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 الگویی برای تنظیم رفتار در فضای معماری 
بر اساس الگوهای ایده آل رفتارـ  کالبد در اسالم

)مطالعة موردی: نمازخانه های فرودگاه (

چکیده
مطالعات رفتارشناسی با در نظر داشتن دوگانة کالبِد معماری و فرهنگ، همواره از جایگاه ویژه ای در نظرّیه های محیطی 
برخوردار بوده است. موضوع اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل این گونه مطالعات در جهت نزدیک شدن به »تنظیِم 
رفتار« با تکیه بر فرهنگ اســالمی اســت. برای این منظور، پس از بحِث مکفی پیرامــون چارچوب نظرِی پژوهش که 
گرایش هــای معاصِر طّراحی را در حوزۀ تنظیم رفتار مّد نظر قرار می دهد، مدلی برای برنامه دهی برای در نظر گرفتِن 
دو مقولة »واقعّیت های رفتاری« و »ایده آل های رفتاری« ارائه شده است. به منظور پیاده کردِن مدل و هم چنین برای 
حصول نتایج دقیق از »نمازخانه های فرودگاه« به عنوان نمونه موردی اســتفاده شد که پس از جمع آوری اطالعات به 
روش پیمایشی، اطالعات در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. روش تحقیق در نوشتاِر حاضر، بر اساس روش کیفی 
و اســتدالل منطقی استوار است. ضمناً بررسی اسنادی و مطالعه کتابخانه ای، بنیان تحلیل، توصیف و تفسیر نتایج در این 
مقاله را شــکل می  دهد. نتایج حاصل از اِعمال مدل بر برنامه دهی نمونة موردی نمازخانة ترمینال فرودگاه ها نشان داد 
که واقعّیت های رفتاری )شــامل میزان وقوع رفتارها و نیز نظر کاربران نسبت به آن ها( می تواند مبنایی واقعی را برای 
»چانه زنی« برنامه ای فراهم کند که به جز طّراح و کارفرما، فرهنگ کّلی )در این جا، اسالمی( نیز در آن یک طرف قوی 

باشد و ماحصل آن به صورت الزامات طّراحِی برآمده از فرهنگ کّلی و واقعّیت های رفتاری، ارایه شود.

واژگان کلیدي :  مدل، برنامه دهی، تنظیم رفتار، فرهنگ اسالمی، نمازخانه، فرودگاه.
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مقّدمه 
در حــوزة معماری، تــاش برای هماهنگ کــردن کالبد با رفتار 
به صورت آگاهانه و حرفه ای موضوعی چندان با ســابقه نیســت. در 
آکادمی های رنسانسی، معمار به عنوان خاق اشکال تربیت می شد و 
»شــکل زندگی« ـ اگرچه در کار وی تأثیر اساسی داشت ـ اّما چون 
تغییر آن، در دستور کار معمار نبود، تطابق با آن نیز به صورت ضمنی 
و پیش فرض صورت می گرفت. در برنامة آکادمی ســلطنتی پاريس 
و ســپس بوازار نیز برنامه ريزی برای تحّقق الگوهای رفتاری خاص، 
جايی در مباحث نظری نداشــت. انقاب فرانسه و اقدامات متفّکران 
عصر روشــنگری و بويژه طبیعت گرايِی روسو، محملی را برای ادعای 
طرح ريزی نظام انســانِی جديد فراهم آورد که بر حوزة معماری نیز 
تأثیر نهاد. محمــل نظری اين تأثیر، در پلــی تکنیک ها فراهم آمد 
)Mallgrave, 2005: 68-70(. کار »دوران« از ايــن بابت که معماری 
را بــه عنوان گونه های کالبــدی دارای تناظر يک به يک با گونه های 
عملکردی به صورت مجموعه های رفتاری، معرفی می کند، می تواند 
گام اولّیه در گرايش رفتاری در معماری تلقی شــود. در نخســتین 
چرخش هاي اصلي به سوي مدرنیسم معماري و در نیمة قرن نوزدهم، 
سمپرـ  که در حوزة آلماني زبان مدرنیسم، شخصّیتي اصلی به  شمار 
مي رفت در کتاب »دستیل1« خود، به بحث معماري هاي آغازين و سیر 
تکاملــي معماري  پرداخت؛ اما اين بار وي به جاي رجوع به فرم ها، به 
عوامل پديدآورندة فرم و باالخص ذهن و فعالّیت انساني اشاره کرد. او 
به جاي ارجاع فرم مورد نظر به کلبة اولیة فرضي يا غار و چادر )چنان 
که گواتمه دوکوئینسي مطرح کرد؛ گروت و وانگ، 1384(، يک کلبة 
بومي واقعي )کلبة بومــي جزاير کارايیب( را در کتاب خود تحلیل و 
عناصر چهارگانة پديدآورندة معماري )توده، آتشــدان، حصار و سازة 
برپادارنده( خود را در آن مطرح  کــرد )Hvattum, 2006(؛ در مقابل 
اين نظريّه پردازی های دانشگاهی، که عمدتاً به الگوهای منفرد رفتار 
يــا منظومه های رفتاری متعلّق به گروه های کوچک اجتماعی، توّجه 
دارد، اّولین تاش های آرمان گرايانة سوسیالیســتی، ضمن ارائة نظام 
اجتماعی ـ رفتاری نوين، با عرضة نظام کالبدی متفاوت که متناسب 
با آن نظام جديد باشــد، همراه است )پاکزاد، 1391؛ بنه ولو، 1384(. 
اين موضوع بن ماية آن چیزی بوده اســت که در گرايش مدرنیسم به 
عنوان پروژة اجتماعی معماری از ســوی بزرگان سبک مدرن دنبال 
شــده است )Heynen, 1999(. در اين نوشتار موضوع تنظیم رفتار به 
عنوان هدف معتبر برای برنامه دهی کالبدی مطرح است؛ به اين معنا 
که در حرکت به سمت مطلوبّیت محیط، امکانات طّراحانه در جهت 
»تقويت« رفتارهای هدف و »تضعیف« رفتارهای معارض به کار گرفته 
شود. لذا به رغم قبول نقش »امکانی« و »احتمالی« محیط در تغییر 
يا هدايت رفتار، حرکت به ســمت تنظیم رفتار، را می توان به عنوان 
هدف برنامه ای اتخاذ کرد. بر اين مبنا، اين مقاله نخست به بحث اين 
موضوع در گرايش های معاصر پرداخته و سپس اعتبار چنین هدفی را 
از منظر نسبت معماری و فرهنگ مورد نظر قرار می دهد؛ سپس مدلی 
برای برنامه دهی برای لحاظ کــردن دو موضوع واقعّیت های رفتاری 
و ايده آل های رفتاری فرهنگ ارائه شــده اســت و در بخش دوم، با 
تمرکز بر نمازخانة فرودگاه  مهرآباد، به عنوان نمونة موردی، به صورت 

مصداقی مدل مزبور را معرفی و نتیجه گیری کرده است. 

روش پژوهش
در اين تحقیق از روش کمی و کیفی به صورت توأمان اســتفاده 
شــده اســت. بخش اول، بر روش کیفی و استدالل منطقی استوار 
اســت و از منابع کتابخانه ای و روش مطالعة اســنادی بهره گرفته 
شده اســت. در بخش دوم برای ســنجش وضع مطلوب، از روش 
پیمايش کّمی اســتفاده شده و اطاعات از طريق تدوين و تکمیل 

پرسشنامه توسط جمعیت نمونه گردآوری شده است. 

