار شهر سنتی بر مبنای نیازهای شهروندان شکل می

گرفت. از دید استاد پیرنیا، داند، چنانچه بناهای سنتی بر اساس مقیاس های انسانی شکل میمی "مردم واری"ایران، 

بایست در ساختار شهری کاربست یابد. این قواعد عناصر شکل دهنده به شد که میمفاهیمی در معماری اسالمی دیده می

گیری فضاهایی منعطف و پاسخگو به شهروندان و نیازهای آنها ست بی بدیل آنها باعث شکلالگوهای معماری هستند که کارب

 (1385در شهرسازی و معماری سنتی بشمار می آید. )محمودی نژاد و همکاران،

 1385در معماری سنتی، مأخذ: محمودی نژاد و همکاران، "پیرنیا": قواعد 4جدول 

 تعاریف و مفاهیم قواعد الگوهای سنتی

 رعایت مقیاس انسانی به شکل مطلوب مردم واری 1

 استفاده حداکثر از امکانات موجود و در دسترس و مصالح بوم آورد خود بسندگی 2

 دوری جستن از نصب مجسمه و نقش برجسته و تزئینات مرسوم در سرزمین های دیگر پرهیز از بیهودگی 3

 ایستایی، مقاومت و پایداری بنا نیارش 4

 شکل گیری ترکیب بنا به سوی درون حول حیاط مرکزی گراییدرون  5

 گيرینتيجه -11

تواننـد پایـه نظـری مناسـبی بـرای تـدوین       های زبـانی مـی  دهد که زبان و نظریهمطالعات انجام شده در این زمینه نشان می

 باشند.  « شهرسازی»ها و همچنین های غیرزبانی در سایر حوزهنظریه

رانی یک نظریه جامع است که باید ازچند خاصیت مهم برخوردار باشد. اول با توجه به پذیرش اهمیـت  منظور از شهرسازی ای

فرهنگ محلی در شهرسازی و طراحی شهرها، باید خصوصیات فرهنگی را به عنوان مجموعـه سیسـتم ارزشـی کـه در شـکل      
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هـای ذهنـی در تـدوین    دخالـت دادن پدیـده   گذارد در نظر داشته باشد، این خاصیت به مفهوم امکـان دهی به شهر تأثیر می

ها و سیستم ارزشی در جوامع مختلف انعطاف پذیر باشـد یعنـی امکـان    شود. دوم، نسبت به تفاوت فرهنگنظریه انگاشته می

های خاص که در اینجا فرهنگ ایرانی مدنظر است وجود داشـته  استفاده از این نظریه برای طراحی شهری متناسب با فرهنگ

 های خاص بپردازد.و سوم، به ارائه قوانین تعمیم پذیر برای هدایت طراحی شهری در فرهنگباشد. 

همچنین فضاهایی که در ساختار شـهری وجـود دارد تعامـل اجتمـاعی و مـراودات شـهروندی را بـه طـور مناسـب در خـود           

زند. تـدقیق در  های معماری، را رقم می پذیرد و تنها کالبدی شکل گرفته از واژگان محدود این زبان، فرم، مصالح و سبکنمی

توان از طریق دسـتور زبـان امـروز کـه از انعطـاف و پاسـخگویی بـه نیازهـای         رسد که دیگر نمیاین امر نیز ضروری بنظر می

شهروندی برخوردار نیست، اصول و نحوه استفاده از فضاهای شهری را به شهروندان، دیکته کرد و هرگونه اقدام مـداخالتی در  

توانـد بـر   اختار شهری باید در چارچوب ادبیاتی مبتنی بر زبان الگوها شکل گیرد تا از اقدامات ناکارآمد و ناشایست کـه مـی  س

هایی که در همچنین شهرهای سنتی ما با پتاسیل (1385)محمودی نژاد و همکاران،وخامت اوضاع شهر بیافزاید، پرهیز شود. 

توان به عنوان سرمشقی در وین زبان الگویی جهت توسعه آتی خود دارند که از آنها میآنها وجود دارد زمینه مناسبی برای تد

 نقاط مشابه استفاده نمود.

 مراجع -11

 ، معماری و راز جاودانگی. ترجمه:مهرداد قیومی بیدهندی، تهران:روزنه1389الکساندر، کریستوفر،  -1

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛سازمان چاپ و انتشارات؛انتشارات ، مکتب اصفهان در شهرسازی. تهران:1385اهری، زهرا،  -2

 فرهنگستان هنر

 ، درباره زبان )مجموعه مقاالت(. تهران: انتشارات آگاه1374باطنی، محمدرضا،  -3

 ، زبان،تفکر و فضا. تهران: انتشارات سازمان شهرداری های کشور1382براتی، ناصر،  -4

 ادراک،فرآیند. ترجمه:بهناز امین زاده، تهران:انتشارات دانشگاه تهران.. منظر:الگو،1382بل، سایمون. -5

. مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری. چاپ اول، وزارت مسکن و شهرسازی، دبیرخانه شورایعالی و 1385پاکزاد، جهانشاه. -6

 شهرسازی و معماری ایران، معاونت شهرسازی و معماری: نشر شهیدی.

 . ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران. تهران:انتشارات پیام و پیوند.1381توسلی، محمود. -7

. طراحی فضای شهری:فضاهای شهری و جایگـاه آنهـا در زنـدگی و سـیمای شـهر.      1386توسلی، محمود و بنیادی، ناصر. -8

 تهران: انتشارات شهیدی: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران. 

. شهر و مدرنیتـه. تهـران:وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسالمی؛سـازمان چـاپ و انتشـارات:        1384مقدم، مرتضی هادی.جابری  -9

 فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران.

 ، جهان در اندیشه های هایدگر. اندیشه معاصر1378خاتمی، محمود،  -11

 نشگاه شیخ بهایی، گروه شهرسازی،  ، جزوه درس درک و بیان محیط شهری. اصفهان:دا1389دادور، احمد،  -11

، زبان الگو،سرمشق طراحی)طراحی بر پایه آموزه هـای بـومی در محـیط(. مقطـع کارشناسـی ارشـد؛       1385سامه، رضا،  -12

 ایران، تهران،دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، گروه معماری، شهریور  

 ان: دانشگاه علم و صنعت ایران.. با شهر و منطقه در ایران. تهر1378شیعه، اسماعیل. -13
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. نظام استقرار و فرم معماری و شهرسازی در توسعه پایدار)نمونه مناطق حاشـیه کـویر ایـران(. صـفه.     1381غفاری،علی. -14

 .34شماره

 سازی طراحی شهری در ایران.های نظری برای بومی. ارزیابی تالش1391فروغمند اعرابی، هومن. خبازی، مریم. -15

، مقایسه نظریه های اساسی زبانشناسی به منظور تدوین زبان طراحـی شـهری محلـی)در مکـان     1379ادی، شهرزاد، فری -16

   8های خاص(. هنرهای زیبا. شماره 

. تدوین زبان طراحی شهری محلی)ایرانـی( در فرآینـد جهـانی شدن)شـهرها(. مقطـع تحصـیلی       1381فریادی، شهرزاد. -17

 تهران، دانشکده هنرهای زیبا، گروه شهرسازیدکتری؛ ایران، تهران،دانشگاه 

 . 8. طراحی شهری پایدار در شهرهای حاشیه کویر. هنرهای زیبا. شماره1379گلکار، کورش. -18

 41، زبان در شهر،زبانِ شهر. فصلنامه معماری ایران، سال یازدهم، شماره 1391ماروک، مایکل،  -19

، ساختار زبان الگو در طراحی شـهری  1385فر،محمدرضا. تقوایی،علی اکبر، محمودی نژاد،هادی. انصاری،مجتبی. پورجع -21

 115و معماری:جستاری در ساختار زبان الگو در ادبیات شهرسازی و معماری سنتی. مجله مسکن و انقالب. شماره 

 هران:هله:طحان، طراحی شهری: از روانشناسی محیط تا رفاه اجتماعی. ت1388محمودی نژاد، هادی. صادقی،علیرضا،  -21

. تفسیر محیط: به روش هـای سـنتی، سـاختارزدایی و هرمنوتیـک. ترجمـه منـوچهر طبیبیـان،        1381موگروئر، روبرت. -22

 تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
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شیخ ماگفت
... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
-تهیه وتنظیم: امورفرهنگی دانشگاه شیخ بهایی 

 )ترجمه و شرح فارسی محمدباقر ساعدی خراسانی(. تهران:اسالمیه.،کشکول(. 1363شیخ بهائی، محمدبن حسین )  

 خدا خیردهاد افضل الدین کاشی را که گفت:

 گفتم: همه ملک حسن، سرمایة توست    خورشید فلک، چوذره درسایة توست

ای پایـة توستگفتـا: غلطی! ز ما نشان نتــوان یافت      ازما تو هر آنچه دیده  

 

 

ن سخنان بود:فروتنی افالطون در پیشگاه پروردگار بدی  

 ها!ای اصل همه علت

ای!ای آنکه همیشه بوده   

ای آغازگر حرکات نخستین!   

ای!ای انجام دادهای آن که هرگاه هرچه خواسته   

 !تا آنگاه که درجهان طبیعت هستم سالمتی نفسانی را ازمن مگیر 
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 .فرهنگ معین ؛سفره ای از چرم که سر گناهکار را روی آن می بریدند. 1 

، «نی»دانستند که قلم، معنا پرداز است، و برادر نسبیش داشتند میان انصاف میادیبی گفته است: اگرخردمند

اند. های شگفت. هر دو درطرب انگیزی یگانهآورد و آن یک، نغمههای حکمت مینغمه پردازست. این یک، تازه

 کند و آن یکی با مغز.اما، این یکی باگوش بازی می

 ای ادبی بشنوم و سراسر قلبم ابراز شادمانی نکند.هبه خدا سوگند! تاکنون نشده است که نکت

 

 ای دل طلب علوم در مدرسه چند؟   تحصیل اصول حکمت و هندسه چند؟

 ذکر خدا وسوسه است    شرمی زخـدا بدار! این وسوسه چند؟هرفکر به جز 

 ردی را دید که به نشانةبُشر بن منصور، از عابدان بود، روزی نمازش به درازا کشید و چون نگریست م

نگرد.خوشنودی در وی می  

او را گفت: آن چه از من دیدی، تو را به شگفتی نیاورد! که ابلیس نیز روزگاری دراز، با فرشتگان به 

 !پرستش خدا مشغول بود و سپس، چنان شد، که شد

 

دادند. گفت و ایشان به غلط پاسخ میبه نزد هارون رفتند. رشید با آنان سخن می« علیان مجنون»بهلول و 

 و شمشیر بیاورند. علیان گفت: دو دیوانه بودیم و اینک سه تا شدیم! 1نَطع هارون گفت
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 2آزاده آرمان پناه دکتر            درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 1ACTوسواس با شيوه درمان                             
 مقدمه 

Act  جزو . بسیاری از اختالالت کارآیی داردیکی از شیوه های درمانی بین مدرن و فرامدرن است که برای درمان

 های موج سوم رفتارگرایی است. درمان

های موج سوم تمرکز از تغییر برداشته ولی در درمان .م، درمان متمرکز بر تغییر بودهای موج سوتا قبل از پیدایش درمان

شد و به پذیرش رسید. فرد وسواسی باید افکار و احساساتش را همان گونه که هست بپذیرد و تالشی جهت تغییر و عوض 

 نداشته باشد.آنها کردن یا جایگزین کردن 

 لکه به مراجع کمک می کنیم که افکار و احساساتش را بپذیرد. چرا که تالش برایب. دهیمما چیزی را تغییر نمی Actدر 

هر  مانند دست و پا زدن و تقال کردن برای خروج از باتالق است. ،خالصی از پریشانی و اضطراب ناشی از افکار و احساسات

 چه بیشتر تالش کنید بیشتر فرو می روید. 

