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چکیده 
کیفیات مکان  گفتمان اجتماعی در بستری واجد مؤلفه های پاسخ دهندگی به  فضای شهری عرصه بروز حیات جمعی و 
کاربران یک فضای شهری همتراز با مؤلفه های مکانی مدنظر سازندگان  ک  کیفیات مکانی مورد ادرا گرفتن  است. در نظر 
کاربست این الگو  کی خواهد بود.  شهری، بیانگر توجه به ُبعد اجتماعی فضا و زمینه ساز تحقق الگوی طراحی شهری ادرا
کاربران در فضا و طراحان بر فضا را  در ساماندهی و احیای هر محیط شهری امکان توجه توأمان به محیط شهری یا فضا، 
ک شده از مکان فراهم می سازد. این امر ضرورت مشارکت فعال شهروند در اقدامات مداخله در  کیفیات ادرا در برداشت 

عرصه های شهری را مطرح می کند. 
کیفیت محیط شهری، هنجارها و سنجه های ابعاد طراحی شهری  این مقاله سعی دارد مؤلفه های مرتبط با هر یک از ابعاد 
کی و معنایی طراحی شهری را به دست دهد.  و به عنوان زیربنای پژوهشی این مقاله، زیرسنجه ها و سیاست های ابعاد ادرا
کی مکان مورد پژوهش _ مجموعه شهری امامزاده صالح )ع( تجریش _ داده های  گفتنی است در ارزیابی سنجه های ادرا
کیفیات مکان، در قالب نقشه و نمودار به روش  کیفی حاصل از پرسشنامه در برداشت اطالعات ذهنی مخاطبان از  کّمی و 
توصیفی_تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد. بنابراین رویکرد پژوهش، روش تحقیق "پیمایشی" نتایج حاصل از اطالعات 
ک فضایی را از  ک فضای شهری، مؤلفه های دخیل در ادرا پژوهش،"تحلیل محتوا" و"مطالعه موردی" است. ارزیابی ادرا
ک بصری"، "تعامل ذهنی با محیط"، "نظم"، و "کیفیت  کی "ادرا کیفی ادرا کالسه هنجارهای  طریق شیوه انتظام سنجه ها با 
کی "خوانش"، "معناداری ارتباطی" و "هویت" در ُبعد معنایی فضای شهری  کیفی ادرا کی و هنجارای  دید و منظر" در ُبعد ادرا

به دست می دهد. 
کی_معنایی مکان، ما را  نتیجه این امر در بازآفرینی مجموعه شهری، "تصور آینده"محدوده پژوهشی منطبق بر هنجارهای ادرا
کی_معنایی پاسخ دهندگی محیطی، تدوین  به بیان مجموعه ای از اهداف در راستای سنجه های هنجارهای کیفی ابعاد ادرا
اصول طراحی، اهداف طراحی و سیاست های اجرایی طراحی رهنمون می سازد. در این راستا این مقاله بدین سئواالت 
کدامین سیاست های  کدامند؟  کی_معنایی مکان  کیفی مطرح در ارزیابی ابعاد ادرا پاسخ می گوید: سنجه ها و هنجارهای 
کی_معنایی مکان را به صورت عام مقدور می سازد؟ چگونه سنجه های  طراحی امکان حصول به سنجه ها و هنجارهای ادرا
کالن آن و از آن ره در تدوین اصول طراحی، اهداف )ُخرد(  کی_معنایی در"تصور آینده"محدوده پژوهش، و بیان اهداف  ادرا

طراحی و سیاست های اجرایی فرآورده طراحی لحاظ می شود. 

کی_ معنایی. گان کلیدی: بازآفرینی، مشارکت، مکان، هنجارها و سنجه های ادرا واژ
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1.مقدمه
گستردگی مقیاسی،  فضاهایی با مالکیت عمومی، دارای بیشترین 
استفاده کننده در شهرها و بیشترین سهم در حیات  بیشترین 
شهروندان هستند. از این رو ارتقای کیفی این دسته از  جمعی 
اهمیت  کم  به سایر فضاها در اولــویــت قــرار دارد.  فضاها نسبت 
حرکتی  کریدورهای  گرفتن  رونق  پیاده،  حضور  عرصه های  شدن 
کز  مرا در  که  فعالیت هایی  انتقال  و  آنها  بدنه های  شــدن  فعال  و 
سبب  خیابان ها،  بــه  بــودنــد  متمرکز  شهری  میادین  یــا  محله ها 
شدن  وزیــن  با  شهر  در  مکث  و  حرکت  میان  تعادل  که  می شود 
ماهیت حرکتی برهم بخورد. بنا بر نظر فرانسیس تیبالدز امروزه ما 
شاهد تنزل عرصه های عمومی شهرها هستیم. از این رو، احیای 
عرصه های عمومی شهری به عنوان صحنه اصلی حیات اجتماعی 
و ظرف فضایی زندگی جمعی نیازمند مدنظر قرار دادن مؤلفه های 
ک فضایی به منظور ارتقای احساس ناظر در درک  مطلوبیت ادرا

کلیت واحد از فضاست.
هر محیط شهری در گذار به شخصیت مکانی خویش باید ریشه های 
تا موجد  تــداوم بخشد  زمــان  را در  و ساختار معنایی خود  هویتی 
گردد. آنچه در عرصه های واجد پیشینه  جاری شدن زمان در مکان 
هویتی در شهر امروز مشهود است، تزلزل مکان نسبت به پایه های 
در  زمانی  مختلف  الیه های  ک  ادرا ضعف  و  آن  شناختی  معرفت 
کاوی ریشه های هویتی فضا و تالش در جهت استخراج  فضاست. وا
کی  تفسیرها و تأویل های پنهان در متن مکان و بازشناسی نقش ادرا
گذشته فراهم  فضا در ذهن بازیگر مکان، امکان پیوند مخاطب را با 
ساخته و امروز را در پیوند با دیروز بارور می سازد. بنابراین "بازآفرینی 
شهری"به منزله یک جریان فرهنگی، ابزار مناسبی برای درگیر کردن 
ارتقای  است.  شهری  نوسازی  و  بهسازی  فرآیند  در  بازیگران  همه 
سطح دانش و بینش اجتماعی نسبت به موضوع بازآفرینی پایدار 
شهری، رویکرد پیِش روی سازمان ها و ارگان های ذی مدخل و ذی 
بتوانند  تا  بافت ها و فضاهای شهریست  امر مداخالت در  نفوذ در 
کیفیت  زیر چتر بازآفرینی شهری، موجی از تأثیرات را بر رویه ارتقای 
زندگی مردم پدید آورند. در این پژوهش در تجربه بازآفرینی با تکیه 
می شود:  داده  پاسخ  پرسش ها  این  به  ک،  ادرا کیفیات  ارزیابی  بر 
ارتباط  بر  کید  تأ با  فضایی  ک  ادرا ارتــقــای  در  دخیل  مؤلفه های 
کیفی  کدامند؟ سنجه ها و هنجارهای  متقابل فضا _ طراح _ ناظر 
کدامین  کدامند؟  کی _ معنایی مکان  مطرح در سنجش ابعاد ادرا
صورت  به  را  فــوق  ــوارد  م به  حصول  امکان  طراحی  سیاست های 
کی _ معنایی در"تصور  عام فراهم می سازد؟ چگونه سنجه های ادرا
کالن آن و از آن ره در تدوین  آینده"محدوده پژوهش و بیان اهداف 
اصول طراحی، اهداف )ُخرد( طراحی و سیاست های اجرایی فرآورده 
از  را  شهری  فضای  "بازآفرینی  مقاله  ایــن  می شود.  لحاظ  طراحی 
ک مکان" و به صورت اخص در مجموعه  نظرگاه خوانش کیفیات ادرا
شهری امامزاده صالح )ع( تجریش تهران، در راستای پاسخگویی 
و  مخاطبان  مشترک  منظر  از  فضایی  ک  ادرا در  مؤثر  مؤلفه های 
مورد  شهری  حیطه  در  عمل  و  علم  عرصه  کاهش  و  فضا  طراحان 
گرفته  بررسی و مطالعه قرار می دهد تا از تجارب و مطالعات صورت 

در راستای رسیدن به اهداف  بهره برده شود.

2.چارچوب نظری 
که  بود  کالبدی خواهد  در وهله نخست  حاصل طراحی شهری، 
باشد   پذیرفته شده  نظر طراحان  از  و هم  مــردم  نظر عموم  از  هم 
طراحی  در  که  ابعادی  مهم ترین  از  یکی   .)RezaZadeh,2010,40(
ک و شناخت  محیط باید به آن دقت شود، فرایند احساس، ادرا
می سازد  هــمــوار  انــســان  بــرای  را  مکان  تجربه  کــه  اســت  محیطی 
)Barati & SoleimanNejad,2011,20(. برونسویک1 عنوان می کند 
کشان از محیط  که انسان ها نقش بسیار فعالی را در سازماندهی ادرا
بازی می کنند )Mc Andrew, 2015,3(. سه نحوه تفکر می تواند بر 
طراحی   .2 مستبدانه،  طراحی   .1 باشد:  کم  حا وی  طرح  و  طراح 
گرایانه و 3. طراحی مردمی. در تفکر سوم مانند شق اول  تخصص 
کافی نیست، بلکه  فرم و مانند شق دوم همخوانی فرم و عملکرد 
که اندازه و فرم آن با زندگی اجتماعی  طراح به دنبال فضایی است 
که در آن مکان جاری است، تناسب داشته باشد. به زبانی دیگر 
طراح سعی در همخوانی بین فرم، عملکرد و معنای صادره از فضا 