مبانی نظری
تنظیم رفتار در گرايش های معاصر طّراحی محیط

مواضع رفتارگرايان و طّراحی مشارکتی در نیمة دوم قرن بیستم، 
به لحاظ عدم تصريح بر ايده آلیسم و داعیة پیروی از تمايات رفتاری 
کاربران )گرايش مشــارکتی( يا الگوهای رفتاری )عمدتاً ناخودآگاه( 
کاربران )در گرايــش علوم رفتاری و روان شناســی محیط(، تداوم 
انگارة انســان اکولوژيکی مکتب جامعه شناسی شیکاگو است که در 
آن واقعّیت های رفتاری، بدون توّجه به ايده آل ها، مبنای برنامه ريزی 
معماری است. مکتب شیکاگو، با سعي در حفظ نگاه ناتورالیستي و 
بي طرفانــه به جامعه، از کل گرايي و ارائــة الگو براي رفتار اجتماعي 
اعراض مي کند و جزءگرايي از شاخصه هاي اين مکتب، باقي مي ماند 
)استیونسون، 1388: 61-63(. در اينجا نیز، اين نگاه ُخرد است که 
عــدم ارزيابي از رفتار )هنجاريابي( را موجب مي شــود. لذا در مورد 
طّراحی مشارکتی، هنری سناف )به عنوان نظريّه پرداز اصلی در اين 
حوزه( در موضوع ها و نُرم هاي باالدستي فرهنگي قائل به هنجارهاي 
مورد پذيرش جمع است، حتي اگر با هنجارهاي کلّي فرهنگ مخالف 
باشند؛ لذا وي نمونة آزادشهر کريستیانا را به عنوان حامیان زندگي 
اشتراکي بدون خانواده )زندگي جمعي زنان و مردان زير يک گنبد(، 
نمونة مشارکت مناسب در طّراحي مسکوني مي داند )فصل چهارم از 
Sanoff, 2000(. در مقابــل، موضوع های ديگر نظیر موارد فّني نظیر 

انرژي، صوت يا جزيیات ساختماني را در حیطة غیرقابل واگذاري به 
 )ibid, p.33( نظر مردمي قرار مي دهد و در مورد قواعد سازمانی نیز
ديده مي شود که برخاف مشارکت در مسکن، در مورد سازمان، وي 
قائل به حاکمّیت هنجارهاي ســازماني و حرکت مشارکت جويان در 
چارچوب خواست ها و ساختار سازمان است و »فرهنگ« سازمان را 

به عنوان موضوعي باالدستي و فرامشارکتي مطرح مي کند.
در گرايش رفتاری نیز به لحاظ نظري، روان شناسي محیط مّدعي 
ايده آل ها نیست، بلکه به آن چیزي مي پردازد که »هست«: »تعريف 
روان شناســي محیط، مطالعة روان شناختي رفتار در محیط کالبدي 
زندگي روزمره اســت« )لنگ، 1381: 23( و اگرچه در اين رشــته 
به »آداب، رســوم، ارزش ها و معیارهاي اجتماعي و فرهنگي، توّجه 
مي شــود« )مرتضوي، 1380 به نقل از پروشانســکي(، در طّراحي 
محیط بر مبناي اين رشته، برخي از اين مسائل ممکن است، چندان 
جّدي گرفته نشود. منظور آن دسته از مسائلي است که با ارزش هاي 
اساسي جامعة مدرن که طّراحان و پژوهشگران به صورت حرفه اي، 
جزئي از آن هســتند، تضاد داشته باشــد؛ به عنوان نمونه می توان 
به موضوع رفتار در فضای شــهری اشاره کرد. نظريه پردازي طّراحي 



57

الم
 اس

در
بد 

کال
ر ـ 

رفتا
آل 

ده 
ی ای

وها
الگ

س 
اسا

بر 
ی 

مار
 مع

ای
فض

در 
ار 

رفت
یم 

تنظ
ی 

برا
ی 

گوی
ال

شهري از نیمة دوم قرن بیســتم به اين سو، بر هنجار خاص رفتاري 
تکیه کرده و مباحث طوالني را حول آن ســازمان داده است: حضور 
انبوه و مداوم در فضاي شهري و هر هنجار ديگر که مانعي براي اين امر 
باشد، خود ناهنجار تلقي شده است )مثًا هنجارهاي جوامع مذهبي 
يا اســامي(. چنین به نظر مي رســد که هر گونه »حضور« در فضاي 
شــهري، به شــرط آن که منجر به درگیري میان افراد حاضر نشود، 
مطلوب تلقي مي شود و اين تنها هنجار رفتاري حاکم بر محیط است 
)تانکیس، 1390: 38(. چنان که مثًا يان گل در گونه شناسي سه گانة 
خود، و در گونة ســوم )تعامل اجتماعي( آن را شــامل تمام اَشکال با 
هم بودن مي شــمرد و به طور تلويحي به »عــدم تعّرض« به عنوان 
 .)Gehl, 2007( مبناي اصلي هنجاري رفتار مورد نظر خود اشاره دارد
Baner- 2« )درج در يهدف ايده ال لیزا پیتي براي »سرخوشــي شهر

jee, 2007( و مجموع رفتارهايي که وي انتظار دارد در منظر عمومي 

شهري محقق شود )مراودات نزديک هم چون پارتي شهري(، نیز تنها 
با چنین »اخاقّیات بي تفاوتي« يا اولويّت دادن به هنجارهاي تحمیلي 
صحنة نمايش شهري اســت که ممکن است به تحّقق نزديک گردد. 
حّتي محّققان نیز همواره با پس زمینه اي از اعتقادات فرهنگي )عمدتاً 
مدرنیستي( به مباحث رفتاري در طّراحي محیط توّجه کرده اند؛ مثًا 
نــگاه کنید به بحث پاکزاد و بــزرگ )1391 ـ فصل نهم و بويژه ص 
338( که در آن از به رســمّیت شناختن باورهاي اجتماعي در مورد 
نقش هاي جنسّیتي، به عنوان ايده آل فرهنگي در متن علمي خودداری 
مي شــود. با اين حال در شاخه اي از نظريّه پردازي اجتماعيـ  فضايي 
که دنبالة اکولوژي انســاني در مکتب شیکاگو است )برگس، پارك و 
... نگاه کنید به صالحي، 1387(، يعني نظريّه های فضاي شهري امن، 
نوعي تأکید بر هنجارها و ارائة فهرســت هايي از رفتارهاي »خوب« و 
»بد«، ديده مي شود و به همین دلیل نیز از ابتدا با چالش هاي نظري 
از ســوي نظريّه پردازان خود اين حوزه يا خارج آن مواجه شده است. 
کار شاخص نیومن، اگرچه کامًا با قواعد تجربي، ضرورت کنترل هاي 
محســوس يا نامحسوس دسترســي ها و محدود کردن آن ها را اثبات 
کرده اســت، اما به دلیل مغايرت نتیجة حاصل با ايده آل هاي آزادي 
دسترســي ـ حّتي در تفّکر لیبرال ـ با مخالفت کســاني چون هیلیر 
مواجه شده است. آن ها کوشیده اند که با شواهد تجربي، آلترناتیوهاي 
ديگري بــراي امنّیت محیطــي در مقابل کار نیومــن معرفي کنند 
)پیشــین، فصل پنجم(. در هر حال، توّســل به استعارة بوم شناختي 
در اين نظريّه های روشــي براي گريز از »تلة« ايدئولوژيک و اتها م هاي 
بنیادگرايانه اســت و اين مشابه توجیهي است که در مورد نظريّه های 
نمايش شــهري براي توجیه »بايد« ها و »نبايد« هاي رفتاري وجود 
دارد؛ نوعي عقانّیت مورد ستايش ماکس وبر که اخاقّیات را در شکل 
نسبي گرا و منفعت طلبانة پروتستانیسم مي پذيرد )عضدانلو، 1388(3.

واقع گرايی يا ايده آلیسم در رويکرد فرهنگی به تنظیم رفتار
راپاپورت در نوشتاري متقّدم )Rapoport, 1980( کّل تعاريف ارائه 
شــده از فرهنگ را در سه حوزه قرار مي دهد که به بیان وي مکّمل 
يکديگرند: شیوة زندگي هر گروه خاص، سیستمي از نمادها، معاني 
و طرح واره هاي ذهني اســت که از طريق کدهــاي نمادين منتقل 
مي گردنــد و باالخره، مجموعه اي از راهبردهــاي تطبیقي براي بقا 