ا شناسایی کنیم و با به چالش کشیدن افکار منفی فرد را به واقع گرایی برسانیم. ما سعی داریم افکار منفی ر C.B.Tدر 

 اش را پاک کند و واقعیت را جایگزین نماید. یعنی تالش بر این است که مراجع افکار منفی

ولی در  .ی(در روانشناسی مثبت گرا ما افکار منفی را پاک کرده افکار مثبت جایگزین می نماییم )یعنی تغییر و جایگزین

Act دانیم که با آنها چالش داشته باشیم. می گوئیم فکر فقط فکر است، احساس فقط احساس ما افکار را اصالً مهم نمی

 است.  Actهای مهم در است و نیازی به چالش و تغییر و جایگزینی نیست. این یکی از گام

گوئیم قرار نیست چیزی عوض شود. ( خوب نشده، میامجلسه درمان بگوید هنوز افکار )منفی 21اگر مراجعی بعد از 

ام برسم و توانم به کارهای مهم و عملکردهای زندگیهمین که بیمار بگوید با وجود افکار منفی و احساسات منفی می

 گوئیم درمان شده است.کند میایی ایجاد نمیوقفه

 Actدل آسيب شناسی روانی در م

 
 است.  Actاین شش ضلعی مدل آسیب شناسی در

                                                           
1. Acceptance and commitment therapy  

 دانشگاه شیخ بهائیمرکز مشاوره مشاور . 2 
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فرض بر این است که ذهن نرمال هر انسانی فرآیندهای روانی دارد، که ممکن است به رنج و پریشانی منجر شود.  Actدر 

می آورد. گاهی ممکن است فکر، احساس، و گاهی منفی ذهن هم گاهی فکر و احساس مثبت ، ما انسانیم و دارای ذهن

ایجاد کند. تا این جای کار طبیعی است و برای همه ما پیش می Distressیا خاطره یا میلی در ذهن بیاید و بهم ریختگی 

خواهیم فکر را پاک کنیم، احساس را کنترل یا حذف کنیم، از خاطرهایی اجتناب شود که میآید. مشکل از جایی شروع می

 نمائیم.

فقط فکر است و واقعیت چیز دیگری دهم حتی اگر فکر منفی باشد. فکر من را انجام می کارممن  گوید:فرد سالم می

 است. 

دهم که کامالً آرام باشم، صد در صد فکرم مثبت باشد و هیچ فکر منفی من کارم را وقتی انجام می گوید:فرد بيمار می

 و بدی نداشته باشم. 

 کند از رویدادهای منفی دوری کند. ای فرد سعی میدر اجتناب تجربه ای:اجتناب تجربه

داند، یعنی خودش با فکر و احساسش قاطی فرد فکر و احساس اش را با واقعیت یکی می :fusionیا  در آميختگی

 گویند. که به آن ائتالف فکر و عمل هم می، دهدشود و آمیختگی رخ میمی

ندم... من باهوشم... من قد بل دهد خود واقعی نیست، خود مفهوم سازی شده است.مثالًتعریفی که فرد از خودش ارائه می

 ام... من کودن

یعنی فرد بیماری که زندگی اش در راستای ارزشها و اهدافش نیست. فعالیت دارد ولی نه در راستای : خود منفعل

 اهداف و ارزشهایش. 

داند این نیست خواهد، ولی میداند چه میهایش را شفاف سازی نکرده، نمییعنی فرد ارزش ها:عدم صراحت ارزش

سازی فرد در گذشته و آینده مفهوم هایش شفاف نیست.شود. دچار تعارض است و ارزشخواهد و دچار رنج میمیکه آنچه را 

اش و کیفیت زندگی از زندگیمندی برد و سطح رضایتکند و تمرکزی بر حال ندارد. از زندگی لذت نمیشده زندگی می

 پایین است. 

 لعه قرار گرفت. مورد مطا Actای از مدل آسیب شناسی روانی خالصه

 است.  عدم انعطاف پذیری روان شناختیبرآیند این شش ضلعی و عمل کردن مطابق آن، 

 کسی که مطابق این مدل رفتار کند سالمت روانی ندارد و بیمار است. 

یا ساختهایم هایی که ساخته( یعنی داستانnarrationما از استعاره زیاد استفاده می کنیم. استعاره یا حکایت ) Actدر 

 اند و شاید بخشی از آن هرگز اتفاق نیافتده باشد. در فرهنگ ما به استعاره حکایت می گوئیم. 

 چرا استعاره ؟

  .اهمیت دارند Act در ها به سه دلیلاستعاره

 دهد. کننده نیستند مراجع نسبت به آن مقاومت نشان نمیـ چون نهی 1

 کند و می داند پاسخ خوب یا بدی به آنها وجود ندارد. داستان است. مراجع به خوبی آنها را حس می

 ـ استعاره ها اشکال منطقی رفتار کالمی نیستند بیشتر شبیه عکس هستند.  2

 شود. حاصل نمی کند در یک بحث منطقی اصالًآنچه که دوربین استعاره شکار می

ایی غیر درمانی )غیر از جلسه درمان( استفاده هشوند و در بسیاری از موقعیتها به راحتی یادآوری میـ استعاره 3

زمین  کند، موتورش راها موتور فرد را روشن میاستعاره ثر است.ؤشوند. و این برای تغییر رفتار به صورت گسترده خیلی ممی

 گذارد. نمی
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 اند. مثالًاوتبا هم متف Storyو  Metaphorنصیحت هم نیست. و استعاره شبیه سازی شده زندگی فرد نیست. کنایه 

ها عکسی زنید، اگر به جای اینکنید و هی حرف میخواهید از کسی بپرسید، دیگری را می شناسد یا نه؟ هی توصیف میمی

 رسید. تر به هدف مینشان بدهید خیلی راحت

بلکه دو  بیمار نیست.استعاره دو کوه برای رابطه بین درمانگر و درمانجو. رابطه بین آنها معلم شاگردی یا دکتر و  مثالً

 د. نبینروند. هر کدام نقاط ضعف مسیر دیگری را بهتر مینفرند که با هم و در کنار هم از دو کوه باال می

سالمت روانشناختی یعنی توانایی زندگی کردن طبق ارزشهای انتخاب شده و همزمان با آن فرد با افکار،  Actدر رویکرد 

 خود تماس غیر دفاعی دارد.خاطرات و احساسات بدنی و عواطف 

 :های اساسی اشاره داردبه این گام Actعالمت اختصاری 

 كن، انتخاب كن، بپذیر اقدام
Accept, chose, take action 

 بلکه فرآیند تغییر در حوزه پذیرش و عمل ارزشمند است.  در این دیدگاه سالمتی یک حالت نیست،

روی  (problem solving)رهایی از بسیاری مشکالت به حل مسئله یا  انسان همواره آموخته است که برای خالصی و

ترس از آتش، دوری کردن یا اجتناب از آن. احساس ناراحتی از سرما متوسل شدن به وسایل گرما بخش مقابله با آورد. مثل 

ارد. چون دنیای ذهن )دنیای بیرون( ولی این شیوه )حل مسئله( برای افکار، احساسات، خاطرات و عواطف ما کارآیی ند

 دنیای درون است و قوانین دنیای درون با قوانین دنیای بیرون متفاوت است.

از هر آنچه درد و رنج تولید می کند دوری کن )اجتناب کن( و یا با شیوه حل مسئله، مشکلت را   ←قانون دنیای بیرون 

 حل کن. 

 یرون کارآیی دارد. )اجتناب، کنترل، حذف( که در دنیای ب ←های حل مسئله شیو

اجتناب نکن، کنترل نکن،  از هر آنچه موجب درد و رنج می گردد و شما را آزار می دهد فرار نکن، ←قانون دنیای درون 

 ( willingness)شویم. بلکه به آن تمایل داشته باش و گرنه به آن دچار می حذفش نکن... 

 Actسير درمان در 
 شود.صه میدر این شش ضلعی خال Actکل درمان 
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 شش ضلعی درمسير درمان 

 در نظر گرفته شده است.  Actدر این شش ضلعی کل درمان 

اگر آن را از وسط دو نیم کنیم سمت چپ قسمت پذیرش و ذهن آگاهی است و سمت راست قسمت تعهد و تغییر رفتار 

 در هر دو قسمت مشترکند.  در زمان حال بودنو  خود به عنوان زمينهاست، که 

شیوه ای بسیار جالب است و می توان گفت راه میان بر است. و برای افراد عادی هم بسیار کارآیی دارد. تا  Actمان در

 شان را بهبود بخشند. سطح کیفیت زندگی

رود. این کاهش نشانه نیست، هدف ایجاد زندگی غنی و با معنا در عین پذیرش دردی است که با آن پیش می Actهدف 

 شود. ر رفتار منجر به انعطاف پذیری روانشناختی مینوع خاص تغیی
 بندی درمان زمان

هیچ برنامه زمان بندی خاصی وجود ندارد، تعداد جلسات کامال به شرایط و موقعیت مراجع بستگی دارد. تقریباً  Actدر 

جلسات مربوط به تعیین ساعت حد متوسط درمان است که کامال پیشنهادی است. بیشترین زمان بندی و تمرکز ما روی  16

 باشد. ها و رتبه بندی آنها اهداف، اعمال و موانع میارزش

 Actپکيج درمانی 
های معتبر و علمی انجام شده است و تشخیص فرض، بر این است که تشخیص وسواس در مراجع با استفاده از شیوه

 پردازیم. دانیم. حال به درمان وسواس میوسواس را قطعی می

 جلسه اول

کنند و : رابطه درمانی بین درمانگر و درمانجو کامال برابر است، یعنی این دو در کنار هم یک مسیر را طی میجلسه اول

روند، هیچ کدام جلوتر و یا کند. بیمار و درمانگر هر دو از کوه کنار هم باال میاستعاره دو کوه به فهم این مطلب کمک می

 گردد. مسیر و موانع موجود در مسیر دیگری بهتر مشاهده می باالتر نیست. در زاویه دید هر کدام

گردد. در این مرحله مراجع بعد از برقراری رابطه درمانیِ مناسب جلسه اول درمان با ایجاد درماندگی خالق آغاز می

فتادن در باتالق فهمد هر کاری تا کنون برای رهایی انجام داده است نه تنها درمان و بهبودی نبوده بلکه نوعی گیر امی

 وسواس است. 

کنیم و در این جلسه هم چنین باید به مراجع بفهمانیم تفاوت بین تمیزی و وسواس در چیست؟ از خود او سوال می

 گذاریم. در وسواس می جبری بودننمائیم. و دست روی نکته مهم جواب را کامل می

ر سنجش قبل از درمان ما افکار وسواسی و اعمال وسواسی گوئیم که چقدر افکار وسواسی اذیت کننده است. دبه او می

 گردد. مراجع را بیرون کشیده و در دفتری یادداشت می

دهیم. و همچنین این کشیم )که در شناختی رفتاری هست( و توضیح میاز روی همان لیست برای او مدل وسواس را می

 ـ آئین وسواسی  4ـ اطمینان طلبی  3ـ اجتناب  2  ارـ تکر 1دهد. که عمل وسواسی به چهار شکل خود را نشان می

 زنیم. هایی از وسواس خودش میبرای هر کدام هم مثال

خواهیم دفتری داشته باشد و در این هفته تمام افکار وسواسی و اعمال دهیم. از او میتکلیف جلسه اول را به او می

 وسواس خود را یادداشت کند. و در چنین جدولی بنویسد. 

 عمل وسواسی فکر وسواس موقعیت
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 جلسه دوم 

کنیم که تا چه حدی موفق پرسیم، از تکلیف او در هفته گذشته سوال میهای مراجع را راجع به جلسه قبل میواکنش

 بوده است؟

هیم که در دگوئیم. بعد روی جدول برای او توضیح میمروری بر درماندگی خالق داریم، استعاره بیلچه را برای مراجع می

 را بنویس.  هاست(بری )که همان بیلچههای کنترل که به کار میاین هفته مشکالت و شیوه

 استعاره بيلچه 

 به این صورت 
 و بلندمدت پیامدهای کوتاه مدت شیوه های کنترل )بیلچه( مشکل

    

 جلسه سوم :

 کنیم. واکنش مراجع را در مورد جلسه قبل ارزیابی می

 جلسه قبلمرور تکاليف 

دهیم و مثالی می زنیم و استفاده از قوانین در این جلسه دنیای درون و دنیای بیرون را به صورت کامال روشن توضیح می

 گوئیم. مربوط به این دو دنیا را برایش می

 دنیای بیرون، دنیای درون
 

 کنیم. شن میقانون دنیای بیرون، قانون دنیای درون. با مثال های زیادی مطلب را کامل رو

 دهیم. شود توضیح میتکلیف این جلسه و اجتناب را که در دنیای درون و بیرون چگونه انجام می

 گوییم. استعاره ببر را برای مراجع می

 جلسه چهارم 

 پردازیم.جلسه چهارم به مرور تکالیف می

 ببینیم چه قدر با استعاره رابطه برقرار کرده است؟

پرسیم دنیای بیرون و دنیای درون را تا چه حد متوجه شده دهیم )دوباره( و میرا توضیح میمفهوم کنترل و اجتناب 

 خواهیم. است، مثال هایی از او می

 فهمیم این مطلب تا چه حد برایش روشن است؟هایی از خودش مییعنی با ذکر مثال

 مفهوم تمایل و پذیرش را بیان می کنیم و مثال هایی می زنیم. 

خواهیم. در این هفته به را از او می اجتنابدهیم: روی تمایل کار کند و نقطه مقابل آن ن هفته را به او میتکلیف ای

 جای )اجتناب، حذف و کنترل(، تمایل داشته باشد. 

