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Abstract
Lack of attention to the entrance space of the city during the rapid growth of urbanization, these
spaces have faced a crisis of anonymity. Achieving a design with understandable quality is a reference to
solve these issues. Achieving a sort of design for preservation and continuity of the former identity,
relationship of the audience with the identity of the place through visual communication with symbolic
elements, creating a pause through visual communication with local symbols and symbolic elements in the
entrance design of Kermanshah (from Hamedan) are the aims of research. The method is combined, with an
interpretive approach, we tried to ask how people understand and evaluate the identity of the entrance of the
city of Kermanshah from Hamedan? To be answered. In this regard, data were collected and analyzed through
in-depth interview techniques and field observation and field survey. Sampling was purposeful and the
interviews reached theoretical saturation after 30 interviews. In the analysis step, thematic analysis method
was used. Finally, the results were classified and interpreted based on thematic analysis and field
observations. The results of this study showed that the non-use of environmental elements (human and
natural) at the entrance of Kermanshah has caused the city entrance to lack the components of a distinct
entrance. The most important environmental elements identified as native signs and symbols of Kermanshah
are; Tagh-e-Bostan, Tagh-e-Gara, stone materials and vegetation of the region, which if used in the entrance
of the city based on the contextualism approach can identify the entrance and make it have the components of
a distinct entrance.
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چکیده

عدم توجه به فضای ورودی شهر در جریان رشد شتابان شهرنشیني ،این فضاها را با بحران بيهویتي روبهرو کرده
است .دستیابي به طراحي دارای کیفیت قابلفهم  ،رجوع به زمینه طرح راه برونرفت از این مسائل است .هدف از این
پژوهش؛ حفظ و تداوم هویت پیشین ،ارتباط مخاطب با هویت مکان از طریق ارتباط بصری با عناصر نمادین ،ایجاد مکث از
طریق ارتباط بصری با نشانهها و عناصر نمادین محلي در طراحي ورودی شهر کرمانشاه (از سمت همدان) است .روش
پژوهش در این پژوهش ترکیبي است .در این پژوهش با رویکرد تفسیرگرایي ،سعي شد به این سؤال که افراد ،هویت
ورودی شهر کرمانشاه از سمت همدان را چگونه درک و ارزیابي ميکنند؟ پاسخ داده شود .در این راستا دادهها از طریق
فنون مصاحبه عمیق و مشاهده و بازدید میداني ،گردآوری و موردبررسي قرار گرفتند .نمونهگیری ،هدفمند بوده و
مصاحبهها پس از  03نمونه به اشباع نظری رسید .در تحلیل دادههای مصاحبه ،از روش تحلیل تماتیک استفاده شد .در
نهایت نتایج برگرفته از تحلیل تماتیک و مشاهدات میداني طبقهبندی و تفسیر شد .نتایج این پژوهش نشان داد عدم
بهکارگیری عناصر محیطي (انساني و طبیعي) در ورودی شهر کرمانشاه باعث شده تا ورودی شهر ،فاقد مؤلفههای یک
ورودی متمایز باشد .مهمترین عناصر محیطي شناسایيشده بهعنوان نشانه و نمادهای بومي کرمانشاه عبارتاند از ؛
طاقبستان ،طاق گرا ،مصالح سنگ و پوشش گیاهي منطقه ،که در صورت کاربست این عناصر در ورودی شهر بر اساس
رویکرد زمینه گرایي ميتوانند باعث هویت بخشي به ورودی و آن را واجد مؤلفههای یک ورودی متمایز نمایند.
کلید واژه ها :طراحي؛ ورودی شهر؛ تئوری زمینه گرایي؛ نمادهای بومي؛ کرمانشاه.
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این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان طراحی ورودی شهر کرمانشاه از سمت همدان با تأکید بر عامل سرعت
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مقدمه و بیان مسأله
توجه به کیفیت در فرآیند برنامهریزی شهری عامل کلیدی و مؤثر در تحقق ایجاد محیط شهری با رفاه مطلوب
است (شیعه و همکاران .)12 :1030 ،در شهرهای قدیم مفهوم ورود به شهر به معنای نفوذ از یک نقطه به یک زیستگاه
محصور بود .اما در دوره های بعد با اهمیت یافتن روزافزون اتومبیل در نظام اطالعات درون و برونشهری ،ماهیت مبادی
ورودی شهرها به لحاظ کالبدی -کارکردی دچار تغییرات اساسي شده است .بدین ترتیب دروازه شهر بهعنوان عنصری
شاخص با هویت و در ارتباط ب ا سازمان کالبدی فضایي شهر ،جای خود را به محور تندرو برای تردد وسایل نقلیه موتوری
داد (سلطانزاده.)02 :1032 ،
استفاده نامناسب از اراضي اطراف شهر باعث شده است تا سیما و ورودیها ،صرفاً بهعنوان عنصری جهت
مشخص نمودن محدوده شهر عمل کنند .ورودی شهرها فارغ از زمینه شناختي آن ،با فرمها و اشکالي مشابه یکدیگر
ساخته ميشوند که بار معنایي خاصي را به دنبال ندارند و ميتوان گفت ورودیها فاقد هویت بوده است( .رحیمي و
نقشبندی .)39 :1033 ،امروزه هویت هر شهر بر اساس کیفیت فضاهای شهری آن شناخته ميشود .زیرا محیط
انسانساخت شهرها محصول و نتیجه فکر و دست انسانهای آن شهر است .بهطورکلي در بررسي فضاهای شهری امروز
نابساماني های متفاوتي وجود دارد و بیشتر این فضاهای شهری از لحاظ عملکرد نامناسب و سیمای شهری آنان نیز ،نشان از
بيهویتي دارد .بنابراین الزم است با استفاده از مکانیسمهای گوناگون در جهت رفع این معضالت اقدام گردد(.محمد زاده و
موالیي.)102 :1033 ،
برونرفت از این مسائل دستیابي به طراحي دارای کیفیت قابلفهم  ،ریشهدار و مستمر ،رجوع به پیشینه و زمینه
طرح است .این مهم بر پایه تئوری زمینه گرایي قابلبررسي و تحلیل است؛ زیرا بستر و زمینه هر طرحي ،ترکیبي از
ویژگيهای محیطي ،کالبدی ،تاریخ ،فرهنگ و فعالیتهای اجتماعي و دستاوردهای مادی و معنوی آن درگذر زمان است.
زمینه گرایي ،سازگاری با زمینه کالبدی ،تاریخي و اجتماعي و فرهنگي است که بر طبق ایدهها و اشکال گذشته در شکل
دادن به کالبد شهرهای معاصر حضور دارند (توالیي.)1 :1033 ،
ورودی شهر کرمانشاه به تبعیت از باال رفتن سرعت فاقد معیارهای یک ورودی همچون ،حس
ورود،هدایتکنندگي ،جذابیت بصری ،هویت ،انعطافپذیری و  ...هست .ورودی شهر کرمانشاه از آنجائي که دروازه ورود به
غرب کشور با هویت خاص محلي و آثار تاریخي مادی و معنوی منحصربهفرد و خردهفرهنگ ویژه یکي از قدیميترین
ساکنان سرزمین ایران هست و از سوی دیگر دروازه ورود به کشور عراق با اشتراکات قومي و مذهبي در دو سوی مرز هست
حائز اهمیت است .بنابراین شایسته است ورودی شهر از بعد هویتي معرف ویژگيهای فوق نیز باشد .از اینجاست که لزوم
پرداختن به ورودی شهر بهعنوان یک فضای شهری مطرح مي شود و اهمیت آن در این است که ورودی ،نخستین فضای
شهری است که هر کس به هنگام ورود به شهر با آن مواجه ميگردد (پاکزاد.)3 :1031 ،

