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Highlights

— Street renaissance as a responsive tool in problematic solution of public areas of the city, especially the street and re-
reading social life, preserving civilization, achieving the idea of an interactive humanist space.

— Renaissance in order to renew the desirability of urban open spaces.

— Social-cultural revival of the street.

— Street renaissance as a tool in the production and reproduction of human-centered social spaces.

— In Renaissance strategies, the focus is on man and on human planning and design.

Extended abstract
1. Introduction
Addressing urban problematics by pondering urban streets and introducing street renaissance as a functional tool in 
solution of urban problems and social revitalization of public spaces will eventually generate and regenerate human 
living spaces that lead to different experiences of space objectivity on citizens’ subjectivity
2. Theoretical Framework 
- The concept of renaissance and urban renaissance
Renaissance means rebirth and a form of birth in a new life.
- The concept of street and street renaissance
Street renaissance is a revolution in the sphere of technocratic and elitist reflection on the city, which fearlessly attacks 
the distressed, soulless body of the city, and is based on human dignity and a democratic, socio-cultural movement that 
seeks to cross out the unsightly streets of the city, leading to the renewal of utility on various perceptual, functional, and 
aesthetic dimensions of urban public spaces, including streets, sidewalks, squares, and sometimes neighborhoods.
 Urban renaissance is an idea aimed at the success of urban regeneration programs, promotion of sustainable lifestyles, 
design of physical spaces, and inclusion of all social groups in the city. On the other hand, urban renaissance is an 
approach to socio-cultural and economic revitalization.
- Conceptualization of the indicators
The ideal of street renaissance is to present human spaces, generate and regenerate spaces as places for invitation and 
constant presence of citizens, and generate spaces admired by citizens. Therefore, for specification of the effectiveness 
of the indicators and components extracted from the contents, indexing is first carried out based on the criteria of 
environmental response, generation of social spaces, and human orientation of the space. 
- Renaissance-based strategies
Innovation strategies and human-oriented planning are aimed at improving the biosocial quality and enhancing the daily 
lives of citizens in open urban areas. Renaissance strategies are based on functional strategies in policy-making, planning, 
and design of public urban spaces that provide the scope of activity and the path to the desired conditions. These solutions 
can affect areas such as streets, sidewalks, and squares from economic, social, cultural, and other aspects and provide a 
policy and perspective on what they should be. They include economy-based strategies, culturally-oriented strategies, 
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and social and aesthetic street strategies.
3. Methodology
The present study involved a dual analysis with both quantitative and qualitative methods; therefore, for specification of 
the effectiveness of the indicators and components extracted from the contents, indexing was first carried out based on 
the criteria of environmental response, generation of social spaces, and human orientation of the space.
- Questionnaire 
A questionnaire with 64 items was made, along with a direct interview  with statistical panels of experts (30 people). In 
this method, the Delphi technique was used with the Likert spectrum in order to confirm the indicators and components 
and the validity of the questionnaire according to Lavasheh’s model, where the items are specified by the expert panels 
as necessary, unnecessary but useful, or unnecessary. 60 of the items were thus specified as necessary.
- Direct interview 
The qualitative research method involved interviews and the content analysis procedure, composed of a point-to-point 
examination and fragmentation of the research text, a design of questions with raw data for face-to-face interviews on 
the research scope, and a classification of the phrases based on semantic units and coding of the detected words. In fact, 
content analysis was made with the three methods of open, axial, and selective coding to identify the core categories 
corresponding to the main concepts that made up the basic characteristics of the study, a careful bottom-up examination 
of the text.
- Amos software 
The Amos software was used along with structural equation modeling and confirmatory factor analysis to identify the 
causal relationships between the variables in terms of how to obtain the street renaissance of the area. A proper level 
of fitness was indicated, besides a direct relationship between all the components and their effectiveness on each other, 
demonstrating that the proposed model of structural equations affected street renaissance.
- MAXQDA software
A model was presented using the MAXQDA software to demonstrate the relationship between the research indicators in 
order to account for the effectiveness of street renaissance as a practical tool and the implementation of renaissance-based 
strategies in the generation of human social spaces.
4. Results and Discussion
The quantitative and qualitative analyses demonstrated that the research indicators were of great significance. Therefore, 
the null hypothesis of insignificance was rejected, and emphasis was placed on promotion of potentials in space. In fact, 
quantitative and qualitative analysis, along with presentation of renaissance-based solutions, makes up the basis of a 
solution to the problem of urban open spaces, especially the street, and a reinterpretation of their past social lives.
5. Conclusion
Urban renaissance is a technique from the past century used in urban issues, which aims to innovate in the reflection on 
the city and the generation of human spaces. It is a model for modification of inefficient parameters and unsuccessful 
ideas in urban regeneration plans, especially for the street, which can lead to social revitalization of the central part of the 
city with economic, cultural, physical-structural, and social approaches.
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نکات برجسته
تجدید حیات خیابانی به عنوان ابزاری پاسخگو در حل مسئله ای مناطق عمومی شهر ، به ویژه خیابان و بازخوانی زندگی اجتماعی ،   -

