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تبیین ابعاد موثر بر منظر خیابان در جهت ارتقای خوانش منظر فضاهای 
شهری 1

مطالعه موردی: خیابان های بافت مرکزی شهر همدان
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چکیده
شهرها با منظر خود در معرض قضاوت ناظران قرار می گیرند. اما مسئله مهم در این میان، نحوه درک و خوانش منظر شهری 
کاربران فضاست. در این پژوهش سعی شده، ابعاد و عوامل مؤثر در خوانش منظر خیابان، تبیین و اولویت هر  از سوی مردم و 
کیفی منظر فضاهای شهری همدان  یک از عوامل نسبت به مکان های مورد مطالعه از دیدگاه شهروندان در راستای ارتقای 
گیرد. در این راستا در انجام این پژوهش، این نوشتار از روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و شیوه های مرور  مورد بررسی قرار 
کتابخانه ای و از روش تحقیق موردی و شیوه تحقیق مشاهده و پیمایش در  متون، منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات 
بستر مطالعات میدانی بهره گرفته است. همچنین به منظور تحلیل چارچوب مفهومی پژوهش و پاسخگویى به سئوال های 
تحقیق، از مدل فرآیند تحلیل شبکه و نرم افزار سوپر دسیژن استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق، مؤلفه های 
کی،  معنایى_ادرا )عینی_ذهنی(،  زیباشناختی  مؤلفه،  سه  و  ذهنی  و  عینی  بعد  دو  در  می توان  را  خیابان  منظر  خوانش 
کیفی منظر  عملکردی_فعالیتی و پنجاه و نه شاخص طبقه بندی و ارائه نمود. همچنین بررسی ها نشان می دهند، ارزش 
که با استفاده از عواملی چون ارتقای نظم بصری خیابان،  خیابان های مرکزی شهر همدان در سطح متوسطی قرار دارد 
گرافیکی، تعریف و تقویت نشانه ها در بعد  ساماندهی جداره ها و بناهای قدیمی، زمینه سازی حضور هنرهای خیابانی و 

کالبدی می توان به منظور ارتقای سطح خوانش شهروندان و مطلوبیت منظر این فضاها اقدام نمود. معنایى و 

گان کلیدی: منظر خیابان، خوانش منظر، نظم بصری، محیط شهری، همدان واژ
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1. مقدمه
اسکان  اشکال  از  شکل  کامل ترین  و  مهم ترین  عنوان  به  شهرها 
بشری، بهترین و بزرگترین جلوه گاه بروز نگرش ها، ارزش ها و شرایط 
کنان خود می باشند )Appelyard,1979:451(. شهر با  اجتماعی سا
نگاه نخست با منظر، خود را در معرض دید و قضاوت ناظران قرار 
می دهد. در واقع منظر شهری مانند نمای ظاهری و پوسته بیرونی 
که نگاه هر بیننده ای را در وهله نخست متوجه خود  هر شهر است 
ارتباط  نخستین چیزی است که شهروند در شهر با آن  و  می کند 
برقرار می سازد و به صورت بى وقفه وی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
بهم ریختگی منظر شهر بیانگر بى نظمی ساختار برنامه ریزی و رفتار 
شهری است و منظر زیبا نشان دهنده رابطه ای مناسب میان شهر 
و شهروند می باشد )Atashinbar, 2009(. در این میان تعامل انسان 
جایگاه منظر  و پدیده شهر از طریق منظر شهری شکل گرفته و 
اهمیت  سویه انسان_محیط بسیار حائز  شهری در ارتباط چند 
است )Alon-Mozes, 2006:37(. ویژگی های محیط شهری بخش 
قابل تأملی از دانش و عواطف محیطی شهروندان را تحت تأثیر قرار 
می دهد و ادراك، شناخت و شیوه های ارزیابى افراد نیز از محیط به 
 .)Kiani and Sardari, 2011: 25( طریق متعددی صورت می گیرد
و  منظر فضاهای شهری به وسیله متخصصان  در شرایط کنونی 
بــدون مشارکت شهروندان به ویــژه در مقیاس طراحی شهری و 
شهری  زیباسازی محیط انجام می شود که پیامد آن، فضاهای 
کثریت استفاده  اســت کــه سلیقه اقلیت طــراحــان را در مقابل ا
 .)Amin Zadeh et al, 2014: 73( کنندگان در اولویت قرار می دهد
کاربر فضاهای  که انسان به عنوان مخاطب و  این در حالی است 
ک و با بهره گیری از حواس خود با آن ارتباط برقرار  شهری با قوه ادرا
کی منظر فضاهای شهری زمانی  می کند. ارتقای عوامل بصری و ادرا
موجود،  شهری  مسائل  سنجی  اولویت  که  یابد  تحقق  می تواند 
مبتنی بر نظریات شهروندان و استفاده کنندگان از فضاها باشد. از 
پیرامون مسائل  و  آرای مختلفی در سطح شهر  و  که نظرات  آنجا 
نیز  اتخاذ تصمیمات  و  اولویت های آن وجود دارد  و  منظر شهری 
باید همگرا و در راستای پوشش همه جانبه اولویت ها باشد، بدین 
منظور در این پژوهش سعی شده ابعاد و عوامل مؤثر در خوانش 
منظر خیابان تبیین و اولویت هر یک از عوامل نسبت به مکان های 
کیفی منظر  ارتقای  از دیدگاه شهروندان در راستای  مورد مطالعه 
این  گیرد. بدین ترتیب  قرار  بررسی  فضاهای شهری همدان مورد 
کیفی، به لحاظ هدف،  پژوهش از نظر متدلوژی تحقیق، پژوهشی 
تحقیق،  تکنیک  نظر  از  نهایت  در  و  پــژوهــش_کــاربــردی  تحقیقی 
پژوهشی میدانی و کتابخانه ای_اسنادی است که به تدوین الگویى 
خیابان های  منظر  ابعاد  و  عناصر  خوانش  با  ارتباط  در  مفهومی 
شهری می پردازد و از طریق دو ابزار مصاحبه و اسناد و مدارک به 
تبیین موضوع اقدام می نماید و در آخر نیز برای آزمون فرضیات و 
چارچوب مفهومی ارائه شده، داده های حاصل از پرسشنامه های 
خبره توسط نرم افزار Super Decision و مدل فرآیند تحلیل شبکه، 
تحلیل شده است. بر اساس اهداف تحقیق و ماهیت پژوهش در 
این مقاله سه سئوال با این عناوین مطرح شده است: 1- ابعاد و 
کدامند؟ 2- اولویت شاخص ها  مؤلفه های خوانش منظر خیابان 

بر منظر خیابان های شهری نسبت به مؤلفه ها  و معیارهای مؤثر 
ترتیب  و  اولویت   -3 است؟  چگونه  متخصصان  دیدگاه  اساس  بر 
خیابان های مرکزی همدان بر اساس شاخص های بیان شده طبق 

دیدگاه شهروندان به چه ترتیبی است؟
در ارتباط با منظرشهری و شناسایى عوامل آن تحقیقات گسترده ای 
که در ادامه به چند مورد اشاره می شود. امین زاده  صورت پذیرفته 
ک زیبایى  گوهرریزی و همکاران، در مقاله ای به بررسی و مقایسه ادرا
منظر شهری از نظر متخصصان و کاربران پرداخته اند. نتایج تحقیق 
نشان داد، مردم در ارزیابى زیبایى شناسی خود از یک فضا، کلیت 
منظر را در نظر می گیرند و بیش از توجه به معیارهای تخصصی، به 
اجزا و عناصر فضا توجه می کنند و عواملی چون وجود فضای سبز 
و پوشش گیاهی یا ِالمان های زیبا را به عنوان دالیل انتخاب خود 
در  ســردری،  و  کیانی   .)Amin Zadeh et al, 2014( بر می شمارند 
مطالعه ای به بررسی و ارزیابى اولویت های منظر فضاهای عمومی 
شهر عسلویه از دیدگاه شهروندان پرداخته اند. یافته های پژوهش 
نشان داد، بیشترین و باالترین اولویت منظر فضاهای عمومی شهر 
مربوط به شاخص هنرهای دیواری و مبلمان شهری در مکان های 
و  زند  ک  خا  .)Kiani and Sardari, 2011( می باشد  مطالعه  مورد 
همکاران، در مطالعه ای با عنوان "شناسایى عوامل مؤثر بر طراحی 
کید بر ابعاد زیبایى شناسی و زیست محیطی"  بدنه های شهری با تأ
طراحی بدنه های شهری  در  مؤثر  عوامل  بررسی  و  شناسایى  به 
خیابان از دو بعد زیبایى شناسی و زیست محیطی پرداخته اند و در 
 Khak( کرده اند این ارتباط شاخص هایى برای هر یک از ابعاد بیان 
Zand et al, 2014(. احمدی و همکاران، در مطالعه ای به بررسی 
شهری  منظر  بر  مؤثر  عوامل  از  شهروندان  رضایت مندی  میزان 
پرداخته اند. بررسی نتایج نشان داد که میزان رضایت مردم از منظر 
شهری در وضعیت متوسط قرار دارد )Ahmadi et al, 2014(. مدیری 
ک بصری  و نوراللهی اسکویى، در مطالعه ای به بررسی و ارزیابى ادرا
پژوهش  نتایج  و  پرداخته اند  تهران  حسین  امــام  میدان  فضایى 
ک فضایى افراد، عمومًا از نظر مادی و احساسی،  نشان داد، ادرا
ک معنایى یعنی تفسیر  تشابهات بسیاری با یکدیگر دارند اما ادرا
Modiri and Noorollahi Os-( و ارزیابى آنها متفاوت خواهد بود 
koee, 2014(. در مطالعه ای فیضی و اسدپور، فرآیند بازآفرینی منظر 
میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعامالت اجتماعی شهروندان 
که اصول  نتیجه رسیدند  این  به  آنها  ــد.  قــرار دادن بررسی  مــورد  را 
طبیعی  مؤلفه  سه  در  می توان  را  شهری  میادین  منظر  بازآفرینی 
انسان  ساخت و انسانی ارائه داد )Faizi and Asadpour,2013(. با 
گرفته، در این پژوهش سعی  توجه به تحقیقات و مطالعات صورت 
شده، مؤلفه ها و ابعاد منظر خیابان های شهری شناسایى و اولویت 
هر یک نسبت به مکان های مورد مطالعه از دیدگاه شهروندان مورد 

گیرد بررسی و تحلیل قرار 

2. روش پژوهش
)ترکیبی(  کیفی  و  کمی  حاضر  پژوهش  تحقیق،  ماهیت  لحاظ  از 
خوانش  بــا  مرتبط  نتایج  بــررســی  و  مطالعات  کــه  زیــرا  مــی بــاشــد؛ 
کیفی  روش  اتخاذ  حاصل  شهری  خیابان های  منظر  مؤلفه های 
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بوده و در نهایت با تدوین چارچوبى مفهومی و تحلیل آن در قالب 
به   ،)ANP( شبکه  تحلیل  فرآیند  مــدل  از  استفاده  و  پرسشنامه 
کرده است. روش تحقیق در روند  کمی سوق پیدا  سوی روش های 

پژوهش حاضر مطابق )نمودار 1( می باشد.
این پژوهش از نظر "متدلوژی تحقیق" پژوهشی "کیفی"، به لحاظ 
"تکنیک  نظر  از  نهایت  در  و  "پژوهش_کاربردی"  تحقیقی  "هــدف" 
به  که  است  کتابخانه ای_اسنادی"  و  "میدانی  پژوهشی  تحقیق" 
ارتباط با خوانش عناصر و ابعاد منظر  تدوین الگویى مفهومی در 
به  مـــدارک  و  اســنــاد  ابـــزار  طریق  از  و  ــردازد  مــی پ شهری  فضاهای 
آزمــون و تحلیل  اقــدام می نماید و در آخر نیز برای  تبیین موضوع 
چارچوب مفهومی ارائه شده، داده های حاصل از پرسشنامه های 

خبره توسط نرم افزار Super Decision و مدل فرآیند تحلیل شبکه، 
گروه های سنی  تحلیل شده است. در این تحقیق جامعه آماری، 
کن در شهر همدان می باشد. این افراد عالوه  و جنسی مختلف سا
که به صورت تصادفی  کاربران فضا نیز می باشند  کن بودن،  بر سا
گردیدند. تعداد جمعیت پرسش شونده در محدوده مورد  انتخاب 
کوکران از 116 نفر پرسش  که بر اساس فرمول  مطالعه 166 نفر بودند 
شهرسازی  و  معماری  متخصصان  تعداد  همچنین  گرفت.  انجام 
کوکران 67 نفر به صورت تصادفی  که بر اساس فرمول  81 نفر بودند 
گردیدند. در این تحقیق به منظور بررسی نظر، دیدگاه و  انتخاب 
که از طریق پرسشنامه مورد پژوهش قرار می گیرند، از  بینش افرادی 

پرسشنامه خبره مختص مدلANP استفاده شده است. 