سؤالهای و فرضیههای پژوهش
سؤال اصلي ؛ هویت ورودی شهر کرمانشاه از سمت همدان را چگونه درک ،تفسیر و ارزیابي ميشود؟
سؤال فرعي که در پي آن آمده است شامل-1 :چه الگویي برای طراحي ورودی شهر کرمانشاه مناسب است؟
به نظر مي رسد ورودی شهر کرمانشاه فاقد هویت متمایز و سکانس بندی یک ورودی است و وارد شونده بدون
دریافت مؤلفههای یک ورودی ،ناگهان در سکانس فیزیکي حضور ميیابد.
الگوی بهینه برای طراحي ورودی شهر کرمانشاه استفاده از عناصر محیطي مبتني بر تئوری زمینه گرایي است.

کاربست تئوری زمینه گرایي در طراحي ورودی....
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اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش؛شناسایي هویت ورودی شهر کرمانشاه از سمت همدان .حفظ و تداوم هویت پیشین ،ارتباط مخاطب
با هویت مکان از طریق ارتباط بصری با عناصر نمادین ،ایجاد مکث از طریق ارتباط بصری با نشانهها و عناصر نمادین محلي
در طراحي ورودی شهر کرمانشاه (از سمت همدان) است.

مبانی نظری
ورودی
در لغتنامه دهخدا ورودی منسوب به ورود دانسته شده و "ورود" در لغت به معنای رسیدن ،درآمدن و وارد
شدن هست .ورودی در معماری پاسخگوی عمل ورود به معنای " رسوخ در سطحي عمودی" است.
گرو ه تیم تن نقش مهم و حساسي را برای فضای ورودی قائل شده و معتقد است که این فضا چه در بنا و چه
شهر ميتواند به عنوان بستری برای یک تجربه مطبوع انساني عمل کند و بنابراین ورود و خروج آگاهانه نماید (بحریني و
بابلي .)1031 ،ورودی یعني گذار از فضای گشوده و ورود به قلمروی دیگر که سرآغاز یا سرانجام یک سفر است .ورودی
مفصل جداکننده دو فضای متفاوت است (مغاره و داوودپور.)1033 ،
ورودی شهر
ورودی بهعنوان یکي از نشانهها ی شهر ،نمایگر هویت شهر در ذهن بازدیدکنندگان آن است .ازاینرو به تبعیت از
شرایط حاکم بر ماندگاری و خاطرهانگیزی اولین برخورد برای یک بازیدکننده جزو مؤثرترین فضاهای شهری است که حجم
زیادی از خاطرات ذهن بازدیدکنندگان را تشکیل مي دهد و تأثیر زیادی در نوع برداشت افراد از یک شهر دارد.
به واقع فضای ورودی بهمثابه یک مفصل است و نه یک خط و مرز .ازاینرو همانند هر مفصل دیگری الزم است
دارای طیفي از زمان و سلسله مراتب میان دو عرصه باشد .ورود از طریق عبور از یک مسیر در درون سلسله فضاهایي صورت
ميگیرد که به تدریج از بیرون به درون از عمومي بودن فضاها کاسته شده بر محرومیت و خصوصي بودن آن اضافه ميشود
(خطیبي و رضایي .) 0:1032 ،ورودی شهر نخستین فضای شهری است که هرکس به هنگام ورود به شهر با آن مواجه
ميشود .ورودی شهر ،به آن بخش از شهر ميگویند که به جهت ورود یا خروج از شهر مورد استفاده قرار ميگیرد(رمضاني
و همکاران 01 :1032،و .)02
زمینه گرایی
واژه زمینه به معنای متن و بافت در فرهنگنامههای فارسي یافت ميشود ولي زمینه گرایي به معنای توجه به و
احترام به زمینه و جهات مختلف کالبدی ،اجتماعي و فرهنگي است .در واژه نامه آریانپور معادلي که برای این واژه
عنوانشده است  Conextualاست.
ریشههای مفاهیم زمینه ،زمینه گرا و زمینه گرایي در میالن در اواسط دهه  1393میالدی بنانهاده شد .احتماالً
آدریان قورتي اولین حضور قابل توجه اصطالح زمینه در فرهنگ لغات معماری را به یادداشتهای کریستوفر الکساندر درباره
سنتز فرم در سال  1310ارجاع مي دهد .معنای مترادف محیط است ،بجای مفاهیمي که از آن زمان تاکنون بهدستآمده
است (کووان.)33 :2339 ،
زمینه گرایي ابتدا به ابعاد صرفاً کالبدی توجه داشته است ،اما بهتدریج حوزه مطالعات خود را به وجوه اجتماعي-
فرهنگي جامعه و توجه به ابعاد زیستمحیطي در مسیر توسعه گسترش داد (طالبي و همکاران.)90 :1039 ،
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زمینه مجموعهای است کل نگر و غیر ساکن و زمینه گرایي رویکردی است که در طراحي محیط مصنوع ،با ارج
نهادن به ساختار ذهني و عیني زمینه ،بهمثابه رویدادی هوشمند در ابعاد طبیعي ،تاریخي و فرهنگي-اجتماعي ،موجب
پیوند دادن مخاطب با زمینه ميشود (آزادی و معصومي نژاد .)1 :1039 ،زمینه گرایي در راستای هویت بخشي به فرهنگ
و تاریخ و حفاظت از عناصر سنتي محیط کالبدی تالش ميکند (لیمو .)01 :2333 ،جیکوبز معتقد است که طرحهای
جدید زمینه گرایي نباید به یک کپي ساده از بناهای قدیمي تقلیل یابد (جاکوبز.)2 :1331 ،
قاعده طالیي تیبالدز با عنوان "موضوع اصلي مکان" بیانگر این ایده است که :زمینهها اولین مؤلفههای سازنده
طراحي شهری موفق هستند .کیفیت منحصربهفرد بودن هر مکان شاید باارزشترین منبع در دست طراحان شهری