حفظ تمدن ، دستیابی به ایده فضای تعاملی اومانیستی.
رنسانس به منظور تجدید مطلوبیت فضای باز شهری.  -

احیای اجتماعی - فرهنگی خیابان.  -
تجدید حیات خیابانی به عنوان ابزاری در تولید و تکثیر فضاهای اجتماعی انسان محور.  -

در استراتژی های رنسانس مبنا مرکز توجه ما انسان و برنامه ریزی و طراحی برای انسان است.  -

 چکیده
پژوهِش حاضر مبتنی بر نگرش دیالکتیکی، تفسیری هرمنوتیکی از رنسانس خیابانی به عنوان ابزاری در دستیابی به استراتژی های نوزایی و 
برنامه ریزی های انسان محور به منظور بهبود کیفیت زیست اجتماعی و ارتقای روزمرگی شهروندان در قلمروهای باز شهری است. این مطالعه 
که سابقًا  کالبدی و زیبایی شناسانه   درصدد است تا تأثیرپذیری فضاهای باز شهری را از مقوله های متنوِع اقتصادی، اجتماعی _ فرهنگی، 
به واسطه  رنسانس شهری به عنوان متأخرترین پارادایم در حل پرابلماتیک شهر شناخته  شده است را در قالب  استراتژی هایی بیان نماید. از 
گامی در راستای  که این قلمروها تجّلیگاه حیات اجتماعی شهر و مکانی بر تبلور اندیشه های مدنی شهروندان هستند، این مطالعه  آنجایی  
نوزایی، تحوالت فضایی و تولید و بازتولید فضاهای اجتماعی از دست  رفته  شهر و ایده ای برخاسته از نظریه با رویکرد انسان محوری است. 
گردآوری اطالعات به صورت اسنادی و میدانی با استفاده از پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه و شاخص سازی تجزیه وتحلیل  که  در حالی  
کدگذاری و تحلیل با نرم افزار MAXQDA انجام می گیرد، به دلیل موردی بودن پژوهش،  کیفی با تحلیل محتوای متن،  داده ها به روش 
تجزیه وتحلیل یافته های کمی در راستای توجیه یافته های کیفی با Amos انجام شد. جامعه  آماری پژوهش، پانل های هموژن از متخصصان 
کاوی ها، حکایت از وجود توان های بالقوه و پتانسیل های باالی محدوده موردمطالعه و البته مطلوبیِت شرایط  امر هستند. نتایج حاصل از وا
که به واسطه استراتژی های رنسانس مبنای ارائه  شده در متن محقق می شوند. این پژوهش رنسانس خیابانی را  در انسانی شدن فضا دارند 
که رنسانس خیابانی منجر به پایداری اجتماعی در محدوده مطالعاتی  به عنوان پاسخی بر ارتقای این پتانسیل ها معرفی می نماید، در حالی  

کل شهر خواهد شد.  و درنهایت در 

گان کلیدی:رنسانس خیابانی، پرابلماتیک خیابانی، بازخوانی فضا، استراتژی های رنسانس مبنا. واژ

