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چکيده
آرامســتانهای ایران در دورة اســامی هو ّیت و مفهومی متفاوت با آنچه که امروزه شاهد آن هستیم داشتهاند و
غالبــ ًا برای مردم به عنوان مکانی زیارتی ـ تفریحی ،با حیاتی پویا مطرح بوده اند .هدف از این مقاله ارزیابی دیدگاه
مردم از زیبایی با اســتفاده از آزمونی بصری و شناســایی متغ ّیرهای مؤثر بر ارزیابی زیبایی منظر تاریخی ـ فرهنگی
آرامستانهای ایران در دورة اسالمی است .در این باره ،آرامستان تخت فوالد اصفهان که در انتهای یکی از شاخههای
محور تاریخی ـ فرهنگی اصفهان واقع اســت ،به دلیل وســعت ،کثرت مشاهیر مدفون در آن و وجود ابنیة ارزشمند
تاریخی از مهمترین محوطههای تاریخی و فرهنگی ایران محســوب میشــود ،مورد بررسی قرار گرفت .این مکان
عالوه بر ارزشهای مذهبی ،ارتباط قوی بین شهروندان با مجموعه با وجود انتقال کاربری اصلی آن و به عنوان یکی
از کانونهای گردشــگری اصفهان از دیر باز تاکنون ،آینة تمام نمای فرهنگ و هنر ایران اسالمی بوده است .در این
بررســی دو معیار تمرکز و آرامش برای نخستین بار به عنوان عوامل مؤثر در ترجیحات زیبایی مردم از مکان شناسایی
شدند.
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مقدّ مه
آرامستان ها بخشی یکپارچه از مناظر فرهنگی به شمار میروند.
بخش مهمی از ادراک زیبایی یعنی ادراک معنا ،نشانها و نمادها،
اهمیت خاص هســتند،
عــاوه بر آنکه در زیباییشناســی واجد ّ
مشــخصکنندة خصوصیات و چگونگی ارتبــاط مردم با مکان نیز
محسوب میشوند .در بررسی زیباییشناسانه مناظر فرهنگی همواره
یک طرف رابطه را مردم تشــکیل میدهند .در اینجا سؤال اصلی
این اســت که مردم در ارتباط با مناظر فرهنگی زیبایی را چگونه
متغیرهای
ارزیابی میکنند و یا چگونــه منظری را زیبا میدانند؟ ّ
متغیرهایی است؟
تأثیرگذار بر زیبایی منظر از دیدگاه بیننده چه ّ
آرامستانها فضایی با حس مکان قوی و منحصر به فرد هستند.
هنرمندان ایرانی در طول تاریــخ با جهان خارج و مواد آن ارتباط
برقرار نموده و به شکلدهی محیط پرداختهاند .زیبایی منعکس از
این فضاها انسان را در زمین و خاک محبوس و محصور ننموده و او
را به دنیایی ماورا آنها هدایت کرده اســت .اصول فلسفی و نظری
طراحی محیط و منظر در فرهنگ ایرانی شامل گرایش
زیبایی در ّ
تجــرد ،تعادل ،هدایتگری ،هماهنگی ،وحدت و هویّت اســت
به
ّ
که تجلی کالبدی آنها از طریق نمادگرایی ،رمزگرایی ،مرکزگرایی،
سلســله مراتب ،تقارن ،تــداوم و انعطافپذیری اســت (نقی زاده،
تخيل و
 .)1382فريتز اســتيل خصوصياتي نظير هويّــت ،تاريخّ ،
تو ّهم ،راز و رمزّ ،
امنيت ،سرزندگي ،شور و خاطره
لذت ،شــگفتيّ ،
را موجب برقراري رابطه متمركز با مكان ميداند(.)Steele, 1981
حس مکان نیز از عواملی اســت که سبب پیوند و رابطة قوی با
مــکان میگردد .از نظر نوربرگ شــولتز حس مكان در مكانهايي
شخصیت مشــخص و متمايز هستند و
يافت ميشــود كه داراي
ّ
شــخصیت محيطي از چيزهاي ملموس ســاخته شــده كه داراي
ّ
مصالح ،شــكل ،بافت و رنــگ اســت (.)Norberg-Schuls, 1997
همچنين از نظر لينچ حس مكان عاملي اســت كه ميان انســان و
مــكان ارتباط برقرار میکند و وحدت به وجود ميآورد .از نظر وی
فضا بايد هويّت قابل ادراكي داشــته باشد و قابل شناسايي و به ياد
ماندني و نمايان باشد تا حس مكان ايجاد كند .اين نوع حس مكان
ميتواند احساس تعلّق نيز به همراه داشته باشد (.)Cross, 2001
اســتفان کپالن در نظریه تکاملیاش بــر عواملی نظیر اطالعات
مردم و میزان آشــنایی آن ها با منظر ،جهتیابی و کشف اطالعات
مطالعــات جدید در ترجیح زیبایی تأکیــد دارد (.)Kaplan, 1987
ترجیحات زیباییشــناختی را نمیتوان جدای از بررســی مفاهیم
ذهنی افراد نســبت به مکان دانست ،چرا که ادراک زیبایی همواره
بــا عواطف شــخصی و پیشزمینــۀ ذهنی فرد در ارتباط اســت
( .)Kaplan&Kaplan, 1991نول معتقد اســت ،شــناخت زیبایی،
فعالیت حواس
فرآیندی ادراکی است که از مرحلۀ عملکرد ذهنی و ّ
تــا مرحلۀ فعالیتهای عملی و بروز الگوهای رفتاری ادامه مییابد.
او برای گســترۀ این فرآیند ادراکی ،چهار ســطح مختلف ادراک
زیباییشناختی قائل میشــود که عبارتند از :سطح ادراک حسی،
سطح ادراک معنایی ،سطح ادراک نشانهای و سطح ادراک نمادین
(.)Nohl ,2001