ميباشند به همین خاطر معنيدار بودن و قابلادراک بودن مکان جزء اساسي رضایت و دلبستگي به مکان از نظر لینچ
هست (علي تاجر و اسدی .) 13 :1033 ،بوکانان معتقد است که زمینه فقط شامل محدوده بالفصل نیست بلکه تمام شهر و
شاید ناحیه پیرامونش را نیز شامل شود (بهزادفر.)200 :1039 ،
زمینه گرایي در اندیشههای نوشهر گرایي بیانیهای در راستای احیای برگههای معماری قبل از دوران مدرن و
آرمانهای طرحهای سنتي است (هیرت .)2333 ،به طورکلي زمینه گرایي دارای دو بعد طبیعي و انساني است .زمینه
طبیعي به ویژگي های محیطي مانند ،اقلیم ،پوشش گیاهي ،جانوری ،ویژگيهای توپوگرافي و مورفولوژی زمینه ميپردازد
(ورلد فورت .)2330 ،زمینه انساني شامل شاخههای تاریخي و سنت ،کالبدی و اجتماعي فرهنگي است.
تاریخ گرایان معتقدند که گذشته برای شهرسازی کنوني درسهایي عیني دارد .اگر جامعهای خود را از گذشته
جدا کند  ،تالش انسان گذشته را بیهوده فرض نموده است .جوهر جامعه و توسعه آن به سنت پیوند خورده است .همانطور
که فرضیه برای کشف واقعیتها در علم به کار ميرود ،سنت همین نقش را برای جامعه دارد .گرچه سنت قابل نقد و تغییر
است ،اما نظمي خاص ایجاد ميکند و مبنایي است برای عمل (رووی و کوتر13 :1333 ،و.)13
شاخه کالبدی ،کالبد را عامل انسجام دهنده مي داند و در پي یافتن الگوهای فراگیری است که امکان روابط
متقابل توده و فضا را فراهم کند و به تبیین روابط علي و معلولي و ساختارهای ارتباطي در شهر ميپردازد(ماجدی و
زرآبادی .)3 :1033 ،بافت کالبدی و ساختار مکاني – کالبدی شهری از ابعاد مهم هویتي شهر است ،زیرا شکلگیری بافت
کالبدی شهر متأثر از اندیشهها ،باورها ،فعالیت ها و سطح فرهنگ است .درواقع کالبد شهر امکان بازشناسي هویت شهری را
بهصورت بصری فراهم مي کند و به همین دلیل از میان سایر ابعاد هویتي اهمیت بیشتری دارد(چنگیزی و احمدیان1032 ،
.) 99:
هر محیط شهری الگوی خاص برای توده و فضا دارد ،اما طراحي شهری در صورتي موفق است که بتواند میان توده
و فضا همزیستي مثبت ایجاد کند (آشیهارا .)31 :1330 ،مصداق این جمله در روانشناسي گشتالت بهخوبي نمود یافته
است .در روانشناسي گشتالت ،اگرچه تجربههای روانشناختي از عناصر حسي ناشي ميشود ،اما با خود این عناصر تفاوت
دارند ،بدین معني که ما دنیا را نه بهصورت مجموعهای از محرکهای جداگانه بلکه بهصورت کلهای معنيداری تجربه
ميکنیم .درنتیجه طبق این نظریه،کل چیزی فراتر از جمع جبری اجزاست .ميتوان گفت عمل ادراک به این معني است
که سیستم ادراکي ما دادههای حسي دریافت شده از اعضای گوناگون و رابطهی میان آنها را درهمتنیده بهصورت یک
طرح کلي"گشتالت"درميآورد(پاکزاد و ساکي.)12 :1030 ،
شاخه اجتماعي فرهنگي ازآنجا حائز اهمیت است که وظیفه شهرساز ایجاد مکان پایدار است و ایجاد مکان پایدار
از طریق برقراری بهترین تناسب میان زمینه فرهنگي،کالبدی،نیازها و انتظارات استفادهکنندگان فراهم ميشود .زیرابه نظر
آنها شکل فضایي به دنبال معنایي که داشته ایجادشده و معني پدیده درزمینهٔ ای که ظاهر ميشود درک ميشود
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(نوربرگ شولز .)13 :1333 ،نیازهای انساني با توسعه فناوری تغییر نميکند ازاینرو الزم است سنتهای مسلمي که مکان
و فرهنگها را ساختهاند نیز حفظ گردند (بحریني .) 210 :1030،
به نظر راجر ترانسیک ،در شهرسازی معاصر ،بناها جزئي از بافت خیابانها و میدانها و فضاهای باز زنده نیستند.
توسعهی شهرها بدون در نظر گرفتن روابط سهبعدی میان بناها و فضاها و درک واقعي از رفتار انسان صورت ميگیرد و
اهمیت نظم فضایي در عملکرد اجتماعي را تاکنون نادیده گرفته است (ترانیک9 :1331 ،و .)1بنابراین وقتي عناصر از هم
متمایز ،به هم ميپیوندند یک هدف ،غایت یا معني را ميرسانند(ماجدی و زرآبادی )11 :1033 ،و این مهم در مورد
فضاهای شهری بهویژه ورودی آن ها در راستای محقق ساختن توقعات موردی از یک ورودی شهر همچون خوانایي،
پذیرندگي و تشخص (پاکزاد )1031 ،مصداق پیدا ميکند.
هویت بخشي به ورودی شهر از طریق روشهای زیر امکانپذیر است :ایجاد برخي از فعالیتهای شناختهشده که
ارزش هویت شهر را بازنمایي ميکند .تقویت عملکردها و کاربریهایي که در ذهن عموم مردم بهعنوان ویژگيهای مقبول
یک شهر پذیرفتهشده است .تقویت چشم انداز و منظره با استفاده از یک یا چند عنصر از عالئم طبیعي (مانند کوهها ،
رودخانهها  ،باغ ها و غیره)  ،یا عناصر عالئم مصنوعي (مانند بناهای مذهبي  ،بناهای تاریخي و خیابانهای مهم و غیره) .
استفاده از عناصر هویتي (برگرفته از مورفولوژی بومي شهر)( .سیما و ترابي.)1030 ،