نمودار 1: روش تحقیق در روند پژوهش

3. مبانی نظری
3.1. مفهوم منظر شهری 

کالن منظر شهری را هنر یکپارچگی بخشیدن بصری و ساختاری 
که محیط شهر  به مجموعه ساختمان ها، خیابان ها و مکان هایى 
را می سازند، تعریف می کند و آن را هنر چگونگی برقراری ارتباطات 
 .)Cullen, 1961( کالبد شهر می داند اجزای مختلف سازنده  بین 
را  شهری  منظر  کالبدی  ابعاد  بیشتر  شهری  منظر  از  کالن  دیدگاه 
کید وی بیشتر بر جنبه های بصری و عینی منظر  شامل می شود. تأ
کــی، فیزیکی و عملکردی  کوین لینچ سه عامل ادرا شهری است. 
 .)Rezazadeh, 2007: 23( می داند  اهمیت  با  شهری  منظر  در  را 
ابعاد منظر شهری  را به  کــی  کالن، جنبه ادرا با تأیید نظریات  وی 
طراحی  مفاهیم  نامه  "واژه  فرهنگ  در  بهزادفر  می کند.  اضــافــه 
شهری" اجزای تشکیل دهنده منظر شهری را در سه بخش عوامل 
کالبدی، غیرکالبدی و فعالیت های انسانی مورد بررسی قرار می دهد 
که اطالعات  کزاد منظر را به عنوان فرستنده  )Behzadfar, 2008(. پا
آن  اجــزای  و  کرده  تعریف  می نماید،  مخابره  انسان  به  را  متفاوتی 
Pak- کالبدی و انسانی تقسیم می کند  )را به دو دسته فیزیکی / 
معرفی  فرم  ملموس  و  متجلی  بخش  را  منظر  گلکار   .)zad, 2006
که  چیزهایى  معنایى  و  کارکردی  بصری،  تبلور  آن  در  که  می کند 
فضا را شکل می دهند، دیده می شود )Golkar, 2006(. منصوری 
ک  که به واسطه ادرا منظر شهری را فهم شهروندان از شهر می داند 
کالبدی شهر( و تداعی معانی مرتبط با )ابعاد  نمادهای آن )ابعاد 
ذهنی و خاطره ای( صورت می گیرد و اهداف سه گانه منظر شهری 
می کند  معرفی  عملکردی  و  فرهنگی_هویتی  زیباشناختی،  را 
مطالعات  در  تیموری  و  فرهودی   .)Karimimoshaver, 2010: 93(
محرک های  از  مــجــمــوعــه ای  را  شــهــری  محیط  یــک  منظر  خـــود 
شکل گیری  در  که  می دانند  مصنوع(  و  طبیعی  )عوامل  محیطی 

همراه  به  جامعه  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  ساختارهای  آن، 
الگوها و هنجارهای غالب در آن جامعه نقش اساسی را ایفا می کند 
)Farhoodi and Timuri, 2010(. سوآفیلد نیز در دسته بندی خود، 
و منظر ذهنی دانسته است  منظر را واجــد دو گونه منظر عینی 
)Swaffield, 2005(. منظر عمومی شهر )مانند خیابان ها، پارک ها، 
میادین، حاشیه رودخانه ها و... ( شامل دو دسته عوامل عینی و 
ذهنی هستند. عوامل عینی در بر دارنده مجموعه عوامل طبیعی 
و مصنوع مانند فرم ابنیه، جداره های شهری و طبیعی، تجهیزات 
شهری، فضاهای باز و پوشش های طبیعی هستند. عوامل ذهنی 
نیز شامل رویدادهای فرهنگی، حوادث تاریخی، خاطرات، روابط، 
 Faizi and( تعامالت انسانی و رویدادهای فردی_جمعی می باشند
Asadpour, 2013(. فیضی مؤلفه های منظر عمومی شهر را حاصل 
و  کنش متقابل سه مؤلفه، محیط ساخته شده، محیط طبیعی 
که در دو دسته عوامل عینی و ذهنی شکل  محیط انسانی می داند 

می گیرند )تصویر 1(. 
طبق تعاریف محققان و اندیشمندان این حوزه می توان ابعاد منظر 

کرد ) جدول 1(. شهری را طبق جدول زیر دسته بندی 
منظر شهری، ماهیتی اســت که به واسطه فعالیت های انسانی 
و همراه شدن آن با کالبد در طول تاریخ پدید می آید و در ذهن 
شهروندان تفسیر می شود؛ این ابعاد ذهنی ممکن است فردی 
و یا جمعی باشند. منظر شهری در آغــاز امــری عینی است که به 
کیفیت ظهور عوامل فیزیکی شهر موجودیت می یابد و به  واسطه 
سبب گذشت زمان و تکرار شدن، به عنصر مشترك پیوند دهنده 
افراد جامعه بدل می گردد. از آنجا که منظر شهری، کالبد و کیفیت 
شهر را توأمان در بر می گیرد، می توان ادعا نمود که ادراك شهر همان 
گرچه منظر شهری در ابتدا از طریق  تفسیر منظر شهری اســت. ا
کالبد و احساسات درك می شود، اما آنچه بدان معنا می بخشد، 
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ذهنیت شهروند است. منظر شهری نه خاطرات صرف است )غیر 
محسوس_ذهنی( و نه کالبد صرف )محسوس_عینی(. پدیده ای 
کــه از تعامل ایــن دو در شهر حــاصــل مــی شــود؛ پــدیــده ای  اســت 

عینی ذهنی )Atashinbar, 2009( )تصویر 2(.
در این پژوهش بر اساس تعاریف و ابعاد مفهومی منظر شهری ارائه 
شده توسط اندیشمندان مختلف، منظر شهری در دو بعد عینی 
و ذهنی و سه مؤلفه: 1- زیباشناختی )عینی_ذهنی(، 2- معنایى_
زیر  جــدول  طبق  و  طبقه بندی  عملکردی_فعالیتی   -3 و  کــی  ادرا

معرفی می شود )جدول 2(.
3.2. مؤلفه زیباشناختی )عینی_ذهنی( منظر شهری

زیبا از مصدر زیبیدن دارای معانی چون زیبنده، شایسته، نیکو، 
کیفیت  جمیل، خوش نما و آراسته است. زیبایى نیز یعنی حالت و 
کی  که همراه عظمت و پا که عبارت است از نظم و هماهنگی  زیبا 

به  را  انسان  و تمایالت عالی  در شیئی وجود دارد و عقل و تخیل 
 Afhami and(تحسین وا مــی دارد و لذت و انبساط پدید مـــی آورد
زیبایى موضوع یا مفهوم و یا حقیقتی   .)Alizadeh, 2011: 57
که تمایل انسان به آن با خمیره او سرشته شده و بنا به تعبیر  است 
عالمه طباطبایى انسان نفطور به حب جمیل است. قدیمی ترین 
آثار فالسفه، زیبایى را همراه با حقیقت و خوبى، سه اصل جهانی 
Naghiza-( و احترام همه انسان ها معرفی می نماید دمور عالقه 
از ســده هیجدهم به ایــن ســو، زیبایى شناسی به   .)deh, 2002
عنوان یك علم، بر آن شد که راه علوم طبیعی را پیش گیرد و مانند 
فیزیك، شیمی یا زیست شناسی با روش های این علوم عمل نماید. 
ولی مشخص شد که زیبایى شناسی برخالف علوم طبیعی، تأثیر 
عاطفی دارد و نمی توان آن را در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار داد. 
از یك طرف، زیبایى شناسی همانند روان شناسی، با حاالت و عوالم 

جدول 1: ابعاد مفهومی منظر شهری از دیدگاه نظریه پردازان مختلف 

ح شدهاندیشمندان ابعاد منظر شهری مطر
Lynch, 1960کی، فیزیکی، عملکردی ادرا
Cullen, 1961بصری و ساختاری

Sharifian thani, 2001عوامل طبیعی، عوامل مصنوعی
Swaffield, 2005عوامل عینی، عوامل ذهنی

Pakzad, 2005فرم، عملکرد، معنا
Golkar, 2006عوامل عینی ، عوامل ذهنی و عوامل عاطفی

Mahmoudi ,2006پایداری، هویت، زیبایى، وحدت
Abdullah Khan, 2006کالبدی، فضایى، فعالیتی، هویتی، محیطی بصری، 

Rezazadeh, 2007بصری، عملکردی، معنایى
Behzadfar, 2008کالبدی، عوامل غیرکالبدی، فعالیت های انسانی عوامل 

 Mansouri, 2009 & Karimimoshaver, 2010زیبایى شناختی، فرهنگی، عملکردی، هویتی
Farhoodi and Timuri, 2010عوامل طبیعی و عوامل مصنوعی

Kiani and Sardari, 2011کالبدی، بصری، فرهنگی

Faizi and Asadpour, 2013 ،عینی)عواملی طبیعی و مصنوع(، ذهنی)رویدادهای فرهنگی، حوادث تاریخی، خاطرات، روابط
تعامالت انسانی(

  )Faizi and Asadpour, 2013( :تصویر 1: عوامل و مؤلفه های تشکیل دهنده منظر شهری. مآخذ
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)Atashinbar, 2009( :تصویر 2: منظر شهری پدیده ای عینی_ذهنی.  مآخذ

جدول 2 : ابعاد و مؤلفه های ارزیابی منظر خیابان های شهری

ابعاد و مؤلفه های منظر شهری

عوامل ذهنیعوامل عینی

کیمؤلفه عملکردی_فعالیتیمؤلفه زیباشناختی ) عینی_ذهنی ( مؤلفه معنایی_ادرا

درونی انسانی )یعنی ادراك و عاطفه، غم و شادی، زیبایى و اراده 
و غریزه( سروکار دارد و از طرف دیگر، مفهوم و احکام آن به شدت 

.)Youssefian, 2000( نسبی است
زیباسازی شهری فرایند توسعه ویژگی های بصری اســت که در 
فضای شهر صورت می گیرد )آرایش و پیرایش چهره شهر(. عملیات 
زیباسازی فرایندی است که به توسعه کیفی فضای شهر و ارتقای 
شهر سالم،  کیفیت زنــدگــی شهری مــی پــردازد تــا بــه شکل گیری 
فرهنگی و انسان مدار برسد. شهری زیباست که بر اساس شرایط 
محیطی و نیازهای انسانی به صــورت منطقی و متناسب شکل 
گرفته باشد. شهری که به کیفیت زندگی و روح و روان انسان احترام 
امــروزه زیباسازی فرآیند آفرینش هنری و   .)Crow,2006( بگذارد 
منظر شهری دانسته می شود  و  در محیط  ارتقای کیفیت زندگی 
که هنرمند در آن، فرهنگ، ارزش ها و باورهای جامعه را در معرض 
و بهبود منظر پیِش  دیــد عموم قــرار داده و اسباب حفظ بصری 
روی افراد را فراهم می نماید. از این دیدگاه، بناهای معماری، انواع 
هنرهای تجسمی، گرافیك، آثار حجمی، نقاشی دیواری، تبلیغات 
انبساط  عــالوه بر  محیطی و مبلمان شهری در فضاهای شهری 
بر  خاطر شهروندان، مورد استفاده آنان نیز قرار می گیرند. افــزون 
کید  کیفیت محیط و فضاهای عمومی تأ آن، زیباسازی بر ارتقای 
تا تعامل اجتماعی را تسهیل کــرده و هویت کالبدی شهر و  دارد 
هویت اجتماعی شهروندان را تحکیم بخشد. در این راستا فرایند 
کن، معابر، میادین و  زیباسازی به ساماندهی، بهسازی و احیای اما
کارگیری  یادمان های تاریخی و فرهنگی می پردازد. در حقیقت با به 
علم زیباشناسی می توان آشفتگی در رنگ، مصالح، کف سازی، خط 