doi



پیری و هاشمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1 مقدمه
تحوالت  تاریخ  در  جنبش  اثرگذارترین  به عنوان  مدرنیسم  بی شک 
باهدف اشاعه  و  انقالب صنعتی  که متعاقب  شهر و شهرنشینی است 
به  روشنگری   عصر  از  متأثر  مــدرن ِ دنیای  در  زندگی  از  خاصی  سبِک 
گرفت. این جنبش  گیر شهر و برنامه ریزی ها برای شهر را در بر  شکلی فرا
عظیم، تحوالت بزرگی را در برنامه ریزی شهری با اّتکا به قدرت فّناورانه، 
ایجاد  آن  نتیجه  کــه  نمود  ایــجــاد  هندسه گرایی  و  ماشین  مهندسی 
کالنشهری، با معضالت و  گونه ای از فضای  آرمان شهرهای مدرنیستی، 
که حل این معضالت خود پارادایم هایی  پیچیدگی های مختلفی شد 
 Parsipour & Zia( می طلبید  را  پایدار  توسعه  و  پسامدرنیسم  چــون 
Tavana, 2013:8(. درواقع مدرنیسم منجر به توسعه روزافزون شهری، 
شبکه ارتباطی، خیابان ها، میدان ها و مهم تر از همه فضاهای عمومی 
که تبعات منفی آن به دلیل عدم مطابقت و  و آزاِد شهر شد. در حالی  
گشت.  سازگاری با فرهنگ بومی شهرها بیش از نقاط مثبت آن نمایان 
از معضالت  بار سنگینی  که همواره  از پیامدهای منفی مدرنیزاسیون 
کارآمد شهری است. یکی از این  را بر شهر متحمل ساخته، فضاهای نا
بروز  که مکان  کالبد شهر، خیابان است  تأثیرپذیر و حساِس  فضاهای 
ناانسانی  ــرات  اث اســت.  شهری  نافرجام  مدرنیسِم  از  ناشی  معضالت 
مدرنیسم بر فضای شهر و به خصوص خیابان، نمونه ای از بن بست های 
پیش روی مدرنیسم شهری است. خیابان زیربنایی ترین عنصر شهر و 
گری فردی  از مهم ترین عرصه های عمومی تجربه فضا و مکانی برکنش 
بر روزمرگی شهروندان  ِاعمال قدرت فناوری  براثر  که  و اجتماعی است 
است؛  رنگ باخته  دسترسی  کارکردهای  مقابل  در  آن  اجتماعی  نقش 
ناخشنود  مدرنیسم  از  ناشی  خیابانِی  مسئله مندی  گرفتار  درنتیجه 
شهر شده است. معضالت ترافیکی و درهم تنیدگی و ابهام در مرزهای 
ِصــرف  طــراحــی هــای  اندیشیده،  نــا  برنامه ریزی های  ــواره،  سـ و  پــیــاده 
اتومبیل محور، پیاده روهای ضِد پیاده ناشی از نادیده انگاری انسان، 
افــول  زیست محیطی،  مشکالت  منظر،  حــذف  بــصــری،  اغتشاشات 
کارآمد شماری  نا _ اجتماعی و خیابان مداری های  انسانی  ارزش های 
چند از این آشفتگی ها هستند. اهمیت پرداختن به رنسانس خیابانی 
کـــاالی عمومی  کــه بــه خیابان بــه عــنــوان یــک  زمــانــی آشــکــار مــی شــود 
که بیش از نیمی از مساحت زمیِن  ارزشمندی نگریسته شود و بدانیم 
ارتقای  و  به خیابان اختصاص دارد  ازجمله  به فضاهای عمومی  شهر 
کیفیات زندگی شهری مطلوب در عرصه های عمومی با دستیابی به یک 
کسب  ک اصلی برای  بنابراین مال رنسانس موفق شهری میسر است؛ 
گرفتن تمامی خیابان های شهر، به عنوان  این موفقیت تحت تأثیر قرار 
نادیده   .)Rogers, 2014:45( است  اجتماعی  مقبولیت  در  مکان هایی 
انگاری ُبعد انسانی در برنامه ریزی های شهری به مدت چندین دهه به 
ِگل از آن به  که  بهانه تحقق نظریه های مختلف به خصوص مدرنیسم 
طرِد روابط متقابل در فضاهای مشترک شهری به نفع فضاهای منفرِد 
درون گــرا یاد می کند، بر ضرورت پیاده سازی رنسانس و تجدید حیات 
مسئله مندی  آنچه   .)Gehl, 2015:3(مــی افــزایــد خیابان  در  اجتماعی 
که  است  این  می کند  دوچندان  را  جهان سومی  شهرهای  در  خیابان 
برنامه ریزی های این شهرها با تأثیر از ساختارهای فرهنگی _اجتماعی 
که همواره بر این  و هویت بومی همان شهر شکل نگرفته اند؛ در حالی  
 .)Asghari & Haji Fath Ali, 2012:3(ساختارها تأثیر عمیقی گذاشته اند