تواند انجام دهد، انتخاب های او، آن یکی که کمترین درصد اضطراب را برایش دارد و راحتتر میاز بین لیست وسواس

 دهد تمایل را نشان دهد و اجتناب نکند. ند و تعهد میکمی

یا  گوید بشوی، نشوی.مثال دستت را به میله اتوبوس بزن و اجتناب نکن. یا پاهایت را در این هفته مطابق با فکرت که می

 به کنترل تلویزیون دست بزن. در خانه را خودت باز کن. 

 جلسه پنجم 

 .رسیم تا مطمئن شویم که موضوع کامال روشن استنون دنیای بیرون و دنیای درون را مرور تکالیف جلسه قبل، باز هم قا
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اند، نه صد در صد. باز هم تمایل و نقطه مقابل آن معموال در انجام تکلیف هفته قبل که تمایل است تا حدّی موفق

اش کند دستن بیرون است. اینکه فکر میاش در وسواس تبعیت از قانوگوئیم تا بداند مشکلهایی میاجتناب را با ذکر مثال

 شوید = قانون دنیای بیرونیرود و آن را مینجس است )فکر( می

 شوید.اش را میرود مطابق دنیای بیرون دستاین فکر است و فکر دنیای درون است ولی او می

 شود. و بیشتر گرفتار این فکر و تکرار این عمل می

نوان فکر و احساس به عنوان احساس و تمایل داشتن به دنیای درون و اجتناب نکردن تکلیف: تمایل و پذیرش فکر به ع

 از فکر و احساس و اضطراب... را تمرین کند. 

اش حذف، کنترل یا کاهش و اجتناب نداشته باشد بلکه تمایل داشته خواهیم در این هفته جهت حل مسائلاز او می

افتد و پذیرش رخ ندهد و گسلش بین فکر و عمل انجام نشود، گام های بعدی تا مسئله تمایل داشتن کامال جا نی باشد.

 شود. برداشته نمی
 جلسه ششم

 مرور تکاليف جلسه قبل

نویسیم و برای او توضیح ها را میگانه ارزشهای دهکنیم و حیطهها را مطرح میدر این جلسه بحث مربوط به ارزش

 ها نیست. های جای دارد و جدایی از این حیطهین حیطهدهیم که هر ارزشی داشته باشد در هممی

 هنر   ازدواج / رابطه صمیمانه با همسر

 تفریح     روابط خانوادگی 

 روابط شهروندی  روابط اجتماعی  دوست / همکار...

 سالمتی     تحصیل / آموزش

 مذهب / معنویت / اخالق                  شغل / کار 

 گوئیم فرض کن کامال سالمی و وسواس نداری حاال بگو ارزش اول تو چیست؟ها و میراغ ارزشرویم سهر چه بگوید می

 ترند. رویم سراغ اهداف که جزییهای او میبعد از پیدا کردن ارزش

 اند و ملموس.  ها انتزاعی و غیر قابل وصول اند ولی اهداف جزیی و قابل وصولارزش

هایش فکر کند و اهدافش را ریز بیان کند و بنویسد. یک ارزش ممکن است ده ارزشخواهیم در این هفته روی از او می

 هدف داشته باشد و هر هدف ممکن است ده مورد عمل برای رسیدن به آن بیان کند. 

و هدف شماره  1به ارزش شماره  کند که برای رسیدنتقسیم می کنیم و روشن می درونی و بیرونی موانع را به دو دسته

 اعمالی را باید انجام دهد و حاال موانع رسیدن به آن عمل کدامند، آیا )مانع( درونی است یا بیرونی؟ چه  1

 جلسه هفتم 

 ها و اهداف... مرور تکالیف هفته قبل و کمک به او در فهم بهتر ارزش

 نمائیم. کنیم بحث تغییر رفتار را مطرح میها تاکید میضمن این که روی ارزش

 وضیح می دهیم ذهنیت چیست؟ واقعیت چیست؟برای مراجع ت

 فکر ـ احساس ـ خاطره ـ میل ـ حتی عالئم بدنی ناشی از آنها ذهنیت شماست و واقعیت چیزی دیگری است. 

آدمی ذهنیت گرا هستی. اگر طبق آن چه واقعیت است یا آنچه  ←گوید عمل کنی ! گوئیم اگر طبق آنچه ذهن میمی

 گوئیم. واقعیت گرا هستی. استعاره اعداد و اتوبوس را می←عمل کنی  برایت مهم است و ارزش است

 پذیرش   ←گوئیم فکرت را تغییر نده بگذار باشدما می

 خواهیم رفتارت را تغییر دهی نه فکرت را.از این به بعد می
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ییر دهیم رفتارمان است، توانیم و باید تغگذاریم باشد آنچه را میدهیم میفکر مربوط به دنیای درون است تغییرش نمی

 بلکه باید مطابق با ارزشها و اهداف باشد.  که نباید مطابق با ذهن و فکر باشد.

کند را با کمک مراجع انتخاب اش هر کدام درصد کمتری اضطراب تولید می: از روی لیست افکار و اعمال وسواسیتکلیف

 مطابق با آن رفتار نکند.  ←امتحان کند.  فکر باشد خواهیم در این هفته تمایل و تغییر رفتار را و از او می

با فکر چالش  ←گوید بنشین تا فکرت خوب شود و حالت بهتر شود بعد برو کارهایت را انجام بده، مثال فکرش می

 نداشته باش برو و کار هم آن روز را انجام بده. 

شوی... فکر را هم کاری نداشته باش بگذار مطابق آن رفتار نکن نرو و دست را ن ←نجس استت گوید: دستفکرت می

 باشد. 

 جلسه هشتم به بعد

شویم، و ها و اهداف متمرکز میاز این جلسه تا آخر روی ارزش هایی قبلی رابطه برقرار کرده است.ببینم چقدر با استعاره

رود. این موضوع عمل هدفمند خواهیم همواره بدون این که، افکارش چالش کند بدنبال اهدافش و ارزشهایش باز مراجع می

قسمت وقت گیر درمان بحث ارزشهاست. وقتی فرد دنبال ارزشها و اهدافش برود و تعهد رفتاری داشته  را به دنبال دارد. 

 گردد. کند و تبدیل به فردی فعال )نه منفعل( میباشد در زمان حال زندگی می

 .می باشد Actاست که هدف  انعطاف پذیری روانشناختینتیجه این رفتارها و اعمال 
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 1رحمتی منیژه                                    تأثير كيفيت خوانایی در شهر خالق                                               

 چکيده

 و شودخلق می فرد هر طریق از متفاوت طور به محیطی تصویر تواند به درک بهتر محیط کمک کند. یکمحیط خوانا می

های الیتای در آن بوجود آمده باشد که خلق کننده انواع تعامالت و فعگردد. شهر خالق شهری است که پدیدهمی ارزیابی

ای شهری باشد. اکثر شهرهای ایرانی در البه الی فضاهای خود این خالقیت را دارند بدون اینکه طراحیِ از پیش تعیین شده

توانیم برای شهرسازی ها که در شهرهای خود شاهد آن هستیم میبرای آنها در نظر گرفته باشند. و ما با استفاده از این ارزش

ترین عناصر شهری است فضای عمومی در شهر یکی از مهمتا بتوانیم شهرهایی خالق داشته باشیم.  آینده خود الگو بگیریم

تواند شود. فضای شهری به طور عام و فضای عمومی به شکل خاص میکه شهر، اساساً توسط آن معرفی می به طوری

گیری شهر خالق، فضاست بنابراین وجود لاز آنجایی که یکی از ارکان شک محیطی مطلوب برای بروز خالقیت در شهر باشد.

گیری شهر خالق فراهم کند. فضای عمومی مناسب به تواند بستر مناسبی را برای شکلفضای عمومی مطلوب در شهر می

فاکتوهای فراوانی در بوجود آمدن یک فضای  دهد تا خالقیت خود را در آن به نمایش بگذارند؛شهروندان این فرصت را می

یکی لذا پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و بررسی متون سعی دارد به بررسی  هر وجود دارند،خالق در ش

شمار عاملی است و این یکی از بی شهر خالق بپردازد پایداریو نقش آنها در  یعنی خواناییفضاهای عمومی  هایاز کیفیت

ها و مجالت تخصصی و ن منابع مورد استفاده در این پژوهش کتابعمده تری باشد.که در ایجاد خالقیت در شهر مؤثر می

، نقطه نظرات و کیفیت خوانایی استفاده از اینترنت است. به طوری که ابتدا با مروری بر ادبیات تخصصی حوزه شهر خالق

های قدیمی شهر کیفیت خوانایی بر روی یکی از محله شود، سپسمتفکران مسایل شهری در رابطه با این موضوع مطرح می

آباد محوری شود که حسنو در نهایت این نتیجه حاصل می گیرد.مورد بررسی و تحلیل قرار می اصفهان به نام حسن آباد

خواناست که تعامالت اجتماعی و روابط پررنگی بین شهروندان وجود دارد که این خالق بودن این فضای شهری پایدار را 

 رساند.   می

 خوانایی، شهر خالق، خالقیت، فضاهای شهری های كليدی: واژه

 مقدمه -1

شهر در فرهنگ ایرانی مفهومی است جامع،  متشکل از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و طبیعی. 

و تأثرات ای متقابل و چندسویه با سایر عوامل قرار گرفته و برآیند حاصل از مجموعه تأثیرات هرکدام از این عوامل در رابطه

 متقابل آنها بر هم، در هر دوره و هر سرزمین شکل دهنده مفهوم شهر است. 

فرهنگی، اقتصادی و تاریخی، درجه  میزان هماهنگی شهر با مختصات محیطی آن، اعم از محیط طبیعی، اجتماعی،

آید. شود و به دیده میمیزند و هویت یک شهر، بیش از هر جای دیگر در سیمای شهر متجلی مندی شهر را رقم میهویت

اقتصادی و طبیعی شهر است.  های تاریخی، فرهنگی،نمای ویژگیی تمام آیینه سیمای شهر به عنوان نخستین جلوه از شهر،

ای در تحقق شهر سیمای شهری مطلوب با قابلیت تأثیرگذاری بر ادراک شهروندان از تجربه زندگی در شهر، نقش عمده

در شهرها تابع اصول و منطقی بوده که پیرو آن حیاتش تداومی مبتنی بر زیبایی، خوانایی، عملکرد و مطلوب دارد. سیما 

هویت داشته است. بدین منظور می توان گفت خوانایی یکی از مهمترین اهداف سیمای شهر است و وضوح مناظر شهری از 

هایی که برای آنها بسیار ی است. افراد در محیطجمله عوامل موثر در ارتقا سطح کیفیت محیطی و در نتیجه کیفیت زندگ

                                                           
 دانشجوی دکتری شهرسازی،  عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه شیخ بهایی اصفهان .1 

manizhehrahmati@gmail.com, m.rahmati@shbu.ac.ir Email: 
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دچار گم گشتگی گشته و  دهند وپیچیده و یا بسیار ساده یا به عبارتی ناخوانا باشد رغبتی به ادراک فضا از خود نشان نمی

 نمایند.احساس هراس و عدم امنیت می

استفاده شهروندان از یک فضا اشاره کنیم، زمانی  توان به میزاناگر بخواهیم رابطه خوانایی و شهر خالق را شرح دهیم می

توان گفت که به طور مثال دارای کنند میکه یک فضا قابلیت این را دارد که شهروندان به طور مداوم از آن استفاده می

گونه فضاها توانند از آن استفاده کنند و این حضور و فعالیت ها در اینکیفیت خوانایی هم هست که شهروندان به راحتی می

توان عنوان اند و بنابراین میخود حاکی از آن است که این فضاها حتماً زمینه الزم برای این تعامالت را در خود خلق کرده

گونه شهرها نسبت داد. این چالش سواالت زیر را سبب شده است:  چه عواملی موجب خوانایی فضای شهر خالق را به این

باشند؟ مهمترین عناصر تأثیر گذار کدامند؟ چه عواملی باعث در فضاهای گوناگون ثابت می شود؟ آیا این عناصرشهری می

 توان به باالترین سطح و پایداری خالقیت در شهر دست یافت؟بروز خالقیت می شوند و با چه روش هایی می

 روش پژوهش -2

ای به بیان مبانی نظری پیرامون کتابخانهدر این مقاله از دو روش پژوهش بهره گرفته شده است: روش اول با پژوهش 

شهر خالق، خوانایی، ضرورت خوانایی در شهرهای امروزی، عناصر کالبدی کلیدی و عوامل تصویر ذهنی شهروندان 