در اینجا ابتدا و به اختصار منظر آرامستان های تاریخی که بر اثر
توسعه داخل شهر ها قرار گرفته اند به عنوان بخشی از منظر شهری
و ســپس از دیدگاه مناظری منحصر به فرد در پیوند و رابطة قوی
با مردم بررســی شــدهاند .در نهایت نیز ترجیحات مردم از زیبایی
در چنین مکان هایی با اســتفاده از آزمــون بصری و تحلیل کیفی
شناسایی و معرفی گردیدهاند.
 .1آرامستانها به عنوان بخشی از منظر شهری
جان لنگ در معنای زیبایی ،سه سطح از زیبایی را برمیشمرد:
زیبایی حسی ،زیبایی فرمی و زیبایی نمادین .او زیبایی حسی را به
معنی خوشایند بودن دریافت حسی که از محیط به دست میآید،
متوجه رنگها و صداها و بافتهایی اســت که در محیط
میداند و
ّ
وجود دارند .لنگ در تعریف زیبایی فرمی ،اساســاً
متوجه شکلها،
ّ
ریتمها ،پیچیدگیهــا و تزیینهای بصری محیط پیرامون خویش
اســت و زیبایی نمادین را در مفاهیم تداعیشده به واسطه عناصر
تشکیلدهندة محیط میشناســد که به محیط معنا میبخشند و
برای مردم خوشایند هستند .تقسیمات زیباییشناسانه لنگ دارای
دو بخش عمده است :یکی ساختار فرم و دیگری محتوای فرم .وی
ساختار فرم را زیباییشناسی فرمی و بررسی پاسخهای انسان را به
محتوای فرمی ،زیباییشناسی نمادین ،نامیده است(لنگ.)1381،
آرامســتان تخت فوالد اصفهان به ســبب برخــورداری از آثار
معماری دورههای مختلف تاریخی نظیر بقعهها و تکایا ،آب انبارها،
کاروانســرا ،مســاجد و آثار هنری از قبیل نقوش و حجاری ،ماده
تاریخها و به ســبب حس ویژه محیطی خود دارای هر سه سطح از
زیبایی عنوانشده است.
 .2آرامستان در منظر تاریخی ـ فرهنگی شهر
ارزش زیباییشــناختی هر فضا هنگامی قابل ادراک اســت که
بتواند خود را به عنوان موجودی مستقل از ذهن برای ناظر بنمایاند
فعالیــت وادارد .در این حالت ،فضا باید دارای پیام
و ذهن او را به
ّ
مشــخّ ص و مستقل باشــد تا ناظر خود را در تقابل با آن احساس
کنــد و برای دریافت فــرم و محتوای آن تــاش نماید (آیوازیان،
 ).1381آنچــه عمر هر پدیده را افزایــش میدهد ،همراهی آن با
مفاهیم و معانی اســت .در توسعههایی با اهداف اقتصادی مختلف،
زیبایی همچون موضوعی اختیاری اضافی در نظر گرفته میشود و
فعالیتهای خاصی مانند مکان های تفریحی
تجربه منظر بیشتر به ّ
محدود میشود(بل .)1382 ،در کنار زیبایی ،مفهوم تعالی قرار دارد.
توجه به زیبایی و تعالی در باالترین حد کیفی طیف زیباییشناسی
ّ
منظر قرار دارند .بسط این دو مفهوم در قرن هجدهم افکار زیادی
را به خود جلب کرد .بررســی ایــن دو مفهوم به ما کمک میکند
تا بفهمیم مردم چه چیزهایی را و به چه دلیل ترجیح میدهند.
تجربــة تعالی ،زمانی رخ میدهد که شــکوه منظرهای که درک
آن دشوار اســت ،حواسمان را فرا گیرد و ما در مناظری پیچیده و
در مقیاســی بزرگ قرارگیریم .در این هنگام احساس کوچکی و تا
حدودی ترس را تجربه میکنیم .ممکن اســت این احساس آنقدر