به   مسیری  می تواند  شهری  مدرنیسم  کارآمدی  نا که  اســت  پرواضح 
 .)Rogers, 2014:9(سوی »ضد شهری شدِن« خیابان های شهر باشد
که در تبیین مدرنیسم، مهم ترین دستاورد فّناورانه، هنری،  در حالی  
از جمله  آن  و اجتماعی قرن »شهر« است، فضاهای عمومی  فرهنگی 
برخورد  مرزهای  بیشترین  با  مکان هایی  و...  میدان  پــارک،  خیابان، 
که مورد بیشترین تحدیدات هم  کنشگری متقابل شهروندان است  و 
وسیله  به  گسترده ای  مطالعات   .)Tibaldoz, 2014:1(شـــده انـــد واقــع  
باِز  قلمروهای  در  نوزایی  مــورد  در  و...  شهری  طراحاِن  برنامه ریزان، 
و...   احیا  نــوزایــی،  بازآفرینی،  چــون  مختلفی  عناوین  با  شهری  کالبد 
با  شهری  فضاهای  احیای   « عنوان  با  پژوهشی  در  است.  شده  انجام  
که از  کافه های باز نمونه موردی خیابان چهارباغ اصفهان«  استفاده از 
سوی حقیقی بروجنی و همکاران انجام شد، به رنسانسی در خیاباِن 
و  انسان محوری  بــرای  راه حلی  پی  در  که  است  پرداخته  شهر  تاریخی 
کافه های باز است و با توجه  کردن فضا و زمینه های ایجاد  اومانیستی 
شدن  اجرایی  امکان  منابع،  محدودیت  و  مسئول  کز  مرا کوتاهی  به 
کارآفرینان، شهروندان و سرمایه گذاران عملی  با همکاری  را  این طرح 
دانسته است )Haghighi Borujeni et al., 2016:12(. مطالعه  حبیبی 
غنی ترین  در  نوزایی  و  رنسانس  که  دهد  می  نشان  نیز  برنجی  سید  و 
می تواند  هستند،  شهری  کز  مرا همان  که  شهرها  عمومی  عرصه های 
حس  فقدان  از  ناشی  که  شهروندان  جمعی  و  فردی  هویت  مشکالت 
بین  رابطه   این مطالعه  نماید.  برطرف  را  و خاطره انگیزی است  مکان 
خاطره انگیزی و مشارکت اجتماعی در تجدید حیات هویت شهری را در 
میدان شهرداری رشت با سه عامل کلیدی هویت مکان، خاطره انگیزی 
بررسی  توانمندی های میدان شهرداری  کنار  در  اجتماعی  و مشارکت 
حیات  از  ماندن  دور  که  چرا کرد؛  شهر  مرکز  بازتعریف  بر  سعی  و  نموده 
تجدید  و  کــرده  بیان  اجتماعی  بحران های  اصلی  عامل  را  اجتماعی 
حیات و نوزایی را به عنوان شیوه هایی در بازسازی بافت های قدیمی که 
 Habibi  &( کالبدی هستند، می شناساند مستلزم احیای اجتماعی و 
Seyed Baranji, 2016:11(. نوزایی و بازسازی شهری به عنوان استراتژی 
جامعی در ایجاد زمینه های اقتصادی نوآورانه )رنسانس اقتصادی مبنا( 
غلو تشریح  اُ گُوگ سن و مادرس  در پژوهشی با همین عنوان از سوی 
که بهبود شرایط در مناطق فقیرنشین و ساختمان های حساس  شد 
به زلزله در استانبول از طریق بهبود زیرساخت های شهری و تجزیه  و 
از نوسازی در دو پروژه انجام  گرفته و بندر قاالتا  تحلیل نتایج حاصل 
سارای با هدف ارتقای بندر و منطقه زیتین بُورنو به  منظور بهبود شرایط 
  .)Gökşin & Müderrisoğlu,2005:2)زیست مورد مطالعه واقع شدند
گوی ستی و مار  احیای مرکز شهر بریِن تگزاس پژوهشی است از سوی 
چین در بررسی چگونگی تأثیرات رنسانس مرکز شهر در ساختار فضایی 
ایــن پــژوهــش نشان  بــا عــنــوان »احــیــای مرکز شهر و فضای شــهــری«. 
که رنسانس و بازیابی فرآیندی خطی نیست و بخش عمومی  می دهد 
برنامه های جامع نقش  و  احیای مرکز شهر است  به  به شّدت متعهد 
گرداندن  کلیدی در اجــرای  استراتژی احیا دارنــد و عامل اصلی در باز 
تصاویر واقعی مرکز شهر را سرمایه گذاری در زیرساخت ها و چشم اندازها 
می داند. تصاویر ایجاد شده در مرکز شهر با رخدادهای فرهنگی محلی 
تسهیل  موجب  مــی شــود،  داده  تــرویــج  شهر  مرکز  انجمن  توسط  کــه 
این پژوهش علل احیای  بازاریابی در مرکز شهر خواهد شد. درنتیجه 
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پیری و هاشمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )Giustiموفق شهر را در بهبود چشم اندازها و بازاریابی شهری می داند
 (Maraschin, 2017:11 &. شاید بتوان مدرنیسم ایرانی را هم نوعی از 
مدرنیسم توسعه نیافتگی مارشال برمن در کتاب تجربه مدرنیته دانست 
(Berman, 2007:210(. زمانی که مدرنیزاسیون وارداتی بر شهرها نشانده 
کالبدی  گرایی( شهر و فضاهای   شد، ذهنیت و سوبژکتیویته)ذهنیت 
آن رنگ و بوی سنتی و هویتی بومی داشت، این امر نوعی از غریبانگی 
گذاشت؛ در نتیجه بخش  کالبد فرتوت شهرهای سنتی به جا  فضا را بر 
در  و  دگرگون  نااندیشیده  مدرنیسم  تأثیر  تحت  ایران  شهرهای  مرکزی 
مدرنیسم  شدند.  هویتی  ابهام  دچــار  مدرنیته  به  سنت  از  گــذار  مسیر 
سبزه میدان زنجان هم  خوانشی است ناتمام از دیالکتیک سخِت سنت 
کارکرد اجتماعی _  که اتومبیل با نقش دسترسی بر  و تکنولوژی، آنجایی 
فرهنگی غلبه نموده و موجب تزلزل خودانگیختگی اجتماعی محدوده 
شده است. نمود عینی تضعیف تعامالت و روابط اجتماعی در شعر شاعر 
ُکهنه َشهیر/  که می گوید: فایدا سیزده منه بو  شهر تبلور می یابد، زمانی 
مدرنیسم  به طورقطع   .)Jafari, 2018:16( باِخش...  ُکهنه  سوز  ُکهنه 
مربوط  تحوالت  و  خیابان کشی ها  به واسطه  شهر  در  پیوسته  وقوع  به 
شده اند.  نهاده  شهر  پیکر  بر  بولدوزر  منطق  طبق  هوسمانیزیشن  به 
پیش  چندی  تا  که  است  مرکزی  فضایی  زنجان  سبزه میدان  به واقع 
ضرورت های ترافیکی و اولویت های حرکت سواره بر پیاده غلبه داشته 
و  مکث  ــرای  ب جایگاهی  خــاص  هندسی  نظام  یــک  از  بهره گیری  بــا  و 
 khanmohammadi,( تعامالت فرهنگی _ اجتماعی باقی نگذاشته است
باِز  تجدید مطلوبیت عرصه های  به منظور  رنسانس  کنون  ا  .)2011:14
شهری و رنسانس خیابانی به عنوان ابزاری در تولید و بازتولید فضاهای 
بنا  پژوهش  این  راستا  این  در  می شود.  مطرح  انسان محور  اجتماعی 
دارد تا با بیان پرابلماتیک)دشواری( خیابانی و راهبردهای پیشنهادی 
که در محدوده مطالعاتی شهر زنجان اتفاق می افتد، نه تنها راهگشایی 
برای تجدید حیات اجتماعی _ فرهنگی خیابان باشد، بلکه با بررسی 
گذشته و حاِل آن، جایگاهی برای  تحوالت خیابانی در الیه های تاریخی 
کنان را به خود فرا می خواند،  که سا »خیابان شهروند طلب« خیابانی 
بیابد. درنتیجه رنسانس خیابانی را به عنوان پاسخی بر این سئواالت 