 .)Pakzad,2016,146-147( دارد و به دنبال "خلق مکان" است
و  "معنا"  مفاهیم  مکان،  بر  کم  حا روح  فهم  و  مکان  خلق  ــرای  ب
روابط  در  ریشه  چیز  هر  "معنای"  شــود.  مطرح  بایستی  "ساختار" 
که آن شیء "گرد هم می آورد".  آن با اشیای دیگر دارد؛ یعنی آنچه 
"ساختار" بر ویژگی های شکلی و فرمی مجموعه ای از روابط اشاره 
 Norberg –( کلیت اند که ساختار و معنا وجوه  دارد. از این روست 
که  است  آن  از  کی  حا آوردن  هم  گرد  مفهوم   .)Schulz,2015,235
گرد هم آورده می شود.  معانی طبیعی در رابطه ای از مقاصد انسانی 
آرنولد توین بی2 رابطه میان انسان و محیطش را به "پرسش و پاسخ" 
تعبیر می کند. انسان نه تنها طبیعت بلکه خود، اجتماع و فرهنگ 
را نیز می سازد و در این فرایند ممکن است محیط را به شیوه های 
کیفی  کند )same,237-238(. بنابراین هنجارهای  مختلف تفسیر 
طراحی  صاحب نظران  از  بسیاری  سوی  از  محیط  پاسخ دهندگی 
برآیند  از  فضا  یک  کیفیت  اســت.  گرفته  قــرار  بحث  مــورد  شهری 
تأثیرات  و  کارکردها  شناسایی  با  که  می شود  حاصل  مؤلفه هایی 
بهبود  بــرای  راهکارهایی  می توان  فضا  بر  آنها  از  یک  هر  مناسب 
در   .)2012,39  RastBin et al.,( داد  ــه  ارائ شهری  فضای  کیفیت 
کن شهر را با فضای شهر  پروسه بازآفرینی فضای شهری، بایستی سا
گرفته و او را به  کرده، در خاطره او جای  و اجزای متشکله آن درگیر 
خاطره سازی در شهر وادارند تا شهر و شهروند بتوانند فضایی پر از 
رمز و راز، معمایی و سرشار از انگاره ها را شکل دهند. در این حالت 
گردند  تبدیل  نمایشی  صحنه  به  می توانند  شهری  فضای  و  شهر 
که در آن شهروند در هر لحظه از تجربه فضا نقش دوگانه بازیگر و 
آنچه  از   .)Habibi & Maghsudi,2016,1( می کند  بازی  را  گر  تماشا
بیان شد، نقش دوجانبه شهروند در علت و معلول، نقش دهنده و 
کیفیت فضا در خلق مکان شهری موفق  نقش پذیر و مؤثر و متأثر از 
مطرح  را  مشارکت  مفهوم  به  توجه  بذل  ضــرورت  و  می گیرد  جان 

می کند. 

1 Brunswik
2 Arnold Joseph Toynbee
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2.1. مفهوم مشارکت1
از دیــد فلسفی بنیادی ترین انــدیــشــه، مــشــارکــت پــذیــرش اصل 
برابری انسانهاست. مشارکت یك فرآیند است و نه یك فــرآورده با 
مشارکت شامل سه جــزء مهم درگیری  کن و ایستا.  پیامدی سا
 Ahmadi( ذهنی و عاطفی، یاری دادن و مسئولیت پذیری است
شهری  طراحی  در  اجتماعی  مشارکت   .)& Tavakoli,2009,77
کــاهــش فــاصــلــه بــیــن متخصصان و  ــه عــنــوان وســیــلــه ای بـــرای  ب
غیرمتخصصان، طراحان و استفاده کنندگان فضا و طراحی توانمند 
و کم توان مورد تشویق قرار می گیرد. شهروندان و اجتماعات محلی 
قرار خواهند  پــروژه  از  تغییرات حاصل  تأثیر  از دیگران تحت  بیش 
گرفت و با دخالت و همکاری آنان حس تعلق بیشتری به دنبال حق 
محیط  طراحی  کیفیت  می شود،  حاصل  محیط  در  تصمیم گیری 
افزایش می یابد و منافع حاصل از طرح به شکل عادالنه تری توزیع 
ائتالف در حمایت  گروه های  بر اهمیت  و فالک2  رادلین  می شود. 
در  پیشنهادی  ضوابط  و  اصول  شکل گیری  و  طراحی  ایده های  از 
برای  منچستر  شهرداری  وسیله  به  شده  ارائــه  "ضوابط  مجموعه 

.)Carmona et al., 2015,533-535( کید می کنند محله هیوم3 " تأ
جان لنگ4 عقیده دارد، متخصصان طراحی محیط بسیار تحت 
تأثیر جنبه های بصری قرار دارند و شهر را بیشتر به صورت یک اثر 
که آن را محل زندگی مردم بدانند.  هنری می شناسند، به جای آن 
هابارد5 نیز عقیده مشابهی دارد. بنتلی6 معتقد است متخصصان 
تــجــارب محلی  از  ــردم  مـ کــه  ــی  تــجــارب جــهــانــی انــد درحــال دارای 
گیرند تا  برخوردارند، هر دو باید در فرایند طراحی مورد توجه قرار 
که پاسخگوی نیازها بوده و  بتوان به خلق مکان هایی دست یافت 
دارای معنا باشند )same,526-527(. ویشر7 پیشنهاد می کند مدل 
تحقیقاتی استفاده کنندگان به جای بررسی "نیازها و اولویت ها"به 
به  نسبت  متفاوت  نگاهی  با  تا  یابد  تغییر  کنترل"  و  مدل"تطبیق 
که عامل  کاربران فضا، نقش آنها از افراد غیرفعال به افرادی فعال 
گاهی تعریف مشارکت   .)same,532( تغییر محیطند، تبدیل شود
مردمی به معناى "چیزى به دست هر کسی قبل از هر تصمیمی" 
"بیمارى  ــاز بردنیو 8از آن به عنوان  تحریف می گــردد که ژوان دی
مشارکت"9 نام می برد. فصل مشترک تعاریف ارائه شده از مفهوم 

که : گویای آنست  مشارکت در منابع 
گاه ساختن مردم نیست، بلکه  ـ مشارکت عمومی فقط به معناى آ
تعاملی است دو طرفه میان سازمان هاى تصمیم ساز و مردمی که 

می خواهند مشارکت کنند.
ـ مشارکت مردمی یك فرایند سازمان یافته براى درگیر نمودن مردم 

است، امرى تصادفی و اتفاقی نیست.

1 Participation
2 Rudlin & Falk
3 Hulme
4 Jon Lang
5 Hubbard
6 Bentley
7 Vischer
8 Juan Diaz Bordeniv
9 Participationitis

ـ مشارکت کنندگان سطوح متفاوتی از تأثیر بر روى تصمیمات دارند.
مشارکت مردمی در تصمیمات دولتی که اغلب بنگاه ها و گاه  ـ 
 Sharafi et( کار برده می شود سازمان هاى خصوصی می گیرند، به 

.)al., 2009,38
شناخت  در  را  طراح  شهری  طراحی  در  کنشگر  برنامه ریزی  نظام   
می کند،  درگیر  دارنـــد،  تحول  و  تغییر  در  مهم  سهمی  که  افـــرادی 
شناخت  به  می نماید،  جمع آوری  را  افــراد  این  نظرات  و  اطالعات 
توافقی  بــه  منجر  و  می کند  کمک  مشترک  منافع  و  دغــدغــه هــا 
)نمودار  شــود  می  برنامه ریزی  و  طراحی  اصــول  پیرامون  عمومی 
برنامه ریزی،  اســت:  زیر  قــرار  به  این نظام  ویــژه  شــمــاره1(. وظایف 
گــزارش،  ارائــه  منظور  به  جلساتی  نمودن  هماهنگ  و  ساماندهی 
در  انگیزه  ایجاد  آن،  پیرامون  نظر  تبادل  و  اطــالعــات  جــمــع آوری 
رخدادها،  تسهیل  کشمکش ها،  مدیریت  مردم،  از  وسیعی  طیف 
به استفاده  راه  این  فرایند. موفقیت در  بازنگری  و  پایش  کره،  مذا
افــراد  نمودن  درگیر  و  رویــدادهــا  کنترل  مناسب،  تکنیک های  از 
 Danesh & Basiri( ذی صالح در زمان و مکان مقتضی وابسته است

 .)Mazhdi,2008,72-73

2.2. مفهوم بازآفرینی10 با رویکرد محرک توسعه
بازآفرینی شهری یک اصطالح عام به معنای احیا، تجدید حیات و 
که از اواخر دهه 1980 و اوایــل1990 در هلند و  نوزایی شهری است 
آمریکا مطرح شد )Nourian & Ariana,2013,16(. بازآفرینی شهری 
بازسازی،  نوسازی،  بهسازی،  طیف وسیعی از فعالیت ها مانند 
که هدف آنها  توانمندسازی و روان بخشی شهری را در بر می گیرد 
اقتصادی  احیای بافت های شهری، تجدید حیات اجتماعی و 
شهری و  بافت، احیای ساختمان ها، زیرساخت ها و تأسیسات 
نقش بازآفرینی   .)Landry,1995( تزریق زندگی به بافت هاست 
نیروها و عواملی است که افت شهری را به وجود  کشف  شهری، 
کنش مثبت و پایداری است که به بهبود مستمر و  آورده اند و اتخاذ وا
 .)Roberts and Sykes,2003,35( کیفی حیات شهری منجر می گردد
از دیدگاه کاچ و همکاران، "بازآفرینی شهری سیاستی است مرتبط با 
که از بین رفته است،  رشد مجدد فعالیت های اقتصادی، در جایی 
که فاقد عملکرد اجتماعی  احیای عملکرد اجتماعی است در جایی 
است، یا تعامالت اجتماعی در جایی که محرومیت اجتماعی وجود 
که از  کولوژیکی در جایی  کیفیت محیطی یا تعادل ا دارد و احیای 
.)Sajjadzadeh et al.,2018,6( )2دست رفته باشد." )نمودار شماره
از  سطح  باالترین  یا کاتالیزورها 11را  توسعه  محرک  پروژه های  کوان 
اقداماتی مانند پروژه های  می داند.  بازآفرینی  طرح  عناصر  تمام 
پرچم، پروژه های پرستیژ، پروژه های طالیی و نقره ای 12و ... همگی 
هــدف اصلی  محرک توسعه شکل می گیرد.  در قالب پــروژه هــای 
پروژه محرک، خلق توسعه ای است که فراتر از عرصه خودش باشد 
10 Rivitalization

 :Catalyst 11
این اصطالح در شهرسازی برای نخستین بار به وسیله آتو و لوگان در کتاب معماری 

)Azizi & Bahra,2018,6 &15( شهر آمریکایی در سال1989 مطرح شد
12 Flagship Project & Prestige Project & Gold and Silver 
Project
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 Azizi( و حضور فیزیکی توسعه به وضوح قابل مشاهده خواهد بود
Bahra,2018,6-7 &(. جان لنگ عنوان می کند منظور از شهرسازی 
زیرساخت های یک پـــروژه به منظور  محرک، طراحی و ساخت 
به هم پیوستن آن به عنوان یک واحد و برای ایجاد انگیزه در هر 
یک از مالکان و سازندگان یا سرمایه گذاران به منظور سرمایه گذاری 
این   .)Lang,2015,419-420( اســت  در ساختمان های جدید 
کیفیت عناصر شهری را دارا  کتر و  کارا محرک ها توانایی تأثیر بر فرم، 
کنش های محرک را در پی  کنترل شده از وا بوده و عمومًا زنجیره ای 

 .)Sajjadzadeh et al., 2016,61( دارند
فضاهای  خلق  به  که  می داند  فرایندی  را  شهری  بازآفرینی  رابرتز 
 Sajjadzadeh( شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی می انجامد
رابــرتــز بــر اهمیت حمایت از جمعیت محلی و   .)et al., 2018,6
کید دارد)نمودار شماره3(. از  درگیرسازی آنها در فرایند بازآفرینی تأ
دیدگاه او، نقش مشارکت در رویکرد بازآفرینی شهری از سه جنبه 

حائز اهمیت است:
ُافــت شهری که طیف وسیعی از . 1 اهمیت چند بعدی 

فعاالن را در جهت رفع آن درگیر اجرای برنامه های بازآفرینی می 
نماید.