.)Galenoi and Tadaion, 2010( آسمان و موارد دیگر را اصالح کرد
بررسی رویکردهای موجود در رابطه با ماهیت زیبایى شناسی 
نشان می دهد، دو رویکرد کلی وجود دارد: عینی و ذهنی. در مورد 
ذهنی و یا عینی بودن زیبایى، نظرات زیادی ارائه شده و در این 
قضاوت زیباشناسانه مربوط به فرستنده یا تعبیری توسط  که 
گیرنده است، نظرهای مختلفی وجود دارد. تالش های بسیاری به 
منظور پر کردن خأل ناشی از تفکر جدایى عینیت و ذهنیت توسط 

برخی همچون هوسرل، هایدگر و به خصوص نوربرگ شولتز صورت 
گرفته است تا بتوان براساس پدیدارشناسی، عینیت و ذهنیت را با 
 Aesthetic هم در مورد “چیزها ”به کار برد. اما آنچه امروزه از کلمه
)زیبایى شناسی( برداشت می شود، مبتنی بر ابعاد  ترجمه آن  یا 
عینی و ذهنی زیبایى است. بررسی ها نشان می دهد، در رابطه با 
این دو رویکرد در منظرشهری، در ابتدا رویکرد عینی و پس از آن 
رویکردهای ذهنی مورد توجه بوده است. برای نمونه پیتورسك با 
کیدی معمارانه برجنبه های بصری_هنری منظر از جمله توجه به  تأ
کثرت و تنوع، مقیاس انسانی، طبیعت گرایى و نظمی ارگانیك در 
فرم و ترکیب رنگ، توسط افرادی چون زیته، گیبرد و هالپرین رواج 
که به تدریج  می یابد)Amin Zadeh, 2010:4(. این در حالی است 
گرایانه  کیدات عینی و احساسی و تخصص  زیبایى شهری از حوزه تأ
مربوط به کیفیات بصری یعنی فرم، رنگ و بافت به حوزه مطالعات 
استفان کاپان،  ذهنی از محیط شهری انتقال یافت.  کـــی/  ادرا
معتقد است اطالعات مردم و میزان آشنایى با منظر، جهت یابى 
 Kaplan,( کید دارد تأ و کشف اطالعات جدید در ترجیح زیبایى 
1987(. مطالعات کاپالن نشان می دهد، ترجیحات زیبایى شناختی 
ــراد نسبت به مکان  ذهنی اف را نمی توان جــدا از بررسی مفاهیم 
عواطف شخصی و پیش  دانست، چرا که ادراك زیبایى همراه با 
زمینه ذهنی فرد در ارتباط است )Kaplan & Kaplan, 1991(. نول 
کی است که از مرحله  معتقد است شناخت زیبایى، فرآیندی ادرا
عملکرد ذهنی و فعالیت حواس تا مرحله فعالیت های عملی و بروز 
گستره این فرآیند ادرا کی  الگوهای رفتاری ادامه می یابد. او برای 
چهار سطح مختلف ادراك زیبایى شناختی قائل می شود که عبارتند 
از: سطح ادراك حسی، ادراك معنایى، سطح ادراك نشانه ای و سطح 

.) Nohl, 2008:224( ادراك نمادین
می یابد  معنی  پیرامون  و  محیط  با  ارتباط  در  معماری  در  زیبایى 
و  نشانه ها  معنا،  ک  ادرا یعنی  زیبایى  ک  ادرا از  مهمی  بخش  و 
که در ترجیحات زیبایى شناسی واجد اهمیت  نمادها، عالوه بر آن 
مکان  با  بیننده  ارتباط  خصوصیات  کننده  مشخص  خــاص انــد، 
زیبایى شناختی  برخی   .)Amin Zadeh, 2010:5( می باشند  نیز 
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و نمادین مطرح می سازند  بعد فرمی  را در دو  در محیط مصنوع 
همچون  را  اســت  محیط  هندسی  ساختار  به  مربوط  که  آنچه  و 
رنگ  پیچیدگی،  و  مقیاس  ریتم،  تناسبات،  اشکال،  تأثیر  و  نقش 
و ... را شامل بعد فرمی زیبایى شناسی می دانند )Lang, 1987( و 
بعد نمادین زیباشناختی را به درک معانی از محیط توسط مردم 
ارتباط می دهند. زیبایى شناسی فرمی شامل وجه محسوس فضا 
کیفیت  کالبد فضا یا ترکیب بندی،  و مواردی همچون چشم نوازی 
عامل   .)Rezazadeh, 2007:20( می شود  شامل  را  مصالح  و  رنگ 
که در میزان  کالبدی شهر از جمله عواملی هستند  زیبایى و عناصر 
خوشایندی و جذب مردم به سوی فضاهای عمومی و شهری نقش 
موثر و بسزایى دارند )lokaitou-sideris&Banerjee,2006:277(. از 
ویژگی های عوامل زیبایى وکالبدی در محیط های شهری می توان 
 )Lynch&Hack,1985( وحدت، خوانایى  چون  شاخص هایى  به 
تعیین و یکپارچگی فضا، ابعاد و تناسبات، فرم، هندسه، مصالح، 
محصوریت، جزئیات طراحی بدنه ها و پیوستگی کالبدی اشاره کرد 

 .)Pakzad, 2005(
ایجاد دید و منظر زیبا و امکان لذت بردن، از آن جمله جنبه های 
به  که   )Gehl,1987( است  شهری  فضاهای  منظر  زیبایى شناسی 
کالبدی منظر  باید شاخص های زیبایى و عناصر  منظور خلق آن 
فضاهای شهری را شناخت. در زمینه زیبایى عناصر شهری مطالعه 
» جک نسر« درخور توجه است، وی زیبایى در محیط های شهری 

را در ابعاد و شاخص های زیر معرفی می نماید:
مقیاس،  ریــتــم،  تناسبات،  شکل،  شامل  فــرمــال:  زیبایى  ــف_  ال  
پیچیدگی، رنگ، نورپردازی، سایه، نظم، سلسله مراتب، ارتباطات 
می توان  که  هستند  شگفتی  و  سازگاری  ــوآوری،  ن ابهام،  فضایى، 
در سه محور محصوریت، پیچیدگی و نظم آن را مورد مطالعه قرار 
که  داد، ب_ زیبایى سمبلیک: معنا و محتوای )ضمنی مستقیم( 
ناشی از نوع و عملکرد و سبک است  و در قالب محورهای طبیعی 
کاربرد و سبک بنا قابل طرح است  بودن، حفظ و نگهداری، میزان 
که این سطح از زیبایى به چگونگی طراحی و  و ج_ زیبایى طرح: 
 .)Nasar,1994:37-41( یا غیرمعمول بودن آن اشاره دارد معمول 
که در تعریف زیبایى نقش  از سویى عناصرکالبدی منظر شهری را 
بــام و زمین تقسیم  ــد مــی تــوان در سه دسته جـــداره،  مهمی دارن
که عبارتند از 1_ منظر سیمای بام: سیمای بام از دید ناظر در  کرد 
آسمان  خط  میان  که  است  عناصری  مجموعه  سیمای  برگیرنده 
کالبد جداره با آسمان  و خط پایه _ مرز باالیى جداره  مرز جدایى 
کالبدی،  قائم _ جای دارد، 2_ سیمای جداره شهری: از بین عناصر 
جداره های شهری مهمترین نقش را در تعریف منظر شهر برعهده 
کالسیک شهری در وهله نخست  کی یک فضای  کیفیت ادرا دارند. 
از انتظام ناشی از نسبت ابعاد و اندازه دو عنصر مهم متشکله فضا _ 
ک فضاها در نسبت های متنوعی  جداره وکف _ نشأت می گیرد. ادرا
کف، درحوزه های متنوعی صورت می گیرد. در  از ابعاد جداره ها و 
آنها به شمار می رود  قابل بحث ترین  این میان حس محصوریت 
معرف  زمین   _ زمین  سیمای   _3 و   )Carmona, 2003:149-158(
منظر بستر فضای شهری و مجموع عناصر طبیعی و مصنوعی جای 
تقسیم بندی  یک  در   .)Carmona, 2003:159( است  درآن  گرفته 

که آلدورسی )معمار ایتالیایى( انجام داده، عناصر تشکیل دهنده 
منظرکالبدی شهر را به دو قسمت به شکل زیر دسته بندی می کند: 
الف _ عنصر انسان ساخت که به دو گونه عناصر ثابت و عناصر متغیر 
که شهر  کالبدی  _ عناصر طبیعی، بستر  تفکیک است و ب  قابل 
 .)Rossi،1984( با عوامل طبیعی تعریف می شود اشغال می کند و 
کالبدی منظر شهری را همانند آلدورسی  کزاد نیز عناصر فیزیکی و  پا
کرده و اجزای  به دو قسمت عناصر طبیعی و مصنوع طبقه بندی 
کف،  بدنه های شهری،  را  تشکیل دهنده منظر فضاهای شهری 
نام می برد  گیاهی، آب و ...  مبلمان و تجهیزات شهری، پوشش 

 .)Pakzad, 2005(
همواره در بین کارشناسان مسائل شهری، زیباشناسی شهر از دو 
ُبعد کارکردی به  ُبعد کارکردی و بصری مورد مطالعه قرار می گیرد. 
ِاِلمان ها، مبلمان و  جنبه های عملکردی عناصر محیط، بناها، 
طراحی های منظر شهری می پردازد و عمومًا بر جسم شهروندان 
تأثیرگذار است. ُبعد بصری نیز به مقوله رنگ، فرم و ترکیب فضا و 
محیط می پردازد و غالبًا مؤلفه های روحی و روانی را مورد نظر قرار 
می دهد. کیفیت بصری می بایستی با سایر عوامل محیط به رقابت 
بپردازد تا بتواند زیبایى خود را نشان دهد و حتی برتر از آنها باشد. 
بخشی از سالمت و شادی انسان ها در گرو کیفیت فضاهای شهری، 
تعامل و ارتباطات اجتماعی_روانی ناشی از تأثیرات زیباشناختی 
است. مظاهر زیبایى منظر شهری عبارتند از رنگ و نور، فرم، مواد 
که البته تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فرهنگ را  )جنس(؛  مصالح  و 