 .3نمونه مورد مطالعه :آرامستان تخت فوالد اصفهان
گورســتان تخت پوالد اصفهان به عنوان نمونهای از گورستانهای
تاریخی به مرور بر اثر توســعه ،داخل شهر قرار گرفته و مدتهاست
کاربری قبلی خود را از دست داده است .گورستان تخت فوالد با مساحت
تقریبی  75هکتار در حاشیة جنوبی رودخانه زاینده رود اصفهان و در
انتهای یکی از محورهای تاریخی شــمالی ـ جنوبی شــهر واقع شده
مقدس تخت فوالد با قدمتی دیرین پس از قبرستان بقیع
است .مزار ّ
و وادیالسالم در نجف اشرف ،شریفترین و شکوهمندترین مزار جهان
تشــیع به شمار میآید .این گورستان تاریخی به دلیل وسعت ،کثرت
مشاهیر مدفون در آن و وجود ابنیه ارزشمند تاریخی جزو مهمترین
محوطههای تاریخی و فرهنگی ایران محســوب میشــود؛ عالوه بر
ارزشهای مذهبی ،موزهای گرانبها از آثار دورههای مختلف معماری
است و قدمت آن به قبل از اسالم میرسد (نیلفروشان.)1384 ،
ایــن مجموعه ،جلوهگاه حس فضایی و کالبدی باورهایی اســت