تمرکزگرایی قــدرت و تفکیك وظایف در سازمان های . 2
شهری که شکست این تمرکزگرایی و متشکل نمودن سازمان ها 
کید بر جایگاه مشارکت در  در برابر هر یک از مشکالت نیازمند تأ

بازآفرینی است.
نیاز به بودجه برای اجرای ایده های جدید در بازآفرینی . 3

شهری، مشارکت طیف وسیعی از فعاالن شامل بخش های عمومی 
و خصوصی، سازمان ها و نهادهای اجتماعی و داوطلب محلی را 

.)Aminzadeh & Reza Beigi Sani,2012, 30-31( می طلبد
پیامدهای مثبتی را در پی  با این حــال، بازآفرینی لزومًا در عمل 
نــدارد. زمانی که پروژه محرک به ساخت وسازهایی می انجامد که 
تنها به تقاضاهای اقتصادی پاسخ می دهند، نیازهای درازمدت 
شهروندان به فضاهای عمومی و فعالیت های مختلط نادیده گرفته 
شده و اقبال ایجاد محله های سرزنده و جوامعی پایدار از دست می 
ک و سرمایه گــذاری بر روی  بازآفرینی مبتنی بر امال رود. از سویی 
پروژه های محرک توسعه می تواند آثار مخربی بر تجارت و جوامع 
محلی داشته باشد. بازآفرینی محالت ممکن است با زوال نواحی 
دیگری از شهر همراه بوده و به جدایی گزینی های اجتماعی منجر 
کریکینجن  شده و نابرابری های اجتماعی _ فضایی را تقویت نماید. 
کید می کنند ،پروژه های محرک به طور مشخصی در  و دکرولی1 تأ
همچنین، گرچه تالش های  نتیجه و سطح موفقیت متفاوتند. 
بازآفرینی شهری شباهت های اساسی با هم دارنــد، اما از شهری 
واقعیت های اقتصادی، سیاسی،  به شهر دیگر در پاسخگویی به 
 Azizi &( اجتماعی و تاریخی، تفاوت های زیــادی مشهود است 

.)Bahra,2018,7

.Sharafi et al., 2009,39 : خذ
ْ
نمودار شماره1: زنجیره مشارکت. ما

.Sajjadzadeh et al.,2016,62 : خذ
ْ
نمودار شماره2: عوامل مؤثر بر بازآفرینی محرک توسعه. ما

1 Criekingen and Decroly
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کی 2.3. الگوی طراحی شهری ادرا
رقم  شهرها  در  را  سیمایی  ــی،  ک ادرا شهری  طراحی  الگوی  تحقق 
نامید  زمینه گرا"  ــی/  ک ادرا شهری  "منظر  را  آن  می توان  که  می زند 
عناصر  مجموعه  شامل  ــی1  کـ ادرا ساختار   .)Golkar,2014,178(
کیفی  تجسمی و دریافت ذهنی بیننده از محیط شهری و عناصر 
عناصر  تشخیص  و  زمــانــی  مکانی،  کالبدی،  خوانایی  درک  آن، 
مهم ترین   .)Karimi Yazdi et al.,2017,15( است  بخش  هویت 
کی/ زمینه گرا" مطرح بودن به عنوان یک  ویژگی "منظر شهری ادرا
"ساختار اجتماعی _ فضایی"2 است. مفهوم منظر شهری در این 
گردیدن  با لحاظ  از مفهوم فضایی و سه بعدی فراتر رفته و  الگو، 
بعد "معنا"، یک تحول چارچوبی از پارادایم فضا به "مکان"، صورت 
کیفیات مکانی مورد  گرفتن  می گیرد )Golkar,2014,180(. در نظر 
مکانی  مؤلفه های  با  همتراز  شهری  فضای  یک  کــاربــران  ک  ادرا
مدنظر سازندگان شهری، بیانگر توجه به بعد اجتماعی فضاست. 
ک شهروندان از فضا توأم با ریشه های فرهنگی3 و عرف جامعه  ادرا
در  فــرد  عملی  چــارچــوب  شکل گیری  زمینه ساز  آن،  به  فــرد  تعلق 
استفاده از فضا و بروز رفتارهای اجتماعی در محیط است. از آغاز 
کنون مفهوم فضای شهری با رجعت به  دهه شصت قرن بیستم تا
گرایان و طرفداران  گدس5، ممفورد6 و سایر فرهنگ  کامیلوزیته4، 

2 Perceptaual Structure
3 Socio-Spatial Structure
3 بازآفرینی فرهنگ مبنا، با طرح مفاهیم پایه ای به این نکته اساسی می رسد 
و هسته های مرکزی شهرها، با اطمینان به  که می توان در بافت های درونی 
نتایج فرآیند بازآفرینی، از رهیافت فرهنگی و ویژگی های مثبت آن بهره جست. 
کالبد دیروز احترام می گذارد و ساختارهای نو را در همخوانی با  این رهیافت، به 
که  ساختارهای دیروز، به این ترکیب می افزاید و محتوا و کارکردی را ارائه می دهد 
روساخت آن جریان فرهنگی و اجتماعی و زیرساخت آن، سازوکاری کاماًل اقتصادی 
و پربازده است. چنین نگاهی موجب رسیدن به نوعی همگرایی در هدف و وسیله 

.)Lotfi,2012,47( بازآفرینی شهری می شود
5 Camillo Sitte
6 Patrick Geddes
7 Mumford

که در زنده نگه داشتن مفهوم و اثر فضای  آمایش انسانی در شهر 
است  استنباط  این  بر  متکی  بودند،  کــرده  بزرگی  خدمت  شهری 
 Shieh &( کند  پیدا  سازمان  شهر  فعالیت های  برای  باید  فضا  که 
برای  آیــنــده ای  مفهوم  از  عبور  با   .)Meimandi Parizi,2009,64
گذشته ای برای آینده  گذشته در سال های دهه هفتاد به مفهوم 
مفهوم  شهری  عرصه های  در  مداخله  اقدامات  هشتاد،  دهه  در 
"بازگشت به خانه" را در معنای "به حال آوردن" و "در حال زندگی 
حرکت  بــرای  خویش  خویشتِن  به  بازگشت  می کند؛  طــرح  ــردن"  ک
که حیات شهری با حیات مدنی در هم  به سوی آینده، آینده ای 
آمیخته می شود و شهروند به عنوان عضوی فعال در همه امور و 

.)Habibi & Maghsudi,2016,1( شهر مشارکت می کند
کن شهر را با  که در پروسه بازآفرینی بیان شد، بایستی سا آنچنان 
کرد. در این حالت شهر و  فضای شهر و اجزای متشکله آن درگیر 
که در آن  گردند  فضای شهری می توانند به صحنه نمایشی تبدیل 
گر  شهروند در هر لحظه از تجربه فضا، نقش دوگانه بازیگر و تماشا
محیط،  و  انسان  بین  رابطه  تفسیر  در  راپاپورت7  می کند.  بازی  را 
با اشیاء،  گیرنده یک رشته مناسبات میان اشیاء  بر  را در  محیط 
اشیاء با مردم و مردم با مردم می داند و اصل طراحی را بر چهار اصل 
 RastBin et al.,( مفهوم استوار می کند: فضا، زمان، ارتباط و معنا
گروه های  ک  که شهر دستاورد ادرا 2012,38(. اپلیارد8 با باور به این 
ک مردم را جدا از ارزش ها و رفتارهای آنان  گون مردم است، ادرا گونا
نمی دانست و بر این پایه بر ضرورت شناخت چگونگی رابطه میان 
شهر  از  واقعیت  در  آنــان  که  آنچه  با  شهروندان  ذهنی  ارزش هــای 

 .)Pakzad,2014,166-167( کید داشت ک می کنند، تأ ادرا
هنری سن اوف در کتاب"روش های مشارکت عمومی در برنامه ریزی 
و طراحی محیط های انسان ساخت"، نمونه هایی از پروژه هایی که 
در آنها فرایندها و تکنیک های مشارکت اجتماعی برای شکل دهی 
کار  کوچک به  به ساختمان ها، واحدهای همسایگی و شهرهای 
گرفته شده را بیان می کند )Sanoff,2018(. تجارب موفق مشارکت 

1 Rapoport
2 Appelyard

.Nourian & Ariana,2013,17 : خذ
ْ
نمودار شماره3: جایگاه مشارکت به عنوان یکی از عناصر اصلی بازآفرینی شهری. ما
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گرو  که دستیابی به بهترین راه حل ها در  کی از آنست  شهروندی حا
مشارکت فعال مخاطبان از ابتدای پروژه و بسط آن است. منظور 
ساختن  قانونمند  منظور  به  آن  از  ابـــزاری  استفاده  مشارکت،  از 
بلکه  نیست،  گذاشته اند  صحه  آنها  بر  متخصصان  که  اقداماتی 
کرده  که متخصصان به عنوان مشاوران اجتماع عمل  هدف آنست 
کمک های تخصصی الزم را برای تحقق آرمان های جامعه  و زمینه 
کامل از  گاهی  گر مردم قبل از آ کنند.ا با راه حل های مناسب فراهم 
حقایق و گزینه های ممکن طراحی، جبهه ثابتی را اتخاذ کنند، ارائه 
ج از قیدوبند غیرممکن است. در اینجا  رویکردهای خالقانه و خار
کسب مهارت های الزم برای  که با  کارآزموده ای است  نیاز به افراد 
برقراری ارتباط مردم با فرایند طراحی بتوانند جامعه محلی را برای 
کنند. می توان فرهنگ  رسیدن به راه حل های مناسب راهنمایی 
گان فرایند را به عنوان فصل مشترکی بین مردم و متخصصان  واژ
بر  مــروری   .)Bell,2015,411-412( کــرد  استفاده  آن  از  و  تعریف 
امر  ساختن  محدود  گویای  ایــران  در  شهروندی  مشارکت  تجارب 
مشارکت به مرحله تجمیع و تملک اراضی و همکاری صاحبان در 
کالبدی مطابق با طرح های از  این امر است. ساماندهی صرف توده 
پیش تصویب شده و رها ساختن عرصه ظهور حیات شهری با لفظ 
ارتقای سطح شهروندی بیش از رویکردی از باال به پایین و دیکته 
شده بر موضع نیست. تقلیل مفهومی وسیع به این سطح، ضرورت 
اصالح در ساختار ادرای _ تشکیالتی امر ساخت و توسعه عرصه های 

شهری را مطرح می کند.