پیشینه پژوهش
در زمینه طراحي ورودی شهر مطالعاتي داخلي و خارجي انجام شده است که بررسي مهمترین مطالعات مرتبط با
موضوع پژوهش حاضر ميتواند نقطه تمایز و هم راستا بودن نتایج این مقاله را روشنتر سازد .در ادامه به مهمترین مطالعه
پیشین در داخل و خارج کشور اشاره ميشود:
ترابي و سیما در سال  1030در پژوهشي تحت عنوان "طراحي ورودی شهر با رویکرد هویت بخشي به فضای
شهری؛ نمونه موردی :ورودی شرقي شهر زنجان" به بررسي مباني طراحي ورودی شهر و مفهوم هویت بهعنوان یکي از
توقعات مورد انتظار از ورودی شهرها پرداختهاند و نیز مفهوم هویت شهری و مؤلفههای آن بیان را نیز بیان کردهاند .در
انتها با توجه به مؤلفه های مستخرج شده فضای ورودی شرقي شهر زنجان طراحي گردیده است .در واقع در این پژوهش
بُعد هویتي در طراحي ورودی شهری برجسته شده است.
ترابي و نجفي تروجني در سال  1039در پژوهشي تحت عنوان ارزیابي نماد ورودی شهرها بر مبنای مؤلفههای
کالبدی طراحي مطالعه موردی :نماد ورودی شرقي شهر قزوین به شناسایي مؤلفههای الزم در طراحي نمادهای ورودی
شهرها و ارزیابي کیفیت نماد ورودی شهر قزوین بر اساس معیارهای کالبدی پرداختهاند .نتیجه این مطالعه نشان ميدهد
که عمده ضعف موجود در نماد ساخته شده ورودی شهر قزوین ،عدم ارتباط با هویت شهر و سختيِ درک معنای آن توسط
مخاطب ميباشد.
شاه حسیني و موالیي در سال  1033در پژوهشي تحت عنوان تبیین نقش و جایگاه میراث صنعتي در ارتقای
ویژگيهای کیفي سلسلهمراتب مبادی ورودی شهری (موردپژوهي :کورههای آجرپزی مبادی ورودی شهر همدان) به
بازخواني و توجه به میراث صنعتي (کورههای آجرپزی) مستقر در ورودی شهر همدان پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان
ميدهد که کورههای آجرپزی مستقر در مبادی ورودی این شهر ،نقش مؤثری را در هویت بخشي به شهر همدان دارا بوده
و با حرکت از حوزه بیروني به سمت حوزه دروني ،نقش و اثر انکارناپذیر این میراث برجستهتر ميشود.
خلیلیان و همکاران در سال  1033در پژوهشي تحت عنوان در جستوجوی ورودی شیراز بررسي تغییرات منظر
ورودی شهر شیراز -دروازه قرآن -از پیش از قاجار تا امروز به مانایي مؤلفۀ ماهوی شکلدهنده به منظر ورودی شهر شیراز
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پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان ميدهد که دروازه قرآن در کنار دو مؤلفۀ دره و کوههای اطراف ورودی به لحاظ عیني
و ذهني در دورههای تاریخي مختلف در شکل دادن به منظر و هویت ورودی شیراز نقش مهمي داشتهاند .این مانا بودن به
صورت پویا و همگام با تغییرات و نیازهای زمانه دستخوش تغییرات شده اما هیچگاه از بار منظرین این مؤلفهها در تعریف
ورودی شهر شیراز کاسته نشده است.
روال در سال  2313در پژوهشي تحت عنوان تأثیر آلودگي بصری در ورودی شهرهای ساحلي لبنان به ارزیابي
چراغاني و روشنایي موجود در ورودیها پرداخته است و نتایج این پژوهش نشان ميدهد که مهمترین یافتههای این
پژوهش این بود که ورودی شهرها از جهات مختلف از نظر بصری آلوده شدهاند ،بهویژه با نمای ساختمانها ،مصالح
تبلیغاتي ،کمبود عناصر زیبایي شناسانه و کمبود مبلمان خیاباني .این مطالعه توصیه ميکند که شهرداریها باید اقدامات
متعددی را برای بهبود جنبههای بصری و زیبایيشناختي ورودیهای شهرهای ساحلي انجام دهند .ایجاد مبلمان خیاباني،
ساماندهي تابلوهای تبلیغاتي ،وضع قوانین و قوانین برای تنظیم جنبههای زیبایي شناسي نمای ساختمان و نیز ترویج
آموزش زیبایي شناسي در بین جامعه محلي ميتواند به کاهش مشکالت کمک کند.
وانگ و همکاران در سال  2321در پژوهشي تحت عنوان مطالعه موردی در مورد چشمانداز ورودی یوهانگ
بزرگراه شانگهای هانگژو در پس زمینه شهر پارک به ارزیابي نقش پارکها در چشمانداز ورودی شهر پرداختهاند .نتایج این
پژوهش نشان ميدهد که پارک در ورودی شهر با زندگي شهروندان آمیخته ميشود و به این ترتیب انسان ،شهر ،محیط
زیست و صنعت به طور هماهنگ یکپارچه ميشوند.
با این تفاسیر و بر پایه آنچه گفته شد عدم کاربست تئوری زمینه گرایي در طراحي سکانسهای ورودی یک شهر
و طراحي فضاهای موردنیاز متناسب با مؤلفههای یک ورودی از دالیل انتخاب این پژوهش است .زیرا تاکنون بیشتر
پژوهش ها معطوف به طراحي ورودی با هدف مکث و توجه به جنبههای کالبدی و بصری بوده است .عالوه بر این مطالعاتي
که درزمینهٔ تئوری زمینه گرایي در فضاهای شهری انجام شده است مربوط به ورودی شهر نبوده است .این در حالي است
که بهکارگیری تئوری زمینه گرایي در طراحي ورودی شهر کرمانشاه ميتواند توقعات موردی از ورودی شهر مانند خوانایي،
پذیرندگي و تشخص (پاکزاد )12 :1031 ،برآورده سازد .از سوی دیگر از لحاظ روششناسي مبتني بر روش ترکیبي (کیفي
 کیفي) بوده است که نتایج آن حاصل مصاحبه و مشاهدات میداني است .بنابراین خأل پژوهش در این مورد از یکسو،بیانگر ضرورت پرداختن به این موضوع و از سوی دیگر نشاندهنده جدید بودن پژوهش حاضر است.