 .4روش تحقیق
کیفیت زیبایی مناظر به دو دســتۀ ارزیابی
روشهــای ارزیابی
ّ
دیــدگاه مــردم و ارزیابی توســط متخصصان تقســیم میشــود
( .)Arthur, 1977; Daniel & Vining, 1983; Zube, 1982در
مدلهای ارزیابی تخصصی ،ارزشگذاری بر اساس جنبههای بصری
و عینی ،و توســط ارزیاب متخصــص در قالب رویکرد «زیبایی در
ذات منظر» انجام میگیرد (.)Karjalanion, 1996
در مدلهای ارزیابی توســط ترجیحات مردم ،رویکرد «زیبایی
در چشــم بیننده اســت» اهمیت مییابد و ارزشگذاری بر اساس
احســاس و ادراک افراد نسبت به منظر تفاوت بین این دو صورت
میگیــرد ( .)Seamon,1982; Tuan, 1974ایــن شــیوه ،امــکان
اســتنتاجات مناســب را بر اســاس قضاوتهای مردم امکانپذیر
تهیه
مینماید .مراحل این روش شــامل تعییــن
جمعیت آماریّ ،
ّ
تهیه پرسشــنامه مصاحبه،
عکس ،دســتهبندی و انتخاب عکسّ ،
کمــی مبتنی بر اطالعات جمعآوری
انجام مصاحبه و تحلیلهای ّ
شده است(امین زاده.)1389 ،
از بیــن بیش از 150عکــس که با دید ناظــر از محدودة مورد
مطالعه تهیه شــد 12 ،عکس به نحوی انتخاب گردید که شــامل
عناصر تاریخی ،آرامســتان عمومی ،فضاهای شهری نفوذ کرده به
درون مجموعه ،فضاهای بازســازی شــده ،مناظر روزمره از بافت
یعنی جداره ،نشــانه ،ورودی ،فضاهای ســبز ،بافت قدیم و جدید،
فعالیتهای
ســاختمان ،مســیر پیاده ،فضاهای ّ
تجمع و مکــث و ّ
موجــود را در برگیرد .در انتخاب تصاویر ســعی گردید از انتخاب
تصاویر مبهم یا نماهای مختلف از هر محل اجتناب شــود .تصاویر
به طور تصادفی چیده شــدند تا پاسخگویان به ترتیب عالقه ،آنها
را در مقیاسی شش قسمتی (اص ً
ال ،خیلی کم ،کم ،تاحدودی ،زیاد،
خیلی زیاد) انتخاب نمایند .از طریق مقیاس ترتیبی میتوان افراد،
اشــیا یا پدیدهها را طی سلســله مراتبی از زیاد به کم مرتب نمود.
حساسیت ،نگرش ،تعلّق و باور و احساسات
با این مقیاس می توان
ّ
پاسخگو را تعیین کرد(بیاتی و همکاران .)1391 ،اين طيف معموالً
از پنج قســمت تشکيل شده است ،البته بهتر است تقسیمات زوج
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قوی باشــد که قادر بــه رویارویی هر روزه با آن نباشــیم ،ولی به
عنوان احساســی مهم و با ارزش باقی بماند و به گفته شوپنهاور ما
ظرفیت
تخیل و
ّ
را از پافشــاری بر تمایالت برهاند .این گونه مناظر ّ
متوجه خود میکند .احساس خطر بالقوه و نه بالفعل،
قضاوت ما را
ّ
شدت تمایل به این تجربه را افزایش میدهد .مهمترین وجه تمایز
ّ
زیبایی و تعالی آن است که در زیبایی ،کل منظر را درک میکنیم
و از آن ّ
لذت میبریم .بنابراین ،میتوان آن را ارزشگذاری کرد .در
مورد تعالی ،از آنجا که نمیتوانیم به طور کامل آن را درک کنیم،
ارزشــی که می توان برای آن قائل شــد به دلیل ایجاد حس ترس
اســت .مناظر طبیعی به دلیل پیچیدگی الگوها و فرایندهایشــان
بیشتر قادر به ایجاد تجربه تعالی هستند .با این حال ،مناظری که
توسط انســان در مقیاسهای بزرگ ایجاد میشوند ،نیز میتوانند
چنین احساســی را ایجاد کنند (بل .)1382 ،واکنش ما نسبت به
زیبایی در بیشتر مناظر طبیعی و نیز در مناظر فرهنگی یا طراحی
شده نسبتاً خود به خودی است.
در منظــر آرامســتانها به ســبب برخورد بــا موضوعی که در
حیطةادراک انسان قرار ندارد و به صورت پديدهاي ناشناخته باقي
ماندهاند ،و این که انســان به طور طبيعي از ناشــناخته ها هراس
دارد ،تجربــة زیبایی با تعالی همراه اســت .تجربة تعالی ،تجربهای
اســت که میتواند راهی برای تحسین زیبایی فراهم کند و مقیاس
انسان را در مقایسه با مناظر طبیعی و در برخی مناظر فرهنگی یا
توجه قرار دهد .آرامستانها با حس مکان قوی
طراحیشــده مورد ّ
و منحصر به فرد خود از معدود مناظر شهری هستند که زیبایی و
تعالی به صورت توأمان دارند.
بــه هنگام رو به رو شــدن مردم با منظــری خاص ،قبول حس
زیبایی و تعالی تا حد زیادی مشــترک و جمعی است .دیدگاه های
فــردی ،الیههای فرهنگــی و تجربه هــای قبلی همگــی عوامل
پس ادراکی هستند که به لحاظ شــخصی سبب ایجاد تفاوتهای
جزئی در ادراک میشــوند .در واقع اگر آگاهی ما از منظر بیشتر
باشد به تجربه عمیقتری از زیبایی دست مییابیم(بل.)1382 ،