پردازد. روش دوم مبتنی بر پژوهشی میدانی است و با مطالعه هنجار خوانایی در محور تاریخی، فرهنگی، گردشگری می

به بررسی و شناخت عوامل تصویر ذهنی افراد استفاده کننده از فضاهای مذکور و تأثیر هریک از این  حسن آباد اصفهان

های تصویر ذهنی شود. داده ها از جامعه مورد نظر با استفاده از دو تکنیک پرسشنامه و نقشهعوامل بر ادراک آنها پرداخته می

 42باشند. تعداد کنندگان از فضاهای شهری مورد مطالعه می کلیه استفاده این تحقیق آماری جمع آوری شدند. جامعه

پرسشنامه در فضاهای شهری مورد مطالعه بین استفاده کنندگان از این فضاها توزیع گردید. در این تحقیق از آنجایی که 

ت گرفته است. تعداد دقیق استفاده کنندگان از این فضاها در دست نبود انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی صور

 های تصویر ذهنی مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه و تحلیل به عمل آمد.سپس اطالعات مندرج در پرسشنامه ها و نقشه

 مبانی نظری -3

 خوانایی -3-1

 ،گیری کامل از امکانات بالقوه یک مکانکند: فرم کالبدی و الگوی فعالیت. برای بهرهخوانایی در دو سطح اهمیت پیدا می

های کالبدی محیط یک نقش کلیدی ای از جنبهباید فرم کالبدی با الگوی فعالیت به تکمیل یکدیگر بپردازند. عناصر برجسته

برای معرفی یکی  ،کند. کوین لینچ شهرساز مشهور آمریکاییرا در شکل دهی محتوای تصورات ذهنی مشترک مردم ایفا می

کی از مسائل حاد شهرهای آمریکایی به خاطر شبکه شطرنجی و یکنواختی موضوع خوانایی شهر را که ی ،از مسائل شهری

تواند داشته باشد توجه لینچ بیشتر معطوف به های متفاوتی که یک شهر میکالبدی آن است انتخاب کرد. از میان کیفیت

کیفیت های مطلوب خوانایی باشد. او از میان های بصری شهرها و تأثیر آن بر تصویر ذهنی شهروندان از شهر خود میکیفیت

وضوح بصری یا خوانایی آن است که به "گوید: و وضوح مناظر شهری را برای توضیح تئوری خود انتخاب کرده است. لینچ می

به گفته  "آسانی اجزا شهری را بتوان شناسایی کرد و بتوان آنها را در ذهن در قالبی به هم پیوسته با یکدیگر ارتباط داد.

ها و انتظاراتی است که فرد از محیط پیرامون ها، باورها، حدسها، دانستهاز تصویر ذهنی یا سیما کلیه برداشتلینچ منظور 

نماید. این ذهنیات تابعی است از کلیه های متفاوت را در ذهن وی ایجاد میخود داشته و ارزش، کیفیات، عملکرد و اولویت

 ( 1372کرده و در ذهن خود انباشته است.)لینچ، اطالعاتی که فرد تا آن برهه از  زمان دریافت

به آسانی بتوانند تشخیص دهند  –به عنوان پیاده یا راننده  –خوانایی در مفهوم ابتدائی خود به این معناست که : مردم 

روند. که کجا هستند، چیدمان فضایی شهر چگونه است و برای مکان ها، تسهیالت و امکانات مختلفی که الزم دارند، کجا ب
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خوانایی یک هنجار است و شهری که دارای این ویژگی باشد واجد کیفیت، دلپذیری، زیبایی، سرزندگی، آسانی، مردم 

بخشد. )بنتلی و باشد و به مردم آن شهر احساس تعلق خاطر میمداری، ایمنی، امنیت، غنای حسی و تناسبات بصری می

 (1382همکاران،

 ویر ذهنی شهروندانعوامل اصلی شکل دهنده تص -3-1-1

خصوصیات  دارای و یا شوندمی آنها وارد ذهنی طور به ناظران که هستند شهر یک بزرگ تا متوسط هایحوزه: بخش

 ها، سکنه و توپوگرافی بافت، فضا، شکل، جزئیات، نشانه، استفاده حسب بر موضوعی هایپیوستگی مشخص، فیزیکی

 پیرامون در تدریج به که و سست نامعین مرزهای یا داشته باشند سخت و دقیق مرزهای است ممکن ها باشند. محلهمی

 ( 1385)پاکزاد، .شوندمحو می ها محدوده

کند، به آنها جلوه می "خط متصل کننده  "لبه: تصویری خطی در ذهن شهروند است که به صورت بند بین دو حوزه یا 

 فرض راه عنوان به یا شوندنمی استفاده یا که هستند خطی ناصرها عتفاوت دارد. لبه "مسیر   "با  "لبه  "همین دلیل 

 هایها، برشلمثال، ساح پیوستگی )برای و اتصال در ها( خطییا )شکست هامحدوده بین مرزهای شکل به اغلب و شوندمی

 پذیری نفوذ با باشند حصارهایی است ممکن ها کرد: لبه ذکر که لینچ طوری به .توسعه، دیوارها( هستند هایآهن، لبه راه

 دو آنها طول در باشندکه هایی خط یا است درزها ممکن ها لبه یا کنندمی جدا بقیه از را منطقه یک بیشتر، که یا کمتر

 مهم و برجسته و پیوسته شکل در بصری از نظر تر قوی هایردند. لبه متصل یکدیگر به و شوندمی مربوط هم به منطقه

 خصوصا هستند مهمی یافته سازمان هایها بخش هستند. لبه نفوذ قابل غیر حرکت از کردن نعتمما برای اغلب و هستند

 دیوار.)همان( یک یا آب از طریق شهر یک طرح در دهند، مثالمی پیوند یکدیگر به را کلی هایمحدوده هنگامی که

که  هستند ایفشرده فعالیتی اکزمر و شود داخل آن در تواندمی کننده مشاهده که شهر دریک راهبردی گره: نقاط

یک استفاده  موضوعی تمرکزهای ساده طور به یا هامقدمتاً، قاطع است ممکن هاگیرد. گرهمی صورت ها درآن شهری سفرهای

فیزیکی و  معنی دو هر کنند. بامی فراهم را هم تقاطع ها و تمرکزها مهم، هم هایباشند. گره خاص فیزیکی خصوصیت یا

آورد.  بوجود را انگیزتری خاطره گره که دارد بیشتری مشخص، احتمال فیزیکی شکل با عمومی میادین مثال رایعملکردی. ب

کند که تجمع می "گره  "تجمع خودروها در مقابل مدرسه برای سوار کردن یا پیاده کردن شاگردان، همان اندازه تولید 

 ن یا میدان که به پاتوق معروف است. )همان(جوانان محل یا کارگران جویای کار در نقطه ای از خیابا

و  بسیاری زوایا از نمونه طور به و هستند ها( دوردستتپه ها،ها، منارههستند. برخی )برج اینقطه مراجع هانشانه: نشانه

 ی محدود وهامکان در هستند ها، درختان( محلیشوند. بقیه )مجسمه، نشانهمی دیده ترکوچک عناصر نوک باالی هایفاصله

مکان فضایی  یک و کنندمی ایجاد تضاد شان زمینه با شفاف و واضح شکل یک با ها باشند. نشانهمی نمایان معین معابر از

که خصوصیات  کرد استدالل باشد. لینچمی مهم کننده مشاهده برای حتما و است تشخیص قابل سادگی به بیشتر برجسته

 ان(است.)هم نشانه، مختص یک مهم فیزیکی

و ...( لینچ  ها،کانال ونقل حمل هایها،خطکنند. )خیابانمی حرکت ناظران آنها طول در که هستند هاییها: کانالراه

شدند.  مرتبط آنها گرفتند و با قرار عناصر دیگر بودند، با مردم تصاویر در مسلط و برجسته عناصر اغلب هاراه که شد متوجه

دائمی، تمرکز  و منظم استفاده قبیل دلیل، از چند به باشند. شهر سیمای در مهمی رجستهب هایبخش توانستندمی هاراه

بصری، یا  شهر، اهمیت مهم در و خاص هایبخش به نما، نزدیکی هایویژه، ویژگی فضایی هایمخصوص، کیفیت هایاستفاده

 توپوگرافی. )همان( یا ها راه کلی ساختار در بواسطه موقعیتشان

وانا و روشن نمودن بیشتر یک شهر باید بین ارکان و تک تک اجزای آن پیوستگی وجود داشته باشد، بین به منظور خ

عالیم قابل رویت در جهت ایجاد ساختاری منسجم. متناوباً این اجزا باید در اشترک با هم، همدیگر را  پیوند دهندگان اصلی و

 .گرددتأکید نمایند که خود باعث خوانایی بیشتر شهر می
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 های مختلف  مداخله طراح  در جهت افزودن خواناییراه -3-1-2

های جامع و همچنین با توان از طریق ترتیب پی در پی محورپیوستگی: افزایش پیوستگی اجزای نمایان را می -

حورهای محورهایی که اجزای فضایی مهمی در کنار خود دارند، ایجاد نمود. رویت پذیری اجزای فضایی از نقطه تقاطع م

 گردد. جامع و محورهایی که اجزای فضایی مهم را در کنار خود دارند سبب مستحکم گردیدن پیوستگی اجزای نمایان می

ها نظمیتواند از طریق تغییر ترکیب معابر در جهت رسیدن به نظم بیشتر و کم کردن بیترتیب و نظم: ایجاد نظم می -

شود. یک نوع ترتیب در آرایش تنوعی و یکنواختی میاندازه پرهیز نمود که باعث بیصورت پذیرد. گرچه باید از ایجاد نظم بی

های متفاوت ایجاد گردد. تغییر مقیاس در اجزای فضایی تواند از طریق ترتیب پی در پی اجزای فضایی در مقیاسشهری می

 گردد.بودن افزایش خوانایی می تواند باتغییر مقیاس فضای شهری متوازن گردد که این خود باعث امکان پذیرمی

های توزیع مناطق فعالیتی: توزیع مناطق فعالیتی و ترکیب معابر هر دو بر میزان رفت و آمد و حرکت افراد از محور -

های اجتماعی شهری تاثیر گذارند. مناطق با تراکم زیاد از لحاظ رفت و آمد در ذهن فرد باقی خواهند ماند. مناطق تجمع

مانند. بازبینی کنند به دلیل حضور فرد و فعالیت در ذهن فرد میهایی که مناطق فعالیتی را به هم مرتبط میربزرگ و مسی

هایی از نقشه دوباره های ارضی به طراح کمک خواهد نمود تا توزیع رفت و آمد افراد پیاده را در جاهای معین بخشسیاست

 تعریف بنماید.

پذیر را با های رویتهای خوانا نمودن بیشتر آرایش شهری این است که  هستهی از راهپذیر: یکهای رویتتوزیع هسته -

توجه به توزیع محورهای جامع در منطقه توزیع نماییم. محورهای جامع باید به هسته ختم شوند و یا اینکه از پهلوی آن 

 باشند.های ذهنی مرتبط میقشهها با فراوانی در یادآوری در نبگذرند. عمق متوسط محور شهری از این هسته

بین محورهای جامع،  های ذهنی نشان دادند رابطه متقابلگونه که ارزیابی نقشهرابطه متقابل محورهای جامع: همان -

دهند. با تغییر مکان محورهای جامع طوری که مرکز را به نواحی اطراف متصل نمایند، خوانایی را در آرایش افزایش می

باشد که وقتی این ارتباط مستحکم گردد، فراوانی یادآوری محور شود. این قابل نشان دادن میبخشیده میخوانایی بهبود 

 یابد. افزایش می

های ترکیبات ای از بخشهای هندسی و ساده در پارههایی از ترکیب معابر: ایجاد قالبهای ساده در بخشایجاد قالب -

 ت در ذهن فرد بهتر ماندگار گردد.کند که ممکن اسمعابر الگویی ایجاد می

 شهر خالق -3-2

هاست. شهرسازی بستر بروز خالقیت های نسبی هر شهر و تقویت این ظرفیتخالقیت به معنای تشخیص صحیح مزیت

تر کرده و تخیل های دید خود را گستردهکند که افقکند. ایده شهر خالق به شهرسازان پیشنهاد میدر شهر را فراهم می

را در مواجهه با مسائل شهری پرورش دهند. به موازات آن در شهر خالق، پرورش تخیل و خالقیت عموم مردم نیز در خود 

 (1389باشد. )سعیدی،کانون توجه می

های هنری، نوآوری علمی و فناورانه و ها است. شهر خالق منزلی برای خالقیتشهر خالق مکانی برای رشد و نمو خالقیت

پوشاند و پرچم دار ی عمل میهای خالق خود را جامههای روبه رشد است. شهری که همه پتانسیلگرسای فرهن صدای