3.مدل مفهومی پژوهش
رفیعیان عنوان می کند برای درک فضای شهر، «هیچ محیطی قائم به 
ذات نیست که محیط ساختی ذهنی دارد». هابارد1 می گوید: "آموزش 
و نحوه طراحی، دیدگاه خاصی در متخصصان این رشته ایجاد می کند 
که به جنبه های قابل اندازه گیری کیفیت محیط بیشتر از جنبه های 
ک شخصی توجه و نظر دارند." ویشر2 مدل تحقیقاتی را با نگاهی  ادرا
کاربران فضا در تبدیل نقش آنها از افراد غیرفعال  متفاوت نسبت به 

که عامل تغییر محیط هستند، پیشنهاد می کند  به افــرادی فعال 
)Carmona et al.,2015,532(. بنابراین باید هم از باال و هم از پایین به 
آن نگاه کرد. از باال، منظر اقتصاد سیاسی را داریم، جایی که نظام های 
پولی و قدرت درکارند تا محیط های مصنوع را پدید آورند و جایی که 
جستارهای علمی درکی عینی از فضای شهری به افراد ارائه می کنند 
)سازندگان و متخصصان عرصه شهری(؛ از پایین، منظر زندگی روزمره 
وجود دارد، در جایی که بی نظمی و خودجوشی می تواند چیره شود 
که رفتار انسان"در" و به هنگام استفاده از فضای شهری به  و جایی 
گاهانه و همراه با  آن معنا می بخشد )شهروندان(. درگیری و تعامل آ
دانش عمومی مردم با فضاهای شهری می تواند موجب غنای فضا، 
گاهی مردم شود؛ چون همانگونه که بحث  ک فضا و رشد و آ غنای ادرا
درک  دیگر،  سوی  از  فضاست.  تجربۀ  از  قسمتی  خود  انسان  شد، 
مشترک مردم می تواند موجب شکل گیری، تداوم و تعمیق خاطرات 
جمعی از محیط و از طریق آن، تعمیق احساس تعلق خاطر جمعی 
تحقیق  ایــن  در  ــردد.  گ توسعه هویت مندی  و  و جامعه  به محیط 
که شهروند در آن احساس  کاربردی برای شکل دادن به عرصه ای 
انبساط خاطر کند، به مطلوبیت فضا از نظر شهروندان به عنوان افراد 
و متخصصان توجه شد. با توجه به آنچه در مبانی نظری و پیشینه 
ک مکان رفت، رویکرد سنجش  پژوهش در بیان خوانش کیفیات ادرا
کی و معنایی مکان از منظر مخاطبان و سازندگان فضا  هنجارهای ادرا
در چارچوب "مدل مفهومی" در فرایند بازآفرینی )نمودار شماره4( در 
نظر گرفته شد. تدوین "مدل مفهومی" به منظور ایجاد ارتباط میان 
مبانی نظری و روش شناسی پژوهش در پی پاسخ به سه سئوال 
از  اساسی اســت:1. چی بپرسم: پرسش های عملیاتی پژوهش، 2. 
کی بپرسم: شهروندان و متخصصان شهری و 3. چطوری بپرسم: 
روش گردآوری و تحلیل داده. پاسخ هریک از این سئواالت را می توان 
کرد. از این رو عرصه های  در بخش روش شناسی به تفصیل دنبال 
شهری انسانی تر در پاسخ به نیازها و توقعات شهروندی ضمن لحاظ 

نمودن ضوابط ساخت شهری شاهد رویکرد بازآفرینی خواهد بود.

نمودار شماره4: مدل مفهومی پژوهش

1 Hubbard
2 Vischer

ن 
کا

ک م
درا

ت ا
فی

 کی
ی

ها
جار

هن
در 

ی 
تار

جس
ی

هر
ی ش

ضا
ی ف

رین
زآف

ه با
جرب

در ت



95
1398 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

ــاره ســـــی و دو ــ ــم ــ ش

3.1.روش شناسی تحقیق
کاربردی و مقیاس آن در سطح  ماهیت پژوهش پیش رو نظری _ 
شهری قابل رده بندی است. رویکرد آن، روش تحقیق "پیمایشی" 
و"مطالعه  محتوا"  پژوهش،"تحلیل  اطــالعــات  از  حاصل  نتایج 
موردی" است. روش تحقیق پیمایشی_ توصیفی است از نگرش و 
رفتار جمعیتی براساس نمونه ای تصادفی و معرف جامعه و پاسخ 
تدوین  به دقت  که  از سئواالت  به یک رشته  نمونه  گروه  اعضای 
شده اند )Barati et al.,2014,98(. طرح مداخله در فضا در دیدگاه 
کاربران و متخصصان و  نخست نیازمند شناسایی محیط از دیدگاه 
کلی برای شناسایی  بازطراحی در چارچوب ضوابط است. دو شیوه 
برای درک  ترسیم تصاویر ذهنی شهر:   .1 : از  محیط عبارت است 
سازوکارهای شناخت ما از محیط و شیوه به یاد آورد1ن موارد آن. 
کار ترسیم نقشه ذهنی افراد از محیط است. 2. دیدگاه  شیوه اصلی 
زندگی روزمره: این دیدگاه مسائل را از پایین می بیند و بینش ها و 
گذشتن از شکاف میان تولید و بازتولید و  امکانات جدیدی برای 
 Kakavand et( کلیت ارائه می کند برای دیدن هستی به مثابه یک 

.)al.,2013,103
به منظور دستیابی به دیدگاه پاسخ دهندگان در ارزیابی فضا، جلب 
پیشنهادهای آنان به منظور اصالح و بازآفرینی مجموعه و بازخوانی 
ک مکان از دیدگاه شهروندان و متخصصان در عرصه  کیفیات ادرا
شهری، پرسشنامه ای در سه بخش تدوین شد؛ در بخش نخست، 
موقعیت مکانی عناصر شاخص، نقاط قوت و ضعف و موارد آن بر 
کروکی محدوده از پاسخ دهندگان خواسته شد. بخش دوم  روی 
کات ذهنی مخاطب"، مشتمل  در قسمت نخست، "در توصیف ادرا
که چرایی پاسخ ها نیز از افراد  بر مجموعه ای از سئواالت باز است 
که جنبه هایی  خواسته شد. این بخش از آن نظر واجد ارزش است 
که از چشم پرسشگر دور مانده بود، از جانب مخاطبان  از محیط 
مطرح شد. در قسمت دوم سئواالت، مجموعه ای از سئواالت بسته 
بغرنج)1(  تا  مطلوب)6(  رده  از  پاسخ هایی  با  بورگاردوس  طیف  در 
که پرسش شونده  گرفت  امتیازات در اختیار پرسش شوندگان قرار 
گزینه گویای وضعیت موردپرسش را عالمت بزند. این نکته  بایستی 
از نظر دور نماند که پیشنهادها ضمن بررسی امکان سنجی و لحاظ 
نمودن اهداف پژوهش، در بخش اقدامات و سیاست های طراحی 

لحاظ می شود.

3.2.جامعه آماری 
جامعه آماری تعریف شده در این پژوهش مشتمل بر مخاطبان و 
متخصصان و سازندگان عرصه شهری با سطوح متفاوت آشنایی با 
گروه هایی  یا  "افراد، سازمان ها و  اپلیارد  از دیدگاه  محدوده است. 
قــدرت نفوذ  اما  پــروژه سود نمی برند  از  گرچه به طور مستقیم  که 
ناموفق  یا  موفق  در  سیاسی  یا  معنوی  مالی،  اداری،  نظر  از  آنها 
با مدنظر قرار دادن   .)Pakzad,2014,178( "بودن پروژه مؤثر است
گیر آن، )تصویر  نقش چندعملکردی مجموعه در ارتباط با حوزه فرا
کارکرد حمل ونقل با طیف گسترده ای از افراد در دو قالب  شماره1( و 

کار می برد.  1 اپلیارد درباره تصاویر ذهنی مردم از شهر، واژه "به یاد آوردن" را به 
.Pakzad,2014,169 ر.ک. به

کسبه و مراجعان و عابران از فضا روبه رو هستیم. با توجه به بافت 
گروه  عنوان  به  نیز  بافت  این  سکنه  محدوده،  بالفصل  مسکونی 
کردن نسبت تقریبًا برابر  سوم مخاطبان معرفی می شوند. دخیل 

گرفت. از دو جنسیت مرد و زن در تکمیل پرسشنامه مدنظر قرار 

3.3.روش جمع آوری داده ها و اطالعات
کتابخانه ای  گردآوری اطالعات به طوراعم با مرور اطالعات موجود 
از طــریــق مــطــالــعــات عمیق  ــوردی  ــ م نــمــونــه  ــه طـــوراخـــص در  ب و 
بــرای  پــذیــرفــت.  ــورت  صـ پرسشنامه  و  مــیــدانــی  ساختاریافته  و 
دیدگاه  از  شهری  محیط  کیفیت  مؤلفه های  پرسشنامه،  تدوین 
ُکدگذاری  صاحب نظران و پروژه های عملی طراحی شهری2، پس از 
مؤلفه ها در ابعاد عملکردی )کاربری، دسترسی و فعالیت(، کالبدی، 
کی، معنایی و زیست محیطی انتظام یافت؛ و سنجه های ابعاد  ادرا
طراحی شهری و به عنوان زیربنای پژوهشی این مقاله، سنجه های 
ارتقای  در  دخیل  مؤلفه های  عنوان  به  را  معنایی  و  کــی  ادرا ابعاد 

ک فضایی مکان به دست داد )جدول شماره1(. ادرا
تصادفی،  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  پرسشنامه  تکمیل  در 
بــرای  متخصصان  و  شــهــرونــدان  گـــروه  دو  از  تــایــی  ــمــونــه ای170  ن
کات  مشارکت در امر ارزیابی محدوده مورد پژوهش و بازخوانی ادرا

ذهنی آنان از مجموعه انتخاب شدند.