در تعامل با محیط زيســت و منابع. مســلّماً در جوامع شــکل يافته 
و داراي عمق فرهنگي، تمام اين ســه وجــه داراي محتواي زيادي 
است و بسنده کردن صرف به نمادها براي حوزة فرهنگ هاي کلّي و 
فراگیر، نمي تواند طّراحي کالبدي فرهنگي را به دنبال داشته باشد. 
او به عنوان کســی که بیش از چهل سال در حوزة رابطة معماری و 
فرهنگ تاش کرده اســت، در شرحی بر کتاب اخیر خود )فرهنگ، 
معمــاری و طّراحی(، به لزوم وجود چارچــوب فراگیر نظری، برای 
طرح مباحــث فرهنگی در معماری، وجوه تمايــز مطالعات رفتاری 
و فرهنگی و نحوة وارد کردن مســائل فرهنگــی در حوزة معماری 
با کمک تفکیک فرهنگ بــه زيرمجموعه های قابل کنترل از لحاظ 
تحلیلی پرداخته اســت )Rapoport, 2008( کــه جمع بندی آن در 
نمودار شماره 1، ديده می شود. وجود کلّّیتی به نام فرهنگ، انسجام 
درونــی آن، وجود ثوابت فرهنگی و نیز ضــرورت ارتباط معماری با 
فرهنگ، پیش فرض های نهفته در اين مدل است؛ اّما اين مفروضات، 
نیاز به تحلیل دقیق تری دارد چراکه گذشــته از آن که اين موارد در 
تمام پديده های مندرج در ذيل عنوان فرهنگ وجود ندارد، در میان 
معمــاران )حّتی در میان قائان به نقش علوم رفتاری در معماری(، 
برخی از اين فرض ها چالش برانگیز است و به سهولت آن را نخواهند 
پذيرفــت. ايــن موضوع منحصر به مدرنیســت ها و تقابــل آن ها با 
سّنت نیســت؛ معماران پست مدرن يا حّتی کسانی که تحت عنوان 
منطقه گرايی به فعالّیت پرداخته انــد، در کاربرد اصطاح فرهنگ و 
معمــاری فرهنگ گرا، در بهترين حالت، به القائات معنايی و ادراکی 
)يا ســمبولیک( فرهنگ های محلّی توّجه داشته اند و نه تمام وجوه 
آن )بويژه ارزش های رفتاری و اجتماعی(. تبیین درست اين موضوع 

در ماهّیت اخاقی فعل معمارانه نهفته است.
 Mc( حّتی اگر معماری در میان دوگانة هنر و تجارت تعريف شود
Cormac, 2005(، موضــع هنری طبعاً در حیطة اخاقی قرار خواهد 

گرفــت، يعنی نوعی ارزش گذاری غیرقابل ســنجش کّمی برای آن 
قائل شــده ايم که پذيرش آن مستلزم داشتن مکتب اخاقی خاّصی 
است )همه ملزم به پذيرش آن نیستند(؛ لذا در تعريف معماری میان 
دوگانة »نمايشـ  هنر« و »زندگی« ترديدی در اخاقی بودن موضوع 
نیســت، چرا که اخاق تعیین کنندة بسیاری از مسائل زندگی است. 
قرار دادن مسألة معماری در حیطة مسائل غامض نیز همین موضوع 
را پیش می کشد، زيرا به بیان ريتل و وبر4 )1974( اين دست مسائل، 
»خوب« و »بد« می پذيرد و نه درســت و غلط، و لذا مباحثی است 
از مقولة »ارزش«. به عاوه اين »اخاقی« و »ارزشــی« شدن مسائل 
طّراحانــه، آن ها را با مقولة حقوق نیز پیوند می دهد، چرا که »انگارة 
حق، در کانون انديشــة اخاقی قــرار دارد« )آپیا، 1388: 268(. به 
لحاظ فلسفی، اين امر به معنای آن است که اقتضائات موضوع قابل 
اثبات تجربی نیست و پیشــینی محسوب می شود )پیشین: 227(؛ 
بــه بیان ديگر، منطق از عهدة حّل اين مســائل برنمی آيد )اين امر 
مســتقّل اين است که کدام مکتب اخاقی را پذيرفته باشیم(. نقش 
تجربه و منطق، در سازواری درونی اين سیستم است و نه در اعتبار 
بیرونی آن يعنی ضرورتی ندارد که معتقدان به مکاتب ديگر پذيرندة 
نتايج اخاقی و تبعات منطقِی پذيرش اصول مزبور باشــند؛ اّما بايد 
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پذيرندگان و پیروان اصول آن را اقناع کند. انتخاب يا ســاخت اين 
مکتب، امری فرهنگی اســت. پذيرش فرهنگ به عنوان امر مافوق 
خواســت های متغّیر شــخص، خود انتخابی نظیر مکتب اخاقی 
اســت؛ مثًا هنرگرايان در باب معماری، آن را به سادگی نخواهند 
پذيرفت، زيرا ممکن اســت، مصاديق شــخصی گرايانة کار آن ها را 
از لحاظ ارزشــی تا حّد صفر تقلیل دهد. بالنتاين با پیش کشیدن 
موضوع تعامات »بین فرهنگی« سعی کرده است تا مفهوم سکونت 
)به معنی زيســتگاه آشنا و مطابق عادات( را دست کم برای روزگار 
کنونی به چالش بکشــد و لذا تعبیر نهايی وی از معماری به عنوان 
امری که در بین فرهنگ و فرم اتّفاق می افتد، منوط به متّغیر بودن 
 .)Ballantyne, 2002( فرهنگ »همانند يک ابر« دانســته می شود
اين دفاعی از ضرروت معماری هنری در مقابل معماری پاســخگو 
به خواســت های ثابت و موضوع عام »ســکونت« است. با اين حال 
بالنتاين خود معترف اســت که خواســت و تلّقی جامعه از وظايف 
معماران، همان شــّق اصالت دهنده به کلّّیت فرهنگ يا آن چیزی 
است که وی معماری عادی يا پیش پاافتاده اش می داند )تعبیر النه 

در مقابل ستون آتش(.
هــم در گرايش هنری و هم در گرايــش معماری برای زندگی، 
می توان دو شاخة فرعی تر را متصّور بود که در باب ماهّیت ارزش ها، 
تعیین کننده اند: جزء گرايی و کل گرايی. مقصود از جزء گرايی تلقِی 
فرهنگ به عنوان امر مخلوق »موقعّیت های اتّفاقی، عادات رفتاری 
و قوانیــن« )Ballantyne, 2002 به نقل از پی يرس( اســت؛ در اين 
حالــت، فرهنِگ مافوق، چنــدان تفاوتی با خواســت-های فردی 
ايده آلی )طّراح يا اســتفاده کننده( نــدارد و اگرچه معیار قضاوت 
ارزشی برای آن افراد محسوب می شود، اّما فاقد اعتبار عمومی است 

و الزامی هم برای چنان اعتباری ايجاد نمی کند. سبک گرايی فردی 
در هنر و معماری به واســطة همین امر از ســوی ايده آلیست های 
اجتماعی هنر مورد نقد بوده است )نگاه کنید به Ward, 1996(؛ در 
مقابل اين ايده آلیســت ها، کسانی در تاريخ هنر و معماری بوده اند 
که برای آن رســالت اجتماعی قائل شده اند، همان پروژة اجتماعی 
که در باال به آن اشاره شد و در دوران نزديک به امروز نیز سعی در 
بازتعريف آن شــده است )Dutton & Hurst Mann, 1996(؛ اّما اين 
رســالت برای آن ها از کّل فرهنگی موجود و تثبیت شده برنیامده 
اســت و منشــأيی خارج از زمینة اجتماعی و فرهنگی کلّی داشته 

است.
در طــرف مقابل نیــز همین دوگانگی ـ اين بــار میان فرهنگ 
فرد يا گروه هــای خاص در مقابل فرهنگ کلّــی حاکم بر جامعه 
يا ُمَتصّور برای آن ـ وجود دارد. در حالی که طّراحی مشــارکتی با 
داعیة دموکراکتیک )Towers, 1995(، بر خواست جمع تأکید دارد، 
به دلیــل آن که مخاطب آن، در هر مورد، تنها کاربرانی هســتند 
کــه در همان مورد ذی مدخل خواهند بود، در نهايت، قائل به کنار 
گذاشتن فرهنگ کلّی به سود فرهنگ های جزئی و خاص است. اگر 
به مدل راپاپورت از نقش فرهنگ در شــکل دهی به محیط ساخته 
شده )نمودار شمارة 1( رجوع کنیم: فرهنگ های اين چنین جزء ـ 
يعنی فرهنگ گروه های فاقد زمینة تاريخی )گروه های پیونديافته 
در تطّورات جامعة معاصر(ـ  فاقد بسیاری از عناصر ذکر شده در آن 
است )از روابط خويشاوندی تا قوانین يا حّتی نظام معنايی تفصیلی(. 
در اين صورت اتفاقی که در جريان طّراحی دموکراتیک می افتد آن 
اســت که اين گروه ها در عرصه های حّداقلّی موجود در متن خود، 
خواهان حّداکثر تأثیر هستند و چندان از اين مدل پیروی نخواهند 