روش پژوهش
روش پژوهش در این پژوهش ترکیبي(کیفي-کیفي) است .روش گردآوری اطالعات به دو صورت میداني و
کتابخانهای انجامشده است .درروش کتابخانهای  ،داده های مربوط به مباني،نظریات ،مفاهیم ،اصول ،پیشینه و تجربیات
انجام شده از اسناد باالدست و آثار منتشرشده در این زمینه استفادهشده است .درروش میداني به دو صورت اطالعات
جمعآوریشده است-1 .با استفاده از پیمایش میداني و بازدید از محل ،اقدام به شناسایي ،عکسبرداری و تهیه فیلم و
گزارش شده است که متناسب با تئوری مورداستفاده ،قیاس شده است  -2استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته که
به روش تماتیک تحلیل شده است .با رویکرد تفسیرگرایي  ،سعي شد تا درک ،تفسیر و ارزیابي مسئله موردبررسي ،از منظر
مصاحبهشوندگان ،تحلیل شود.
در این راستا از طریق فنون مصاحبه عمیق ،مشاهده و بازدید میداني ،دادهها گردآوری شد و مورد تحلیل قرار
گرفتند .نمونهها بهصورت هدفمند انتخاب شدند .نمونه آماری بر اساس معیارهایي از قبیل؛ شناخت از مکان ،آشنایي به
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موضوع ،در میان برخي از مدیران و دانشگاهیان انتخاب شدند  .در شناسه گذاری باز از دو استراتژی سؤال کردن و مقایسه
کردن برای استخراج مفاهیم استفاده شد .سؤاالت بهصورت کلي ،باز و نیمه ساختاریافته مطرحشدهاند .سؤاالت با این هدف
طرح شدهاند تا مشخص شود آیا ورودی شهر کرمانشاه از منظر مصاحبهشوندگان واجد مؤلفههای یک فضای شهری
همچون ادراکي -هویتي ،فعالیتي-عملکردی و ارتباطي ،بصری و محیطزیستي است؟ و چنانچه نیست خألهای آن مشخص
گردد و سپس با استفاده از عناصر محیطي منطقه که توسط مصاحبهشوندگان بیانشده است این خأل با بهکارگیری نمادین
آن عناصر در طراحي و سکانس بندی ورودی شهر برطرف شود.
با استفاده ازاین رویکرد ابتدا سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشي (تعیین مقوله
هسته-نهایي) انجام گرفت.
تا مرحله اشباع اطالعات از تعداد  03نمونه استفادهشده است .ویژگي جمعیتشناسي خبرگان همچنان که در
جدول شماره  1نشان داده شده است بدین شیوه بود ،که از تعداد  03نفر خبره از نظر تحصیالت ،تعداد  1نفر دارای مدرک
کارشناسي 19 ،نفر کارشناسي ارشد و  3نفر دکتری بوده و از نظر تجربه نیز  11نفر  0تا  13سال 3 ،نفر  13تا  19سال و
 13نفر  19تا  03سال تجربه داشتند .در واقع کارشناساني انتخاب شدند که هم تجربه علمي کافي داشتند و هم بهصورت
مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع مورد مطالعه ارتباط داشتند.
جدول  -1ویژگی جمعیتشناسی خبرگان بر اساس تحصیالت و تجربه
سطح تحصیالت خبرگان

تعداد

درصد

کارشناسی

6

%20

کارشناسی ارشد

15

%50

دکتری

9

%30

تجربه خبرگان

تعداد

درصد

 2تا  14سال

11

%34.8

 14تا  12سال

9

%30.4

 12تا  24سال

10

%34.8

03

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای

دوره ،2شماره  ،4شماره پیاپی  6زمستان 1444

شکل  :1نمودار فرآیند پژوهش طراحی ورودی شهر کرمانشاه

محدوده موردمطالعه
شهر کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه و در غرب کشور واقع شده است .جمعیت کالنشهر کرمانشاه در سرشماری
سال  1039بالغ بر  301٬191نفر بوده و مساحت آن  30٬033٬391مترمربع است .این شهر به دلیل قرارگرفتن در
چهارراه دو محور شمال به جنوب و شرق به غرب و نیز همسایگي با کشور عراق و واقعشدن بر سر راه شهرهای
زیارتي کربال و بغداد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
ورودی های شهر کرمانشاه از چهار جهت شامل ورودی جنوب و جنوب غربي (محور کرمانشاه-اسالم آباد غرب)،
ورودی شمال غرب (محور کرمانشاه – اسالمآباد غرب) ،ورودی از سمت غرب و جنوب غربي (محور کرمانشاه سراب نیلوفر)
و ورودی شرقي (محور کرمانشاه -همدان و تهران) ميباشد.
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شکل  : 2نقشه شهر کرمانشاه و ورودیهای آن

محدوده موردمطالعه  ،ورودی شرقي کرمانشاه شامل محدوده تقریبي  3کیلومتری محور کرمانشاه –همدان است
که مشخصات و ویژگيهای آن در جدول  1و شکل  2و  0نشان دادهشده است.
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شکل  : 2نقشه محدوده بندی ورودی شهر کرمانشاه از سمت همدان