 .)Golany,2011:126( نمی توان در کاربرد آنها نادیده گرفت
کی 3.3. مؤلفه معنایی_ادرا

بــرای  را  معیار  هفت  شــهــر"،  خــوب  شکل  "تــئــوری  در  لینج  کوین 
معنی،  ســرزنــدگــی،  مــی کــنــد؛  مــطــرح  شهر  خــوب  شکل  سنجش 
هر  وی  عــدالــت.  و  کــارایــى  اختیار،  و  نظارت  دسترسی،  تناسب، 
یک از این معیارها را با معیارهای ریزتری توضیح داده و سنجش 
اســت:  عــنــوان  زیــر  پنج  شامل  معنی،  سنجش  معیار  می نماید. 
ساختار، هویت، شفافیت، سازگاری و خوانایى. هویت و ساختار از 
اجزای شکلی معنی به حساب می آید. این دو جنبه، جنبه هایى 
که به ما امکان می دهند فضا و زمان  از شکل را توضیح می دهند 
 Atashinbar,( کنیم  معرفی  خود  الگوهای  قالب  در  و  شناخته  را 
دانست  "معنی"  معادل  را  هویت  می توان  عبارتی  به  و   )2009: 51
با  مکان  آن  تمایز  و  مکان  یک  تشخیص  معادل  را  آن  در شهر  و 
مربوط  )Atashinbar, 2009:52(. هویت  نمود  قلمداد  دیگر  مکان 
ــاره محیط  افــراد چیزی درب به  که  به شخصیت های مکانی است 
که یک مکان دارا  اجتماعی می گویند؛ آن چیزی است  و  کالبدی 
جای  نه  و  دارد  تعلق  موقعیتش  به  حدی  تا  که  زمانی  می باشد، 
دیگری )Dougherty, 2006( و هویت مکان تشکیل شده از تصویر 
ذهنی، تولید تجارب، تفکرات، خاطرات و احساسات بى واسطه و 
 .)Relph,1976:59( تفسیر هدفمند از آنچه هست و آنچه باید باشد
هر مکان قابل شناسایى، دارای محتوای منحصر به فرد و الگوها 
با  آن  شناسایى  می شود.  بیان  مکان  آن  روح  که  است  روابطی  و 
استفاده از نمادها و نشانه ها در محیط های ساخته شده صورت 
نوعی  مکان  هویت  حــال،  درعین   .)Yuen,2005:198( می گیرد 
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دلبستگی عاطفی با مکان بر پایه اهمیت نمادین مکان، به عنوان 
که به زندگی فرد، هدف و معنا  ظرف عواطف و احساسات نیز است 
می بخشد )Williams &Vaske,2003:830(. هویت مکانی، بخشی 
که در اثرتجربه مستقیم با محیط فیزیکی  از هویت شخصی است 
رشد می یابد. بنابراین بازتابى از وجوه اجتماعی و فرهنگی مکان 
است )Walmesli, 2011:59( و مجموعه ای از شناخت هایى است 
کالبدی زندگی اش به دست آورده است؛  که فرد نسبت به محیط 
و  معناها  ارزش هــا،  نظرها،  احساس ها،  ایده ها،  خاطرات،  شامل 
تجربه هایى که به محیط کالبدی زندگی روزمره اش مربوط می شود. 
کلی شناخت است،  فرایند شکل گیری هویت مکانی مشابه فرایند 
کالبدی آنها را درقالب مفاهیمی  یعنی فرد طی تجربه محیط های 
انتزاعی به ذهن می سپارد تا مبنای بازشناسی تجربه های بعدی 
قرار بگیرد )proshansky,1983:59(. با توجه به رویکرد این پژوهش 
کالبدی  غ از سایر بعدهای آن بیشتر روی هویت  هویت مکانی فار
را  بصری  و  کالبدی  هویت  می کند،  بحث  شهری  منظر  بصری  و 
کالبدی  کلی به این صورت تعریف نمود: هویت  می توان در حالت 
که جسم شهر" یا مکانی"را از  به معنای صفات و خصوصیاتی است 
کرده و شباهتش را با خودی آشکار می کند. این صفات  غیر متمایز 
که جسم شهر یا "مکان" در عین حفظ تداوم  گونه ای باشند  باید به 
زمانی، در حال تحول و تکامل نیز باشند و نهایتًا به پیدایش یک 
از  یکی  راستا  این  در   .)MirMoqtdaie, 2003:37( شوند  منجر  کل 
که موجب درک هویت در محیط مصنوع می شود، نگاه  مــواردی 
که این  به آثار به مثابه ابزار شناخت و فهم مکان است؛ به صورتی 
باشد  به یک مکان  آثــار ساخته شده  و  انسان  تعلق  فهم موجب 

  .)Karimimoshaver, 2010:93(
که فرد در ذهن خود  در این بین عامل زمان، تجارب و خاطراتی 
طوری  به  می کنند.  ایفا  مؤثری  نقش  مکان  درک  و  معنا  در  دارد، 
که دیگران تجربه درازمدت  که تعامل عاطفی و معنایى پس از آن 
یا قوی با یک مکان دارنــد، اتفاق می افتد و در این فرایند، مکان 
امر  ایــن  که  )Gifford:2002(؛  می یابد  فــرد  بــرای  وسیعی  معنای 
که در یک مکان  برخاسته از خاطرات دوران رشد و ارتباطی است 
واقع  در   .)Riley,1992:19( صرف مکان  فقط  نه  و  می افتد  اتفاق 
میزان  به  ارتباط  این  و قدرت  با مکان خاص  فرد  تعاملی  گذشته 
معنادار بودن آن تجربه بستگی دارد. هر چه تجربه یا نحوه دریافت 
 .)Milligan,1998:31( مهم تر باشد، این ارتباط قوی تر خواهد بود
شناخت فردی از شهر شامل فرآیند "تصویرپذیری" محیط شهری 
شهر  خوانایى"  تحت تأثیر"  خود  نوبه  به  نیز  تصویرپذیری  اســت. 
است )Montgomery,2003:298(. در پى این روند هر فرد تصویری 
از شهر را خلق می کند و چارچوبى برای ارجاع ذهنی خود می سازد. 
ایجاد  "هویت"  و  ذهنی"  "تصویر  بین  تفاوتی  است  الزم  اینجا  در 
که مردم از یك  که " تصویر" مجموع برداشت هایى است  کرد، چرا 
که  شهر دارند، اما "هویت" مربوط به تاریخ و شرایط محیط است 
به طریق  نیز  اســت. مونتگمری  تمایز عجین شده  از  با درجــه ای 
به  مکان  یــك  کــه  آنچه  ــع  واق )در  محل  یــك  هــویــت"   " بین  مشابه 
صورت واقع است( و " تصور" محل ) امتزاجی از این هویت با آنچه 
گون از آن ادراك می کنند و با احساسات خود می آمیزند(  گونا افراد 

کتر یا شخصیت  کارا تفاوت قائل است. به عبارت دیگر، هویت به 
کتر نسبتًا ضعیف است،  کارا که این  شهر مربوط می شود و جایى 
اســت، مطلوب  از شهر ممکن  متفاوت  یا  ایجاد یك تصویر جدید 
هویت  شکل گیری  ــت  اس ممکن  تصویر  ایــجــاد  بنابراین  بــاشــد. 
به  مــربــوط  ادبــیــات   .)Mccarthy,2012:246( نماید پــى ریــزی  را 
از  استفاده  با  مرتبط  و  شهری  کز  مرا در  هویت  قاعده مندسازی 
سازوکارهای زیبایى شناسی و یا آثار مصنوع، به دو دسته تقسیم 
آثار  و  شــده  ساخته  فــرم  به  که  ادبیاتی  نخست  دسته  می شوند. 
فیزیکی مصنوع، به ویژه معماری اشاره دارند و دسته دوم مباحث 
که  که تالش می کنند تا نشان دهند  بازاریابى و برندسازی مکان، 
چگونه می توان سرمایه های فرهنگی و زیبایى شناسی را با هدف 
ارتقای یك شهر  و  ترفیع  اقتصادی، در جهت  منافع  به  دستیابى 
شهری  )Mccarthy,2012:249(. مکان های  کرد  هدایت  و  بسیج 
کاربران و شهرندان انتقال می دهند  خوب، معنا و هویت را بروز و به 
محل  در  ریشه  مکان  معانی  گرچه   .)Montgomery, 2003: 295(
فیزیکی و فعالیت درون آن دارد اما تنها محصول این عوامل نیست 
کننده  انسان به عنوان ناظر و استفاده  اولیه و تجربه  انتظارات  و 
فضا نقش عمده ای دارد )Relph,1976(. ما بر محیط اثر می گذاریم 
و از آن تأثیر می پذیریم، برای ایجاد چنین ارتباط متقابلی بایستی 
کنیم )Carmona,2003(. راپاپورت  محیط را مشاهده و آن را درك 
ارتباط و وصل  برای  کلیدی  فرآیند  ادراك یك  که  توضیح می دهد 
که به انسان و محیط مربوط  نمودن مردم در محیط پیرامون است 
است. به طور خالصه می توان گفت، مردم یك فضا را از طریق دیدن 
که  و فهم اطالعات حاصل از محیط شهری درك می کنند، در حالی 
 Yokr( شناخت نیازمند تفکر، تدبیر و نگه داشتن اطالعات است

 .)Lai et al,2013:611
3.4. مؤلفه عملکردی_ فعالیتی

و  کیفیت  بر  می توانند  عمومی  فضاهای  در  موجود  فعالیت های 
تأثیرگذار  فضاها،  این  در  تعامل  و  توقف  برای  مردم  جذب  کمیت 
از  وسیعی  دامنه  بروز  برای  زمینه هایى  عمومی  فضاهای  باشند. 
فعالیت های روزمره تا جشن های دوره ای، فردی تا جمعی و فعال 
گوش  کردن،  و غیرفعال را فراهم می آورند. فعالیت هایى مثل نگاه 
در  غیرفعال  و   فعال  مشارکت  و  سایرین  کــردن  تجربه  و  سپردن 
مکان، سبب سرزندگی مکان می گردد )Gehl, 1987(. در عین حال 
کاربری ها و عملکردهای پیرامون  بعد فعالیتی فضاهای عمومی با 
جاذب  عملکردهای  میزان  هرچه  دارد؛  مستقیم  ارتباط  محیط 
گونی  گونا و متنوع در فضاهای شهری بیشتر باشد، میزان تنوع و 
بیشتر   )Loukaitou – sideris & Banerjee, 2006( نیز فعالیت ها  
عمومی  فضاهای  فعالیتی  برنامه ریزی  در  گونی  گونا بود.  خواهد 
گردد.  گروه های مختلف در مکان  می تواند زمینه ساز حضور افراد و 
ِگل در یک تقسیم بندی، فعالیت های هر روزه انسان ها در فضای 
و  انتخابى"  "فعالیت های   ، ضـــروری"  "فعالیت های  به  را  شهری 
ضروری"  "فعالیت های  می کند.  تقسیم  اجتماعی"  "فعالیت های 
آنهایى هستند که حالتی کمابیش اجباری دارند )رفتن به مدرسه یا 
کسی ماندن و توزیع نامه(. به بیان  سرکار، خرید، منتظر اتوبوس یا 
گزیر به شرکت جستن  که به درجات مختلف نا دیگر فعالیت هایى 
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کمترین  گل این فعالیت ها  در آنها هستیم )Gehl, 1987:3(. به باور 
تأثیرپذیری را از محیط پیرامون دارند. "فعالیت های انتخابى" زمانی 
صورت می پذیرند که تمایل به انجام آنها وجود داشته باشد و زمان 
و مکان نیز فراهم آور زمینه ای مساعد باشند. از میان این فعالیت ها 
می توان به پیاده روی، نشستن در پارک برای استفاده از هوای تازه 
کرد. این فعالیت ها تنها در صورت  یا لذت بردن از نور آفتاب اشاره 
خ می دهند.  مطلوب بودن شرایط فیزیکی و جوی محیط بیرون ر
که بیش از هر  "فعالیت های اجتماعی" در  بر دارنده آنهایى است 
چیز وابسته به حضور دیگران در فضای عمومی است؛ همانند بازی 
کودکان، دیدارها و گپ های کوتاه، انواع مختلف فعالیت های گروهی 
ارتباطات  اجتماعی،  فعالیت های  حالت  گیرترین  فرا سرانجام،  و 
منفعل مانند دیدن ساده و یا گوش دادن به مردم. شاید ارتباطات 
ِگل  کم اهمیت به نظر برسد، اما به نظر یان  منفعل از نظر برخی 
از  پیچیده  تعامالت  سایر  بــرای  الزم  شرط  عنوان  به  کنش ها  این 
کــار و  اس.   .)Gehl, 1987:5-11( اســت بــرخــوردار  ــادی  زی اهمیت 
 )Public Space( همکارانش، در مقاله ای با عنوان فضاهای عمومی
از این ارتباطات غیرفعال و فعال با عنوان درگیری فعال و غیرفعال با 
که پرداختن به آن به تشخیص دقیق تر تفاوت  محیط یاد می کنند 
  Engageکمک می کند. فعل کنش فعال و غیرفعال اجتماعی  میان 
کردن است و معنای  کردن و مشغول  کسفورد به مفهوم جذب  در آ
گرفتار شدن است. درگیر، در لغتنامه  دوم آن مشارکت، وارد شدن و 
در  و  و سازگار است  موافق  نیز  و  و دچــار  گرفتار  به معنای  دهخدا 
گرفتار و مشغول معنی می دهد. در حوزه شهرسازی  فرهنگ معین 
که یک فرد جذب  که زمانی  کرد  از این واژه می توان چنین استنباط 
و مشغول یک فضا می شود و نسبت به نیازهای فیزیکی و روزمره، 
به شیوه عمیق تری با آن درگیر شود و با فعالیت ها و کنش های خود 
کند،  کالبدی را با نیازهای اجتماعی خویش همسو و سازگار  فضای 
خ داده است. درگیری غیرفعال   با فضا ر  Engagement  یا درگیری 
کردن به صحنه های پر تحرک مردم  گاه از نگاه  که فرد  لذتی است 
است،  غیرفعاالنه  و  غیرمستقیم  بــرخــوردی  چنین  می برد.  لــذت 
انجام دادن  یا  زدن  نه حرف  کردن همراه است،  نگاه  با  تنها  زیرا 
کافه های  کاری )Carr et al,2010:378 (. بالکن های رو به خیابان، 
کنسرت در فضای  محوطه باز، فعالیت های رسمی و اجراها مثل 
باز، رویدادهای ورزشی و جلوه ها و جذابیت های بصری فضا همه از 
که می توانند سبب درگیری غیرفعال شهروندان  مصادیقی هستند 
با محیط شوند. اما درگیری فعال یا مداخله فعال به معنای "تجربه 
مستقیم یک مکان و مردم داخل آن مکان" است. رکن این درگیری 
که برخی از مردم از نظاره  مشارکت در فعالیت هاست«. همان طور 
دیگران لذت می برند، برای برخی دیگر هم برقراری ارتباط مستقیم 
با آنها لذت بخش است. حاال چه این مردم برایشان غریبه باشند یا 