ای است. شهر خالق، یک شهر نیرومند از لحاظ یادگیری فرهنگی و بین فرهنگی است. در این های فرهنگی و توسعهفعالیت

های گی خود، اطمینان خاطر دارد. از جمله ویژگیهای علمی، فنی، هنری و فرهنشهر، هر شهروند به استفاده از ظرفیت

عمومی هر شهر خالق این است که مکانی جذاب برای کار کردن و زندگی شهروندان خود )به خصوص برای نسل جوان(، 

 های مختلف اقتصادی باشد.مکانی جذاب برای گردشگران )صنعت توریسم( و همچنین توانمند در شکوفایی بخش

 (1387)ابراهیمی،
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شهرسازی دانشگاه  آموخته دکترای معماری از دانشگاه تهران و استادیار دانشکده معماری وحامد کامل نیا )دانش

توان به باالترین سطح هایی میشوند و با چه روشفردوسی مشهد( در خصوص اینکه چه عواملی باعث بروز خالقیت می

کند. اولین کند و سه دیدگاه را بررسی میری را مطرح میهای روان شناسان یادگیخالقیت در شهر دست یافت، نظریه

کرد. است. وی فرآیند تولید یک اثر ناب را به سه مرحله احساس، ادراک و خالقیت تقسیم می« برونر»، دیدگاه آقای رویکرد

بود « یادگیری»ر موضوع گرای پیاژه به دست وی توسعه پیدا کرد. تمرکز برونر ببرونر از شاگردان پیاژه بود و تفکرات شناخت

ای را که بتوانیم در یک و اعتقادش بر این بود که در هر یادگیری ای یک روند خالقانه وجود دارد. با این منظر، هر پدیده

تواند یک اثر خالقانه باشد. مثالً فضای شهری یا فضای معماری ایجاد کنیم که یک اثر یادگیری روی مردم داشته باشد، می

تواند برای یک بچه اثر یادگیری داشته باشد، آن، یک اثر خالقانه است. بنابراین ت در یک فضای شهری میاگر یک درخ

دانست و معتقد بود هر چقدر فضای شهری ما بتواند بیشتر به یادگیری منجر شود، خالقیت را کامالً وابسته به یادگیری می

هوارد »سنجیدند. به عنوان نمونه نظر آقای بطه خالقیت را با هوش میبیشتر خالقانه است. برخی دیگر از نظریه پردازان، را

از: هوش  های خالق هستند. برای هوش هشت طبقه ارائه داد که عبارتندبر این بود که افراد باهوش همان آدم« گاردنر

فضاهایی برای ارتباط بیشتر کالمی، عددی، رقمی، اجتماعی، بصری، فضایی، طبیعی و فیزیکی. ما اگر بتوانیم در شهرهایمان 

ایم. اگر مردم بتوانند شرایط فیزیک بدنی شان را بهبود بدهند مردم با طبیعت ایجاد کنیم، به نوعی تفکر خالقانه کمک کرده

کند. از این رو اگر در شهرها امکانات ورزشی و تربیت بدنی بهبود یابد، به شان ارتقا پیدا میو ورزش کنند، هوش فیزیکی

ش هوش فیزیکی و در نتیجه به پرورش خالقیت منجر خواهد شد. اگر یک فضای شهری بتواند هوش ریاضی شهروندان پرور

سازی توانید در کفشود. مثالً شما میرا باال ببرد و از نظر رقومی مردم را به چالش وادارد، این هم موجب بروز خالقیت می

سازی در عین حال شود، آن کفلی را در آن کار کنید. این باعث مییک فضای شهری یک جدول ضرب بگذارید، یا یک پاز

است که کتابی « بروسویک»شود، یک اثر خالقانه هم باشد. رویکرد سوم در این زمینه، دیدگاه آقای که پیاده رو محسوب می

دخیل کردن تمام افراد ذی نفع در  توانیم تفکر خالق را از راهدارد. اعتقاد او این است که ما می« آزادی و خالقیت»با عنوان 

خلق یک اثر پرورش دهیم. هر چقدر که به سمت استفاده از مشارکت بهره وران در تولید یک اثر کالبدی پیش رویم، به این 

ایم. نگاه بروسویک، نگاهی فرآیند محور است و معتقد است که معناست که به توسعه تفکر خالقانه در یک جامعه بها داده

رآیند طراحی، فرآیندی مشارکتی باشد تا به خالقیت برسیم؛ هر چند که محصول کار ممکن است چندان خالقانه به باید ف

گیری آن اثر نقش افتد که افرادی در شکلنظر نیاید. به نظر وی فرآیند توسعه خالقانه یک فضای شهری، وقتی اتفاق می

خواهیم یک محور شهری را طراحی کنیم، یک عنوان مثال وقتی که میخواهند از آن استفاده کنند. به داشته باشند که می

های طراحی را گذارد. این افراد ممکن است که گزینهمی« کاتالیزور»سری افراد به عنوان طراح وجود دارند که او اسمش را 

اجتماع را در طراحی دخالت پیشنهاد دهند ولی انتخاب با کاربرهاست. به این ترتیب چون ما تفکر جاری و ساری افراد آن 

کنیم. اگر شما در شهری میدانگاهی برای دهیم، به نوعی از خالقیت موجود در آن جامعه هم در این طراحی استفاده میمی

شود که شما هوش جمعی شهروندان را باال ببرید، زیرا فرصت کنید، این باعث می شدن یا اجتماع مردم درستجمع

شوید. یا اگر شما سواد بصری شهروندان را از اید و موجب بروز نوعی از خالقیت میا افزایش دادههای اجتماعی ربرهمکنش

برید. به این ترتیب دیگر مردم شناسی در فضای شهری باال ببرید، هوش بصری را باال میطریق توجه به عناصر زیبایی

شان بیشتر شده است. شان باالتر رفته و خالقیتپسندند، زیرا هوش بصریها و نماهای زشت را در شهر نمیساختمان

 (1389)سعیدی،

های اصلی شهرهای خالق هستند. برای ایجاد توسعه و شهرهای خالق باید مردم و فضاهای شهری به عنوان رکن

این  راهبردهایی را به اجرا درآورد که ضمن پشتیبانی از ارکان ذکر شده، شهر را به سوی یک آینده خالق سوق دهند. در

تواند این راهبرد را مقاله یکی از راهبردهای اصلی برای توسعه شهر خالق ذکر گردیده که هر شهری بسته به شرایط خود می
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هایی مد نظر قرار گیرند که به ظهور هنرمندان آینده منجر شوند، مد نظر قرار دهد. در شهرهای خالق باید شرایط و فعالیت

ن کاالهای فرهنگی باشند و محیطی جذاب برای افراد خالق ایجاد شود. بین فضا و باعث شوند مصرف کنندگان خواها

خالقیت یک ارتباط قوی وجود دارد و افراد خالق نیاز به فضایی برای زندگی، کار، الهام بخشی و نمایش کارهای خود 

 (1389دارند.)مجیدفر و محمدی، 

افراد و  ایجاد فضاهای با ثبات و مطمئن برای هنرمندان:اشاره کرد: از راهبردهای توسعه شهر خالق می توان به موارد زیر 

شوند که این موضوع تهدیدی برای بقا، کسب و کارهای خالق معموالً به دلیل باال رفتن نرخ اجاره بها مجبور به جابجایی می

ایجاد و این افراد ضروری است. خالقیت و نوآوری آنان است. بنابراین فراهم کردن فضاهای با ثبات و اطمینان بخش برای 
بهبود فضاهای خالقانه شهری باعث احساس غرور شهروندان، جذب و نگهداری افراد و بهبود فضاهای خالقانه شهری: 

توان در این خصوص موارد زیر را برشمرد: شود. میکارکنان مستعد و خالق، سرمایه گذاری بیشتر و افزایش گردشگری می

های عمومی، سرمایه گذاری در نهادها و ساختمان های بزرگ فرهنگی، حفاظت از آثار فرهنگی، طراحی بهتر برای فضا

باال رفتن کیفیت محیط افزایش کیفیت های محیطی: پیشبرد و سرمایه گذاری در به کارگیری هنر در فضاهای عمومی. 

د زمانی که یک فضا قابلیت این را دارد که سازد و همانطور که ذکر گردیزمینه الزم برای استفاده شهروندان را فراهم می

توان گفت که به طور مثال دارای کیفیت خوانایی هم هست که شهروندان کنند میشهروندان به طور مداوم از آن استفاده می

اها حتماً ها در اینگونه فضاها خود حاکی از آن است که این فضتوانند از آن استفاده کنند و این حضور و فعالیتبه راحتی می

 شوند.اند و بنابراین فضاهایی خالق محسوب میزمینه الزم برای این تعامالت را در خود خلق کرده

تا اینجا مفهوم خوانایی و شهر خالق و همچنین رابطه این دو با هم ذکر گردید، سپس با ذکر نمونه موردی و بررسی 

 شود.  کیفیت خوانایی در آن این رابطه نشان داده می

 معرفی نمونه -4

هکتار وسعت دارد که حد جنوبی آن را زاینده رود،  1181اصفهان در برگیرنده مرکز تاریخی شهر، در مجموع  3منطقه 

حد غربی را چهارباغ عباسی، حد شمالی را خیابان سروش و حد شرقی را بلوار 

ر استانداری د هایتقریباً حد فاصل خیابان دهد. محدوده سایتبزرگمهر شکل می

در سمت شمال و خیابان خیابان حافظ سمت غرب، خیابان نشاط در سمت شرق، 

محور تاریخی حسن آباد که از جنوب میدان باشد. میفلسطین در سمت جنوب 

دوران  صفویه در از تا قبل شود،چهارباغ صدر ختم مینقش جهان شروع و به 

و دروازه شمالی  فتهرگذر شهری اصفهان به شمار می سلجوقیه مهمترین دیالمه و

ه. نموددروازة جنوبی شهر یعنی دروازه حسن آباد متصل می طوقچی را به-اصفهان

با ایجاد میدان نقش جهان، مجموعه بازار مقصود بیگ و بازارچه حسن آباد، این 

مسیر بعنوان بخشی از دومین محور شهری اصفهان سازماندهی گردیده و شکل 

مت جنوب شرقی میدان نقش جهان شروع شده و بعد از گذشتن از کنار بناهای تاریخی با این محور از ست. داده شده اس

ارزش نظیر امام زاده احمد، مسجد و مدرسه ساروتقی و عبور از محورهای شرقی غربی منطقه شامل خیابان جدید االحداث 

مدرسه صدر خواجو نیز در کنار آن واقع گردد. این محور که خیابان فلسطین، وارد چهارباغ صدر می ،فرشادی، مادی فرشای

  رسد.شده است، در انتها به پل تاریخی خواجو و زاینده رود می
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 پردازش اطالعات و تحليل-4-1

  

ها با توجه به نمودار فوق میزان نمایانی محور اصلی بازارچه حسن آباد در نقشه تصویر ذهنی مردم  بیش از سایر مسیر

عملکردی و تبعیت از نام آن عنصر)کوچه قصر  –ده است. البته برخی از مسیرها به دلیل همجواری با عنصر خاص کالبدی بو

منشی( یا به دلیل قرار گرفتن در راستای بازارچه حسن آباد )بازار مقصودبیک( به میزان قابل مالحظه ای در تصویر ذهنی 

 اند. مردم نقش بسته

 

 ساكن شهر،  ليسانسساله ،  31-21زن

 : موقعیت محله حسن آباد در اصفهان،مأخذ:نگارنده(1)عکس

 یذهن ریتصو یها نقشه در ها ریمس شدن انینما زانیم:(1) نمودار

تصویر مقابل محدوده بالفصل 

می باشد که محله حسن آباد 

 در آن مشخص شده است.
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ی توان به رابطهعملکردی می_ها به سه دسته کالبدی ، عملکردی و کالبدی بندی نشانهبه نمودار فوق  و دستهبا توجه 

عناصری که به دلیل  .ها و میزان نمایانی آنها در تصویر ذهنی مردم اشاره نمودمیان سطع عملکرد و فرم کالبدی نشانه

ی در تصاویر ذهنی مردم و همچنین در نحوه آدرس دهی آنها عملکردی و نیز کالبدی شاخص شده به صورت قابل توجه

 نقش بسته است.) امامراده احمد و مسجد امام (

 

های مختلف، فرم کالبدی منحصر به فرد و یا بار معنایی خاصی هستند هایی که دارای کارکردبا توجه به نمودار فوق گره

راهی واقع در بازارچه حسن آباد به دلیل وجود یک مغازه سبزی  در تصویر ذهنی مردم به خوبی نمایانند. برای مثال سه