جدول  :2سکانس بندی محدوده و ویژگیهای هرکدام از سکانسها
ردیف
1

سکانس

موقعیت

طول

معیار/ویژگی

سکانس اول/

از سمت همدان کمی بعد از

 2.2کیلومتر

ظهور عالئم و ساختمانهایی است که

حوزه روانی

کمربندی شهر باوجود

بهطور متعارف در پیرامون شهرها مانند

ساختمانهای شهرک صنعتی

(سیلو ،نیروگاه  ،کارخانه و  )...ساخته

بیستون و تا فاصله تقریبی 244

میشوند و یا عواملی که باعث تغییر

متری جاده قدیم ورود به شهر

حرکات وسایل نقلیه میگردد

(جاده طاقبستان)
2

حوزه واسط و

از  244متر قبل از سهراهی جاده

میانی /سکانس

قدیم تا ابتدای حوزه سوم

 1.6کیلومتر

روئیت ساختوسازهای حاشیهای و دور
نمایی کلی از شهر

دوم
2

حوزه

سوم

/سکانس سوم

نقطه اتصال خط فرضی مرکز
جغرافیایی محله نوکان عمود بر
بلوار شهید کشوری

 2.4کیلومتر

حضور فیزیکی شخص در آن محدوده
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تجزیهوتحلیل دادهها
در این بخش با اجرای کامل کدگذاری باز و محوری و گزینشي به ترتیب به  11مفهوم اولیه 3 ،مقوله عمده و
یک مقوله هسته نهایي استخراج شدند که در جدول آمده است.
جدول  :2مفاهیم و مقوالت مستخرج از دادههای کیفی
شناسه/مفاهیم

مقوالت عمده

کاهش سرعت در دوراهی جاده قدیم

عدم تناسب گرهها

منظر نامناسب پل عابر پیااده ،گاردریال ،نماای

منظر بصری نامناسب

نامناسب ساختمانها و تعمیرگاهها
فضای سبز درختان بلناد در کناار بلاوار شاهید

لبه قوی با منظر بصری مناسب

کشوری
وجود کوه پرآو و مراتع
وجود پادگان نظامی

دید به نشانه طبیعی و مصنوعی

وجود یادمان شهدا
وجود هوانیروز
وجود زباله در محدوده محله نوکان و رهاا شادن

آلودگی زیستمحیطی

فاضالب و زبالههای تعمیرگاهی
عدم وجود خدمات رفاهی در ابتدای ورودی

مکان بدون کارکرد

با محیط طبیعی و انسانی شهر برای یک ورودی

ساختمانها(محدوده فیزیکی)

همدان)" به علت عدم طراحی و وجود همه مؤلفه های کیفی مناسب و متناسب

کاااااهش ساااارعت در ابتاااادای شااااروع

مکث نابهنگام در محدوده فیزیکی

عدم پایداری نسبی در یک مکاان شاهری (ورودی شاهر کرمانشااه از سامت

کاهش سرعت در میدان امام خمینی

مقوله هستهای

مقوالت بهدست آمده در فرایند تحلیل تماتیک خط سیر ترکیب و شرایط ایجاد " عدم پایداری نسبي در یک
مکان شهری (ورودی شهر کرمانشاه از سمت همدان) به علت عدم طراحي و وجود همه مؤلفههای کیفي مناسب و
متناسب برای یک ورودی" را نشان ميدهد .با این توضیح که :درحاليکه کاهش تدریجي سرعت در سکانسهای اول و دوم
و سوم ضروری است ،اما به علت وجود گره در مکانهای نامناسب ،یکباره و در محدوده فیزیکي (سکانس سوم) آنهم متأثر
از وجود یک دوراهي بسیار ناایمن (دوراهي جاده قدیم تهران) رخ ميدهد .منظر بصری نامناسب به علت وجود مصالح،
رن گ ،نمای نامناسب و ناهماهنگ با زمینه ،خط آسمان نامنظم و محیطزیست ناسالم در لبه آشفته شمالي در ابتدای
محدوده فیزیکي (تا محله نوکان) از دیگر مقوالتي است که مصاحبهشوندگان به آن اشارهکردهاند .در مقابل به با توجه به
وجود درختان بلند (لبه سبز) در کنار بلوار شهید کشوری در منتهيالیه محدوده فیزیکي ،منظر بصری مناسب شکلگرفته
که نیازمند ارتقاء است .دید به نشانه های طبیعي و مصنوعي مانند کوه پرآو ،یادمان شهدا ،هوانیروز و پادگان نظامي از
مقوالت مورد توجه مصاحبه شوندگان است که نیاز به ارتقاء دارد .فقدان کاربریهای خدماتي در ابتدای ورود به شهر  ،عدم
کارکرد این فضای شهری نشان را ميدهد .تعمیرگاهها ،زباله ها و پسماندهای رهاشده ،در ابتدای محدوده فیزیکي و محله
نوکان ،باعث آلودگي محیطزیست فضای ورودی شهر شده است.

مطالعات توسعه اپیدار شهری و منطقه ای
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از دیگر یافتههای پژوهش که در پاسخهای مصاحبهشوندگان مورداشاره قرار گرفت استفاده نمادین از عناصر
محلي استان کرمانشاه مانند طاقبستان ،طاق گرا ،صنایع محلي،سیاهچادر ،معبد آناهیتا ،گل نیلوفر ،یادمان شهدا و کوه
پرآو در ورودی شهر بود که در شکل  0نشان داده شده است.

شکل  : 4برخی از عناصر محلی زمینه جهت عاریت گرفتن در طراحی ورودی (گل نیلوفر ،طاقبستان ،طاق گرا و
سیاهچادر)