.)Carr et al,2010:381( گروه، تفاوتی نمی کند اعضای یک 
در مجموع فقدان ارتباطات اجتماعی _ چه به صورت فعال و چه 
غیرفعال _ به معنای عدم درگیری با محیط شهر بوده و حتی نبود 
زوال  از  نشان  در فضاهای شهری،  پایین  با شدت  ارتباطات  این 
که استفاده از چنین  زندگی شهری و روزمرگی روزافــزون دارد؛ چرا 
محمود  می پذیرد.  صورت  اجباری  نیازهای  برای  تنها  فضاهایى 

فضاهای  بیشتر  »چــون  می نویسد:  گونه  این  بــاره  این  در  توسلی 
گذشته تعلق دارند، بنابراین نباید  شهری با ارزش به دوران هــای 
که فضای شهری عنصری است قدیمی و شهر امروز بدان  کرد  گمان 
که آدمی از آنچه امروز  نیاز ندارد. چنین نیست مگر زمانی فرا برسد 
بگذراند،  خانه  در  قدری  را  شبانه روز  ساعات  شود،  تنهاتر  هست 
کانال هایى به نام خیابان و  کار و در  قدری را در راه خانه و محل 
َسف بارتر این 

َ
کند. ا کار سپری  مترو هدر بدهد و مابقی را در محل 

آپارتمانی  در  وقت  همه  الکترونیک،  جامعه  سیطره  در  که  است 
ک بدهد. یا حتی  کتاب و پوشا ک و  محبوس بماند و سفارش خورا
که این جز مرگ زندگی شهری  کار تحویل بگیرد و تحویل بدهد؛ 
ِگل رشد فعالیت های انتخابى و  نیست« )Tavasoli, 2007:7(. یان 
در نتیجه فعالیت های اجتماعی را در بستگی مستقیم با کیفیت این 
که فضای  فضاها و دعوت کنندگی آنها می داند.  از نظر او هنگامی 
کیفیت خوبى نباشد، تنها فعالیت های ضروری انجام  بیرون دارای 
می شود و مردم به سرعت به خانه هایشان باز می گردند. در چنین 
شرایطی مردم ماندن در فضای شهری را انتخاب نمی کنند. از ابعاد 
ِگل، در رابطه میان فعالیت و فضای شهری  که از دیدگاه  دیگری 
فضاهای  در  وقایع«  زمان  »مدت  و  وقایع«  »تعداد  دارد،  اهمیت 
زیرا  از عبارت »چیزی روی می دهد،  باره  این  او در  شهری است. 
و  رویدادها  کندگی  پرا او  می کند.  استفاده  می دهد«  روی  چیزی 
کرده و می نویسد: »فعالیت های انفرادی هرگز شانسی  مردم را نقد 
کردن، وسیع تر شدن و با معناتر شدن را پیدا نمی کنند  برای رشد 
 .)Gehl, 1987:68( »و بنابراین الهام بخش وقایع دیگر نخواهند بود
ِگل نیز از دیدگاه شهرسازانه بر  که دیده می شود، یان  همان طور 
کید می کند.  رابطه دو سویه میان زندگی روزمره و فضای شهری تأ
گرو  ِگل، عبور از روزمرگی و شکوفایى زندگی روزمره در  بنابر دیدگاه 
گرو طول مدت  رشد فعالیت های انتخابى و اجتماعی و این رشد در 

خ دادن آنها  در یک زمان و دریک فضاست.  وقایع و ر
اجتماعی،  ارتــبــاطــات  اشــکــال  وجـــود  لـــزوم  بــر  نیز  جیکوبز  جین 
کید  تأ شهری  مکان های  بــودن  فعال  و  اجتماعی  بــرخــوردهــای 
وسیله ای  را  خیابان ها  در  روزه  هر  فعالیت های  وجود  او  می کند. 
کسانی  همه  »فعالیت  می نویسد:  و  دانسته  دیگران  جذب  بــرای 
که تنها برای نوشیدن یا  که خریدشان را انجام می دهند و یا این 
خوردن در مکانی جمع شده اند، به خودی خود وسیله ای برای 
نگاه  جذابیت  از  او   .  )Lindholm, 2011:7( است«  دیگران  جذب 
که شهرسازان و  امری  انسان ها سخن می گوید،  بر دیگر  انسان ها 
در  شهروندان  که  می اندیشند  اشتباه  به  و  غافلند  آن  از  معماران 
ِگل اشکال  جست وجوی سکوت و نظم هستند. او نیز مانند یان 
شهری  فضای  سرزندگی  سبب  را  اجتماعی  ارتباطات  شــدِت  کم 
معنادار  و  مفید  جالب،  برخوردهای  که  آن  محض  »بــه  می داند 
کند، شهر خواهد  کاهش پیدا  بین شهروندان به روابط خصوصی 
کیفیت فضاهای شهری را در شکل بخشیدن به چنین  ُمــرد«. او 
کید  ارتباطاتی مؤثر می داند و بر تنوع و جذابیت عملکردی مکان تأ
جذابّیت  پــیــاده روهــایــش  طــول  در  خیابان  اســت  »الزم  می کند. 
تعدّد فروشگاه ها و مکان های عمومی را عرضه دارد و بعضی از این 
 Yokr Lai( »مکان ها باید در شامگاهان و شبانگاهان نیز باز باشند
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.)& Said & Kubota,2013
خوب )در  شهری  مکان های  در  می توان  فعالیت  اصلی  عنوان  با 
و  اصلی  کاربری های  از  تنوعی  با  مواجهه  انتظار  آن(  عام  معنای 
کلی،  دسته بندی  یك  در   .)Montgomery,2003( داشت  را  ثانویه 
کرد.  تقسیم  دسته  سه  به  می توان  را  شهری  فضای  کارکردهای 
کارکردهای اقتصادی هستند، به عنوان یك قاعده  دسته نخست 
کلی، بیشتر فضاهای شهری سرزنده و جذاب، مکان های برخوردار 
نسبت  و  شرکت ها  از  شبکه هایى  آنها  در  که  پیچیده اند  تنوعی  از 
کنندگان  مصرف  با  متوسط،  و  کوچك  بنگاه های  از  توجهی  قابل 
کسب وکارها در تجارتند. بر همین اساس مونتگمری  و نیز با سایر 
بخش  فعالیت  مــکــان هــایــى،  چنین  بطن  در  کــه  می کند  اشـــاره 
فرهنگ،  و  خالق  صنایع  قالب  در  بنگاه هایى  چنین  از  عمده ای 
خالق،  )Montgomery,2003(. صنایع  می رسد  نظر  به  بدیهی 
تصویری،  ارتباط  و  گرافیك  طراحی  تبلیغاتی،  عکاسی  موسیقی، 
گفت  نشرکتاب، مد، فیلم و تلویزیون را شامل می شود. می توان 
که صنایع خالق به طور بالقوه موجب افزایش فرصت های شغلی 
دوم  دســتــه   می شوند.  شهرها  اقتصاد  ارتــقــای  ترتیب  ایــن  بــه  و 
بیان  جیکوبز )1961(  می شود.  فضا  اجتماعی  کارکردهای  شامل 
که مرتبط  گرو مکانی است  می داردکه یك فضای موفق شهری در 
 .)Yokr Lai & Said & Kubota,2013( با فعالیت های انسانی باشد
که از  در بعد عملکردی، فضاها باید نیارهای اولیه را پاسخگو باشند 
کشف  آن جمله می توان به درگیر شدن فعاالنه با محیط و امکان 
به  فضا  با  شدن  درگیر  برای   .)Carmona,2003( کرد  اشاره  محیط 
کارگیری  شکل غیرفعال، نصب فواره ها، ایجاد دیدهای مناسب، به 
المان های هنر عمومی و برگزاری نمایش های مختلف، فرصت ها را 
به وجود می آورند. به همین دلیل در راستای درگیر شدن فعاالنه 
تلفن ها،  نیمکت ها،  مختلف،  المان های  ساماندهی  محیط،  با 
به  می توانند  کم وبیش  فروش  غرفه های  و  مجسمه ها  نماها،  آب 
نیز  محیط  کشف   .)Carmona,2003( بینجامند  اجتماعی  تقابل 
را  جمع  در  شرکت  و  نمایشی  برنامه های  در  شرکت  است  ممکن 
شامل شود مانند نمایشگاه های هنری، نمایشگاه های خیابانی، 
گون )Carmona,2003(. دسته  گونا جشنواره ها، نمایش ها و مراسم 
فرهنگ  که  آن  برای  را شامل می شود.  فرهنگی  کارکردهای  سوم 
که دست کم بعضی  زنده به حیاط خود ادامه دهد، ضروری است 
که بر تکرار و نمایش چرخشی آثار  از نهادهای فرهنگی به جای آن 
کنند، تبدیل به سازمان هایى برای  کید  فرهنگی_هنری موجود تأ
فرهنگی_هنری  آثــار  خلق  از  که  معنا  ایــن  به  شوند؛  هنری  تولید 

.)Montgomery,2003( جدید حمایت نمایند
3.5. مدل مفهومی و چارچوب پژوهش

در یک جمع بندی کلی موارد و عوامل مورد انتظار از منظر شهری در 
گنجانده شده است. این شاخص ها در سه مؤلفه منظر  )جدول3( 
کی  خیابان شهری یعنی زیباشناختی )عینی و ذهنی(، معنایى_ادرا
که توجه  گنجانده شده اند. باید توجه داشت  و عملکردی_فعالیتی 
صرف به هر یک از مــوارد اشــاره شده به تنهایى متضمن آفرینش 
یک منظر خیابان شهری خوب نیست، بلکه منظر شهری مطلوب 
زمانی اتفاق می افتد که رابطه مستقیم و معنادار بین مؤلفه ها برقرار 

عوامل  شکل گیری  موجب  برنامه ها  و  سیاست ها  واقــع  در  باشد. 
معنی  ایجاد  به  منجر  عوامل  ایــن  و  می شوند  فعالیتی  و  کالبدی 

می شوند.

4. محدوده مورد مطالعه
همدان دروازه تاریخ و پایتخت تاریخ و تمدن ایران، قدیمی ترین 
به  آن  پیشینه  که  است  جهان  شهرهای  ازکهن ترین  و  شهرایران 
دوران ماد بر می گردد. این شهر امروزه با وسعتی حدود چهار هزار 
کوه الوند تا مرزهای شرقی  کیلومترمربع، از خط الرأس رشته  و 118 
 49 شهرستان  این  نقطه  شرقی ترین  اســت.  شده  کشیده  استان 
درجه و 27 دقیقه، غربى ترین آن 48 درجه و 20 دقیقه از نصف النهار 
گرینویج  فاصله دارد و در حد فاصل 34 درجه و 35 دقیقه، تا 35 
درجه عرض شمالی واقع شده است. بخش مرکزی همدان شامل 
کارل فریش با پیروی  که به وسیله  میدان بزرگ مرکزی شهر است 
گرفته  از الگوی شهرسازی هوسمانی و با ساختار و پوسته ای تأثیر 
از سبک نئو باروک، در دوره رضا شاه پهلوی در مرکز بافت سنتی 
از  که به صورت شعاعی با زاویــه و ابعاد یکسان  و با شش خیابان 
 Sajadzadeh and Pirbabaie,( گردیده است آن منشعب شده، بنا 

2012:32( ) تصویر 3(.