Rapoport, 2008 :نمودار1: اجزای فرهنگ و نسبت آن با طراحی؛ مأخذ
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کرد )نمونة مشــهور خوابگاه های دانشجويی لوسین کرول(. حّتی 
طّراحی مبتنی بر »اجماع« کريستوفر دی نیز نمی تواند اين معضل 
نظری در باب فرهنگ کلّی را حل کند. اين بحث از منظر فلسفی، 
ناظر اســت به موضوعی که در فلسفة اخاق غربی دربارة اخاقی 
يــا غیراخاقی بودن کنترل اجباری يــا ناخودآگاه رفتار )به کمک 
طّراحی محیط يا به کمک ابزار تکنولوژيک( مطرح و بحث شــده 
اســت )Brey, 2006(؛ يعنی اين سؤال که با چه توجیهی می توان 
هــدف تنظیم رفتار را برخاف خواســت فرد و براســاس يک امر 
کلّی تر )در اينجا فرهنگ مافوق( برنامه ريزی کرد؟ پاسخ اين سؤال 
به دلیل ماهّیت ارزشــی و حقوقی آن، تنها در دستگاهی فرهنگی 
قابل بیان اســت و نه به صورت عام و فراگیر )بین فرهنگی(. تنها با 
در نظر گرفتن دو محور »نهــاد اجتماعی مؤثّر« )نهاد معماری در 
مقابــل جامعه( و »نگرش کلّی فرهنگــی« )از لحاظ جزءگرايی يا 
کل گرايی در نگرش فرهنگی(، می توان چهار گرايش معماری کامًا 
متمايز داشت )نمودار شمارة 2(. در ادامه به تبیین موضوع از ديد 

فرهنگ اسامی می پردازيم.

نمودار شمارة 2: تقسیم سطوح فرهنگی

مدلی برای برنامه ريزی رفتاری در طّراحی محیط در حوزة اسالم
در ديدگاه توحیــدي )به طور کلي( صانعّیت خدا به عنوان علّت 
غايي همه چیز، مســلّم اســت و لذا در اطاق انشــاء ارزش بودن 
ارزش-ها به خدا، علي القاعده نبايد اختافي باشــد: »بَِیِدَك الَْخْیُر 
ََّک َعلی  ُکلِّ َشــيْ ٍء َقديــٌر« )آل عمران، آيــة 26(. اين موضوع،  إِن
منحصر به کلّّیات نیست؛ بلکه جزئیات رفتاری را نیز شامل می شود: 
ًة يَْهُدوَن بَِأْمِرنا َو أَْوَحْینــا إِلَْیِهْم فِْعَل الَْخْیراِت ...«  »َوَجَعلْناُهــْم أَئِمَّ
)انبیا، آية 73(. اين آيه تصريح دارد که فعل خیر )ســواي مســألة 
تشــخیص »خیر«( با تعیین از طريق وحي و نه تأســیس بشري، 
موضوعّیت دارد. بنابراين در اين ديدگاه دين، متّولی تعیین »رفتار 
ايده آل« )فِْعَل الَْخْیراِت( به صورت موضوعی و کیفی است. چنان که 
ِ تََعالَی،  ََّما الَْخْیُر َما أُِريَد بِِه َوْجُه اللَّ رسول اکرم )ص( می فرمايد: »إِن
ُ تََعالَی ]بِهِ [« )التفســیر المنسوب إلی اإلمام  َو ُعِمَل َعلَی َما أََمَر اللَّ
الحســن العسکري ع؛ ص 285ـ  خیر، منحصراً آن چیزی است که 

با آن طلب وجه الل شــود و مبتنی بر آن چیزی باشــد که خدای 
تعالی به آن امر فرموده است(.

بــه اين صورت رويکرد به موضــوع طّراحی مبتنی بر فرهنگ و 
بويژه در زمینة تنظیم رفتار در حوزة اسام، تفاوت اساسی با رويکرد 
محققان رفتارشناسی محیطی در قبال فرهنگ ها دارد )ناری قمی، 
1392(. بــه اين معنا کــه بر خاف آن ها، عوامــل ثابت فرهنگی 
 )Rapoport, 1983( از مطالعــة تجربی و تاريخی محیط فرهنگــی
حاصل نمی شــود و اين امر در وضع حاضر مســتقّل از پديده های 
بیرونی وجود دارد و در قرآن و ســّنت، تبیین شــده اســت. اّما از 
برخی روش های آن ممکن اســت بتوان اســتفاده نمود. راپاپورت 
)1983( در بحــث تطبیق معماری با فرهنــگ و آن چه »محیط 
حمايت کننده« از فرهنگ خوانده می شود، راهبردی را برای شمول 
جنبه های مختلف مؤثّر در اين موضوع تشريح می کند که در آن بر 
تفکیک موضوع ها از دو قطب، يکی فرهنگ و ديگری ويژگی-های 
محیط، تأکید می شــود و مدعی است که تنها پس از اين تفکیک 
و برقراری ارتباط میان عناصر اين دو اســت که می توان به محیط 
مزبور رســید؛ موضوع ديگری که وی مــورد توّجه قرار می دهد و 
روشــی عملی برای آن طرح می کند، توّجه به خواسته های اصلی 
فرهنگی، خواســته های حاشــیه ای فرهنگی و خواسته های اصلی 
مدرن اســت که شناسايی انتظارات دســته های مختلف از فضا در 
عرض ايــن موضوع و نه در طول آن، به عنوان ســازوکارهايی که 

طّراحی فرهنگی را ممکن سازد، معتبر خواهد بود.
در اين جــا و در چارچــوب بحث مورد نظر در حــوزة فرهنگ 
اسامی، می توان مدل زير )نمودار شمارة 3( را برای »برنامه دهی« 
در حوزة رفتاری برای معماری پیشــنهاد کرد؛ تقسیم بندی دوگانة 
اين نمودار، برداشــتی از چهار مرحلــة اّول برنامه دهی در الگوی 
دورك )دورك، 1389: 15( بــا اين تفاوت که واقعّیت های رفتاری 
منجر به موضوع نمی شــود، بلکه خود، موضوع ها اهداف فرهنگی 
رفتار را با گذر از فیلتر ارزش ها می سازند. به عاوه آن چه در نمودار 
دورك، بــه عنوان »ارزش« در تعیین اهداف به کار رفته، در اين جا 
در تعیین ضرورت های عملکردی، نیز مهم و مؤثّر است )نحوة اين 
تأثیر در نمونة موردی بهتر نشان داده خواهد شد(. تفکیک مقوالت 
فرهنگــی دينی به دو حوزة الگوهای محیطــی ايده آل و الگوهای 
رفتاری ايــده آل، ضمن آن که با توصیة راپاپورت در مورد مواجهة 
تفکیکی با وجوه فرهنگ، هم خوان است، در حوزة تعلیمات اسامی 
نیز دارای محتوايی اســت که اين تفکیک را قانع کننده می ســازد 
)ناری قمی، 1392 ـ در بررســی نمونة موردی اين امر نیز وضوح 

بیش تری خواهد داشت(.

نمونة موردي: تنظیــم رفتار در طّراحي نمازخانة پايانه هاي 
مسافري

وجود وجــوه ديني در کنار وجوه عام و نیز حّداقلّي بودن تعداد 
رفتارهــاي مورد انتظار در نمازخانة ترمینال ها، آن را به عنوان يک 
مطالعة موردي مناســب با عوامل دخیل کم تعداد و قابل کنترل، 
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مطــرح مي کند. با توّجه به مدل ارائه شــده، براي برنامه دهي يک 
نمازخانه، ناچار بايــد واقعّیت های رفتــاري در نمونه هاي موجود 
بررسي شود )ســطح پاية نمودار شمارة 3(. به اين منظور با توّجه 
به تفاوت هاي فاحشــي که بین مخاطبان نمازخانه در ترمینال هاي 
اتوبوس با هوايي وجود دارد، برنامه ريزي رفتار و نیز مطالعة موردي 
واقعّیت های ـ هردوـ بر پاية پايانة مسافربري هوايي قرار داده شد. 
در اين باره دو نمازخانه در فرودگاه مهرآباد، به عنوان بستر مطالعة 