یافتههای ناشي از مشاهدات میداني در انطباق و مکمل نظرات مصاحبهشوندگان هست .در وضع موجود ورودی
شهر کرمانشاه همچنان که در شکل شماره  9نشان داده شده است علیرغم وجود برخي امکانات و نقاط قوت ،دارای نقاط
ضعف عمده ای در ابعاد فوق است و یک نوع آشفتگي در ورودی شهر مشاهده ميشود .از مصادیق آن ميتوان به خط
آسمان نامنظم در محدوده فیزیکي ،کاربریهای ناسازگار مانند تعمیرگاهها و سایر مشاغل مزاحم شهری ،بهکارگیری مصالح
و رنگ ناهمخوان با شرایط محیطي منطقه ،استفاده از رنگهای سرد و کسلکننده ،مشکالت زیستمحیطي ناشي از
رهاسازی زباله و فاضالبهای خانگي و تعمیرگاهها در سطح پیاده رو ،وجود فضاهای رهاشده با پوشش خاکي و گردوخاک
ناشي از آن ،دیوار صلب و سخت هوانیروز با سیمخاردار و حفاظهای امنیتي مجموعهای از مشکالت در ابعاد مختلف
هویتي-ادارکي ،عملکردی ،بصری و زیست محیطي هستند که ورودی شهر کرمانشاه را صرفاً در حد یک مسیر ارتباطي
تقلیل دادهاند.
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با وجود این منطقه کرمانشاه سرشار از آثار برجسته مادی و معنوی است که نماد و نشاني از اصالت فرهنگي
مردمان این سرزمین است .مجموعه این عوامل و خصوصیات منحصر بهبه فرد طبیعي و انساني که در ذات منطقه وجود
دارد منطقه کرمانشاه را پازلي متمایز از سایر مناطق کشور نشان ميدهد .این ویژگيهای برجسته که مورد تأکید جامعه
آماری بوده است شامل آثار تمدن ایراني همچون طاقبستان ،طاق گرا ،کتیبه بیستون ،معبد آناهیتا و چند اثر دیگر که
ویژگي منحصربهفرد منطقه کرمانشاه در کشور ایران هست .مجموعه این ویژگيها هویت این سرزمین را نمایاني ميکند .بر
اساس مصاحبه ها ،مشاهدات و مطالعات میداني و قیاس با مباني نظری در ابعاد ،ادراکي -هویتي ،فعالیتي-عملکردی و
ارتباطي ،بصری و محیطزیستي ،مشخص گردید خأل موجود در عدم بهکارگیری عناصر محیطي مبتني بر توقعاتي موردی
از یک ورودی است.
ورودی شهر کرمانشاه از سمت همدان فاقد هرگونه ویژگي یک ورودی شهری است و توقعات موردی از یک
ورودی را برآورده نمي سازد؛ زیرا صرفاً نقش ارتباطي دارد و بدون هرگونه خوانایي،پذیرندگي و تشخص (پاکزاد)1031 ،
ناگهان خود را دل شهر احساس ميکنید و تمایزی از یک شهر با هویت مشخص و متمایز و حتي نقطه ورود به شهر به
دست نميدهد و به علت عدم تأمین خوانایي ،پذیرندگي و تشخص فاقد مؤلفههای یک ورودی شهر است .در صورت
کاربست تئوری زمینه گرایي در هنگام طراحي ورودی شهر و از طریق عاریت گرفتن .....از عناصر محیطي منطقه ،ورودی
شهر کرمانشاه واجد مؤلفههای کیفي یک ورودی خواهد بود و توقعات موردی از یک ورودی که شامل خوانایي ،پذیرندگي و
تشخص است را برآورده سازد .نتایج این پژوهش نشان ميدهد مطالعات در راستای شاخصهای فوق و بهکارگیری تئوری
زمینه گرایي جهت محقق ساختن آنها بوده است.
نتایج پژوهش حاضر همراستا و همسو با نتایج پژوهشات مشابه است .حبیبي و دیگران ( )1033به این نتیجه
رسیدند که در طراحي میدان شهری (امامزاده دو خاتون شهرکرد) بهعنوان یک فضای جمعي شهری از ویژگيهای فرهنگي
منطقه استفاده شده است .در این پژوهش با استفاده از تلفیق کالبد و محتوا ،تمهیدات ایجاد فضای شهری سرزنده ،پویا و
مطلوبي در محدوده آتي میدان پیشنهاد شده است .ساماندهي و طراحي شهری میدان امامزاده دوخاتون شهرکرد به تلفیق
کالبد فضای شهری با محتوای آن در جهت حیات اجتماعي و سرزندگي از طریق سیمای زمین پرداختهشده است .تلفیقي
از الیههای مختلف فرهنگي بهعنوان ایدة اصلي سیمای زمین میدان که با هدف یکپارچه کردن فضا و جدارههای میدان از
طریق سیمای زمین و محتوای فضا و استفاده از اصول تجربهشده در میادین موفق دنیا صورت گرفته است (حبیبي و
همکاران 31 :1031 ،و  .)33این مطالعات بهخوبي نشان داد بهکارگیری عناصر محیطي تحت تئوری زمینه گرایي در
طراحي فضاهای شهری مي تواند نتایج مشابه و مطلوبي به دست آورد .همچنین به باور ترابي و سیما یکي از نکات ضروری
در تجسم عناصر هویت نوآوری است بهگونهای که این نوآوری درک و خوانایي عال ئم را کاهش ندهد و از سوی دیگر به
حدی انتزاعي نباشد که باعث کاهش پیشبیني برای مخاطبان شود(.ترابي و سیما.)1032:90 ،
در طراحي ورودی شهر کرمانشاه تالش شده تا اصول احصاء شده به شکل نوآورانه اعمال شود .بهگونهای که در
طراحي ورودی ،حفظ و تداوم هویت پیشین ،ارتبا ط مخاطب با هویت مکان از طریق ارتباط بصری با عناصر نمادین ،ایجاد
مکث از طریق ارتباط بصری با نشانهها و عناصر نمادین ،پایداری زیستمحیطي و طراحي عملکردی در طراحي ورودی شهر
کرمانشاه(از سمت همدان) را محقق سازد .زیرا بستر و زمینه هر طرحي ،ترکیبي از ویژگيهای محیطي ،کالبدی ،تاریخ،
فرهنگ و فعالیت های اجتماعي و دستاوردهای مادی و معنوی آن درگذر زمان است که در طراحي ورودی جدید از
ویژگيهای فوق استفادهشده است .درنتیجه ورودی شهر کرمانشاه بهعنوان یک فضای شهری نهتنها واجد مؤلفههای کیفي
طراحي ،متناسب با یک فضای شهری خواهد شد بلکه بهعنوان یک فضای ورودی با هویت مشخص و متمایز از سایر
ورودیهای شهری خودنمایي خواهد کرد.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این پژوهش بر اساس یافته های ناشي از مشاهدات میداني و مصاحبه با جامعه آماری پژوهش نشان داد که
فرضیههای پژوهش مورد تائید است .عدم بهکارگیری عناصر محیطي(انساني و طبیعي) در ورودی شهر کرمانشاه باعث شده
تا ورودی شهر ،فاقد مؤلفه های کیفي یک ورودی باشد و به تبعیت از آن یک هویت متمایزی نداشته باشد .بهگونهای که
نه تنها ورودی شهر سکانس بندی مشخصي ندارد تا وارد شونده احساس ورود به شهر در آن شکل بگیرد بلکه دارای یک
آشفتگي و عدم هماهنگي عناصر محیطي متناسب با اصول یک ورودی است .از مصادیق موارد فوق بر مبنای نتایج مشترک
مشاهدات میداني و نظر جامعه محلي مواردی مانند ،آشفتگي در خط آسمان محدوده فیزیکي ،دیوار صلب و سخت
فرودگاه ،استفاده از مص الح نامرغوب و غیر محلي با رنگ ناهماهنگ با زمینه محیطي و  ...است .این در حالي است که
عناصر محیطي متعددی با غنای بسیار باال در منطقه وجود دارد که ميتواند بر مبنای تئوری زمینه گرایي مورداستفاده قرار
گیرد و متناسب با مؤلفههای موردنیاز برای یک ورودی در هر سکانس به عاریت گرفته شود .این عناصر شامل طاقبستان،
طاق گرا ،گل نیلوفر ،سیاهچادر ،مصالح محلي مانند سنگ ،نشانههای برجستهای همچون کوه پرآو ،صنایعدستي ،پوشش
گیاهي منطقه و آثار تاریخي معماری که در سطح منطقه است.
از نتایج مشاهدات میداني و مصاحبههای انجام شده مشخص گردید که ابعاد زمینه گرایي در پس ذهن
مصاحبهشوندگان مورد تأکید ميباشد .در این راستا موارد و اصول زیر که ميتواند در طراحي فضای ورودی شهر
مورداستفاده قرار گیرد قابل احصاء است:
 -1هماهنگي عناصر کالبدی با محیط
-2استفاده از نمادهای بومي و محلي
 -0استفاده از مصالح بومي
 -0طراحي عملکردی
-9پایداری زیستمحیطي.
در این راستا عناصر محیطي که ميتواند در طراحي ورودی شهر مورداستفاده قرار گیرد شامل؛ طاقبستان ،طاق
گرا ،صنایع محلي ،سیاه چادر ،معبد آناهیتا ،گل نیلوفر ،یادمان شهدا و کوه پرآو که در سکانس بندیهای ورودی و متناسب
با هر المان یا فضای شهری از آنها استفاده شده است .از مصادیق آن ميتوان به موارد زیر اشاره کرد :از جزئیات
طاق بستان در دیوار فرودگاه و سایر بناهای خدماتي محدوده ،از سیاه چادر در طراحي آالچیق ،از گل نیلوفر در طراحي پل
عابر پیاده ،مصالح سنگ محلي در نمای ساختمانهای محدوده ،از پوشش گیاهي منطقه در فضای سبز محدوده ،ایجاد
کاربریهای خدماتي متناسب با نیاز وارد شوندگان با مرکزیت یادمان شهدا بهعنوان یک فضای جاذب گردشگر عقیدتي-
مذهبي ،استفاده شده است .با کاربست این عناصر متناسب با اصول و مؤلفههای مورد انتظار از یک ورودی ،ورودی شهر
کرمانشاه نه تنها واجد یک ورودی داری پذیرندگي ،خوانایي و تشخص خواهد بود بلکه بهعنوان یک فضای شهری متمایز از
سایر ورودیها و خاص کرمانشاه خواهد بود.
در طراحي و خلق مکانه ای جدید با تأسي از اصول فوق از عناصر محیطي در طراحي ورودی شهر که در جدول شماره 0
و شکل  1نشان دادهشده ،استفادهشده است.
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جدول  :4کاربست اصول زمینه گرایی در طراحی ورودی شهر کرمانشاه
ردیف