3.4.پیش آزمون و اعتبار تحقیق
در مرحله پایلوت، پرسشنامه اولیه به وسیله نمونه ای کوچک )35 
سئواالت  پایایی  گردید.  تکمیل  متخصصان  و  شهروندان  از  نفر( 
پرسشنامه در بخش طیف بوگاردوس براساس آزمون آلفای کرونباخ 
که اعتبار نتایج پژوهش در زمان و مکان های مشابه را  تعیین شد 
رقمی  کرونباخ  آلفای  ضریب  شماره2(.  )جــدول  می کند  مشخص 
گر ارزیابی باالتر از 0/7 باشد، پرسشنامه از پایایی  بین 0 و 1 است و ا
 35 نمونه  برای  شده  محاسبه  آلفای  مقدار  است.  برخوردار  الزم 
که سطح باالیی از پایایی را نشان  نفره مطالعاتی برابر0/92 است 
می دهد. بنابراین توصیف و آزمون روابط متغیرها از نظر علمی کاماًل 

معتبر است. 

بخش  در  محیطی  کیفی  هنجارهای  سنجه های  پرسشنامه،  تدوین  2 برای 
 Behzadfar( لینچ  کوین  جیکوبز،  جین  بر  مشتمل  نظران  صاحب  دیدگاه  بیان 
کمیته   ،)99-Golkar,2014,98( ویولیچ   ،)& Mahmoudi Kurdistani,2010,38
مشورتی برنامه ریزی لندن )same,107(، ای ین بنتلی و همکاران، راجر ترانسیک، 
کولمن )Golkar,2001,44(، آلن جیکوبز و دونالد اپلیارد، فرانسیس تیبالدز و جان 
گودی  برایان  گرین،  تیبالدز،  فرانسیس   ،)same,45(ورث ساوت  مایکل  پانتر، 
 RastBin et( جان پانتر و متیو کرمونا ،)same,47( هاتن و هانتر، نلسن  ،)same,46(
 Behzadfar & Mahmoudi(کزاد کرمونا )same(، و جهانشاه پا al., 2012,39(، متیو 
شامل  شهری  طراحی  عملی  پروژه های  بخش  در  و  ؛   )Kurdistani,2010,38
 ،)112-Golkar,2014,111( برنامه ریزی توسعه شهری انگلستان توسط پانتر و کرمونا
ایاالت متحده توسط  با چهل شهر  برنامه طراحی شهری  بر هفتاد مورد  مروری 
گروه   ،)Behzadfar & Mahmoudi Kurdistani,2010,38( ورث  ساوت  مایکل 
با   CABE مصنوع محیط  و  معماری  کمیسیون   ،  PPS  ،UDG شهری  طراحی 
 Bonakdar &(  DETR انگلستان شهری  مناطق  و  نقل  و  حمل  وزارت  همکاری 

Gharaei,2011,65(، و لیولین دیویس UDC )same,63( است.
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کمتر از 0/6 فاقد اعتبار تشخیص داده شده و  هنجارهای با مقادیر 
کرونباخ  بایستی در مدل سازی حذف شوند. مقدار نامعتبر آلفای 
را در هنجار "دید و منظر"می توان با توجه به جدول سلسله مراتبی 
نیازهای مازلو، در ضرورت پاسخ دهندگی فضا به نیازهای فیزیکی 
از  از ارضــای متوسطی  گام نخست و پس  _ عملکردی و روانــی در 
کلیت  اینها، توجه به مباحث زیباشناسانه فضا دانست. در ارزیابی 
که نیازهای نخستین فرد در مواجهه با عرصه  یک فضا نیز تا زمانی 
ک سطوح  عمومی پاسخ داده نشود، فرد قادر به دستیابی به ادرا

کیفیات محیطی نخواهد بود. باالتری از 

4.بحث و یافته ها
4.1.یافته های پژوهش

ـ اصطالح  شولتز با تکیه بر فلسفه هایدگر _ فضائیت وجود انسان 
کی  که مبتنی بر جنبه های ادرا "فضای وجودی" را مطرح می کند 
رابطه انسان و محیط است. وی برای فضای وجودی انسان دو 
انسان  که ذهنیت  قائل است: "فضای وجودی خصوصی"  شکل 
وجــودی  "فضای  و  اوســت  خــود  ــژه  وی که  فضاست  پیوندهای  از 
که در ذهنیت همه شهروندان  همگانی"، جنبه های میان فضایی 
از فضا مشترک است. فضای وجودی خصوصی طی تحول ذهنی 
می یابد  تکوین  و  گرفته  شکل  محیطش  و  فرد  میان  تعامل  راه  از 
بیشتر  منظر  در  ناظر  دخالت  هرچه   .)Pakzad,2014,104-107(

ک هوشیارانه و تفکر بصری فعال نیز بیشتر است   باشد، درجه ادرا
کات و احساسات ما از فضا در ذهن، مکانی  )Bell,2015,75(. ادرا
کننده ها  که در مواجهه با مکان واقعی بیرونی حکم تداعی  دارند 
 Kakavand et( می شوند  مکان  با  آشنایی  سبب  و  کــرده  بــازی  را 
میزان  که  می شود  مطرح  مسئله  ایــن  بنابراین   .)al.,2013,102
آشنایی افراد در دفعات برخورد آنها با فضا و شکل گیری تعامالت 
میان مخاطب و مؤلفه های سازنده فضا در محیط واقع، بر سطح 
کنش های فضایی، درجه  با وقوع  و  آنان مؤثر بوده  کیفی  ارزیابی 
میزان  و  فضا  ضعف  و  قــوت  نقاط  بــه  نسبت  فــرد  ذهنی  گــاهــی  آ
شاخص های  به  دستیابی  در  سنجش  مــورد  مجموعه  کامیابی 
پاسخ دهندگی به خواسته های مخاطب ارتقا یافته و قیاس ذهنی 
_ تطبیقی "کارکرد مکان"1 در وضعیت موجود و توقعات موضعی _ 

موردی نتایجی متفاوت را در بر خواهد داشت. 
با محدوده مورد  پاسخ دهنده  در پژوهش حاضر، میزان آشنایی 
پژوهش در بخش مشخصات فردی، نتایج حاصل از جداول بخش 
کنکاشی در یافتن ارتباط فراوانی نسبی  دوم پرسشنامه را به سوی 
با محیط  کیفی و میزان آشنایی  برای هنجارهای  آمده  به دست 
آشنایی"  "بـــدون  سطح  در  شــمــاره5(:  )نــمــودار  ساخت  رهنمون 

1 از دیدگاه شولتز اصطالح "کارکرد مکان" تنها به کاربرد ساختمان ها و مکان های 
کلیت اشاره دارد  کاربرد مکان همچون یک  زندگی و فعالیت آدمی، بلکه به خود 

)Pakzad,2014,120(

گیر، حوزه نفوذ بالفصل و حوزه مستقیم مداخله  تصویر شماره1: محدوده حوزه فرا

کی و معنایی طراحی شهری  کیفی ابعاد ادرا جدول شماره1: سنجه ها و هنجارهای 

کی و معنایی  کیفی  ادرا هنجار 
فضای شهری

کی -  معنایی  سنجه های هنجارهای کیفی ابعاد ادرا
پاسخ دهندگی مکان

ی
راک

 اد
عد

ُب

ک بصری شامل تناسبات بصری، خوشایندی بصری، تناوب بصری، تمرکز بصری، تزیینات، هنرادرا

تعامل ذهنی با محیط
شامل گشودگی، مقیاس انسانی، محصوریت فضاها، ایجاد انگیزش از طریق ایجاد فرم های شهری متباین، امنیت، 

طراحی برای پیاده، محیطی برای همه
شامل انسجام، وحدت، پیوستگی )لبه ها(، تعادل، سازگاری،  هارمونی و هماهنگینظم

کنترل محورها و پرسپکتیوهادید و منظر کریدورهای دید، نفوذپذیری بصری، چشم اندازها،  کیفیت  شامل 

ی
نای

 مع
عد

قرائت پذیری محیط، خوانایی، وضوح، نشانه و عالیمخوانشُب
انعطاف پذیری، سرزندگی و هیجان انگیزی، رنگ تعلق، غنای حسی، امکان شخصی سازی مکانمعناداری ارتباطی

هویت
کانون ها، شخصیت، اصالت و معنا، هویت، ماندگاری،  شامل حفاظت تاریخی و مرمت شهری، شکل دادن به 

تزئینات، هنر، حس مکان

کی و معنایی مکان کرونباخ محاسبه شده در سنجش پایایی هنجارهای ادرا جدول شماره2: آلفای 

هنجارهای ابعاد 
کی و معنایی ادرا

ک بصری ادرا
تعامل ذهنی با 

محیط
خوانشدید و منظرنظم

معناداری 
ارتباطی

هویت

0/8420/6880/8550/3440/8850/8070/843مقدار آلفای کرونباخ
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ــاره ســـــی و دو ــ ــم ــ ش

توقعات افراد در مواجهه با فضا در سطح توقعات عام یک فضای 
شهری و بسنده صرف به پویایی عملکردی، سرزندگی اجتماعی 
و هویت مکانی در ارزیابی یک مجموعه باقی می ماند. در سطوح 
پایین تر آشنایی با دفعات مراجعه ساالنه و ماهانه، درک مسائل و 
شناخت ابعاد فضا به صورت سطحی انجام می پذیرد و این آشنایی 
محدود، امکان برخورد با مسائل جاری در الیه های زیرین فضا را 
فراهم نمی کند. تجربه مسائلی همچون بروز رفتارهای نابهنجار در 
حاشیه رود، جز با مراجعه به آن و یا مشاهده رفتارهای جاری در 
به وسیله حاضران  نیمه های شب جز  امامزاده در  مقابل ورودی 
در فضا صورت نمی پذیرد. برخورد سطحی با فضا و عدم دستیابی 
به تجارب حاصل از حرکت در بخش های مختلف مجموعه امری 
که با دفعات برخورد ساالنه با مراجعه مقصدی به امامزاده  است 
کاوی الیه های مختلف  صالح حاصل نمی شود. این امر نیازمند وا
فضایی در دستیابی به عناصر تاریخی بستر مجموعه، حرکت فعال 
شکل  جــداره هــای  با  فعال  بصری  ارتــبــاط  بــرقــراری  مجموعه،  در 
و  شکل بندی  تحلیل  و  شناسایی  زمینه ساز  تا  فضاست  دهنده 
جلب  امکان  هماهنگ،  و  مــوزون  عناصر  مشاهده  نما،  تناسبات 
توجه به یک عنصر و یا محل خاص، تشویق بدنه به حرکت در فضا، 
وجود  مجموعه،  ماهیت  با  فضا  در  جــاری  فعالیت های  سازگاری 
مناظر و چشم اندازهای مطلوب، وجود عناصر و نشانه های هدایت 
تشکل  امــکــان  حسی،  غنی  تــجــارب  بــه  دستیابی  امــکــان  کننده، 
شکل گیری  و  مراسم  برگزاری  اجتماعی،  روابــط  در  خالقیت  گیری 
هویت  نشانه های  و  مظاهر  وجــود  مــردمــی،  فعالیتی  کانون های 
شکل گیری  امکان  و  مجموعه  ظاهر  و  شمایل  در  مذهبی  و  ملی 