معرفی می نماید:
_ آیا در تبیین رنسانس خیابانی می توان ارتباط معناداری بین شاخص ها 

و مؤلفه های تعریف  شده  فضا در محدوده  سبزه میدان یافت؟
پرابلماتیک  حل  در  پاسخگو  ــزاری  اب می تواند  خیابانی  رنسانس  آیــا   _
ــازخــوانــی حیات  عــرصــه هــای عــمــومــی شــهــر بــه خــصــوص خــیــابــان و ب
اجتماعی، حفظ مدنیت، دستیابی بر ایده فضای اومانیستی تعامل گرا 

باشد؟

2 . چارچوب نظری 
2.1. مفهوم رنسانس و رنسانس شهری

مفهومی  مجدد  تولد  معنای  به  رنسانس  ریناشیمینتو1  ایتالیایی  واژه 
و  نویسنده  و  معمار  نــقــاش،  وازاری2  جــورجــو  بــار  نخستین  کــه  اســت 
کتاب پر ابهت خود حیات پرآوازه ترین معماران،  بنیان گذار تاریِخ هنر در 
 Benevolo,( بــرده  کــار  به  فلورانس(  م،  نــگــارگــران)1550  و  پیکرتراشان 

1 Rinascimento (Renaissance)
2 Giorgivarazi

2016:8(و رنسانس خود را در شکلی از زندگی دوباره یا نوزایِی فرهنگ 
گفته والتر پاتر )1873( رنسانس  یونان و روم باستان معرفی می کند. به 
گون،  گونا که در آن ذهن انسان می تواند به شیوه های  جنبشی است 
 Davies,(قلمرو تازه ای از احساس، شور و اندیشه را به تصرف خود درآورد
97 :2017(. عده ای ریشه های آن را به قرون وسطی نسبت می دهند. 
که جامعه مشکل دار عصر 1300 برای  گفته چارلز جی نوئر3 آن زمانی  به 
مجدد  تولد  همان  رنسانس  شد،  آمــاده  زیربنایی  اصالحات  پذیرفتن 
به  بازگشت  را در  کار  اروپــا چاره  فرورفته در مشکالت  خ داد و جامعه   ر
گذشته  دید )Corrick, 2018:10(  رنسانس شهری پیش تر از سال های 
1450_1500 ابتدا درباره  معماران ایتالیایی نمود یافت و تحوالتی مبتنی بر 
ربینو صورت داده شد. این دگرگونی ها که به همت 