واقعّیت های رفتاري انتخاب شد.
الف( نمازخانه ترمینال 2 ـ فرودگاه مهرآباد

اين نمازخانه که قبل از ســالن ترانزيت ترمینال 2 وجود دارد، 
پس از وارد شــدن به سالن اصلي و اندك تأملي مشاهده مي شود. 
اين فضا، با جداره هايي آلومنیومي به ارتفاع 2/5 متر از بقیة سالن 
جدا شده است؛ فضايي بسیار ساده که از يک لحاظ نقطة قّوت آن 
است )تصوير شمارة 1(. تناسبات فضا منطقي است و به شکل مربع 
نزديک تر است. ظرفّیت نمازخانه در حدود 60 نفر است که با توّجه 
به تراکم مســافر در اين ترمینال مناسب به نظر مي رسد. از لحاظ 
تهويه، وضعّیت مناسب است؛ چرا که ارتفاع سقف زياد است و مثل 
بقیة ســالن عمل مي کند. نور طبیعي وجود ندارد؛ چرا که اين فضا 
با جداره هاي ســالن اصلي اندك فاصله اي دارد. روشنايي مصنوعي 
به وسیله چند المپ که ترکیبي از نور سفید و زرد را ايجاد مي کند، 
تأمین مي شود. در کل روشــنايي کافي به نظر مي رسد. نمازخانه، 
پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب و هم چنین بعد از اذان ظهر تا نیمه 
شــب شرعي به روي نمازگزاران باز است. البته فعالّیت هاي جمعي 
از جمله نماز جماعت نیز در اين فضا تعريف شــده اســت. شايان 
توّجه اســت اکثر نمازگزاران در کناره هاي فضا مستقر مي شوند و 
جزء فضاهايي را شــکل مي دهند که البته پس از نماز وجه خوبي 
پیدا نمي کند؛ چرا که به صورت نشســته به ديوار کنار خود تکیه 
مي دهند و حّتي عده اي در گوشــه و کنار نمازخانه دراز کشیده و 

مشغول استراحت هستند. شــايد به همین دلیل است که فعالّیت 
نمازخانه در شبانه روز محدود شده است تا اين نمازخانه ها تبديل 

به استراحت گاه نشود.
ب( نمازخانه ترمینال 4 ـ فرودگاه مهرآباد

پس از اين که وارد فضاي داخلي نمازخانه مي شويم اولین امري که 

 1. رابطة مجّرد خود فعل )يا حضور( فرد 
)يا گروه( مخاطب با كالبد

2. رابطة فعل )يا حضور( فرد )يا گروه( 
مخاطب با ديگران بواسطة كالبد

3.  رابطة ادراكي فرد )يا گروه( مخاطب با 
ديگران بواسطة كالبد

4. رابطة ادراكي فرد )يا گروه( مخاطب 
با كالبد

نمودار شمارة 3: مدل نهايی برای برنامه دهی رفتاری در حوزة فرهنگ اسالمی

تصوير شمارة 1: نمازخانه ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد؛ ماخذ: نگارندنگان

تصوير شمارة 2: نمازخانه ترمینال 4 فرودگاه مهرآباد؛ ماخذ: نگارندگان
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نســبت به آن آگاه شده، مسأله تناسبات فضاست که بسیار کشیده و 
آزار دهنده اســت )مستطیلي کشیده که نسبت طول به عرض آن در 
حدود 6 به 1 است()تصوير شمارة 2(. کف نمازخانه از فرش محراب دار 
پوشیده شــده است و ظرفّیت آن در حدود صد نفر است. جداره هاي 
داخلي هر کدام به نوعي خود را جلوه گر مي ســازند که اين نیز در امر 
ادراك رواني محیط مشــکاتي را به وجود مي آورد. جداره هاي شرقي 
از پارتیشن چوبي بوده که با گچ سفید اندود شده است. اين جداره در 
واقع حائل بین نمازخانه و رستوران است. جدارة غربي طوري ساخته 
شــده اســت که در وهلة اّول به ذهن طوري متبادر مي شود که گويا 
طرحي خاص براي آن در نظر گرفته اند ولي طول زياد اين جداره سبب 
شده که کارايي خود را به عنوان طرحي خاص از دست دهد و شلوغي 

زيادي را در فضا حکم فرما سازد.
در بــدو ورودي، جامهري تعبیه شــده اســت، البته وجود تنها 
يک جامهري در فضايي با اين تناســبات درست و منطقي به نظر 
نمي رســد؛ در واقع شايســته بود که در اين فضا، چند امکان براي 
دسترســي به مهر براي مســافران و نمازگزاران وجود داشته باشد 
که در طّراحي بايد در نظر گرفته شــود. ارتفاع ســقف نیز در اين 
نمازخانــه کم و در حدود 2/10 متر اســت که از لحاظ ذهني نیز 
کمي فضا را بســته جلوه مي دهد، البته به نظر مي رسد ارتفاع زياد 
شايســتة فضاي مذهبي باشــد تا ارتفاع کم. به هــر حال در نظر 
گرفتن چنین نمازخانه اي براي سالن، حاکي از عدم دّقت مسئوالن 
و دست اندرکاران ترمینال 4 و فرودگاه است. اين کشیدگي فضايي 
خود را در حاالت رواني و رفتاري نمازگزاران نشان مي دهد. به دلیل 
حاکم بودن اين تناسبات فضايي، عده اي از نمازگزاران بعد از آن که 
نماز خود را برپا داشــتند در امتداد اين جداره غربي، دراز کشیده 
و مشــغول استراحت و خوابیدن مي شوند که اصًا جلوة شايسته و 
درخوري را از نمازخانه، به خصوص در ســالِن فرودگاه که يکي از 
مهم ترين و رســمي ترين فضاهاي دنیاي طّراحي است، به نمايش 
نمي گذارد. روشنايي فضاي داخلي در طول روز، از جداره هاي غربي 
که با شیشــه هاي مات پوشــیده شده اســت و در مواقعي که نور 
طبیعي نیســت، به وسیلة مهتابي هاي سقفي با ترکیبي از نور زرد 

و سفید تأمین مي شود.

نحوۀ رسیدن به تصمیم طّراحي
مرحلة 1. جمع آوري اّطالعات ضروري 

براســاس نمودار شماره 3، مجموعاً در سه حوزة پايه اي نیازمند 
اّطاعات هستیم تا بتوان به مرحلة بعدي تعیین اهداف يعني گذار 
واقعّیت ها از فیلتر ارزش ها رســید و برمبنــاي آن اهداف رفتاري 

اصلي را معین کرد.
1. واقعّیت های رفتار انســان ها در وضع موجود: با مشــاهدات 
اّولیــة رفتارها در اين نمازخانه ها و چند مــورد نمازخانة ديگر در 
ترمینال هاي زمیني، فهرســتي اولیة از واقعیت های رفتاری تعیین 
شــد. هم چنین کیفّیت های محیطي مؤثر بــر رفتار نیز به صورت 

اولّیه در اين مشاهده ها برداشت گرديد.

2. الگوهــاي رفتاري ايده آل با رجوع به منابع اخاق اســامي: 
تشخیص حوزه هاي مرتبط در اين زمینه، مستلزم آشنايي با منابع 
اســامي است که در اين مورد در ســه حوزة آداب مسجد، آداب 
مسافرت و آداب کلّي رفتار در اجتماع )کوچه و خیابان و فضاهاي 

عمومي(، قابل شناسايي است.
3. الگوهاي محیطي ايده آل با رجوع به منابع اســامي: در حوزة 
کیفّیت های رواني و روحاني فضاي مســجد و فضاي بیت )در وجه 
حّداقلّي يعني ماندن موّقت در جايي(، و برقراري نسبت میان آن ها 
با موضوع مورد بحث )در اين جا نمازخانه(، قابل انتخاب و شناسايي 
است )براي توجیه اين رويکرد، رجوع شود به ناري قمي، 1389(.