کــه در طول قرنها ،پیرامون یکی از بنیادیترین مقوالت فلســفی
یعنی مرگ و زندگی ،ذهن انســان را به خود مشغول ساخته است.
این آرامســتان از زمان صفویه به صورت آرامستان رسمی اصفهان
شناخته شد و توسعه یافت و در دورة پهلوی به عنوان تنها گورستان
شهر مورد استفاده قرار میگرفت .با گسترش شهر به ويژه به سمت
جنوب ،قســمتهايي از اراضي تخت فــوالد به كاربريهاي ديگري
همچون محلّههاي مســكوني و مراكز دولتــي مانند مدارس ،مراكز
درماني و بهزيســتي و بانكها تبديل شــد كه بــر روي زمينهاي
كشــاورزي و بقاياي باغها و عمارات عصر صفوي احداث شدند .در
سال  1363دفن اموات در این گورستان تاریخی ممنوع گردید ،ولی
با وجود از دست دادن کاربری اصلی خود ،به دلیل رابطة قوی مردم
با این مکان و استفاده از فضای بقعهها و تکایا همچنان به عنوان یکی
از پرطرفدارترین و پربازدیدکنندهترین فضاهای شهری است.
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باشند ،زیرا برخی پاســخگویان چون نمیتوانند به راحتی در یک
مورد تصمیم بگیرند گزینه وسط را انتخاب می کنند(پیشین).
پاسخگويان ،گويهها را بر مبناي طيف لیکرت بررسي مينمايد .اما اين
طيف با اعداد مشخص نشده است تا بر روي پاسخگويان تأثير نگذارند.
لذا پس از اتمام کار از طرف پاسخگويان ،طيف با اعدادی شمارهگذاري
ميشود (رفیعپور .)1374 ،طرز شمارهگذاري در این پژوهش بین  0تا
 5به ترتیب برای هریک از گزینههای طیف از اص ً
ال تا خیلی زیاد است.
سپس مجموع امتیازها و میانگین امتیاز هر تصویر محاسبه گردید .در
طیف ليکرت حداقل تعداد پاسخگويان مورد نياز بين  ۱۰۰تا  ۱۲۰نفر
تخمين زده شده است(پیشین) .لذا نمونه مورد مطالعه شامل  100نفر
به صورت  50نفر از بازدیدکنندگان سایر مناطق از سایت و  50نفر از
ساکنان محلّة تخت فوالد که در ارتباط نزدیکی با سایت دارند ،میشود.
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عــاوه بر انتخاب مناظر برتر ،مهمتریــن علّت انتخاب نیز مورد
پرســش قرار گرفت .تا از طریق مصاحبهای آزاد به کشف اطالعات
عمیــق و دقیق از مصاحبهشــونده دســت یابیم(براتی )1391 ،و
متغیرهای
سپس با تحلیل محتوای پیامها و تبیین مسأله بتوان به ّ
مؤثر بر نگاه ناظر در انتخاب مناظر برتر را مشخّ ص کرد .جمعآوری
مدت یک ماه انجام
دادههــا با روش مصاحبۀ رویارو در مــکان در ّ
متغیرهایی که توســط مردم به عنوان دالیل انتخاب تصاویر
شــدّ .
ذکر شدند در دو دستۀ مفاهیم ذهنی و مصادیق عینی دستهبندی
شــدند .منظور از مصادیق عینی عالئــم کالبدی قابل رؤیت منظر
اســت و منظور از مفاهیم ذهنی فرایندهای ادراکی ،شــناختی و
احساسی در ارتباط با منظر است.