5. بخث و یافته های تحقیق
ANP 5.1. فرآیند مدل

نرم افزار Super Decisions فرآیند تحلیل شبکه ای )ANP( که توسط 
توماس ساعتی معرفی شده را انجام می دهد. این نرم افزار توسط 
Creative Deci-( خالق  تصمیمات  سازمان  در  شاغل   ANP  گروه
sions( نوشته شده و در واقع مراحل سه گانه فرآیند تحلیل شبکه 
)ANP( و تحلیل این مدل را به صورت نرم افزاری انجام می دهد. 
که از روشANP استفاده شده، این نرم افزار برای  در پژوهش هایى 
قرارگرفته  و تدوین مراحل سه گانه آن مورد استفاده  تحلیل مدل 

است:
مرحله 1 _ تعریف ساختار مدل و تشکیل شبکه تحلیل

در این مرحله طبق جدول شماره 3 ابعاد منظر شهری، خوشه های 
از  مجموعه ای  خوشه  هر  درون  می دهند.  تشکیل  را  مدل  اصلی 
گره های شبکه شناخته  که به عنوان  شاخص ها و معیارها قراردارند 
رابطه  دارای  گــره   هــر  درون  کــه  ایــن  بــر  ــالوه  ع معیارها  می شوند. 
گره های  درون سایر خوشه ها نیز دارای رابطه می باشند  هستند، با 
و در محاسبات باید روابطی از این  دست و بازخورد آنها را نیز در نظر 
گرفت. تصویر4 ساختار مدل پیشنهادی و نوع روابط میان مؤلفه ها 

را در درون نرم افزار Super Decision نمایش می دهد. 
معیارها  بــه  وزن دهــــی  زوجــــی،  مقایسات  انــجــام   _  2 مرحله 

ANP وشاخص های مدل
که برای  کنترل ANP، مجموعه معیارهایى هستند  سلسله مراتب 
که ممکن است در شبکه وجود داشته باشد،  مقایسه تعامل هایى 
استفاده می شوند. تعیین وزن نسبی در ANP شبیه به AHP است.  
به عبارتی، از طریق مقایسه زوجی می توان میزان نسبی معیارها و 
کرد )Jabalamoli et al,2008: 340(. در این  زیرمعیارها را مشخص 
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تحقیق وزن دهی به معیارها و شاخص های مدل ANP بر اساس دو 
کلی به شرح زیر انجام شده است: روش 

نتایج  اســاس  بر  ــی شبکه و معیارها؛  روابــط درون به  1- وزن دهــی 
تصمیم گیری  و  شبکه ای  تحلیل های  در  کــه  خبره  پرسشنامه 
کارشناسان و متخصصان  چند معیاره استفاده می شود و توسط 
اســت.2- وزن دهی  گرفته  انجام  گرفته،  زمینه شهرسازی صورت 
بر اساس اطالعات به دست  که  با معیارها،  ارتباط  گزینه ها در  به 
شهر  مــرکــزی  خیابان های  سطح  در  پیمایشی  عملیات  از  آمــده 
و  شــهــرونــدان  توسط  کــه  پرسشنامه  نتایج  همچنین  و  هــمــدان 
بــه عنوان  ــت. درزیـــر  اس انــجــام شــده  گرفته،  ــورت  متخصصان ص
نمونه، پرسشنامه ای که بر اساس روش های بیان شده در باال تهیه 
شده، نشان داده شده است. نتایج حاصله از این پرسشنامه ها با 
استفاده از نرم افزار Spss تحلیل شده و در وزن دهی به روابط بین 

گزینه ها اعمال می شود )جدول4(. معیارها و 
روش وزن دهی به معیارها در مدل ANP بر اساس دامنه عددی 1 
کوچکتر تقسیم  تا 9 می باشد. در این روش شبکه را به شاخه های 
کرده و تک تک عناصر هر شاخه مانند i را نسبت به یک عنصر در 
شاخه j ام مقایسه زوجی می کنیم و ترجیح )اولویت( آنها را به دست 
 Faraji et al,( را تشکیل می دهیم  آورده و ماتریس مقایسه زوجی 
اساس  بر  وزن دهــی  روش  از  نمونه ای  تصویر5   .)2010:141-147
Super Deci- نرم افزار( ANP  نتایج پرسشنامه شهروندان در مدل

sions( را نشان می دهد.
و  ــا  داده هــ بــراســاس  وزنـــی  ماتریس  ســوپــر  ســاخــت  مرحله 3_ 

اطالعات پیمایشی و میدانی
بر اساس مقایسه زوجی که در مرحله قبل انجام شد، سوپر ماتریس 
وزنی تشکیل می شود و وزن هر معیار و شاخص بر اساس سیستم 
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بصری

تبلیغات  گرافیک، دیوارنگاری،   ( و تجسمی  هنرهای خیابانی 
فرم  رنگ،   ، )مصالح  ساختمان ها  نمای   _ بیلبوردها(  شهری، 
تقارن   _ رنگ  کیفیت   _ بنا  تناسبات  و  محصوریت   _ پنجره ها( 
کالبد _ خط آسمان و خط نما _ پیچیدگی و  بدنه ها _ تعادل در 

کشف فضا _ وحدت و یکپارچگی فضایى

کالبدی

عناصر 
مصنوع

مبلمان و تجهیزات شهری )ایستگاه اتوبوس، نیمکت، سطل 
و  بافت   _ و...(  فــرم  رنــگ،  مصالح،   ( کــف ســازی   _  )... و  زباله 

تزئینات جداره ها _ تندیس ها و المان های تعاملی _ نورپردازی
عناصر 
گیاهی _ درختکاری _ آب و آب نماطبیعی پوشش 

آرامش _ انبساط خاطر _ حفظ و نگهداری _ خالقیت _ با معنا ذهنی
بودن _ سبک _ جذابیت

ی
راک

 اد
ی _

نای
مع

فه 
مؤل

هویتی _ 
مکانی

ارزش های فرهنگی و تاریخی _ رویدادهای تاریخی _ رویدادهای فرهنگی _ تاریخی
جمعی و فردی _ آداب و رسوم و آیین ها

بناها و یادمان های تاریخی _ نمادها و نشانه ها _ عناصر شاخص فیزیکی _ کالبدی
کالبدی بصری و 

احساس دلبستگی به مکان _ خاطره ذهنی قوی _ تعلق خاطر_  تعلق
احساس امنیت _ تجارب حسی مثبت _ هویت مندی مکان

_ خوانایی مکان  از  ذهنی  تصویر   _ سنجی  موقعیت  و  مکان  با  آشنایى 
حس جهت یابى

ی
لیت

عا
 _ ف

ی
رد

لک
عم

فه 
مؤل

اجتماعی _ فرهنگی

و  اجتماعی  نظارت   _ اجتماعی  مختلف  اقشار  حضورپذیری 
طبیعی بر فضا _ تعامالت اجتماعی در مکان _ راحتی و آسایش 
نهادهای  وجــود   _ پــیــاده مــداری  از  حمایت   _ مکان  در  ذهنی 

فرهنگی _ رویداد های فرهنگی و هنری

فعالیتی
مشوق  و  جاذب  عملکردهای   _ کاربری ها  اختالط  و  گونی  گونا
پیاده مداری _ انطباق فضا با الگوهای رفتاری _ تنوع فعالیت ها 

کاربری های خدمانی) پارکینگ، انباری و ...(   _ وجود 

عملکردی

گیر شدن فعال  در 
نصب فواره ها  _ ایجاد دیدهای مناسب _ المان های هنر عمومیبا محیط

گیر شدن غیر  در 
کردن، شنیدن و ...  _  برگزاری نمایش های مختلففعال با محیط نگاه 

کـــشـــف  امـــــــکـــــــان 
شرکت در برنامه های نمایشی  _ شرکت در جمعمحیط

 

جدول3: مدل مفهومی و چارچوب نظری پژوهش
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تصویر 3: محدوده و نمونه های مورد مطالعه 

تصویر4 : ساختار مدل  ANP  مبتنی بر خوانش منظر خیابان های مرکزی شهر همدان ) شامل گروه ها، شاخص ها، گزینه ها و روابط بین آنها می باشد(
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بــرداری تعریف شده و مشخص می گردد. در واقع هر ستون سوپر 
بردارها وزن  که جمع  بردار ویژه تشکیل می شود  از چند  ماتریس 

گزینه ها را مشخص می نماید.  نسبی معیارها و شاخص ها و 
دیدگاه  از  مؤلفه ها  به  نسبت  معیارها  اهمیت  و  اولویت   .5.2

متخصصان
کل مدل نتایج خاص خود را دارا می باشد.  گروه و  در این مدل هر 
گسترده ای داراست، بدین ترتیب  کل نتایج حجم  که ارائه  از آنجا 
از  از وضعیت های برجسته و عمده حاصل  این قسمت برخی  در 
اجرای مدلANP اشاره می شود. در پى پاسخگویى به سئوال دوم 
که بر اساس تحلیل داده های اطالعاتی از  این پژوهش )تصویر6( 
خبره  پرسشنامه  از  استخراجی  نتایج  و  کتابخانه ای  بررسی های 
متخصصان و تحلیل نتایج در نرم افزار Super Decidions به دست 

گردیده است. آمده، طراحی 
مؤلفه  در  متخصصان  دیــدگــاه  از  ــه  ک مــی دهــد  نــشــان  تــصــویــر6 
زیباشناختی  معیارهای "وحدت و یکپارچگی فضا" )0.103( و "تعادل 
کالبد" با وزن نسبی )0.078( دارای بیشترین اهمیت، در مؤلفه  در 
"هویت مندی  و  قوی"  ذهنی  "خاطره  معیارهای  کی  معنایى _ادرا
مکان" با وزن نسبی )0.112( دارای بیشترین ارجحیت و همچنین 
در مؤلفه عملکردی_فعالیتی معیارهای "نظارت اجتماعی و طبیعی 

بر فضا" )0.111( و " حمایت از پیاده مداری" )0.108( دارای بیشترین 
گروه خود نسبت به مؤلفه های مربوطه دارا می باشند. اهمیت در 

دیدگاه  از  معیارها  به  نسبت  گزینه ها  اهمیت  و  اولویت   .5.3
شهروندان 

که  این  بر  مبنی  پژوهش  این  سوم  سئوال  به  پاسخگویى  پى  در 
اولویت و اهمیت خیابان های مرکزی همدان نسبت به معیارهای 
ارزیابى از دیدگاه کاربران و شهروندان به چه ترتیبی است؟ اطالعات 
به دست آمده از تحقیقات میدانی و پرسشنامه های تکمیلی توسط 
شهروندان و مخاطبان آثار در نرم افزار سوپر دسیژن مورد تحلیل و 
گرفت و نتایج حاصله به ترتیب طبق )جدول های5 و  وزن دهی قرار 

6 و 7( قابل ارائه می باشد.
خیابان های  منظر  شاخص های  و  مؤلفه ها  نسبی  وزن  اســاس  بر 
نــرم افــزار توسط  اطــالعــات  و  داده هـــا  تحلیل  همچنین  و  شهری 

منظر  خوانش  لحاظ  از  گزینه ها  اولویت بندی   Super Decisions
خیابان های شهری همدان از دیدگاه شهروندان طبق تصویر زیر 
که در آن خیابان بوعلی سینا با وزن )0.246( در اولویت  می باشد 
کیفیت خوانش منظر و خیابان شهدا در  نخست از لحاظ دارا بودن 

اولویت آخر با وزن )0.099( قرار دارد )تصویر7(.