ُ
نوسازی دوک نشینی ا

گرفت، یکی از پردامنه ترین عملیات شهرسازانه  دی مونته فلترو4 شکل 
که تحولی نو در خیابان های شهر با تالش های فــّرارا5 در ایتالیا و حتی 
این دوره  کله شهرسازی در  البته شا اروپــا بود، به منصه ظهور رسید. 
اقدامات نوآورانه عصر رنسانس در پایتخت های آرمانی دوره اواخر هزار و 
چهارصد با عملیات ساختمانی و تحوالت خیابانی و شبکه خانه سازی 
کرد.  و فیگورسازی ها و ظهور و پرورش صنایع هنری شهری تبلور پیدا 
زمانی که پروژه های رنسانس مآبانه و نمادگرایی اومانیستی و مذهبی در 
شهرهای مختلف ایتالیا )فلورانس، میالن، ونیز و...( با سرعت در حال 
شکل گیری بودند، رنسانس شهری _خیابانی در کشورهای دیگر اروپایی 
قیدوبند  از  ج  خــار و  کــرد  ظهور  نیز  آلمان  و  پرتغال  انگلستان،  مانند 
 )Benevolo, 2016: گیر بومی گری به هر نقطه از دنیا سفر نمود دست وپا
دوباره  حیات  تجدید  مفهوم  در  نوزایی  کرین6  کا آلن   .317_434_438(
وابسته  انعطاف پذیر  فرآیندی  را  شهری«  »بازسازی  همان  )رنسانس( 
که افراد به دنبال آن هستند، دانسته  به میزان خالقیت و ابتکار عملی 
بر  در  عینی  محتوای  هیچ  حقیقت  در  شهری  نوزایی  اصطالح  اســت. 
نداشته و به صورت عام و غیرمنتقدانه به پیدایش مجّدد شهرها به طور 
کزی از رفاه اجتماعی عام، خالقیت، سرزندگی و  مطلوب و به عنوان مرا
ثروت توسط طرفداران نئولیبرال آن استفاده می شود و ضمن اهمیت 
مزایای  و  شهرها  گسترش  از  ناشی  زیست محیطی  مسائل  به  دادن 
کم، ترکیبی از سازگاری و هماهنگی اجتماعی، فرهنگی،  شهرهای مترا
 Porter & Shaw, 2013:( اقتصادی، محیطی و سیاسی را پیگیری می کند
مناطق  احیای  بــرای  راهکاری  شهری  رنسانس  دیگر  بیانی  به   .)2-3
ناخوشایند شهری به خصوص فضاهای عمومی است. درواقع نوزایی 
شهری اصطالحی است مترادف با بازسازی شهر و توان بخشی شهری7 
توان بخشی  براساس  شهری  پیچیده  معضالت  حل  بــرای  فرصتی  که 
 Alpopi & Manole,(اســـت و...  اقتصادی  _فرهنگی،  اجتماعی  ابعاد 
موفقیِت  بــرای  ایــده ای  به عنوان  را  شهری  رنسانس  برخی   .)2013:2
طراحی  پــایــدار،  زندگی  سبک  ترویج  و  شهری  بازآفرینی  برنامه های 
اجتماعی  گروه های  تمام  کــردن  شامل  بر  تالشی  و  کالبدی  فضاهای 
در شهر می دانند. از این دیدگاه رنسانس شهری رویکردی است برای 

3 Charles G. Nauert
4 Montefeltro
5 Ferrara
6 Allan Cochrane
7 Urban Rehabilitation
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و  اقتصادی  احیای  فرهنگی،   _ اجتماعی  مقوله های  بــاززنــده ســازی 
که سیاست های عمومی فرهنگی و هنری را برای  سرزندگی اجتماعی 
توسعه اقتصادی و احیای مجّدد محله های شهری مبنا قرار می دهد 
(Wahhabyan et al., 2016: 4( . یقینًا رنسانِس شهری رویکرد طراحی 
که می تواند سبب بروز خالقیت یا کشف مجّدد موضوعاتی  مداری است 
بازگشت به شهر  از آن  آنها باشد و هدف  که زندگی شهری واجد  شود 
و اندیشیدن به توسعه های یکپارچه با مقیاس محله ای و تفکر انسان 