مرحلة 2. طبقه بندي واقعّیت ها، قبل از ورود به فیلتر ارزش ها
براســاس بررسي هاي فوق، نخست الزم بود تا رفتارهاي »مهم« 
براي برنامه ريزي شناسايي شود. براي اين کار از دسته بندي چهار 

بخشي استفاده گرديد:
الــفـ  فعالّیت هاي درجة 1: فعالّیت هاي »نامطلوب« که »زياد« 

اتفاق مي افتند.
ب ـ فعالّیت هــاي درجة 2: فعالّیت هــاي »مطلوب« که »کم« 

اتفاق مي افتند.
ج ـ فعالّیت هــاي درجة 3: فعالّیت هــاي »مطلوب« که »زياد« 

اتفاق مي افتند.
د ـ فعالّیت هــاي درجة 4: فعالّیت هــاي »نامطلوب« که »کم«ا 

تفاق مي افتند.
رســیدن به جمع بندي براي قــرار دادن رفتار در هر يک از اين 
دسته ها مستلزم بررسي میداني نگرش افراد مراجعه کننده نسبت به 
آن ها است. بر اين اساس، فهرستي از رفتارهاي مطلوب و نامطلوب، 
به صورت اّولیه آماده و در قالب پرسشــنامة دو بخشي تنظیم شد: 
يک بخش میزان مطلوبّیــت و میزان وقوع رفتار را از ديد کاربران 
بررســي مي کند و بخش ديگر، نگرش آنان را به برخي کیفّیت های 
اصلي تشخیص داده شده در اين نوع فضاها )کیفّیت های مطلوب و 

نامطلوب( که بر رفتارها مؤثّر است، مورد توّجه قرار می دهد.
با توجه به پیمايشــی بودِن مطالعه در بخش دوم، نیاز اســت تا 
به برخی از وجوه کّمی پاســخ داد. پايايی پرسشــنامه با محاسبه 
آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که در اين مورد، نتیجه راضی کننده 
)Cronbach’s Alpha=0.763( است. اين پرسشنامه در اختیار 28 
نفــر از مراجعــان نمازخانه هاي ترمینال 2 و 4 قرار داده شــد که 
نتايــج تحلیلي آن ـ از جنبه هاي مورد نظر بــراي هر دو ترمینال 
به تفکیک فعالّیت هاي مطلوب و نامطلوب در جداول شــمارة 1 و 
2 آمده اســت. در اين جداول معیار اصلی محاسبة وزن هر يک از 
عامل ها، تفاضل میانگین اســت که با آمارة T.TEST فرضّیه مورد 

نظر آزمون شده است.
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جدول شمارة 1: برآيند اّطالعات اّولیة جمع آوري شده دربارة رفتارهاي مطلوب و نامطلوب در فضاي نمازخانه های مسافري

موارد نامطلوبموارد مطلوبمنبع بررسي

واقعّیت های رفتار محیطي 
مردم در ارتباط با موضوع

مشــاهده و ثبت رفتار 
در فضاهــاي مشــابه 
ترمینال هاي  )نمازخانة 

گوناگون(

- خواندن نماز )عمومي، گروهي، فرادي(
- خواندن قرآن، ادعیه و ذكر مســتحبات 

عبادي
- حضور فرد بدرقه كننده به همراه مسافر در 

نمازخانه

- آوردن كفش به داخل فضــاي عبادي و عدم 
رعايت مسائل بهداشتي مربوط به آن

- صحبت كردن با موبايل
- صحبت كردِن بلنِد چند نفر با هم

- كاركردن با كامپیوتر شخصي
- خوابیدن در فضا )وسط ـ كناره ها(

- سرقت وسايل

مشــاهده و ثبت رفتار 
در فضاهــاي مرتبــط 
فضاهاي  نیز  و  )مساجد 

عمومي(

******

ايده آل هاي 
رفتار 

فرهنگي 
مرتبط با 
موضوع

الگوهاي 
رفتاري 
ايده آل

آداب مسافرت

به ســفرهاي دسته جمعي  اســالم  توصیة 
)گروه هاي 3 يا 4 نفره( )براســاس باب سفر 

در »مکارم االخالق«، ج 1، باب 9(،
توصیه به ادعیة خاص ســفر )براساس باب 

سفر در »مکارم االخالق«، ج 1، باب 9(،
بدرقة مسافر )براساس باب سفر در »مکارم 

االخالق«(

عدم توصیه اسالم به شــركت مسافران در نماِز 
جماعت عادي )براساس من ال يحضره الفقیه، ج 1، 

باب تیمم: 136(

آداب مسجد

برقراري حکــم مالکّیت موقــت بر فضا با 
)من اليحضره  وســايل  يا  نشانه ها  گذاردن 

الفقیه؛، ج  4: 269 و 270، حديث 3752(.
توصیه به ماندن طوالني در مســجد )من ال 
بازار و محل كسب  باب  الفقیه، ج 4،  يحضره 

و كار: 269 و 270 حديث 3751(

نهي پیامبر )صّلــي اهلل علیه و آله( از ورد اطفال 
بي تمیز و ديوانگان به مســجد، بلند كردن صدا، 
خريد و فروش، جســتجوي گمشــده، سرودن 
و خواندن شعر و نشســتن براي دوزندگي )من  
اليحضره الفقیه؛ ج 1:  357-8؛ حديث )3( 715(،

نهي از نمــاز خواندن برســرراه )من ال يحضره 
الفقیه، ج 1: 365، حديث )1( 728(،

عدم نهي از خوابیدن در مســجد )ترجمه گزيده 
كافی؛ ج 2: 279(

آداب كّلي رفتار در 
مجموع آداب ديني در اين حوزه*اجتماع

نهي از تداخل زن و مــرد در مکان عمومي و در 
مسیرها*

نهي از بستن راه ها و نشستن بر سر راه*
نهي از خوردن در مجامع عمومي*

الگوهاي 
محیطي 
ايده آل

روانــي  كیفّیت هــای 
جايي  تا  مسجد  فضاي 
كه بــه ايــن موضوع 

مرتبط است

تعیین مرزها و آن جا كــه ناخودآگاه مکان 
مقّدس بايد به خودآگاه تبديل شود*

كمترين مانع میان انســان ذاكر و آسمان و 
جهان درحال ذكر )كالبد حّداقّلي(*

در  نمازگزار  افــراد  حّد  تشــخیص  امکان 
تابستان و زمستان )نیم ذراع و يک ذراع(*

محراب های تورفته در ديوار، به مثابه مذابح يهود 
بوده و نهي مسلمانان از ساخت اين گونه عناصر 
در فضاي عبادي )من ال يحضره الفقیه؛ ج 1: 354، 

حديث 707(
نفي ســمبل هاي فرهنگ هاي غیراسالمي )من ال 

يحضره الفقیه؛ ج 1: 354، حديث 708(
نفي عوامل بصري غفلت زا )من ال يحضره الفقیه؛ 

ج 1: 354، حديث 705(

روانــي  كیفّیت هــای 
كه  جايي  تا  بیت  فضاي 
به ايــن موضوع مرتبط 

است

امکان تعريف شدگي ورود و انس با اهل اين 
مکان و سالم برآنان )شنیداري و توّجه از دو 

طرف سالم دهنده و جواب دهنده(*
امکان حفظ حريم هاي موقت با توّجه به جواز 
برخي امور نظیر بیتوته يا خواب، متناسب با 

آن افعال*

نهي از بلندي سقف در مکان بیتوته*
افزايش حرمت و تقّدس از بیرون به سمت درون*

* اين موارد براساس روايات مستقیم در مقاالت ذيل بحث شده است: ناري قمي، 1389، 1391 و 1392.
***در اين نمونه، از اين بررسي ها صرف نظر شده است.
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جدول شمارة 2: نتايج آماري نظرسنجي از كاربران نمازخانه هاي مسافري فرودگاه مهرآباد دربارة موارد مطلوب

نماز جماعت آماره هاموضوع
عمومي

نماز جماعت 
گروهي

خواندن قرآن و نماز فرادي
دعاهاي سفر

بدرقه مسافر

2827252527تعدادايده آل های رفتاری

4.503.633.064.363.48درصد

واقعّیت های 
رفتاری

2425262423تعداد

3.382.923.962.882.65درصد

1.470.87-1.040.751.05تفاضل میانگین

t 8.33.1-4.734.02آمارة

0.0000.0060.0010.0000.005سطح معناداری

جدول شمارة 3: نتايج آماري نظرسنجي از كاربران نمازخانه هاي مسافري فرودگاه مهرآباد دربارة موارد نامطلوب