کارشناسان و شهروندان  گزینه ها توسط  جدول4: نمونه ای از پرسش ها در پرسشنامه خبره و نحوه ارزش گذاری شاخص ها و 

ان
صص
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ه م

دگا
 دی

س
سا

کدام شاخص ارزش و اهمیت بیشتری دارد و این اهمیت به چه بر ا سئوال: » با توجه به عامل زیباشناختی منظر خیابان شهری، به نظر شما 
میزانی است؟«

هنرهای خیابانی و تجسمی98765432123456789نمای ساختمان

هنرهای خیابانی و تجسمی98765432123456789کیفیت رنگ

هنرهای خیابانی و تجسمی98765432123456789نورپردازی

هنرهای خیابانی و تجسمی98765432123456789محصوریت و تناسب

ان
ند

هرو
ه ش

دگا
 دی

س
سا

گزینه اهمیت وارزش بیشتری دارد و این اهمیت به چه میزانی است«بر ا سئوال: »با توجه به شاخص "مبلمان وتجهیزات شهری" به نظر شما کدام 

خیابان بوعلی سینا 98765432123456789خیابان شریعتی

خیابان بوعلی سینا456789 98765432123خیابان باباطاهر

کباتان خیابان بوعلی سینا456789 98765432123خیابان ا

خیابان بوعلی سینا98765432123456789خیابان شهدا

گزینه ها در مدل ANP )نرم افزار سوپر دسیژن(  تصویر 5 : نمونه ای از روش وزن دهی به 
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وضعیت شاخص در ماتریس عملکردی_فعالیتیوضعیت شاخص ها در ماتریس معنایی_ادراکی وضعیت شاخص ها در ماتریس زیباشناختی 

تصویر 6: اولویت شاخص ها در خوشه ها )معیارها( بر اساس دیدگاه متخصصان 
گزینه ها نسبت به شاخص های مؤلفه زیباشناختی )عینی_ذهنی( جدول5 : اولویت و اهمیت 

اولویت گزینه ها نسبت به شاخص های مؤلفه زیباشناختی
گزینه هاشگزینه هاشگزینه هاش   گزینه هاش گزینه هاشاخص   
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کباتان 0.129ا
0.311بابا طاهر0.265بابا طاهر0.065بابا طاهر0.111بابا طاهر0.125بابا طاهر

0.456بوعلی سینا0.216بوعلی سینا0.129بوعلی سینا0.345بوعلی سینا0.325بوعلی سینا
0.122تختی0.059تختی0.081تختی0.269تختی0.098تختی

0.398شریعتی0.213شریعتی0.112شریعتی0.402شریعتی0.189شریعتی
0.246شهدا0.119شهدا0.103شهدا0.085شهدا0.097شهدا
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0.378بوعلی سینا0.441بوعلی سینا0.389بوعلی سینا0.412بوعلی سینا0.325بوعلی سینا
0.297تختی0.112تختی0.245تختی0.115تختی0.264تختی

0.366شریعتی0.297شریعتی0.526شریعتی0.214شریعتی0.311شریعتی
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0.369بوعلی سینا0.279بوعلی سینا0.211بوعلی سینا0.389بوعلی سینا0.613بوعلی سینا
0.222تختی0.198تختی0.092تختی0.265تختی0.268تختی

0.545شریعتی0.214شریعتی0.278شریعتی0.291شریعتی0.529شریعتی
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کباتان 0.425ا

ش
رام

آ

کباتان 0.358ا
0.268بابا طاهر0.358بابا طاهر0.324بابا طاهر0.125بابا طاهر0.288بابا طاهر

0.311بوعلی سینا0.654بوعلی سینا0.411بوعلی سینا0.412بوعلی سینا0.261بوعلی سینا
0.135تختی0.419تختی0.402تختی0.321تختی0.156تختی

0.297شریعتی0.422شریعتی0.523شریعتی0.356شریعتی0.268شریعتی
0.125شهدا0.318شهدا0.329شهدا0.212شهدا0.127شهدا

طر
خا

ط 
سا

انب

کباتان 0.129ا

ی
دار

گه
 و ن

ظ
حف

کباتان 0.256ا

ت
القی

خ

کباتان 0.302ا

دن
 بو

عنا
ا م

ب

کباتان 0.229ا

ک
سب

کباتان 0.201ا
0.098بابا طاهر0.234بابا طاهر0.328بابا طاهر0.321بابا طاهر0.235بابا طاهر

0.264بوعلی سینا0.658بوعلی سینا0.451بوعلی سینا0.324بوعلی سینا0.291بوعلی سینا
0.239تختی0.402تختی0.149تختی0.218تختی0.298تختی

0.418شریعتی0.506شریعتی0.354شریعتی0.359شریعتی0.200شریعتی
0.075شهدا0.238شهدا0.311شهدا0.201شهدا0.188شهدا

ی
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ی ش
ها
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کی گزینه ها نسبت به شاخص های مؤلفه معنایی_ادرا جدول6 : اولویت و اهمیت 

کی اولویت گزینه ها نسبت به شاخص های مؤلفه معنایی_ادرا
گزینه هاشگزینه هاشگزینه هاش   گزینه هاش گزینه هاشاخص   

 - 
ــی

ــگـ
هـــنـ

فـــر
ی 

ــــا
ـــــــ

ش ه
ارز

خی
اری

ت

کباتان 0.105ا

خی
اری

ی ت
ها

داد
روی

کباتان 0.349ا

ی
رد

ی_ف
مع

ی ج
ها

داد
روی

کباتان 0.122ا

ها
ن 

آیی
م و 

سو
و ر

ب 
آدا

کباتان 0.109ا

خی
اری

ی ت
ها

ان 
دم

، یا
ها

بنا

کباتان 0.085ا
0.202بابا طاهر0.097بابا طاهر0.078بابا طاهر0.218بابا طاهر0.098بابا طاهر

0.211بوعلی سینا0.162بوعلی سینا0.279بوعلی سینا0.307بوعلی سینا0.224بوعلی سینا
0.097تختی0.189تختی0.097تختی0.088تختی0.109تختی

0.220شریعتی0.155شریعتی0.261شریعتی0.294شریعتی0.218شریعتی
0.077شهدا0123شهدا0.105شهدا0.075شهدا0.091شهدا

ها
نه 

شا
 و ن

ها
اد

نم

کباتان 0.055ا

ی 
صر

ص ب
اخ

ر ش
اص

عن

کباتان 0.320ا

نی
کا

ی م
تگ

بس
س دل

سا
اح

کباتان 0.211ا

ی
 قو

نی
ذه

ره 
اط

خ

کباتان 0.127ا

طر
خا

ق 
تعل

کباتان 0.256ا
0.244بابا طاهر0.201بابا طاهر0.155بابا طاهر0.123بابا طاهر0.126بابا طاهر

0.405بوعلی سینا0.212بوعلی سینا0.306بوعلی سینا0.366بوعلی سینا0.211بوعلی سینا
0.157تختی0.098تختی0.133تختی0.125تختی0.085تختی

0.304شریعتی0.111شریعتی0.223شریعتی0.424شریعتی0.111شریعتی
0.214شهدا0.079شهدا0.108شهدا0.108شهدا0.062شهدا

ت
منی

س ا
سا

اح

کباتان 0.102ا

ت
مثب

ی 
حس

ب 
جار

ت

کباتان 0.199ا

ان
مک

ی 
ند

ت م
هوی

کباتان 0.111ا

ان
مک

 با 
ى

نای
آش

کباتان 0.200ا

ان
مک

 از 
نی

ذه
یر 

صو
ت

کباتان 0.177ا
0.195بابا طاهر0.165بابا طاهر0.127بابا طاهر0.134بابا طاهر0.109بابا طاهر

0.189بوعلی سینا0.212بوعلی سینا0.209بوعلی سینا0.181بوعلی سینا0.255بوعلی سینا
0.105تختی0.141تختی0.211تختی0.109تختی0.94تختی

0.178شریعتی0.199شریعتی0.194شریعتی0.152شریعتی0.291شریعتی
0.125شهدا0.148شهدا0.101شهدا0.145شهدا0.88شهدا

جدول7 : اولویت و اهمیت گزینه ها نسبت به شاخص های مؤلفه عملکردی_فعالیتی

اولویت گزینه ها نسبت به شاخص های مؤلفه عملکردی_فعالیتی
گزینه هاشگزینه هاشگزینه هاش   گزینه هاش گزینه هاشاخص   

شار
ی اق

ذیر
ورپ

حض

کباتان 0.123ا

عی
طبی

ی و 
ماع

جت
ت ا

ظار
کباتانن 0.225ا

ی 
ماع

جت
ت ا

مال
تعا

کباتان 0.224ا

نی
ذه

ش 
سای

 و آ
تی

اح
کباتانر 0.288ا

ی
دار

ه م
اد

 پی
ت از

مای
کباتانح 0.233ا

0.222بابا طاهر0.224بابا طاهر0.157بابا طاهر0.214بابا طاهر0.088بابا طاهر
0.279بوعلی سینا0.246بوعلی سینا0.366بوعلی سینا0.270بوعلی سینا0.215بوعلی سینا

0.165تختی0.201تختی0.211تختی0.158تختی0.129تختی
0.288شریعتی0.265شریعتی0.258شریعتی0.287شریعتی0.205شریعتی

0.230شهدا0.127شهدا0.114شهدا0.104شهدا0.098شهدا
گی

هن
 فر

ی
ها

اد 
 نه

ود
وج

کباتان 0.126ا

ی
هنر

ی،  
نگ

ره
د ف

دا
روی

کباتان 0.214ا

ها
ی 

ربر
 کا

نی
گو

ونا
گ

کباتان 0.235ا

ده
پیا

ب 
اذ

ی ج
ها

رد
لک

کباتانعم 0.233ا

ی
تار

و رف
الگ

 با 
ضا

ق ف
طبا

کباتانان 0.098ا
0.120بابا طاهر0.112بابا طاهر0.230بابا طاهر0.102بابا طاهر0.201بابا طاهر

0.203بوعلی سینا0.304بوعلی سینا0.378بوعلی سینا0.206بوعلی سینا0.305بوعلی سینا
0.120تختی0.230تختی0.245تختی0.223تختی0.218تختی

0.227شریعتی0.300شریعتی0.344شریعتی0.211شریعتی0.309شریعتی
0.088شهدا0.110شهدا0.128شهدا0.099شهدا0.154شهدا

ها
ت 

الی
 فع

وع
تن

کباتان 0.156ا

تی
دما

ی خ
ها

ی 
ربر

کا

کباتان 0.203ا

ها
اره 

 فو
ب

نص

کباتان 0.098ا

ب
اس

 من
ی

ها
ید

د د
جا

کباتانای 0.122ا

می
مو

ر ع
هن

ی 
ها

ان 
الم

کباتان 0.080ا
0.062بابا طاهر0.130بابا طاهر0.185بابا طاهر0.124بابا طاهر0.102بابا طاهر

0.125بوعلی سینا0.204بوعلی سینا0.178بوعلی سینا0.265بوعلی سینا0.211بوعلی سینا
0.162تختی0.155تختی0.075تختی0.105تختی0.067تختی

0.159شریعتی0.177شریعتی0.154شریعتی0.301شریعتی0.203شریعتی
0.051شهدا0.123شهدا0.045شهدا0.65شهدا0.076شهدا

دن
شنی

ن و 
رد

ه ک
گار

کباتانن 0.139ا

ها
ش 

مای
ی ن

زار
برگ

کباتان 0.234ا

ش
مای

ه  ن
نام

ر بر
ت د

شرک

کباتان 0.149ا

مع
 ج

 در
ت

شرک

کباتان 0.105ا
0.148بابا طاهر0.154بابا طاهر0.250بابا طاهر0.065بابا طاهر

0.197بوعلی سینا0.235بوعلی سینا0.211بوعلی سینا0.111بوعلی سینا
0.098تختی0.085تختی0.116تختی0.048تختی