 .5یافتههای تحقیق

جدول شماره  :1میزان ترجیحات مردم به مناظر انتخابی
 50نفر از ساکنان سایت

 50نفر از بازدیدکنندگان سایت
میانگین امتیاز

مجموع امتیاز

میانگین امتیاز

مجموع امتیاز

1

2

1.5

75

2.5

125

2

2.75

3.5

175

2

100

3

3.25

3.5

175

3

150

4

4.47

4.76

238

4.18

209

5

0.5

0.26

13

0.74

37

6

1.25

1.06

53

1.44

72

7

4

3.26

163

4.74

237

8

2.75

3

150

2.5

125

9

3.75

2.76

138

4.74

237

10

2.5

1.26

63

2.74

137

11

1.75

2.26

113

1.24

62

12

3

1.68

84

4.32

216

شماره عکس

انتظــارات مردم که پایــة ارزشگذاری آنهــا از زیبایی محیط
اســت ،عمدتاً از طریــق ارزشگذاری بر ویژگیهــای عینی درک
میشــود(امینزاده .)1389 ،نتایج به دست آمده نشان میدهد که
تصاویر شــمارة  4مربوط به تکیه بابا رکنالدین ،قدیمیترین بقعة
موجود در سایت و از نشانههای شهری و عناصر هویّت بخش سایت
است که آرامستان در گذشته به نام آن خوانده میشد .تصویر شمارة
 7مربوط به محوطة بازسازی شده باغ طوبی که متشکل از چند تکیه
قدیمی بوده و اکنون بازسازی و بهسازی و منظرسازی گردیده است.
تصویر شــمارة  9مربوط به محوطه سبز جلوی تکیه بابا رکنالدین
است که با عناصر گیاهی و آب منظرسازی شده و برای تفرج استفاده
میگردد .این سه تصویر به ترتیب بیشترین انتخابها را داشتهاند.
تصاویر شمارة  5مربوط به ورودی کوچه واله ،مجاور تکیة تویسرکانی
اســت که محل تالقی بافت تاریخی تکیه با بافت مســکونی است و
در آن هیچگونه حائلی بین عنصر تاریخی و شــهری وجود ندارد و
طراحی کاشت مجموعه ،تصادفی و بدون هدف صورت گرفته است،
ّ
تصویر شــمارة  6در مجاورت موزة علوم و فنون به ســمت خیابان
بابا رکنالدین ،شاهد تجاوز ساختمانهای مرتفع مسکونی به حریم
طراحی کاشت این قسمت نیز بدون
بصری منظر تاریخی هستیم و ّ
تأمین آســایش اقلیمی و به صورت تصادفی است و بعضاً به سایت
نیز آســیب وارد کرده است .نبود نشانه و یا جهتیابی مناسب مانع
از شناسایی دقیق این بخش توسط مصاحبهشوندگان و امتیاز کمتر
آن شــده است .تصویر شمارة  11مربوط به ضلع شمالی مجموعه و
مجاورت قبرســتان عمومی با بافت مسکونی بدون وجود حائل ،نیز
کمترین انتخابها را داشــتهاند .در پرســشهایی که در مورد علّت
انتخاب تصاویر صورت گرفت ،مشخص گردید عواملی چون آشنایی
و شناختن محل تصویر ،حضور عناصر گیاهی ،نوساز بودن و تمیزی
محل ،عملکرد زیارتی و معنوی محل ،وجود محلهای نشســتن و

خاطــره از مکان ،حضور آب ،دلباز بودن و وســعت فضا و قدمت و
تاریخ سایت در انتخاب تصاویر برتر مؤثر بودهاند .مهمترین معیارهای
ذکر شده در انتخاب تصاویر توسط بازدید کنندگان آشنایی با مکان،
هویّت و خاطره خوش از مکان و در مورد ساکنان مجاور سایت پس
از هویّت و آشنایی با مکان ،نوساز و تمیز بودن و وجود پوشش گیاهی
و کاربریهای مورد نیاز آنهاســت .تکیه بابا رکنالدین ،با بیشترین
انتخاب ،از نشانههای شهری است .سایر معیارها و مصادیق عینی و
ذهنی ذکر شده توسط بازدیدکنندگان نیز در جدول شماره  2نشان
داده شده است.
جدول شماره :2دستهبندی متغیرهای عینی و ذهنی ذکر شده توسط مردم
مصادیق عینی

مفاهیم ذهنی

آشنایی با مکان

با معنا بودن و حس مکان

نظم و آرامش تف ّکر

معنویّت

فضای سبز

سر زندگی

نوساز بودن و نظم

هدایت و جهتیابی مناسب

کارایی /عملکرد

خاطره خوش(دلبستگی)