عملکردهایی غیر از آنچه هست ... .
نتایج پرسشنامه از طریق بازخوانی "فضای وجودی عمومی" پاسخ 
نمودارها  تحلیل  و  یافته ها  جمع بندی  چــارچــوب  در  دهندگان 
در  پژوهش  مــحــدوده  از  شهروندان  سنجش  که  آنست  از  کی  حا

نمودار  در  دارد.  قرار  متخصصان  به  نسبت  مناسب تری  وضعیت 
از  معنایی  و  کــی  ادرا ابعاد  کیفی  هنجارهای  سنجه های  ارزیــابــی 
در  سنجه ها  مجموعه  شماره6(،  )نمودار  دهندگان  پاسخ  دیدگاه 
گرفته  بازه امتیازی 4/5-3 قرار می گیرد. با توجه به تعریف صورت 
از اعداد، عدد3 معرف "متوسط متمایل به بد"، 4 بیانگر "متوسط 
متمایل به خوب"، و 5 نشانگر "خوب" است. بنابراین ارزیابی پاسخ 
دهندگان در بازه "متوسط متمایل به بد" تا ضعیف تر از "خوب" قرار 
گویای ارزیابی فضا در  می گیرد. این سنجش معیارهای مجموعه، 
کلیت مجموعه در پاسخ دهندگی به  حد متوسط است و موقعیت 
توقعات موضعی و موردی فضا را تأیید نمی کند. شاید بتوان علت 
کرد. در  این امر را در هرم سلسله مراتبی نیازهای مازلو جست وجو 
این هرم از پایین به باال به ترتیب نیازهای جسمانی، نیاز به ایمنی، 
نیاز به تعلق داشتن و عشق، نیاز به حرمت و نیاز به خودشکوفایی 
انگیزشی  نردبان  پایین تر  پله های  در  که  نیازهایی  می گیرد.  قــرار 
قرار  نردبان  باالتر  پله های  در  که  نیازهایی  از  پیش  باید  هستند، 
دارند، ارضا شوند. ارضای نیازهای رده باالتر بیشتر مستلزم شرایط 
بیرونی بهتر است تا ارضای نیازهای رده های پایین تر. مازلو از درصد 
باالتر می رویم، سخن  نیازها وقتی در سلسه مراتب  ارضای  نزولی 
که  می دارند  اظهار  همکاران  و  کار   .)Pakzad,2016,33( می گوید 
عالوه بر معنادار بودن )اجازه دادن به مردم در برقراری ارتباطات 
کنندگان  قوی( و دموکراتیک بودن )حفظ حقوق تمامی استفاده 
کردن آزادی  گروه ها و فراهم  و قابل دسترس بودن فضا برای همه 
در عمل( فضاهای شهری باید پاسخگوی پنج نیاز اولیه باشند: نیاز 
به راحتی )راحتی ناشی از عوامل زیست محیطی، راحتی فیزیکی و 
راحتی اجتماعی و روانی(، آسایش، درگیر شدن غیرفعال با محیط، 
 Carmona et کشف محیط درگیر شدن فعاالنه با محیط و امکان 

.)al.,2015,328(

کی و معنایی محدوده مورد ارزیابی با توجه به میزان آشنایی پاسخ دهندگان با آن نمودار شماره5: قیاس کمی سنجه های هنجارهای ابعاد ادرا
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شـــــمـــــاره ســـــــی و دو

و  اهــداف خرد طراحی  اصــول طراحی،  تدوین  و  مبنای سنجه ها 
سیاست های اجرایی طراحی رهنمون می سازد.

4.2."تصور آینده" قلمروی تحقیق
تدوین  پرسش  این  به  پاسخ  منظور  به  پژوهش،  قلمروی  آینده 
که مجموعه در آینده با بهره گیری از امکاناتش چه خواهد  می شود 
ذی نفعان  دیدگاه  از  شــده،  محقق  فضای  کیفیت  تصور  در  شد؟ 
"مجموعه  کرد:  تصویر  را چنین  آن  کارشناسان( می توان  و  )مردم 
شهری امامزاده صالح تجریش، در بستری واجد پیشینه تاریخی، 
عناصر  و  عملکردی  چندمنظورگی  با  اســت  اجتماعی  هسته ای 
کالبد  طریق  از  که  گروه ها،  همه  بــرای  هویت  این  مبین  کالبدی 
محوریت  به  عرصه ای  در  عملکرد  در  تنوع  )نظم(،  آفرین  وحدت 
پیاده ، سعی در نقش انگیزی معنادار ارتباطی با مخاطب، ارتقای 
قرائت پذیری عناصر ساختار فضایی و روابط فضایی موجد مکان، 

ک بصری و بهبود تعامل ذهنی ناظر با محیط دارد." ارتقای ادرا

4.3.تدوین اهداف 
شد،  عنوان  پژوهش"  محدوده  ایــده آل  آینده  در"بــیــان  که  آنچه  از 

ح را چنین برشمرد: می توان اهداف طر
ک بصری مکان و انگیزش مخاطب در برقراری تعامل  - بهبود ادرا

ذهنی با محیط
- ایجاد محیطی پیاده مدار واجد نظم کالبدی _ بصری

قابلیت  ارتقای  و  خوانایی  محیط،  زمینه گرایی  و  هویت  تقویت   -
قرائت پذیری

- خلق فضا به مثابه صحنه ای برای بروز زندگی اجتماعی و تجربه 
ارزش های  و  ارتباطی  معناداری  واجد  مکانی  در  حضورپذیری  غنی 

شهروندی

کیفیات  گویای اولویت اهمیت مظروف و  اشارات پاسخ دهندگان 
فضای  کننده  تعریف  کالبدی  تــوده  به  نسبت  فضا  فضایی  درون 
ک بصری"،  شهری از دیدگاه آنان است. بنابراین هنجارهای "ادرا
منظر  از  "هویت"  و  "خــوانــش"  "نظم"،  محیط"،  با  ذهنی  "تعامل 
آنها در جایگاه باالتری نسبت به سنجش ذهنی متخصصان قرار 
کلی هر هنجار، آنان ارزیابی قلمرو پژوهش را  می گیرد. در سنجش 
که از  کمتر از متوسط مایل به خوب می دانند. در حالی  در سطحی 
کالبدی از جهت برخورداری از تناسبات  دیدگاه متخصصان ظرف 
کالبدی واجد اولویت و اهمیت است. درخصوص هنجار "معناداری 
غنای  سرزندگی،  پــذیــری،  انعطاف  سنجه های  به  که  ارتباطی" 
شهروندان  دارد،  اشــاره  خالقانه  روابــط  و  انگیزی  هیجان  حسی، 
کیفی پایین تر از متخصصان  کلیت مجموعه را در وضعیتی با سطح 
گویای ناتوانی فضا در ارائه پتانسیل های بروز  کردند و این  ارزیابی 
رو  این  از  فضاست.  در  مخاطب  انتظار  مورد  اجتماعی  رفتارهای 
کیفیت فضا از  توجه به ابعاد اجتماعی _ فعالیتی فضا در سنجش 
کارشناسان بیشتر  که  نظر شهروندان پررنگ تر بوده است؛ در حالی 
کیفیت  مشترک  فصل  اند.  کالبدی  و  کّمی  شاخص های  متوجه 
کیفی  کــات ذهنی شهروندان و هنجارهای  محیطی حاصل از ادرا
گویای  می تواند  شهری  فضای  ارتقای  در  شهری  طراحان  مدنظر 
کیفیات پاسخ دهندگی مکان به طیف وسیع مخاطبان و طراحان 
نظر  آن  طــی  کــه  روشـــی  گرفتن  پیش  ترتیب،  بدین  بــاشــد.  فضا 
کنندگان نهایی فضا به یکدیگر نزدیک شود،  کارشناسان و مصرف 
کار دست اندرکاران ساماندهی فضاهای شهری قرار  باید در دستور 

گیرد.
آینده" محدوده  "تصور  پذیرفت،  که صورت  به مطالعاتی  توجه  با 
از اهــــداف در راســتــای  ــیــان مــجــمــوعــه ای  ب ــه  ب را  ــا  پــژوهــشــی، م
کی _ معنایی پاسخ دهندگی  سنجه های هنجارهای کیفی ابعاد ادرا
محیطی، ارائه آلترناتیوهای برآورنده اهداف، ارزیابی آلترناتیوها بر 

کی و معنایی محدوده مورد ارزیابی از نظرگاه پاسخ دهندگان )شهروندان و متخصصان(  نمودار شماره6: قیاس کمی سنجه های ادرا
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تدقیق اصول خاص طراحی، اهداف و سیاست های اجرایی را فراهم 
می کند. از این رو جداول اصول طراحی، اهداف خرد و سیاست های 
گویای سیاست های خاص اجرایی در عرصه طراحی و قابل  طراحی 

تعمیم به موقعیت عرصه های شهری است. 
در  مخاطب  انگیزش  و  مکان  بصری  ک  ادرا بهبود  شماره1:  هدف 

برقراری تعامل ذهنی با محیط )جدول شماره3(.
هدف شماره2: ایجاد محیطی پیاده مدار واجد نظم کالبدی _ بصری 

)جدول شماره4(.
هدف شماره3: تقویت هویت و زمینه گرایی محیط، خوانایی و ارتقای 

قابلیت قرائت پذیری )جدول شماره5(.
زندگی  بــروز  بــرای  مثابه صحنه ای  بــه  هــدف شــمــاره4: خلق فضا 
معناداری  واجــد  مکانی  در  حضورپذیری  غنی  تجربه  و  اجتماعی 

ارتباطی و ارزش های شهروندی )جدول شماره6(.