 باشد. فروشی در آن یک گره بسیار فعال از نظر اجتماعی و ترافیکی در این محله می

های موجود اشاره ننموده، با توجه به این که از محدوده مورد نظر مادی در تصاویر ذهنی برداشت شده، افراد به لبه

اما به دلیل این که در لبه آن کاربری مسکونی قرار گرفته در تصویر ذهنی افراد نقش نبسته است. در مورد گذرد فرشادی می

اند. در این بافت علی رغم وجود محالت متفاوت، ها نیز تعداد کمی از افراد در تصویر ذهنی خود به آن اشاره کردهحوزه

 ها و بازار اشاره شده است.بیشتر به نام خیابان

 یذهن ریتصو یها نقشه در ها نشانه شدن انینما زانیم:(2) نمودار

 یذهن ریتصو یها نقشه در  ها گره شدن انینما زانیم:(3) نمودار
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عامل تشکیل  5بندی آنها در غالب های تصویر ذهنی ساکنان و دستهبندی هر یک از عناصر ذکر شده در نقشهجمع با 

طور که کوین لینچ در مطالعات خود راه، لبه، گره، نشانه و حوزه( این نتیجه حاصل شده است که همان) دهنده تصویر ذهنی

ها یکی از عوامل تأثیرگذار بر تصویر سازد، راهآمریکایی مطرح می در مورد عناصر تشکیل دهنده سیمای شهر در سه شهر

ذهنی مردم هستند. موضوع دیگری که از این تحقیق به دست آمد این است که منظر عینی و ذهنی افراد با هم تفاوت 

ر ذهن دهنده وضوح کمتر کلیت فضا داندکی دارد که این به دلیل بافت ارگانیک محله است و این تفاوت نشان

های کنندگان این است که در بازارچه بیشتر کارگاهکنندگان است. یکی دیگر از دالیل این وضوح کم در ذهن استفادهاستفاده

)غیر از کسانی که از این  صنایع دستی)مثل میناکاری، قلم زنی و ... ( قرار گرفته و افرادی که بیشتر در آنجا رفت و آمد دارند

کنند( کسبه محل هستند و بیشتر از این که به کلیت فضا توجه داشته باشند ه ارتباطی استفاده میمسیر به عنوان یک را

 دهند.الگوی فعالیت ها را مد نظر قرار می

 

 

 

 

 

 نتيجه گيری -5

 های هنری، نوآوری علمی و فناورانه وها است. شهر خالق منزلی برای خالقیتشهر خالق مکانی برای رشد و نمو خالقیت

دار پوشاند و پرچمی عمل میهای خالق خود را جامهصدای رسای فرهنگ های روبه رشد است. شهری که همه پتانسیل

ای است. شهر خالق، یک شهر نیرومند از لحاظ یادگیری فرهنگی و بین فرهنگی است. در این های فرهنگی و توسعهفعالیت

های نی، هنری و فرهنگی خود، اطمینان خاطر دارد. از جمله ویژگیهای علمی، فشهر، هر شهروند به استفاده از ظرفیت

عمومی هر شهر خالق این است که مکانی جذاب برای کار کردن و زندگی شهروندان خود )به خصوص برای نسل جوان(، 

های مختلف اقتصادی باشد جذاب برای گردشگران )صنعت توریسم( و همچنین توانمند در شکوفایی بخش مکانی

(. در پایان باید گفت خالقیت چیزی نیست که به راحتی به همراه هکرهای کامپیوتری، تخته های اسکیت، 1387براهیمی،)ا

ها و ... به شهر وارد شود بلکه باید به صورت عضوی )ارگانیک( در میان مجموعه در ارتباط با تولیدات، کار و زندگی شادی

 (Musturd, 2001)ترش یابد. اجتماعی در ابعاد مختلف شهری، توسعه و گس

دهند، به یابی به پایداری یک شهر خالق، ضمن معرفی شرایطی که خالقیت را پرورش میدر این مقاله برای دست

بررسی یکی از فاکتورهای کیفیت فضای شهری یعنی خوانایی و نقش آن در ایجاد و پایداری خالقیت در فضا پرداخته شد. 

دهد که حسن آباد محوری خواناست که تعامالت اجتماعی و روابط نی به دست آمده نشان مینتایجی که از مطالعات میدا

 رساند.  پررنگی بین شهروندان وجود دارد که این خالق بودن این فضای شهری پایدار را می

 منابع -6

، مرکز «ق و ناموفقنشست شهر خالق: مفاهیم، سیاست ها، مطالعه موردی از شهرهای موف»، 1387ابراهیمی، مهران، -

 مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، تیرماه، فرهنگسرای نیاوران، تهران

 عامل مؤثر در ایجاد خوانایی 5:میزان نمایانی (4) نمودار
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مرکز  تهران:دانشگاه علم وصنعت ایران، مصطفی بهزادفر، های پاسخده، محیط، 1382 ،و همکاران ین ای ،بنتلی -

 چاپ دوم انتشارات،

 25-21ص: 53شماره بادی،، آسیمای شهر ،1385 پاکزاد، جهانشاه، -

 اصفهان:خاک محمد احمدی نژاد، شهرسازی شهروندگرا، ،1383 فرانسیس، تیبالدز، -

 111، شهرداری ها، سال یازدهم، شماره «شهر خالق»، گزارش1389سعیدی، هادی، -

 تهران دانشگاه هنر نقش نشان های قابل رویت و ترکیبات معابر در خوانایی شهرها، ،مهشید، شکوهی -

 1383،چاپ ششم موسسه انتشارات وچاپ،، تهران دانشگاه تهران: مزینی، منوچهر، سیمای شهر ،1372 کوین، لینچ، -

 111، دوران شهرهای خالق، شهرداریها، سال یازدهم، شماره 1389مجیدفر، فرزان و محمدی، کمال، -

 

- SAKO; MUSTURD,  “Amesterdam Az Creative Culture Knowledge City:  Some 

Conditions”  , 2001 
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 1معصومه حیدری                در پيشرفت امنيت های عصبی مصنوعیشبکه استفاده از                              

 مقدمه:

اند، بر اساس مدل بیولوژیکی های عصبی مصنوعی که امروزه در کاربردهای فراوانی ارزش باالی خود را نشان دادهشبکه

ها به واقع یک سیستم داده پردازی اطالعات است که دارای خصوصیات اجرائی خاصی اند. این شبکهران بوجود آمدهمغز جانو

های عصبی اند. شبکهها به وجود آمدههای ریاضی آنباشد که از تعمیم یافتن مدلهای عصبی جانوری میهمانند شبکه

باشد که یکی ب برای تشخیص الگوهای ناشناخته در داده میای از هوش مصنوعی است که یک روش مناسمصنوعی، شاخه

بینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، دو برنامه وجود دارد یکی مرحله بینی است. برای پیشاز کاربردهای آن پیش

آموزش و  باشد و دیگری پیش بینی بر اساس داده آموزش داده شده است. همچنین از الگوریتم پس انتشار برایآموزش می

شود. در این پژوهش در نظر است مروری بر بینی تقاضا استفاده میبرای پیش  feedforwardاز شبکه عصبی مصنوعی

 های عصبی مصنوعی، کارکرد و روش اجرای آن داشته باشیم.شبکه

های آماری دادهسازی شده شبکه عصبی انسان هستند که برای تعیین الگو، بین های عصبی مصنوعی، ساختار شبیهشبکه

ها، بررسی کیفیت، طراحی، )به ویژه در رشته های علوم انسانی( کاربرد بسیاری دارند. الگوی ارائه شده، برای تحلیل داده

های آماری، اطالعات مربوط بهینه سازی، پیش بینی، تشخیص و ... کاربرد بسیار زیادی دارد. در این پژوهش بر اساس داده

اند نقطه مرزی شناخته شده در طول هفت سال به وسیله نرم افزار متلب مورد بررسی قرار گرفته 14 به تعداد درگیری های

اند. بینی کردهها را برای پنج سال آینده پیشافزار، تعداد این درگیریو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در این نرم

گیری، گیرد و برای تصمیمزاری در اختیار مدیران قرار میهای به دست آمده )خروجی نرم افزار( به عنوان اببینیپیش

 ریزی، شناسایی، کشف، پیشگیری و ... کاربرد بسیاری دارد. برنامه

 ی:مصنوع یعصب یهاشبکه خچهیتار

 لیو تحل هیو تجز یریادگی ستمیکردند س یسع هاستیولوژیزینوروف ییطور همزمان اما جداگانه از سوقرن نوزدهم به زا

 لیو تحل هیو تجز یریفراگ تیبسازند که قابل یایاضیتالش کردند مدل ر دانانیاضیر گرید یرا کشف کنند، و از سو مغز

 وارن توسط 1941 دهه لیدر اوا یمدل منطق کیبا استفاده از  یسازهیها در شبکوشش نیمسائل را دارا باشد. اول یعموم

 یمدل مبتن نیاست. عملکرد ا یمصنوع یعصب یهاسازنده اکثر شبکه یاصل انجام شد که امروزه بلوک تزپی والتر و کالکمک

 شتریاز مقدار آستانه ب هایورود عها است. اگر حاصل جماز نورون یابا استفاده از شبکه یخروج جادیو ا هایبر جمع ورود

 بود. یقاز توابع منط یبیترک یمدل اجرا نیا جهی. نتشودیم ختهیباشد، اصطالحاً نورون برانگ

شبکه پرسپترون توسط  1958در سال . کرد یطراح یعصب یهاشبکه یرا برا یریادگیدونالد هب قانون  1949سال  در

 ،یورود هیاست که شامل ال هیسه ال یبود. پرسپترون دارا یمدل شده قبل یواحدها ریشبکه نظ نی. ادیگرد یروزنبالت معرف

کند  میتنظ یاها را به گونهتکرارشونده وزن یکه با روش ردیبگ ادی تواندیم تمسیس نی. اشودیم یانیم هیو ال یخروج هیال

نورون است که در سال  یقیتطب یمدل خط گر،یروش د .باشدرا داشته یو خروج یورود یهاجفت دیکه شبکه توان بازتول

به کار گرفته شده  یعصب یهاشبکه نیهاف در دانشگاه استنفورد به وجود آمد که اول انیو مارس درویتوسط برنارد و 1961
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آموزش  یکه برا یشده بود، روش لیتشک یاساده یبود که از اجزا یکیدستگاه الکترون کی نیبودند. آداال یدر مسائل واقع

 با پرسپترون فرق داشت. شدیاستفاده م

 حیرا تشر پرسپترون هیو چند ال هیتک ال یهاستمیس یهاتینوشتند که محدود یو پاپرت کتاب یسکیم 1969سال  در

ها با بود. آن یعصب یهاشبکه یسازهیشب نهیدر زم قاتیتحق یبرا یگذارهیو قطع سرما یداور شیکتاب پ نیا جهیکردند. نت

سال  نیمدت چند یرا برا نهیزم نیدر ا قاتیتحق باشد،ینم یجالبمسئله  چیطرح پرسپترون قادر به حل ه کهنیطرح ا

 متوقف کردند.