0.189شریعتی0.268شریعتی0.230شریعتی0.100شریعتی
0.055شهدا0.59شهدا0.105شهدا0.024شهدا
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6. نتیجه گیری و پیشنهادات
در این پژوهش با معرفی عامل ها و چگونگی روابط آنها در زمینه 
یافت:  تحقق  مهم  هدف  دو  شهری  منظر  عناصر  سنجی  اولویت 
در  مؤثر  مؤلفه های  و  ابــعــاد  تــدویــن  و  شناسایى  نخست  هــدف 
توجه  با  شهری  خیابان های  منظر  کیفی  ارتقای  و  خیابان  منظر 
به شاخص ها و معیارهای تدوین شده در تحقیق می باشد و دوم 
بررسی و تحلیل اولویت و اهمیت گزینه ها و مکان های مورد مطالعه 
استفاده  دیدگاه  اســاس  بر  خیابان  منظر  شاخص های  به  نسبت 
از آن می تواند زمینه  نتایج حاصل  و  اهــداف  این  کنندگان است. 
کارآمد عناصر منظر شهری و ساماندهی آن به  شناخت صحیح و 
اولویت ها  بیاورد.  فراهم  را  شهری  فضاهای  منظر  ارتقای  منظور 
و  طراحی  نیازمند  مکان  می تواند  گزینه ها  و  معیارها  اهمیت  و 
ساماندهی را مشخص نماید و همچنین از میزان اهمیت و اولویت 
منظر  مؤلفه های  و  معیارها  به  نسبت  مطالعه  مــورد  مکان های 
شهری می توان راهبردها، اهداف عملیاتی و راهکارهای طراحی و 
ساماندهی برای هر یک از مکان های مورد مطالعه با رویکرد طراحی 
به  پاسخگویى  راستا در پى  این  در  کــرد.  استفاده  مــدار،  شهروند 
سئوال نخست این پژوهش مبنی بر این که مؤلفه ها و شاخص های 
نظریات  بــررســی  بــا  کدامند؟  شهری  خیابان های  منظر  ارزیــابــى 
اندیشمندان در این زمینه و با توجه به مبانی نظری تحقیق، سه 
عملکردی_ و  کی  معنایى_ادرا )عینی_ذهنی(،  زیباشناختی  بعد 
گرفته شد،  فعالیتی برای چارچوب مفهومی منظر شهری در نظر 
سپس با بررسی و تحلیل هر یک از ابعاد منظر خیابان شهری هفده 
شاخص و پنجاه و نه معیار استخراج و همراه با ابعاد منظر شهری، 

چارچوب مفهومی پژوهش را تشکیل می دهند )نمودار 2(.

در این تحقیق برای پاسخگویى به سئوال های دوم و سوم تحقیق 
دیدگاه  اســاس  بر  مؤلفه ها  به  نسبت  شاخص ها  اولویت  عنوان  با 
متخصصان چگونه است؟ و  اولویت و ترتیب خیابان های مرکزی 
همدان بر اساس شاخص های بیان شده طبق دیدگاه شهروندان 
از  آمــده  دســت  به  مؤلفه های  و  شاخص ها  اســت؟  ترتیبی  چه  به 
که  گذاشته شد،  از طریق پرسشنامه ای خبره به پرسش  تحقیق 
اما  ــه می باشد.  ارائ نتایج به صــورت جــدول هــای8 و 9 قابل  اهــم 
به  شهروندان  پاسخ های  و  مشاهدات  از  اجمالی  صورت  به  آنچه 
کرد، میزان خوانش شهروندان از منظر  سئواالت می توان استنباط 
خیابان های شهری است. یافته های تحقیق نشان می دهد میزان 
که به عناصر معنادار یا نشانه ای نمادین  تأثیرگذاری خیابان هایى 
تجارب  و  خــاطــرات  اســت.  بیشتر  شهروندان  در  می شوند،  ختم 
که دارای ابتدا و انتهای تعریف شده  روزمره مردم در خیابان هایى 
سایر  به  نسبت  هستند  مذهبی  و  فرهنگی  نمادین  ابنیه های  با 
کانونی در دو  کشش و جذب نقاط  مکان ها باال می باشد. در واقع 
سر خیابان عامل حضورپذیری اقشار مختلف اجتماعی و بروز انواع 
و شادابى  آن سرزندگی  تبع  به  و  فعالیت ها درفضا  تنوع  و  رفتارها 
در فضاهای شهری می شود. بدین ترتیب توجه به ابعاد معنایى و 
کی فضاهای شهری و لحاظ قرار دادن عواملی همچون تجربه،  ادرا
ساماندهی  و  طراحی  در  ــراد،  اف ــره  روزم زندگی  و  فرهنگ  خاطره، 
مؤثر  خوانش  و  ارتــبــاط  بــرقــراری  به  منجر  شهری  فضاهای  منظر 
میزان  ارتباط  ایــن  تبع  به  که  می شود  شهروندان  توسط  محیط 
کنندگان از فضا نیز افزایش  تعلق و دلبستگی به مکان در استفاده 
خیابان ها  سرزندگی  و  حضورپذیری  با  ارتباط  در  یافت.  خواهد 
در  بازارها  راسته  و  قدیمی  بــازار  ازجمله  عمده  کاربری های  نقش 

گزینه ها بر اساس نتایج تحلیلی داده ها و اطالعات توسط نرم افزار سوپر دسیژن  تصویر7: اولویت بندی 

نمودار 2: ابعاد و مؤلفه های سه گانه منظر خیابان شهری
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شهری  سرزنده  فضاهای  این  است.  تأمل  قابل  شهری  فضاهای 
کاال و خدمات به شهروندان دارای نقش انفعالی بوده  عالوه بر ارائه 
و حس پیوستگی زمان و هویت بخشی به مکان های شهری را نیز 
کالبدی  کشف فضا و توجه به ارزش های  انجام می دهند. درک و 
زمینه ساز خوانایى،  زیباشناختی عناصر منظر فضاهای شهری  و 
محیط های  در  فضایى  شفافیت  و  بصری  حسی  غنای  ارتــقــای 
شهری می شود. تفسیر و تعریف شهروندان از ویژگی های تصویری 
با  شهری  خیابان های  در  منظر  دهــنــده  شکل  عناصر  بصری  و 
کیفی باال نسبت به سایر فضاها بیشتر است و مردم در  ارزش های 
گونه فضاها را ارائه می دهند.  نظرات خود جزئیات بیشتری از این 

با توجه به تحلیل ها و یافته های این تحقیق طراحان و مسئوالن 
گونه ای  مدیریت منظر شهری در طرح ها ومسائل شهری باید به 
تحوالت  و  تغییر  اولــیــه،  ارزش هــــای  حفظ  ضمن  کــه  کنند  عمل 
جدید در منظر فضاهای شهری را با توجه به ارزش های اجتماعی 
کم بر جامعه و بر اساس دیدگاه مخاطبان اصلی منظر  و فرهنگی حا
کمی فضاها راهبری و  کیفی و  )شهروندان( برای ارتقای ارزش های 

هدایت نماید.
با توجه به تجزیه و تحلیل معیارها و خوشه ها و نتایج به دست آمده 
از مدل ANP و تطبیق آن با وضعیت فعلی مکان های مورد مطالعه 
توسط  امتیاز تأثیرگذاری هر معیار  شــدن  مشخص  به  توجه  با  و 

جدول 8: اولویت معیارها در خوشه ها )مؤلفه ها( بر اساس نظر متخصصان
کیوزن معیارزیباشناختیمؤلفه ها وزن معیارعملکردی_فعالیتیوزن معیارمعنایى_ادرا

بیشترین اهمیت معیار
وحــــــــــــــــــــــدت و 
ــی  ــ ــگ ــ ــارچ ــ ــپ ــ ــک ــ ی

فضایى
بر 0.112خاطره ذهنی قوی0.103 طبیعی  و  اجتماعی  نــظــارت 

0.111فضا

0.008شرکت در جمع0.028حس جهت یابى0.013تقارن بدنه هاکمترین اهمیت معیار
گزینه ها به ترتیب اهمیت، از بیشترین به کمترین بر اساس دیدگاه شهروندان  جدول 9: اولویت 

گزینه هااولویت گزینه هادیدگاه وزن  

شهروندان

0.246خیابان بو علی سینا
0.188خیابان دکتر شریعتی

کباتان 0.180خیابان ا
0.160خیابان باباطاهر

0.124خیابان تختی
0.099خیابان شهدا

جدول 10: راهبردهای پیشنهادی برای ارتقای کیفی منظر خیابان های مرکزی شهر همدان  
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راهبردها و پیشنهادهاابعاد

مؤلفه زیباشناختی

- مرمت و ساماندهی بناهای قدیمی و متروکه با ارزش معماری و استفاده مجدد از آنها
کیفی ساخت وسازهای جدید و تدوین قوانینی التزام آور برای ساماندهی  کنترل  - تدوین ضوابط و چارچوبى برای 

کالبدی و هویتی خیابان ها نماهای پیرامون با توجه به ابعاد 
- ساماندهی تأسیسات شهری الحاق شده به جداره ها با ارائه ضوابط مشخص در خصوص چگونگی استقرار آنها

گرافیکی محیطی برای ارتقای ارزش های بصری_هنری میدان - توجه به هنر عمومی و عناصر 
کید بر بناهای قدیمی و مذهبی با عناصری چون نورپردازی، مکان سازی و محوطه سازی مناسب - تأ

- دستیابى به محصوریت مطلوب در جداره های فاقد محصوریت مناسب طی ساخت وسازهای جاری و با ارائه  
ضوابط تعدیل ارتفاع

کنج ها یا بناهای مسلط بر فضا، به  - بهره گیری از تباین مطلوب در زمینه های یکنواخت از طریق طراحی مناسب 
کالبد کاربری یا  واسطه 

کی مؤلفه معنایی_ادرا

کردن عناصر و بناهای تاریخی موجود در مسیر با استفاده از نورپردازی و تغییر موتیف های معماری به  - شاخص 
منظور تعلقات مکانی و یادآوری خاطرات

کید بر عامل خوانایى و ادراك  کاهش سرعت عبوری وسایل نقلیه به منظور تأ کردن بار ترافیکی خیابان ها و  کم   -
کریدور دید توسط عابران بصری 

کالبدی و معنایى در سطح میدان - توسعه و امکان طرح نمادهای سنتی و نشانه های 
- توجه به فعالیت های آموزشی در زمینه هنر و  ارزش های نمادین سایت برای توسعه درك و دانش عمومی مردم 

نسبت به آثار، نقش و عناصر هویتی خیابان 

مؤلفه عملکردی_ فعالیتی

- تقویت فعالیت های رسمی و غیررسمی مناسب در جداره ها و در متن فضای میدان برای ارتقای سطح اجتماع 
گروه های مختلف اجتماعی پذیری فضا و  افزایش حضور 

کاربری های 24 ساعته برای حضورپذیری اقشار مختلف  - ارتقای امنیت اجتماعی و طبیعی بر فضا از طریق تزریق 
اجتماعی در ساعات مختلف

- مناسب سازی بستر حرکتی سواره و پیاده، در کف و جداره ها و مناسب سازی ابعاد و جزئیات کالبدی فضای خیابان 
متناسب با توانایى های جسمی و حرکتی انسان

- ایجاد فرصت های مشارکت حیات جمعی برای زنان و سالمندان و اقشار مختلف اجتماعی
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و  می توان اولویت های رسیدگی در مکان ها را تعیین  شهروندان 
فعالیت هایى در راستای ارتقای عناصر منظر شهری در آن مکان 
که در اولویت های باال قرار  را برنامه ریزی و اجرا کرد. شاخص هایى 
گرفته اند، از نظر مردم دارای اهمیت و ارجحیت بیشتری می باشند 
از نظر مردم  گرفته اند،  که در اولویت پایین تر قرار  و شاخص هایى 
کمتر و به منظور رسیدگی بیشتر به حساب می آیند  دارای ارجحیت 
که باید برای ارتقای آن از سوی مسئوالن شهری در اولویت رسیدگی 
گیرند. با توجه به نتایج به دست  و ساماندهی مکان مورد نظر قرار 
آمده و با تحلیل میزان تأثیر عوامل و معیارهای منظر خیابان های 
و  مشخص  را  مکان ها  قوت  و  ضعف  نقاط  می توان  مطالعه  مــورد 
بسته به شرایط موجود میزان رسیدگی و نحوه ساماندهی آنها را 
مشخص نمود. در این راستا و برای ارتقای منظر شهری مکان های 
با  زمینه  این  در  پیشنهادهایى  و  راهکارها  می توان  مطالعه  مورد 
به  نسبت  گزینه ها  از  یک  هر  اهمیت  میزان  و  اولویت ها  به  توجه 

شاخص ها، ارائه نمود )جدول 10(.
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