.)Rogers, 2014:7( مدارانه است

2.2. مفهوم خیابان و رنسانس خیابانی
خیابان برساختۀ بشر به واسطه زندگی روزمره و عنصر اصلی حیات مدنی 
شهر و البته سمت وسویی واضح و شناخته  شده بر روزمرگی شهروندان 
است.  هم  فضا  از  شناسانه  زیبایی  امر  بر  کی  پژوا روزمرگی  این  اســت. 
خیاباِن شهر پست مدرن به عنوان بسترمکانِی هم پیوندی انسان و فضا 
و نیز آغازی بر کنشگری های اجتماعی _فرهنگی، بالندگی های اقتصادی 
و تحوالت سیاسی دوران ســاز است. رودوفسکی1 خیابان ها را از لحاظ 
تأمین  برای  فضاهایی  به عنوان  بزرگ  و  کوچک  شهرهای  در  تاریخی، 
نیازهای اساسی تعامالت، ارتباطات، فراغت، بقا و نیز انجام فعالیت های 
مختلف سیاسی، مذهبی، تجاری، مدنی و اجتماعی مورداستفاده قرار 
که زیمل2 از عقالنی تر شدن مردم و  گرفته اند، معرفی می کند. در حالی  
کرده و فکوهی هم از  روابط انسانی به واسطه خیابان های شهر صحبت 
قدرت یافتن کارکرد حمایتی خیابان در بسط و توسعه  مفاهیم اجتماعی 
مانند عرصه های عمومی پاتوق ها، ارزش های اجتماعی، زندگی روزمره، 
پرسه زنی، اهمیت یافتن و بازخوانی ابعاد اجتماعی خیابان ها از منظر 
 )Mansour Rezaei فضاهای عمومی در دهه های اخیر صحبت می کند
(Modiri, 2014 :2 &. خیابان بخش مرکزی شهر همان هویت دوران زده 
که همواره در دیالکتیکی سنگین از تجّدد و سنت  از بطن تاریخ است 
یک  از  ذهنی  تصویر  پامیر  ســای  اســت.  نموده  اصالت  حفظ  بر  سعی 
کیفیت قلمروهای همگانی آن مانند  گسترده ای به  شهِر واال را به طور 
است.  دانسته  وابسته  شهر  میدان های  و  پارک ها  بلوارها،  خیابان ها، 
گذشته نیز مرکز شهر را محل تمرکز، زندگی اجتماعی  گفته وی از  بنا به 
گرد هم می آمدند تا یکدیگر را مالقات  که مردم  و اقتصادی منطقه ای 
کاال، خدمات، اطالعات و عقاید بپردازند، می شناساند.  کنند و به تبادل 
که نماد هویتی  پامیر مرکزی فرهنگی _ مدنی است  آرای  مرکز شهر در 
خیابانی  رنسانس  اینک   .)Paumier, 2015:11(ــت ــ اس شهری  جامعه 
کانه  انقالبی است بر سپهر اندیشه تکنوکرات و نخبه گرای شهری که بی با
بر کالبد خسته و بی روح شهر می تازد و مبتنی است بر ارجمندی کرامات 
از  دارد  که سعی  فرهنگی   _ اجتماعی  و  انسانی، جنبش مردم ساالرانه 
گذر  نیستند  بیش  معبری  که  شهر  نازیبای  خیابان های  قرون وسطی 
کی، عملکردی و  گون ادرا گونا کند و منجر به تجدید مطلوبیت بر ابعاد 
که می تواند خیابان، پیاده  زیبایی شناسانه از فضاهای همگانی شهر 
که پرداختن به  گره گاه محله ای باشد، شود. از آنجایی   راه، میدان و یا 
مسئله مندی شهری با اندیشیدن بر خیابان های شهر شروع می شود، 
پرابلماتیک  حــل  در  عملکردی  ابـــزاری  به عنوان  خیابانی  رنسانس 

1 Rosovsky
2 George Ziel

با تجدید  به خصوص خیابان درصــدد است  عرصه های عمومی شهر 
حیات اجتماعی، تولید و بازتولید فضای زیسته انسانی منجر به درک 
بژکتیو)حقیقی( فضا بر سوبژکتیو)ذهنی( شهروندان 

ُ
تجربیات متفاوتی از ا

که  فضاست  از  بودگی  خــاص  نوعی  خیابانی  رنسانس  درواقـــع  شــود. 
اجتماعی  فضاهای  از  بازتولیدی  انسان  برای  مکان  تولید  با  می تواند 
داشته باشد و البته می تواند پایانی برآشفتگی های دیالکتیکی ناشی از 

کم بر فضای اجتماعی باشد. پروژۀ مدرنیسم ناتمام و نامدرنیته حا

2.3.مفهوم سازی شاخص ها
فضاهای  بر  خیابانی  رنسانس  اثــرگــذاری  چگونگی  تبیین  راستای  در 
کلیدی چون معیارهای پاسخ دهی محیطی، تولید  شهری از مفاهیم 
هییلر3  اســت.  استفاده  شــده  فضا  انــســان مــداری  و  اجتماعی  فضای 
گزینه های قابل  عرضه به  مکان های همگانی شهری را از طریق افزایش 
مردم، محیطی دموکراتیک یا » محیط های پاسخ ده « معرفی می کند و 
کنار میزان یکپارچگی  در کتاب »فضا ماشین است« انعطاف پذیری را در 
معرفی  فضا  عملکردی  رانــدمــان  به  عنوان  نفوذپذیری  میزان  و  فضا 
حداقل  به  در  راندمانی  را  نفوذپذیری  پپونیس4  که  حالی   در  می کند، 
 .)Kiai et گروه ها و عناصر نامربوط در فضا می داند رساندن میزان نفوذ 
(al., 2019: 5 از نظر بنتلی و همکارانش یک محیط پاسخ ده ویژگی های 
غنای   ، بصری  تناسب  انعطاف پذیری،  خوانایی،  تنوع،  نفوذپذیری، 
 .)Bentley et al., 2016:15-16( هستند  دارا  را  تعلق  حس  و  حسی 
از  باز شهری  که اهمیت عرصه های  زیلنیتس وقتی   آنــدژی  نظر  به  بنا 
گذران روزمرگی شهروندان مطرح  جمله خیابان ها به عنوان فضاهای 
بــرای  می کند  بیان  لــوفــور  کــه  همان گونه  فضا  تولید  درک  می شوند، 
کردن چارچوبی نظری در تحلیل مکان های خاص شهری، تولید  مهیا
گردش، مبادله، فضاهای رسمی و غیررسمی، اوقات فراغت،  فضاهای 
 .)Zieleniec, 2007:100(تفریح و تعامل جمعی و ...  اهمیت می یابند
تولید فضا در قلمروهای همگانی منجر به انسان مداری فضا می شود که 
این امِر اجتماعی خود با ایجاد پیاده راه، حضور پرسه زن و رویداد مداری 
بر سه محور  این مطالعه  در  بنابراین شاخص سازی  محقق می گردد؛ 
اصلی پاسخ دهی محیطی، تولید فضای اجتماعی و انسان مداری فضا 