خود را  قاتیمحققان تحق یبود، برخ دهیموجود به حداقل خود رس یهایگذارهیو سرما یعموم اقیاشت کهنید اوجو با

الگو را داشته باشند، ادامه دادند. از جمله گراسبگ که  صیتشخ لیاز قب یحل مسائل ییکه توانا ییهانیساخت ماش یبرا

او با  نیو کنترل دست ربات مطرح کرد. همچن وستهیصحبت پ صیتشخ یرا برا (Avalanch)تحت عنوان  یاشبکه

 زیتفاوت داشت. اندرسون و کوهونن ن یعیطب یهارا بنا نهادند که با مدل یانطباق دیتشد هینظر یهاکارپنتر شبکه یهمکار

 جادیا ار اآموزش پس انتشار خط وهیش 1974کردند. ورباس در سال  جادیا یریادگی یبرا ییهاکیبودند که تکن یاز اشخاص

 بود. یآموزش رومندترین نیالبته با قوان هیشبکه پرسپترون چندال کیکرد که 

فاکتورها  یمهم بود. برخ اریبس یعصب یهاجلب توجه به شبکه یبدست آمد برا 1981تا  1971که در سال  ییهاشرفتیپ

متنوع ارائه  یهامردم در رشته یه براک یعیوس یهاها و کنفرانسکتاب مسئله دخالت داشتند، از جمله نیا دیدر تشد زین

 [.1است]شده جادیا ANN یدر تکنولوژ یادیتحوالت ز زیشد. امروز ن

  یمصنوع یشبکه عصب

تر یافتنیشوند که دست نیکنند، متوجه میتالش م شتریهر چه ب یول ند؛ینمایدر شناخت مغز بشر م یدانشمندان سع

انسان به  یدر مورد شبکه عصب یادیکنند. اطالعات زیکوشش م یمصنوع یبعص کهآن با شب یسازهیشب یاست؛ اما برا

 است.  رممکنیکه امروزه وجود دارد، غ یایمغز با فناور دهیچیپ یهااتیها و عملپردازش یدست آمده است؛ ول

نرون  کی ارختسا( 2-1کرد. شکل ) یالگوساز ،یاضیر یانسان و عملکرد آن را توسط الگوها ینرون عصب کیتوان یم

 دهد.یرا نشان م یعیطب

  یعینرون طب کی ختارسا( 2-1شکل )
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 است:  شده لیتشک یاز سه قسمت اصل ،یعینرون طب هر

 بدنه سلول.  1سوما 

 2آکسون 

 3 تیدندر 

هستند که سطح  یسلول یبرهایاز ف افتهی لیتشک ییهاشبکه ،یکیالکتر یهاگنالیس افتیبه عنوان مناطق در هاتیدندر

 هکنند. بدنیرا به هسته سلول منتقل م یکیالکتر یهاگنالیس یهاتیدارند. دندر یشماریب یانشعاب یهانظم و شاخهنام

عمل ساده جمع  کیکند، که با یعمل م یافتیدر یهاگنالیس یکند و بر روینرون فراهم م تیفعال یالزم را برا یسلول انرژ

برخوردار  یکمتر یهاهموارتر و تعداد شاخه یاز سطح هاتی. آکسون خالف دندرگرددیسطح آستانه، الگو م کیبا  سهیو مقا

کند. یمنتقل م گرید یاز هسته سلول را به نرونها یافتیدر ییایمیالکتروش یهاگنالیدارد و س یشتریاست. آکسون طول ب

 یبرقرار فهیها وظناپسیس .ندیگویم ناپسیرا س گرید یهاسلول یهاتیسلول به دندر کیاکسون از  کی یمحل تالق

 . ندیگویم یتاپسیس یفضا ها،تیاکسون و دندر نیماب یها را به عهده دارند. به فضانرون نیارتباطات ب

. سازوکار دیمغز انسان نام یاز ساختار عصب یکیالکترون یالگوها اد،یتوان با اغماض زیرا م یمصنوع یعصب یهاشبکه

الگو  نیبر اساس هم زین یعیطب یعصب یهاشبکه یکیالکترون یتجربه استوار است و الگوهاو آموزش مغز اساسا بر  یریفراگ

 یاانهیرا یهاکه به طور معمول توسط سامانه یمحاسبات یبا مسائل، با روش ها ییالگوها نیاند. اما روش برخورد چنبنا شده

 تفاوت دارد. رد،یپذیانجام م

 یهاانهیکه را مییهستند که اگر نگو یهم قادر به حل مسائل یجانور یمغزها نیترساده یحت م،یدانیطور که مهمان

نمونه، مسائل  یشوند. برایتوان ادعا کرد که حداقل در حل آنها دچار مشکل میم یاز حل آنها عاجز هستند؛ ول یامروز

رسند. یمطلوب نم جهیحل آنها به نت یبرا یمعمول محاسبات یهاهستند که روش یموارد از یالگو، نمونه ا ییمختلف شناسا

اطالعات بر  ی. تصور عموم کارشناسان فناوردیآیبر م یمسائل نیاز عهده چن یجانوران به راحت نیترکه مغز ساده یدر حال

 یصنعت فناور یشوند، جهش بعدیبنا م یمصنوع یعصب یهاکه بر اساس شبکه یمحاسبات دیجد یآن است که الگوها

 ندیکند. فرآیذخیره م 4انشان داده است که مغز، اطالعات را همانند الگوه نهیزم نیدر ا قاتیدهند. تحقیم اطالعات را شکل

حوزه از  نیدهند. ایم لیرا تشکی محاسبات نیآن الگو، اساس روش نو لیو تحل هیاطالعات به صورت الگو و تجز یسازرهیذخ

که به  یبزرگ یهاآن، از شبکه یکند و به جایاستفاده نم یسنت یسینوبرنامه یهاوجه از روش چیبه ه 5یدانش محاسبات

 [.2]دیجو یاند، بهره م افتهی میش شدهاند و تعلیآرا یصورت مواز

                                                           
1. Soma 
2. Axon 
3. Dendrite 
4. Pattern 
5. Computation 
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و مانند مغز به پردازش  ردیگیم دهیا یستیز یسامانه عصب کیاز  یمصنوع یشبکه عصب کیدر پردازش اطالعات، 

عناصر  یادیسامانه از شمار ز نیسامانه پردازش اطالعات است. ا دیساختار جد ده،یا نیا یدیپردازد. عنصر کلیاطالعات م

در  یریادگیکنند. یمسئله با هم هماهنگ عمل م کیحل  یشده است که برا لیها( تشکنرون وستهیبهم پ اریبس یپردازش

 یبرا یمصنوع یشبکه عصب کیرو  نی. از اردیپذیو حل نمونه صورت م جادیها با اانسان یریادگیهمانند  یعصب یهاشبکه

شود. در یم میتنظ یریادگی ندیفرآ کیاطالعات، در طول  یالگوها و دسته بند ییمشخص، مانند شناسا یافهیانجام وظ

 یعصب یهااعصاب قرار دارد، همراه است و شبکه نیکه ب یناپسیدر اتصاالت س یماتیبا تنظ یریادگی یستیز یهاسامانه

 [.3]ها دارندآن هیشب یلکردعم زین یمصنوع

دان به نام منطق کیو  2به نام وارن مک کاله 1عصب شناس کی لهیبه وس 1963در سال  یوعمصن یسلول عصب نیاول

 ها نداد.را به آن شتریدر آن زمان، اجازه کار ب یفناور یهاتیساخته شد. اما محدود 3تسیوالتر پ

 

 ینرون مصنوع کیساختار  -2-2 شکل

ساختار ( 2-2کند. همان طور که در شکل ) یرا الگوساز یعینرون طب کی ،یاضیر میبشر توانست توسط مفاه نیابنابر 

شود و در یمخصوص خود ضرب و با هم جمع م یهاهر کدام در وزن یهایورود م،یکنیرا مشاهده م ینرون مصنوع کی

 شود. یم یریگمیتصم یورود یاز رو یخاص خروج ییهاتابع لهیانتها به وس

 : یشبکه عصب کی یمراحل طراح

 .ردیگیدو مرحله انجام م ،یمصنوع یشبکه عصب کی یدر طراح

شود یآموزش داده م یمصنوع یمشخص است و بر اساس آن، شبکه عصب یو خروج یمرحله، ورود نیآموزش: در ا .أ

مهم  اریها در آموزش بستابع یبرا هیو مقدار اول رندهیگ میگردد(. انتخاب درست، تابع تصمیم نییها تع)مقدار وزن

 است. 

 شیآزما یگردد )برایمشخص استخراج م یهایبه شبکه، خروج یمرحله، در ابتدا با اعمال ورود نیاجرا: در ا .ب

 [.4]دیآیبه دست م دیجد یهایگردد و خروجیاعمال م دیجد یهایشبکه و سپس ورود یدرست

                                                           
1. Neurophysiologist 
2. WarrenMcCulloch 
3. Walter Pits 
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  1های عصبی مصنوعیشبکه

ANN  های عصبی زیستی ای هستند که از شبکههای محاسبه کنندهگر، سیستمهای اتصالت دیگر سیستمعباریا به

کنند )به عبارت دیگر عملکرد خود را در انجام ها را یادگیری میها، فعالیتها، با بررسی مثالاین سیستم .اندالهام گرفته شده

 .شودنویسی مختص به فعالیت انجام میبدون هیچ برنامه دهند( و عموماً این اتفاقها به مرور بهبود میفعالیت

توانند یاد بگیرند که تصاویر شامل گربه را با تحلیل تصاویر مثالی که قبالً ها میبرای مثال، در شناسایی تصویر، این شبکه

 در گربه شناسایی  ج برایگذاری شدند، شناسایی کنند و از این نتایبرچسب "بدون گربه"یا  "با گربه"بطور دستی به عنوان 

 مو، از مثالً یعنی دهند؛می انجام گربه مورد در قبلی دانش بدون را عمل این عصبی هایشبکه. نمایند استفاده دیگر تصاویر

های مرتبط را از مطالب آموزشی که پردازش مشخصه ،جموعهم خود عوض، در. ندارند خبر گربه صورت یا سیبیل دم،

 .دهندکنند، توسیع میمی

های زیستی های مصنوعی، مبتنی است )مشابه نورونای از واحدهای متصل یا گره، به نام نورونبر مجموعه ANN یک

تواند سیگنالی را از یک نورون به نورون دیگر انتقال دهد. نورون ها می)سیناپس( میان نورون در مغز حیوان(. هر اتصال

در  .های سیگنالی متصل به آن را پردازش کندو سپس نورون هاد سیگنالتوانکننده )پُست سیناپتیک( میدریافت

، سیگنال سیناپس یک عدد حقیقی است، و خروجی هر نورون توسط تابعی غیر خطی از ANN  های معمولسازیپیاده

دگیری، تنظیم ها معموالً دارای وزن هستند که توأم با پیشرفت یاها و سیناپسشود. نورونهای آن محاسبه میورودی

 داشته ایآستانه توانندمی هانورون دهد. فرستد افزایش یا کاهش میشود. این وزن، قدرت سیگنالی را که به سیناپس میمی

ها سازماندهی ها در الیهمعموالً، نورون. نال فرستاده شودسیگ کند، عبود آستانه آن از مجموع سیگنال اگر تنها که باشند

ورودی( به )ها از اولین الیه ی مختلف ممکن است تبدیالت مختلفی روی ورودی خود اِعمال کنند. سیگنالهاشوند. الیهمی

 .هایی را چند بار طی کنندکنند، و در این بین ممکن است الیهآخرین الیه )خروجی( سفر می

ایی گفتار، ترجمه ماشینی، اند، از جمله بینایی ماشین، شناسهای متنوعی استفاده شدههای عصبی در فعالیتشبکه

 .های ویدیویی و تشخیص پزشکیهای رومیزی و بازیهای اجتماعی، بازیفیلترینگ شبکه

(، 3-1شکل )در  ،ایها در مغز. هر راس دایرهیک شبکه عصبی، گروهی از رئوس متصل است، شبیه شبکه بزرگ نورون

از خروجی یک نورون مصنوعی به ورودی نورون دیگری نمایشگر یک نورون مصنوعی است و پیکان نمایشگر یک اتصال 

 .است
 

 
 ساختار نورون عصبی مصنوعی -1-3شکل 

                                                           
1. Artificial Neural Networks(ANN) 
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 تشکیل 3یا مخفی و الیه خروجی 2میانی های، الیه1ورودی الیه از معموالً مصنوعی، عصبی شبکه یک عادی ساختار

 شامل خروجی الیه یا الیه آخرین. داده هاست کردن تهیه برای و وسیله ای دهنده انتقال الیه یک ورودی الیه .است شده

 هاینرون از مخفی که یا میانی کند. الیهمی معرفی را مدل خروجی بنابراین، و است شبکه وسیلهبه بینی شدهپیش مقادیر

 وسیله هب معمول طور به مخفی الیه هر در هانرون شمار و هاالیه هاست. شمارداده پردازش محل اند،شده تشکیل پردازشگر

هستند. به طورکلی،  ارتباط در هم با کامل طور به شبکه در مجاور هایالیه هایشود. نرونمی مشخص خطا و آزمون روش

 شوند.تقسیم می (RNN)5پسخور  و  (FFN)4پیشخور هایشبکه نوع دو به عصبی هایشبکه

 

 

 

 

 

 

 

 الیهر دوشبکه پیشخو -3-3شکل
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1. Input Layer 
2. Hidden Layer 
3. Output Layer  
4. Feed forward network 
5. Recurrent Neural Networks 
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 1399 زمستانهای مناسبت

 جمادی االول( شهادت حضرت زهرا)س( 13دی )8

 

 دی روز بصيرت و ميثاق امت با والیت 9
 مقام معظم رهبری )مدظله العالی(:

دی برخاسته از بصیرت است از دشمن شناسی است از وقت شناسی است از حضور در  9

 عرصه مجاهدانه است.

 

 

 

 پهبد حاج قاسم سليمانیدی سالروز شهادت سردار س 13
 مقام معظم رهبری مدظله العالی: شهادت پاداش تالش بی وقفه او در همه این سالیان بود.