آوردن كفش آماره هاموضوع
به داخل

صحبت كردن 
با موبايل

صحبت كردن 
چند نفر با هم

كار كردن 
با كامپیوتر 

شخصي

خوابیدن در 
وسط

خوابیدن در 
كناره ها

سرقت وسايل

ايده آل های 
رفتاری

27272624282827تعداد

2.592.071.622.581.892.641.22درصد

واقعّیت های 
رفتاری

25252624262624تعداد

3.083.282.622.382.853.692.17درصد

-0.87-1.07-0.180.93-0.98-1.21-0.48تفاضل میانگین

t 3.94-3.03-2.57-3.710.526-3.93-1.31-آمارة

0.2020.0010.0010.6050.0170.0060.001سطح معناداری

مرحلة 3. عبور واقعّیت ها از فیلتر ارزش ها و تعیین اهداف 
رفتاري براي برنامه دهي 

اين مرحله، لزوماً تصمیمی آماري نیســت، بلکه از تحلیل کیفي 
اّطاعات قبلــي و )در موضوع  های واقعي( ضمن مشــاوره با افراد 
ذي مدخل، بايد تصمیم گیري شــود؛ اّما معیارهاي پايه و تخّصصي 
آن، بويــژه در مــورد اولويّت هــاي فرهنگ کلّي بايــد در اين جا 
مشــّخص گردد و نظر افراد نمي تواند در آن مؤثّر باشد. در اين جا 
تصمیم گرفته مي شــود که واقعّیت هايي که مهم اســت در کدام 
دســته قرار گیرد: آن هايي که بايد تقويت شــود، آن هايي که بايد 
ممانعت شــود و آن هايي که مجاز به وقوع اســت، کدامند. نتايج 
نظرســنجي، »صحبت کردن چند نفر با هــم« »صحبت کردن با 
موبايل« »سرقت وسايل« و هم چنین »خوابیدن در کناره ها« را در 
زمرة فعالّیت هاي نامطلوب درجة 1 نشــان مي دهد که برنامه ريزي 
براي عدم وقوع آن ها از اهمّیت بیش تري برخوردار است. در اين جا 
از میان رفتارهاي مــورد بحث براي نمونه روي دو موضوع ـ يعني 
نماز خوانــدن و خوابیدن در نمازخانه ـ مي توان تمرکز کرد. مورد 
اســتثنايي در اين زمینه، خوابیدن اســت که مجموعاً در روايات، 
حتي براي مساجد که تقّدس فضايي بیش تري دارد، حکم به جواز 
آن داده شده است. مقايسة نظر افراد در مورد خوابیدن در وسط با 
خوابیدن در کناره ها نشان مي دهد که وقوع موضوع در کناره هاي 
فضا، چندان هم از نظر مردم نامطلوب نیســت و با در نظر گرفتن 

جــواز فرهنگي، برنامه ريزي براي هدايت خوابیدن افراد از وســط 
به کناره ها و هدايت اســتقرار نمازگزاران به وســط، به عنوان يک 
اســتراتژي برنامه اي مي تواند مورد نظر باشــد. از ســوي ديگر، از 
منظر رفتارهاي ايده آل در مــورد خود اين موضوع در منابع مورد 
بحث به جز بحث »نماز خواندن« بويژه در شــکل گروهي، موضوع 
»بدرقه« و »خواندن دعاهاي سفر« از موارد ايده آل فرهنگي است 
که مخاطبان مورد بررســي نیز ضمن ارزش قائل شــدن براي آن، 
وقوع آن ها را نســبتاً کم گزارش کرده اند و لــذا برنامه ريزي براي 
تقويت اين جنبه ها، اهداف ديگري را براي طّراحي مطرح مي کند. 
يکي از موارد مورد اختاف میان ايده آل هاي فرهنگي و ايده آل هاي 
کاربران، »نماز جماعت« عمومي اســت کــه در اين حالت، هدف 
برنامه اي عبارت خواهد بود از معطوف کردن تمايل به نماز جماعت 
عمومي به ســمت نماز جماعت گروهي که از مشــترکات ايده آلي 
مردم و فرهنگ کلّي است. به عنوان نتیجة روند فوق مي توان موارد 

زير را به عنوان اهداف رفتاري اعام نمود:
تقويت رفتار نماز جماعت گروهي به جای نماز جماعت عمومي؛ 
تقويت حضور همراهان و مســافران و مقابله با مزاحمت هاي ناشي 
از اين حضور براي نماز؛ تقويت امکانات وقوع رفتار مستحب پیش 
از ســفر )دعاها( براي وارد شدگان به فضا و عابران از مجاورت آن؛ 
هدايت رفتــار خوابیدن در نمازخانه به کناره هــا و تقويت آن در 
عیــن حال تضعیف امکان وقوع فعل در میانة فضا؛ و تنظیم موضع 
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مکانــي رفتارهاي عبوري و ثابت براي تســريع اســتفاده از فضا و 
تحقق ايده آل هاي فرهنگي حضور.

مرحلة 4. تعیین شرایط محیطي مثبت و منفي براي وقوع 
هر یک از رفتارهاي مورد بحث

تفکیک اين شــرايط به چهار اليه، به شناخت مسائل و برقراری 
ارتباط میان رفتار و کالبد کمک مي کند؛ در اين مرحله، مســائل 
ايده آلــي فرهنگ کلّي )موارد مندرج در نمودار شــماره 3( يک بار 

ديگــر در تدقیق برنامة رفتاري به کار گرفته مي-شــود؛ به عنوان 
نمونــه، دو موضوع اصلي بخش پیش )خوابیــدن و نماز خواندن( 
از لحاظ شــرايط وقوع و الزاماتي که براي طّراحي بر مبناي اهداف 
فوق ايجاد مي کند، در جدول زير ارائه شده است )برخي موضوع ها 
به عنوان مثال آورده شده است؛ وگرنه جدول، امکان توسعة بسیار 

بیش تري دارد(.

جدول شمارة 4: برآورد تفصیلي الزامات رفتاري براي برنامه دهي نهايي )نمونه موردي: فعل خوابیدن و نماز خواندن(
نماز خواندن گروهيخوابیدن مسافرانمرحلة 1: شناسايي رفتارها

مقايسه و تصمیم  برنامه اي مرحلة 2 و 3: هدف گذاري 
رفتار مطلوب در همه جارفتار نامطلوب در وسط فضا و مجاز در کنارة فضارفتاري در برنامه
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فعل  خود  مجّرد  رابطة 
)يا  فــرد  )يا حضــور( 
گروه( مخاطب با کالبد: 
مؤثر  شــرايط محیطي 
آني ـ )شرايط فیزيکي، 
فیزيولوژيکي،  شــرايط 

ادراکات ضمني(

-دماي محیط نسبت به حالت عادي، باالتر باشد؛
-صدا چندان اهمیتي ندارد؛

-از ســمت باال و پايین 20 سانتي متر و از چپ 
و راست حدود نیم متر امکان جابه جايي باشد؛

-زيرانداز به اندازة کافي نرم باشد؛
-فضا نور زيادي نداشته باشد؛

-بتوان وسايل را در جاي امني گذاشت و...

-ديده شــدن امــام جماعت گروه و پیوســتگي 
صفوف جمع؛

-شنیده شدن صداي امام جماعت؛
-دماي آسايش عادي در محیط؛ امکان قرار دان 

وسايل زياد؛
-ممانعت از تجمع بوي نامطبوع پا، و ...
-جدايي مکاني زن و مرد براي نماز و....

ُخردفضاهاي  رساندن  ظهور  -به 
تعريف شده براي دستة نمازگزار 

4 تا 8 نفري در میانة فضا؛
-ارتفاع زيادتر سقف و در وسط 
و القاي تغییــر مقیاس از کناره 

به وسط؛
-نور کمتــر در کناره ها و تمرکز 

فضايي در وسط
-تعريف مســیرهاي عبور معین 

در سرتاسر فضا؛
-امکان قرار دان وسايل در نقاط 
پراکنــده )بويژه( در وســط به 
نحوي که در حین نماز گروهي 

در ديدرس افراد باشد؛
-طّراحــي فضاي واســط کامًا 
تعريف شــده میــان نمازخانه و 
ترمینال و میان محل اصلي نماز 
گروهي در وســط و خوابیدن در 

کناره ها؛
بدون  قبلــه  -تعريــف جهــت 

استفاده از محراب تو رفته؛
-ايجــاد نشــانه هاي فرهنگي با 
ســمبل هاي مجاز اســامي در 
جهاتي از فضــا که مخّل تمرکز 

نمازگزاران نباشد؛
-امکانات جنبي براي يک حضور 
يک تــا دو ســاعتة آرام فراهم 

شود؛
-مقادير عددي فواصل قلمروي و 
حدود معین شده در سّنت )مثًا 
نیم متر از دو طرف انســان، 1/2 
متــر ازجلــو و 0/5 از عقب( در 

مدوالسیون اجزا لحاظ شود؛
-تنظیم جابه جايي صوت و ديد 
میان فضاي ترمینال و نمازخانه، 
به نحوي که حد مطلوبي از اطاع 

از جمع، هم چنان باقي باشد؛
تمام  نســبي  -نظارت پذيــري 
فضاي نمازخانــه در عین حفظ 

حريم اقامت موقت، حفظ شود؛
منظر  میان  حّداکثــري  -پیوند 
طبیعي و آســمان با فضا برقرار 

گردد؛
-و ....