اهـــداف طراحی و سیاست های  اصــول طــراحــی،  ــدویــن  4.4.ت
اجرایی

ک و معنا، بر مبنای  از میان سنجه های 25 گانه هنجارهای کیفی ادرا
تصویر آینده مجموعه سنجه های "تناوب بصری"، "تمرکز بصری"، 
"مقیاس انسانی"، "طراحی برای پیاده"، "پیوستگی"، "قرائت پذیری 
و خوانایی"، "سرزندگی و هیجان انگیزی"، "حضور عناصر هویت مند"، 
"اصالت و معنا"، و "شکل دادن به کانون ها" به عنوان اصول مطرح در 
گرفته شد. درانتخاب آلترناتیو بهینه از طریق  ارائه آلترناتیوها در نظر 
تکنیک امتیازدهی”ُ بولر“ هنجارهای کیفی به عنوان اهداف کیفی از 
طریق سنجه های مرتبط با هنجارها مورداستفاده قرار گرفتند. امتیاز 
کامل  منظور شده برای مناسب ترین وضعیت 5 تعریف شد. شرح 
آلترناتیوهای برآورنده اهداف و ارزیابی آلترناتیوها بر مبنای سنجه ها را 
می توان در رساله نویسنده مورد مطالعه قرار داد. آلترناتیو بهینه زمینه 

جدول شماره3: اصول طراحی، اهداف خرد و سیاست های اجرایی هدف )1( طراحی.

سیاست های اجراییهدف خرد طراحیاصول

ی
صر

ک ب
درا

ا

خوشایندی بصری
	 در مناسب  مصالح  و  رنــگ  کارگیری  بــه 

کف سازی

	 شفاف سازی و نفوذپذیری جداره محورهای محیط بر امامزاده صالح برای رؤیت
پذیری فعالیت های درون بدنه ها. 

	.کف با تنوع رنگ و جنسیت در الیه رویین کاربرد مصالح 
	.کف ، جداره و عناصر استفاده از فرم های ارگانیک و محرک در طراحی 

ایجاد توالی فضایی	تناوب بصری
	 ایجاد ضرب اهنگ توسط عناصر تکرار شونده برای حدس تداوم حرکت در امتداد

جداره سردر بازارچه به جبهه شمالی صحن امامزاده و جداره های امامزاده.

تمرکز بصری
	 کید بر مرکزیت از طریق تجمع گروه های تأ

انسانی
	کالبدی کید بر مرکزیت از طریق عوامل  تأ

	.که  شکل هندسی آن اشاره به مرکز دارد طراحی سازه میانی در  موضع پایانه 
	.ایجاد مرکزیت در جداره بازار با امتداد آن به سمت امامزاده
	.طراحی منحنی وار آالچیق ها در تمرکز دید به مرکز فضا

تزیینات، هنر
	 ــان فــضــای ــی خــالقــیــت در فـــرم ســــازه م

گنبد  مجموعه علیرغم تأثیرپذیری از فرم 
معماری ایرانی

	.استفاده خالق از مصالح همراه با خلق آثار هنری جدید
	 توجه به نقش هنر در فضای عمومی در قالب سازه میانی، فرم آالچیق در موضع پل

اجتماعی روی رود.

ط
حی

ا م
ی ب

هن
ل ذ

ام
تع

تشخص نورپردازی ورودی امامزاده، رواق ها و میانه فضا.	وضوح در طول مسیر	انگیزش

مقیاس انسانی
	تداوم و یکپارچگی در بدنه فضا
	محصوریت

	 ورودی حدفاصل.  ــداره  ج در  ضابطه  بی  جلونشستگی های  و  رفتگی  عقب  رفــع 
گونه. کالبدی رواق  بازارچه و امامزاده با ایجاد امتداد 

	 رواق هــا در فضای و جــداره سخت  گیاهان  نرم  از طریق جــداره  ایجاد محصوریت 
میانی.

امنیت
	 ــراد و ــ ــارت طــبــیــعــی” بـــر افـ ــظـ امـــکـــان “نـ

“چشمان  و  فضا  در  جاری  فعالیت های 
ناظر”

	.ایجاد امکان دیده شدن فضا به وسیله شهروندان از بدنه های منتهی به آن
	 ایجاد جداره های با تخلخل بصری برای افزایش نفوذپذیری بصری و رؤیت پذیری از

معابر و فضاهای پیرامون صحن امامزاده به آن.
	.گیاهی و رواق های با معماری متأثر از زمینه تعریف مشخص لبه ها از طریق پوشش 

طراحی برای همه
	 بـــرای ــا  ــض امـــکـــان حـــضـــور آســـــان در ف

شهروندان

	.گروه های مختلف از فضا ایجاد امکان استفاده همزمان 
	 کودکان و سالخوردگان ازطرق سادگی فرم، پایایی فعالیت القای امنیت حضور زنان، 

کنندگی فضا. و معنای ضمنی دعوت 
	.گروه های مختلف اجتماعی در فضا طراحی همجواری مناسب فعالیت 

طراحی برای پیاده
	تنوع در ساعات استفاده از فضا
	 و شنیداری  ــداری،  )دی آلودگی ها  کاهش 

بویایی(

	 اولویت بخشیدن به حرکت پیاده و ممانعت از حرکت اتومبیل در نواحی با پتانسیل
انسانی.

	.مکانیابی فضاهایی برای نشستن
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شـــــمـــــاره ســـــــی و دو

را تجربه ای فــردی تلقی کنیم که حاصل  می توانیم فضا  می کند. 
کی او و نیز نسبت دادن معانی خاص از سوی او به  فرایندهای ادرا
کلیت، اجزا و ارتباطات بین آن اجزا در فضاست. بنابراین بدیهی 
ذهن  در  متفاوتی  تصاویر  یکسان  محیط  از  مختلف  ــراد  اف اســت 
داشته باشند. تجربیات فرد، فرم محیط، نحوه نگرش و احساسات 
ناظر و میزان انعطاف پذیری تصور بصری او از عوامل مؤثر بر این 
شکل گیری  آن  دنبال  به  و  محیط  از  انسان  ک  ادرا اســت.  تمایز 

5.جمع بندی و نتیجه گیری 
واجد  بستری  در  اجتماعی  گفتمان  ظهور  عرصه  شهری  فضای 
این  به  علم  اســت.  مکان  کیفیات  به  پاسخ دهندگی  مؤلفه های 
که آن  کیفیات مکانی است  امــروز فاقد  که عرصه شهری  موضوع 
را به عنوان فضایی شهری در خاطره شهروندان به ظهور برساند، 
کیفیات مکانی مطرح  ضرورت بازآفرینی آن را به منظور رسیدن به 

جدول شماره4: اصول طراحی، اهداف خرد و سیاست های اجرایی هدف )2( طراحی

سیاست های اجراییهدف خرد طراحیاصول

ظم
ن

پیوستگی
	 پیوستگی فعالیتی با به حداقل رساندن

نرم  مــرزهــای  ایــجــاد  و  فضایی  تفکیک 
میان حوزه های فعالیت

	.پیش بینی عناصر ارتباط سطوح مثل پله ها و رمپ ها
	.کالبدی صلب مانند دیوار عدم تفکیک خردفضاها توسط عوامل 
	.عدم تفکیک فعالیت ها توسط موانع فیزیکی
	.ک فعالیت های مختلف در یک فضا ایجاد امکان اشترا
	.ایجاد امکان درگیر شدن همزمان در فعالیت های مختلف در فضا

جدول شماره5: اصول طراحی، اهداف خرد و سیاست های اجرایی هدف )3( طراحی

سیاست های اجراییهدف خرد طراحیاصول

ش
وان

خ

قرائت پذیری و 
خوانایی

	 ایجاد توسعه های دروازه ای، نشانه ها و
برجسته سازی نقاط مهم

	 کردن آنها به کردن نشانه ها به محل های مهم منظر شهری در جهت عمل  محدود 
کننده.  عنوان عالیم هدایت 

	.تقویت نشانه های مغشوش شده بصری مانند مسجد فاطمیه

نشانه ها و عالئم
	تشخص فرمی
	 نقش انگیزی ذهنی، معناداری مکان ها

و حس تعلق 

	 .شاخص نمودن پل اجتماعی  یادآور خاطرات جمعی
	.تقویت عناصر شاخص و نشانه های شهری

ت
هوی

تطابق بیشتر 
معماری ابنیه با 
زمینه و معماری 

بومی

	گرایی حفظ هویت و زمینه 
	.نگهداری ابنیه تاریخی، سردرهای قدیمی، نماهای با ارزش
	.استفاده از عناصر معماری دوره های مختلف در طراحی ابنیه شاخص
	.کالبد )مسجد فاطمیه( با بخشیدن معماری اسالمی بدان احیای تشخص مذهبی 

حضور عناصر هویت 
مند

	کالبد واجد ارزش و هویت تاریخی حفظ 
	حفظ نشانه ها و پاتوق ها

	 ،احیای معماری و ساختار ابنیه تاریخی، سردرهای قدیمی، نماهای باارزش، پاتوق ها
کن خاطره انگیز. اما

	.تقویت جایگاه نشانه های تاریخی
	 .کارگیری عناصر بومی و آشنا و هماهنگ با زمینه به 

اصالت و معنا

	احیای هویت چنار امامزاده
	تقویت سبک معماری اسالمی جداره ها
	 مانند طبیعی  عناصر  جایگاه  تقویت 

کهنسال  گیاهی، رود یا درخت  پوشش 
	 طریق از  فــضــایــی  مــحــصــوریــت  ــاد  ــج ای

عناصر نرم و سخت

	 .ارتباط فضاها با هم و بهره گیری از ضوابط معماری بدنه درتبدیل فضاها
	 شناخت و برجسته سازی ارزش های نهفته بدنه ها و فضاها در احیای اصالت عناصر

و ارتقای معنای فضا )مانند انعکاس عکس چنار کهن امامزاده بر روی قاب های تعبیه 
شده بر روی جداره ضلع شمالی صحن امامزاده(.