 )س(هادت حضرت زهراجمادی الثانی( ش 3دی ) 28
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 وفات حضرت ام البنين و روز تکریم مادران و همسران شهداسالروز  (جمادی الثانی 13بهمن ) 8
 !سالم بر استقامت ام البنین

آسمانی که چهار قرص ماهش را بی هیچ چشم داشتی تقدیم کربال کرد، مادری که 

 د!واک کربال را در مدینه انعکاس داچهار ستون قامتش فرو ریخت؛ اما باز ایستاد و پژ

مادر « ام البنین»قدم زمینی اش را بر آن گذاشته، این بقیع است و اینکه آخرین 

، دامنی که ادامه دامن «چهار قرص ماه»، مادر «استقامت»و « صبر»، مادر «وفاداری»

فاطمه بود تا حسین علیه السالم سر بر آن بگذارد، تا زینب، بی هیچ دغدغه، غصه 

گذشت را از آن هایش را در آن مویه کند، تا عموی تشنگان کربال، وفاداری را و 

 .بیاموزد

ام البنین، مادر داغدار مدینه بود، اما ایستاد؛ ایستاد و کربال را در مدینه، پنجره در 

پنجره سرود. کربال را در کوچه های مدینه جاری کرد. دست هایش، آشناترین داغ 

 .کربال بود

 بهمن پيروزی انقالب اسالمی ایران 22بهمن آغاز دهه فجر و  12

 

 جمادی الثانی( والدت حضرت زهرا)س( 21) بهمن 15
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 )ع(رجب( والدت امام محمد باقر 1بهمن ) 25
امام باقر علیه السالم می فرمایند: آن که از شما به 

دیگری علم بیاموزد، پاداش او )نزد خدای متعال( به 

 مقدار پاداش دانشجوست و از او هم بیشتر می باشد.

 

 

 

 رجب( شهادت امام هادی )ع( 3بهمن ) 27

 

 والدت امام جواد)ع( رجب( 11اسفند ) 4
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 لدین طوسی روز مهندسیاسفند بزرگداشت خواجه نصيرا 5
وز پنجم اسفند ماه در تقویم رسمی کشور ایران به عنوان روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس نام ر

ق در طوس به دنیا آمد. ابتدا  597اسفند سال  5ابوجعفر محمدبن محمد معروف به خواجه نصیرالدین در . گذاری شده است

شاء و سپس ریاضیات، فقه، فلسفه، نجوم و ادبیات را آموخت و در علوم روز به استادی تمام علوم عقلی و نقلی و حکمت م

 .رسید

جا نیز از تالیف و واجه نصیرالدین چند سال پس از حمله سپاه چنگیزخان مغول، به قلعه اسماعیلیه پناه برد و در آنخ

دمت هوالکوخان فرمانروای وقت مغول پیوست و با استفاده از نگارش باز نایستاد. با غلبه سپاه مغول بر اسماعیلیان، وی به خ

 .نفوذ خود، از کشتار مردم و دانشمندان و تخریب آثار فرهنگی و علمی و غارت شهرها و روستاها جلوگیری نمود

دانان ریاضیپس از فتح بغداد و سقوط عباسیان، خواجه نصیر ماموریت یافت تا رصدخانه مراغه را ترتیب دهد. او جماعتی از  

ق آغاز کرد. خواجه نصیرالدین، با این کار، عالمان بزرگ زمان را که  657بزرگ را گردآورد و کار احداث رصدخانه را در سال 

ای عظیم در محل رصدخانه مراغه احداث نمود. وی برای تهیه پراکنده بودند در یک مکان، جمع کرد و همچنین کتابخانه

هزار  411ای با بیش از از بغداد، شام و شمال آفریقا و اطراف و اکناف ایران فراهم نمود و کتابخانههای مورد نظر، کتبی کتاب

 .جلد کتاب، ایجاد کرد. عمر خواجه از این پس در خدمات علمی گذشت

شارات سینا، به شرح مشکالت اترین بنیانگذاران کالم شیعه بود و ضمن تایید حکمت ابنخواجه نصیرالدین یکی از بزرگ

پرداخت. وی همچنین آثار متعددی را در علوم مختلف به نگارش درآورد که اخالق ناصری، تجرید العقاید، زیج ایلخانی، 

اثر دیگر در اصول دین، منطق، هندسه، هیئت، نجوم، عروض  61اوصاف االشراف، اساسُ االقتباس و تذکره نصیریه و بیش از 

 1.سالگی درگذشت و در کاظمین به خاک سپرده شد 75در  672لدین در سال اند. خواجه نصیرا و شعر از آن جمله

 رجب( والدت امام علی)ع( 13اسفند ) 7

 

 
                                                           

1  .www.beytoote.com 
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 رجب( رحلت حضرت زینب)س( 15اسفند ) 9
 در بالغت چون علی در فصاحت چون حسن

 در شهامت چون حسین و در حیا چون مادر است

 از کمال علم و تقوی شد عقیله نام او

  های عالم برتر استا از همه زنهمچو زهر

  

 

 رجب( شهادت امام موسی كاظم)ع( 25اسفند ) 19

 اسفند روز راهيان نور 21
و تکریم  )ره(امام خمینی های بلند و جاودانه شهیدان هشت سال دفاع مقدس و حضرتداشت یاد، خاطره و آرمانگرامی

گشای مقام معظم های ارزنده و راهها و رهنمودبر لزوم اجرای توصیه و تأکید و تجلیل از مجاهدان و فعاالن عرصه راهیان نور

 .است رهبری در راستای رشد و تعالی از اهداف حرکت عظیم و پربرکت راهیان نور

 رجب( مبعث حضرت رسول اكرم)ص( 27اسفند ) 21
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 اسفند روز بزرگداشت نظامی گنجوی 21
بزرگترین  ،ایران ا و رمزگوی سده ششمالیاس بن یوسف نظامی گنجه ای شاعر داستان سر

داستان سرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان پارسی است. نظامی در علوم عقلی بویژه 

نیز همانند قرآن، فقه، احادیث در فلسفه، منطق، ریاضیات و نجوم سرآمد بود و در علوم نقلی 

است مشتمل  "خمسه"یا  "پنج گنج"همترین اثر نظامی متبحر و مهارت کامل داشته است. 

لیلی و -3 خسرو و شیرین-2مخزن االسرار-1: بر پنج مثنوی که به ترتیب تالیف عباتند از

اثر دیگر او دیوان . هفت پیکر -5 نامه نامه و شرف اسکندرنامه مشتمل بر اقبال-4 مجنون

نظامی از شاعرانی است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و  قصاید و غزلیات می باشد.

ست به ایجاد و تکمیل سبک و نمانند فردوسی و سعدی توا وی از آن سخنگویانی است که از استادان مسلم این زبان دانست.

سرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی شروع نشده لیکن تنها شاعری که تا پایان  روشی خاص دست یابد. اگر چه داستان

 در گنجه قرن ششم توانسته است شعر تمثیلی را به حد اعالی تکامل برساند نظامی است. در سن شصت و سه سالگی

 درگذشت و به خاک سپرده شد.

 اسفند روز بزرگداشت شهدا 22

 

 اسفند روز بزرگداشت پروین اعتصامی 25
، فرزند یوسف اعتصامی آشتیانی ملقب به پروین اعتصامی مشهورترین شاعر زن ایرانی

پروین از  اعتصام الملک نویسنده و مترجم معاصر ایرانی و اخترالملوک اعتصامی است.

رش آموخت و از همان کودکی تحت نظر پدرش و را نزد پد عربی و انگلیسی فارسی، کودکی

، از شاعران و شسرودن شعر را آغاز کرد. پدر الشعراء بهارملک و دهخدا استادانی چون

گیری زندگی هنری پروین و کشف استعدادها، ذوق و مترجمان عصر خود بود که در شکل

دواج کرد، اما به گرایش وی به سرودن شعر نقش مهمی داشت. او در بیست و هشت سالگی از

دلیل اختالف فکری با همسرش، پس از چندی از او جدا شد. پروین بعد از جدایی، برای 

تهران به شغل کتابداری به کار پرداخت. پروین پیش  دانشسرای عالی ه یخانمدتی در کتاب

 )س(فاطمه معصومه در حرم در سی و پنج سالگی در تهران درگذشت و حصبه از دومین چاپ دیوان اشعارش، بر اثر بیماری

جریان تلفیقی عبارت است از  است.« جریان تلفیقی»پروین اعتصامی از پیروان  اش، به خاک سپرده شد.در آرامگاه خانوادگی
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و « مناظره»شعر پروین از دیدگاه طرز بیان مفاهیم و معانی، بیشتر به صورت  .های تازهترکیب سبک شعر سنتی و اندیشه

است. در دیوان او بیش از هفتاد نمونه مناظره آمده که وی را از این لحاظ در میان شاعران فارسی برجسته  «سؤال و جواب»

نیز اتفاق  -از قبیل سوزن و نخ-ها و جانوران و گیاهان، بلکه میان انواع اشیاء ها نه تنها میان انساناست. این مناظرهساخته

بسیار ی  نظیر استفاده، با شیوایی کم«تمثیل»و  «تخیل»و« بخشیشخصیت»هایاز هنر افتد. پروین در بیان مقاصد خودمی

 .استکرده

 .استگذاری شدهنام« روز بزرگداشت پروین اعتصامی»، به عنوان (بیست و پنجم اسفندماه)روز پروین زاد

 شعبان( والدت امام حسين)ع(، حضرت عباس)ع( و امام سجاد)ع( 5،4،3اسفند ) 29و  27،28

 
 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت 29

، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و 1329اسفندماه سال 29 تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز

زمانی که اولین چاه نفت . رودمبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار می

از یکصد سال قبل در منطقه مسجد سلیمان در استان خوزستان توسط یک شرکت انگلیسی کشف شد،  در ایران در بیش

دانستند به چه ثروتی در ایران دولت وقت ایران هیچ آگاهی و درکی از این اتفاق مهم نداشت. اما کاشفان آن به خوبی می

و فروش نفت خام ایران بنا  استثماری استخراج، تولید های استعمار خود در ایران را با قراردادهایاند و پایهدست یافته

المللی در این دوره، به نحوی بود که کشورهای مختلف به ویژه روسیه، انگلیس و آمریکا با پیشنهادهایی شرایط بینند. نهاد

نفت جنوب کشور را در  به دولت ایران، خواستار کسب امتیاز نفتی بودند و از آنجا که انگلیس، امتیاز بهره برداری از منابع

حرکت . ها نیز به دنبال امتیاز نفت، در ایران بودنداختیار داشت، روسها درصدد کسب امتیاز منابع نفتی شمال و آمریکایی

ملی شدن صنعت نفت در شرایطی شکل گرفت که ایران بزرگترین تولیدکننده نفت خام خاورمیانه بود و پس از آمریکا، 

در آن دوران، کل تولید نفت خام  .؛ چهارمین تولیدکننده معتبر نفت خام دنیا محسوب می شدونزوئال و شوروی سابق

میلیون تن در سال( بود. از سوی 91) میلیون تن در سال معادل بیش از یک سوم مجموع تولید نفت خام خاورمیانه 32ایران،

قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع . کردتامین می درصد نفت خام مورد نیاز اروپای غربی را در آن دوران 91 دیگر، ایران

به مجلس ارائه  1329اسفند  17پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون نفت در مجلس شورای ملی ایران در 
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 99 زمستان اخبار دانشگاه

 

 نمایه سازی فصلنامه گروه زبان در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

 استنادی پایگاه در 15/11/1399گروه زبان خارجی دانشگاه از تاریخ  "1زبان خارجی و مطالعات ترجمه آموزش"فصلنامه 

 شود.سازی مینمایه (ISC ) اسالم جهان علوم

 

 مسابقه كتابخوانی عبد شکوربرگزاری 

ش کارمندان و در دو بخ هفته فرهنگی دانشگاهبه مناسبت را  عبد شکور مسابقه کتابخوانیامور فرهنگی دانشگاه 

کتاب عبد برگزار نمود. بخش دانشجویی از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه برگزار گردید. منبع مسابقه دانشجویان 

 هاجر محمدیانتخاب شد. برندگان مسابقه  حمدمختاری و سیدجواد بهشتی از انتشارات ستاد اقامه نمازمشکور نوشته 

دانشجوی  نیلوفر جانقربانو  انگلیسی مترجمی زباندانشجوی رشته  بهاره سادات علوی ،مهندسی کامپیوتره دانشجوی رشت

 .مهندسی صنایعرشته 

 

 مسابقه راهيان نوربرگزاری 

های این مسابقه از مطالب هفته در .ای با همین عنوان برگزار کردفرهنگی دانشگاه مسابقههیان نور اموررا روز به مناسبت

آقای علی  . برنده مسابقهگردیدمنبع استفاده چهلمین سالگرد دفاع مقدس که توسط امور فرهنگی تهیه شده بود به عنوان 

 فشارکی فرد دانشجوی رشته مدیریت جهانگردی.
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