رابطــة فعل )يا حضور( 
مخاطب  گروه(  )يا  فرد 
بواســطة  ديگــران  با 
کالبد: شــرايط رواني ـ 
اجتماعي آن ـ )حضور، 

محرمیت، خلوت(

-مسیر عبور نباشد؛
-از جانب ســر بتــوان به نحو مؤثــري منطقة 

خوابیدن را حفاظت کرد؛
-وســايل در ديد باشــد، از درب ورودي ديده 

نشود؛
-در محل هايي نباشد که افراد معموالً تجمع و 

صحبت مي کنند؛
-روبه روي يک جمع قرار نگیرد؛

-بي اّطاعــي کامل از اوضاع بیرون، مانع عمیق 
شــدن خواب مي شود )بدلیل نگراني از ازدست 

دادن پرواز يا همراهان و ...(؛
-. حاالت نامناســب خوابیدن از نظر فرهنگي، 

قابل تذّکر و تصحیح باشد و ....

-حضور افراد متحرك در کّل فضا، حواس را پرت 
مي کند؛

-هر صدايي که کمي بلند باشــد از هر سمت که 
باشــد، موجب مي شود، اکثر افراد در نماز اشتباه 

کنند؛
-حدود مرز ايجــاد ناراحتي در اثر عبور افراد، از 
چپ و راســت، 1 متر از روبه رو، 2 متر از پشــت 

سر، 1/5 متر است؛
-اينکه فرد حس کند از پشت سر ديده مي شود، 

در حالت فردي تمرکز را بهم مي زند؛
-بي اّطاعي کامل از اوضــاع بیرون، مانع تمرکز 
حواس مي شــود )بدلیل نگراني از ازدست دادن 

پرواز يا همراهان و ...(.
-کنترل صدا و اطاع رساني با صداي بلند

رابطــة ادراکــي فــرد 
مخاطب  گــروه(  )يــا 
بواســطة  ديگــران  با 
کالبــد: شــرايط رواني 
با  مرتبط  اجتماعــي  ـ 
تجربیات طــول عمر ـ 
رواني  )برچســب هاي 
محیط: قلمــرو، فضاي 

شخصي و ...(

-تعريــف حوزة بــه فاصلة يک متــر از اطراف 
ممکن باشد؛

-مکان اشیاي شخصي به نحو قابل توّجهي قابل 
نشانه گذاري باشد؛

-در محل هايي که داراي نشانه گذاري قلمروي 
ديگر هستند، نباشد؛

-روبروي محراب حس نشود؛
-امکان حفظ حريم هاي موقت با توّجه به جواز 
برخــي امور نظیر بیتوته يا خواب، متناســب با 

آن افعال؛
-نهي از بلندي سقف در مکان بیتوته

-تعريف شدگي حوزة گروه از جلو و جايي که امام 
جمع مي ايستد، مهم است؛

-از کناره ها امکان شــناخت مرز عبوري از فاصلة 
يــک متر، اهمیت دارد کــه در اين فاصله بتوان 
وسايل جمع را بدون مزاحمت و نگراني قرار داد؛
-تعییــن مرزها و آن جــا که ناخــودآگاه مکان 

مقدس بايد به خودآگاه تبديل شود؛
-امکان تشخیص حّد افراد نمازگزار در تابستان و 

زمستان )نیم ذراع و يک ذراع(؛ ...

رابطــة ادراکــي فــرد 
با  مخاطب  گــروه(  )يا 
کالبــد: شــرايط رواني 
مرتبــط  اجتماعــي  ـ 
جمعي  تجربیــات  بــا 
و  )معنا  ـ  )فرهنگــي( 

هويت(

-مقیاس فضــا چندان بزرگ و بــا عظمت القا 
نشود؛

-عمــود بر محور فضا نباشــد، فضا، احســاس 
جمعي شديدي القا نکند،

-فضا به گونه اي نباشد که خوابیدن در آن حّس 
توهین ايجاد کند؛

-حّس خانگي درفضا وجود داشته باشد؛ ...

-عدم وجود نشــانه هاي آشناي مســجد مانند 
محراب يا کاشي، حّس مکان را کمتر مي کند؛

-تشــخیص جهتداري فضا به سمت قبله، عامل 
هويتي اصلي در مکان از نظر مردم است؛

-ديده شــدن منظرغیراســامي افراد حاضر در 
محیط بیرون، هويت مکان را مخدوش مي کند؛

-عدم استفاده از محراب های تورفته در ديوار،
-نفي سمبل هاي فرهنگ هاي غیراسامي؛

-نفي عوامل بصري غفلت زا؛
-کمترين مانع میان انسان ذاکر و آسمان و جهان 

درحال ذکر )کالبد حّداقلّي(
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نتیجه گیری
نوع حضــور اراده شــده در فضای معماری در گــرو رفتارهای 
انســانی اراده شده در طّراحی آن است که در طول تاريخ معماری 
ديدگاه های متفاوتی در مورد آن مطرح و اجرا شــده است. ضعف 
اساســی رويکردهای اثبات گرای معاصر در نفی نقش فرهنگ های 
کلّی موضوعی است که روندهای پیشنهادی از سوی آن ها را برای 
فرهنگ اســامی ناکافی نشان می دهد. در نوشتار حاضر با در نظر 
گرفتن تنظیم رفتار به عنوان بخشی از برنامه دهی، مدلی عملیاتی 
برای اين کار ارائه شــده که جايگاه فرهنــگ کلّی در آن از نقش 
حاشــیه ای به عامل الگودهنده و کنترل کنندة فرآيند تغییر داده 
شــده اســت. در اعمال مدل بر برنامه دهی نمونة موردی نمازخانة 
ترمینال فرودگاه ها نشــان داده شد که واقعّیت های رفتاری )شامل 
میــزان وقوع رفتارها و نیز نظر کاربران نســبت به آن ها( می تواند 
مبنايی واقعی را برای »چانه زنــی« برنامه ای فراهم کند که به جز 
طــّراح و کارفرما، فرهنگ کلّی )در اين جا، اســامی( نیز می تواند 
طرف قوی آن باشد و ماحصل آن به صورت الزامات طّراحِی برآمده 
از فرهنگ کلّی و واقعّیت های رفتاری در چهار حوزة طرح شده در 
نمودار شــمارة 3 )رابطة مجّرد خود فعــل مخاطب با کالبد، رابطة 
فعل مخاطب با ديگران بواســطة کالبــد، رابطة ادراکي مخاطب با 
ديگران بواسطة کالبد، رابطة ادراکي مخاطب با کالبد( ارائه گردد. 
به اين صورت نقش فرهنگ کلّی از فیلتر ارزش ها در مدل برنامه-

دهــی دورك، به نقش تعديل کننــده و ايده دهنده در مدل حاضر 
قابــل ارتقا خواهد بــود و در تعیین الزامــات طّراحی نقش آن از 

حاشیه، وارد متن می شود. 

پی نوشت ها
1. Der Stil
2. Convivial cities

3. در پارادايــم متأخري که در تحقیقات روان شناســي محیطي تحت 
The Human Interdepen- )عنوان »پارادايم بســتگي متقابل انساني« 

dence Paradigm( معرفي شــده اســت )Garling et al., 2002(، به 
نقش هنجارهاي فردي و گروهي در تصمیم های انفرادي و نقش هنجار ها 
در تســهیل انتخاب توّجه شــده است؛ اما در اين شــاخه نیز اول آن که 
ازش گذاري ها بر روابط متقابل انسان ها و رفتار »درست« اجتماعي مترکز 
نشــده اســت. دوم تکیه بر نظريّة بــازي )Game Theory( در مباحث 
هنجــاري، هنجارها ها را فاقد مبناي ثابت يــا حقیقي مي نماياند و به آن 
تنها به عنوان منشأ منفعت عیني نظر مي شود؛ سوم آن که، اخاق مطرح 
در اين جــا عمدتاً بــه مباحث اکولوژي طبیعي مربوط اســت و به اخاق 

انساني و ديني کم تر توّجه مي شود.
4. Rittel & Webber
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