	 ایجاد محصوریت در جبهه جنوبی فضای میانی از طریق رواق هایی با عناصر معمارانه
گرا. زمینه 

شکل دادن به 
کانون ها

	خلق و تقویت قرارگاه های رفتاری	.بازتعریف پاتوق ها و فضاهای جمعی در میانه فضا و در محل پل اجتماعی روی رود

جدول شماره6: اصول طراحی، اهداف خرد و سیاست های اجرایی هدف )4( طراحی

سیاست های اجراییهدف خرد طراحیاصول

ی
اط

رتب
ی ا

دار
عنا

سزندگی و هیجان م
انگیزی

	نورپردازی مناسب در فضا
	دسترسی فعالیت های مهیج
	 ــان در فــضــا بـــرای ــ امـــکـــان حــضــور آسـ

شهروندان

	 اختالط و  کــاری  ساعات  از  پس  ماندن  خالی  از  اجتناب  و  خیابان  عصرانه  فعالیت 
کاربری

	کاربری های فعال در جداره و سرریز فعالیت در فضا ایجاد 
	برقراری شرایط آسایش زیست محیطی از طریق رواق ها و آالچیق ها

آزادی فعالیت انسان در فضا	روابط خالقانه
	گزینش محل های مختلف برای انجام یک فعالیت در فضا ایجاد امکان 
	 ایجاد فضاهای بیرونی جذاب و افزایش امکان رخداد  فعالیت ها در جهت تشویق

مراودات اجتماعی 
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کمتری را نسبت به  "معنای ارتباط"، ارزیابی شهروندان مطلوبیت 
دیدگاه  از  کیفی  هنجارهای  مقایسه  می دهد.  نشان  متخصصان 
گروه نیازمند قیاس موردی هر یک از سنجه هاست.  این امر  این دو 
می تواند ناشی از معیارهای متفاوت ارزیابی مکان نزد شهروندان 
"تناسبات  سنجه  ارزیابی  نمونه،  عنوان  به  باشد.  متخصصان  و 
بصری" در محدوده مورد مطالعه واجد ضوابط و معیارهایی تعریف 
نظرگاه  از  سنجه  این  اما  شهریست1  عرصه  متخصصان  نزد  شده 
شهروندان برمبنای خوشایندی بصری مورد قضاوت قرار می گیرد. 

کیفیات یک فضا در انطباق تصاویر ذهنی  پرمسلم است سنجش 
آن در پیشگاه پاسخ دهنده متخصص در عرصه شهری با ضوابط و 
معیارهای ارائه شده از سوی اندیشمندان صورت می پذیرد. درک 
متخصص از ضوابط عرصه عمومی و قیاس ذهنی آنها با موقعیت 
را  ــع  واق و  ــده آل  ایـ تــفــاوت فاحش میان وضعیت  پــژوهــش،  ــورد  م
می نمایاند. عدم موفقیت یک فضای شهری در پاسخ دهندگی به 
کیفیات زیبایی شناسانه، بصری و بیان صرف نقش آن در قالب 
و  تنوع  پــرورش  در  فضا  کارآمدی  نا گویای  عملکردی،  مؤلفه های 
کانون های اجتماعی، ضمن  گونی وقایع انسانی و شکل دهی  گونا
بستر  طــرح  ــه  ارائ و  محیطی  زیست  هویت مند  عناصر  پاسداشت 
متناسب با بافت و عملکرد دارای پیشینه تاریخی و جایگاه تعریف 
بر  دیگر  دلیل  بتوان  شاید  است.  فرادست  طرح های  در  آن  شده 
این امر را پاسخ شهروندان به پرسش نخست پاسخنامه دانست: 
بیشتری  اهمیت  دارای  مطالعه  مورد  مجموعه  ابعاد  از  "کدامیک 
گویای  از نظر شهروندان  است؟" غلبه بعد عملکردی و دسترسی 
ناتوانی سایر ابعاد در طرح وضعیت موجود در بازنمایی جایگاه خود 
در تصویر ذهنی مخاطب است. اغتشاش بصری، حرکتی و فضایی 
ابعاد  برجسته سازی  از  مانع  مجموعه،  از  بخش هایی  در  موجود 

کالبدی و زیست محیطی در تصویر ذهنی پاسخ دهنده می شود.
با  ــر" فضا  "ب نگرشی  عــنــوان  بــه  را  نگاه متخصصان  پــژوهــش  ایــن   
از  ذهــنــی  ــی  ــاب ارزی بــه  دستیابی  در  شــهــرونــدان  ک  ادرا شناخت 
مکان ضمن توجه به زمینه عینی، در تحلیل یکپارچه و استفاده 
رو  ایــن  از  مــی ســازد.  متمایل  شوندگان  پرسش  پیشنهادهای  از 
آفرینش عرصه های شهرِی انسانی تر را، در پاسخ به نیازها و توقعات 
شاهد  شهری  ساخت  ضــوابــط  نــمــودن  لحاظ  ضمن  شهروندی 
که  خواهیم بود. آنچه در قالب این پژوهش به دست آمد آن بود 
کاماًل مصداق  که  عالوه بر مؤلفه های به دست آمده در مبانی نظری 
کــات شهروندان و متخصصان  آنها در این مطالعه دیده شد، ادرا
با  و  قرار داده  را در موضعی واحد مورد سنجش  در عرصه شهری 
کی  کیفی ابعاد ادرا شناخت سنجه ها و زیرسنجه های هنجارهای 
_ معنایی پاسخ دهندگی محیطی، تدوین اصول طراحی، اهداف 
طراحی و سیاست های اجرایی طراح و سیاست ها، مبنای بازآفرینی 

گرفت. فضای شهری قرار 
1 به عنوان مثال، بنتلی عنوان می کند تعابیر و تفاسیر از یک مکان مناسبات 
کند:  تقویت  سطح  سه  در  را  پاسخ دهندگی  می تواند  که  کند  می  ایجاد  بصری 
و  بزرگ  های  مقیاس  در  پذیری  انعطاف  گونی،  گونا عملکرد،  و  فرم  در  خوانایی 
ابزارهای  نما،  در  تناسبات  بررسی  برای  کوچک )Bently et al.,2017,227(. وی 
افقی و عمودی، خطوط آسمان، جزئیات دیوار،  ریتم های   : بر می شمارد  را  زیر 

  .)242-Bently et al., 2017,241( پنجره ها، درها، و اجزای عناصر همکف

تصویری از محیط متأثر از شکل فضایی و کیفیات قابل ارائه از سوی 
منظر و خاطرات و تجربیات فردی است؛ به عبارتی جریانی است دو 
گام نخست  جانبه میان ناظر و منظره مورد مشاهده. این مهم از 
و  توجه  تکنیک های مورد  و  ابعاد محیط، طرح پرسش  شناخت 
کاربست، چشم اندازسازی یا "تصور آینده" قلمروی پژوهش، تدوین 
اهداف، ارائه آلترناتیوها و بهینه یابی حاصل از ارزیابی در چارچوب 
کی _ معنایی مکان، تدوین اصول طراحی،  کیفی ادرا هنجار های 

گرفته است. اهداف طراحی و سیاست های اجرایی مدنظر قرار 
در چارچوب تفکر "طراحی کثرت گرا و مشارکت جو" مطالعات کسانی 
مانند لینچ ، اپلیارد و در ایران، مطالعات رفتاری بحرینی، ضرورت 
روش هــای  و  تکنیک ها  و  محیط  از  شــهــرونــدان  ک  ادرا خــوانــش 
را به عنوان امری غیرقابل  مشارکت شهروندی در طراحی شهری 
اقماض مطرح می کند. رجوع به آرای اندیشمندان چارچوبی نو در 
مدل سازی مفهومی پژوهش را پیش روی قرار می دهد. اپلیارد در 
گاه ساختن مردم و حرفه مندان نسبت به تفاوت درکشان از  پی آ
که آنان به شهر می نگرند. این پژوهش  شهر با ابزار یا شیوه ایست 
استخراج  قالب  در  پیشینه ای  مطالعات  از  و  نهاده  فراتر  گام  یک 
لینچ  تحقیق  در  پیاده  شهروند  ک  ادرا خوانش  طریق  از  کروکی 
از  ــد  در"دی مایر  و  لینچ  اپلیارد،  مشترک  پژوهش  در  ســواره  ناظر  و 
ک شهروندان و متخصصان عرصه  کرده و به بررسی ادرا گذر  جاده" 
ک بصری"،"تعامل  شهری به صورت عام در قالب هنجارهای "ادرا
کی و با  ذهنی با محیط"،"نظم" و "کیفیت دید و منظر" از ُبعد ادرا
کی و ابعاد معناداری محیط،  گرفتن درهم تنیدگی ابعاد ادرا در نظر 
هنجارهای"خوانش"،"معنای ارتباطی" و"هویت" از ُبعد معنایی و به 
صورت اخص سنجه های هر یک از هنجارها می پردازد. مؤلفه های 
خوشایندی  بصری،  تناسبات  سنجه های  )شامل  بصری  ک  ادرا
بصری، تناوب بصری، تمرکز بصری، تزئینات، هنر(، تعامل ذهنی با 
محیط )شامل گشودگی، مقیاس انسانی، محصوریت فضاها، ایجاد 
انگیزش از طریق ایجاد فرم های شهری متباین، امنیت، طراحی 
برای پیاده، محیطی برای همه(، نظم )شامل انسجام، وحدت، 
هماهنگی(،  و  هارمونی  ــاری،  ســازگ تــعــادل،  )لــبــه هــا(،  پیوستگی 
خوانش )قرائت پذیری محیط، خوانایی، وضوح، نشانه و عالیم(، 
معناداری ارتباطی )انعطاف پذیری، سرزندگی و هیجان انگیزی، 
هویت  و  مکان(  سازی  شخصی  امکان  حسی،  غنای  تعلق،  رنگ 
کانون ها،  )شامل حفاظت تاریخی و مرمت شهری، شکل دادن به 
شخصیت، اصالت و معنا، هویت، ماندگاری، تزئینات، هنر، حس 
با  ارتباط  در  که  هستند  فضایی  ک  ادرا ارتقای  مؤلفه های  مکان( 

ناظر و طراح، محیط را مورد ارزیابی قرار می دهند. 
کی  کیفی در ابعاد ادرا کمی سنجه های هنجارهای  جدول قیاس 
گویای  و معنایی از نظرگاه شهروندان و متخصصان عرصه شهری 
گروه پاسخ دهندگان است. متوسط  تفاوت در دیدگاه های این دو 
ارزیابی شهروندان از محدوده مورد پژوهش در بازه 4-3 و متوسط 
ارزیــابــی سنجه های  اســت.  بــازه 4- 2/5  در  ارزیــابــی متخصصان 
 ، محیط"  بــا  ذهنی  "تعامل  بــصــری"،  ک  "ادرا کیفی  هنجارهای 
از  پایین تر  سطحی  در  متخصصان  دیدگاه  از  "خــوانــش"  و  "نظم" 
کیفی  هنجارهای  سنجه های  ارزیابی  در  لیک  است.  شهروندان 
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