فضای مکث و نشستن و کفسازی
مناسب

تف ّکر

وسعت فضا

نبود موانع بصری

روشنایی

امنیت
ّ

حضور آب

سرزندگی و قداست

قدمت و تاریخ

حس مکان و نشانة گذر زمان

هماهنگی فرمها

اصالت

دلباز بودن

معنویّت و خاطرة خوش

تنوع فرمهای همجوار

اغتشاش بصری

ارزیابی متغیرهای تأثیرگذار بر زیبایی منظر تاریخی -فرهنگی آرامستان های اسالمی ایران

میانگین امتیاز کل
پاسخگویان
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بحث و نتیجهگیری
همانگونه که در پژوهشهای گذشته میتوان دید عواملی نظير
هويّت ،تاريخ ،راز و رمزّ ،
امنيت ،سرزندگي و خاطره
لذت ،شگفتيّ ،
موجب برقراري رابطة متمركز با مكان و سبب برقراری ارتباط ميان
انســان و مكان میگردد و وحدت به وجود ميآورد .فضاهایی که
قابل شناســایی و به یاد ماندنی هستند به سبب ایجاد حس مکان
موجب برقراری ارتباط میان ناظر و منظر میشوند.
اطالعات مردم و میزان آشنایی آن ها با منظر در تشخیص زیبایی
آنها تأثیر فراوان دارد .از تحلیل پاســخ های مصاحبهشوندگان در
انتخــاب تصاویــر دو عامل تمرکز و آرامش برای نخســتین بار به
عنوان عوامل مؤثر در تشــخیص زیباییشناســانه مردم و انتخاب
تصاویر ،شناسایی شدند و می توانند به فهرست عوامل قبلی افزوده
شــوند .به گونهای که بســیاری از پاســخدهندگان ،جدا شدن از
هیاهوی زندگی با قرار گرفتن در ســایت و بازگشت به خود و تف ّکر
را از عوامــل انتخاب تصاویر و اولویّتهای حضور خود در ســایت
معرفی کردند .بازگشــت به تعادل نیز از علــل انتخاب تصاویر به
خصوص در تصاویری که مربوط به محل آرامســتان عمومی است،
ذکر گردید .این معیار را میتوان صرفاً وابســته به کاربری و فضای
آرامســتان دانست .لیکن دو عامل آرامش و تف ّکر به عنوان عوامل
مؤثر بر تشــخیص زیباییشناسی مردم از مکان و رابطة متمرکز با
توجه قرار گیرند.
طراحی سایر مناظر شهری مورد ّ
آن ،میتوانند در ّ
آرامســتان ها ،محلّي است براي بازگشــت به خود ،بنابراين فضاي
آرامســتان بايد به اين نياز پاسخ مناســب دهد .آرامستان ،فضایی
متوجه خودش میکند و سبب تمرکز و آرامش
اســت که انسان را
ّ
انسان میشود .این ویژگی را در کمتر فضایی در شهر میتوان یافت
و چنانچه ســایر فضاهای شــهری نیز در صورت امکان به نحوی
توجه قرار گیرد ،به گونهاي
طراحی شــوند که فرديّت انسان مورد ّ
ّ
قابليت
امنيت بيشتر و ّ
كه انسان خود را بازيابد ،احساس راحتي و ّ
تمركز بيشتر ميشود.
نتیجــه دیگر آن که توافق عمومی در انتخاب تصاویر زیبا وجود
دارد .ویژگی تصاویــر برگزیده که بیشترین درصد انتخابها را به
خود اختصاص میدهند؛ شــامل هویّت ،قدمــت ،ارتباط مردم با
مکان ،اصالت ،معنویت،حضور آب و پوشــش گیاهی ،نوساز بودن
و جهتیابی راحت اســت .ضمن اینکه از اصول فلســفی و نظری
طراحی محیــط و منظر در فرهنگ ایرانی که قب ً
ال ذکر
زیبایی در ّ
شــد ،بهرهمند هســتند .مراکز معنوی و حوزههــای اجتماعی که
دربرگیرندة معانی مشــترک از قبیل اصالــت و آرامش برای مردم
توجه قرار دارند.
هستند ،بیشتر مورد ّ
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