مصادیق

اصول احصاء شده از
زمینه گرایی در
طراحی ورودی شهر

1

هماهنگی عناصر

نشانهها و نقاط عطف موجود در سایت شامل نشانههای طبیعی (کوه پرآو ،اراضی

کالبدی با محیط

کشاورزی ،مراتع ،باغات )،و نشانههای مصنوعی (یادمان شهدا و  )...در طرح ورودی حفظ
و تقویتشده است.

استفاده از درختان بومی در ایجاد فضای سبز اطراف ورودی ،داخل پارک و جدارههای
سبز پیشبینیشده است.

2

استفاده از نمادهای

از سیاهچادر برای تهیه آالچیق استراحتگاههای داخل فضای سبز الگوبرداری شده است.

بومی و محلی
بهمنظور ایجاد تنوع در فضاها در شکل و فرم پلها و روگذرهای عابر پیاده ،احجام
روشنایی از عناصر محلی مانند گل نیلوفر الگوبرداری شده است.

در طراحی ساختمانها و کاربری های خدماتی کنار محور از جزئیات بناهای تاریخی مانند
طاقبستان و طاق گرا استفادهشده است
از ترکیب جزئیات معماری طاق گرا و طاقبستان در طراحی دیوار هوانیروز استفاده شده
است
ایجاد المان عاریت گرفتهشده از طاقبستان
استفاده از مصالح

استفاده از مصالح سنگ محلی در نمای بناها

2

بومی

استفاده از مصالح سنگ محلی جهت سطوح پیاده

4

طراحی عملکردی

ایجاد کاربریهای خدماتی موردنیاز یک ورودی در اطراف یادمان شهدا

4

پایداری

تقویت و توسعه جدارهها با پوشش سبز

زیستمحیطی

انتقال کاربریهای ناسازگار مانند تعمیرگاههای اطراف ورودی و جایگزینی کاربریهای

طراحی مسیرهای ورودی و خروجی ایمن و تفکیک خطوط عبوری سواره استاندارد
طراحی مسیر پیاده در پیوند با کاربریهای اطراف ورودی با جنس و مصالح مناسب
اختصاص قطعاتی از مسیر به فضاهای پرتحرک عمومی برای مسافران و حتی شهروندان و
تعیین عملکرد محدودهها با محوطهسازی.

خدماتی سازگار و متناسب
ایجاد کانیو و هدایت آبهای روان
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جلوگیری از هدایت فاضالب و پسماند در سطح پیادهرو و خیابان
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