کید دارد. تأ

2.4.استراتژی های رنسانس مبنا
استراتژی های رنسانس مبنا5 راهبردهای عملکردی در سیاست گذاری، 
که دامنه فعالیت  برنامه ریزی و طراحی قلمروهای عمومی شهر هستند 
و مسیر حرکت به  سوی شرایط مطلوب را فراهم می کنند. این راهکارها 
می توانند از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... عرصه هایی مانند 
خیابان، پیاده راه، میدان و... را متأثر نموده و خط مشی و چشم اندازی 
از آنچه که بایستی باشند را ارائه دهند. از آنجایی  که معنی واژه استراتژی 
مبنا  رنسانس  راهــکــارهــای  بنابراین  اســت،  مــیــدان«  به  نیرو  »آوردن 
کیفیت زیست فضاهای  که در راستای ارتقا و تقویت  نیروهایی هستند 

باز شهری به میدان آورده می شوند )تصویر شماره 1(.

3 Hillier
4 Peponis
5 Base Renaissance Strategies
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3.استراتژی پژوهش
کیفی است؛ بنابراین  مطالعه حاضر تحلیلی دوگانه با هر دو روش کمی و 
کشف چگونگی اثربخشی شاخص ها و مؤلفه های استخراج  در راستای 
 شده از محتوای متن ابتدا شاخص سازی پژوهش براساس معیارهای 
پاسخ دهی محیطی، تولید فضای اجتماعی و انسان مداری فضا انجام 
و  گویه   64 از  پرسشنامه ای  فــرم  سپس   .)1 شماره  )جـــدول  می گیرد 
نفر(  تــعــداد30  )بــه  متخصصان  آمــاری  پانل های  از  مستقیم  مصاحبه  
گرفت. در این روش با بهره گیری از تکنیک دلفی با طیف لیکرت  انجام 
روایی پرسشنامه طبق مدل  و مؤلفه ها،  تأیید شاخص ها  راستای  در 
گزینه های ضروری، غیرضروری ولی مفید و غیر الزم از  الوشه با سنجش 
که نتایِج به  دست  آمده از  گرفتند  پانل های متخصص مورد ارزیابی قرار 

گویه بود.  این مدل نشانگر ضرورت بررسی 60 

کامل و 0/59 را نشان می دهد.    نتایج مقدار CVR پرسشنامه ها  روایی 
تحقیق،  پایایی   ،SPSS طریق  از  سنجی  اعتبار  محاسبات  به  توجه  با 
کی از  که حا کرونباخ را برای هرکدام از شاخص ها 94/2 نشان داد  آلفای 

اعتبار باالی پرسشنامه است.
                                                                                                    )1(

Reliability Statistics                                                                 )2(

Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items

.942 .942 64

Case Processing Summary                                                                                          )3(
N %

Cases Valid 64 94.2

تصویر شماره 1: مدل مفهومی استراتژی های رنسانس خیابانی

 جدول شماره 1: شاخص سازی پژوهش

مؤلفه هاشاخصعنوان

کالبدی پاسخ دهی محیطی عملکردهای ساختاری 

نفوذپذیری
تنوع

خوانایی
انعطاف پذیری
تناسب بصری

غنای حسی
رنگ تعلق

عملکردهای اجتماعی
تولید

 فضای اجتماعی

بازار سنتی

تجاری لبه خیابان

پاساژها
کافه های خیابانی

سینما

تئاتر

کتابخانه ها

نمادهای فرهنگی

انسان مداری فضا
ایجاد پیاده راهپیاده محوری

موجب ثبات و دیرپایی فضاحضور پرسه زن
گذرارویداد مداری پدیداری 
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در ادامه پژوهش و در راستای تبیین اثربخشی شاخص ها بر رنسانس 
که نتایج در بخش یافته ها  خیابانی آزمون تک نمونه ایی T انجام شد 
ارائه می شوند. از سویی به جهت موردی بودن و تحلیل محتوای متن 
تحلیل  با  مؤلفه ها  و  شاخص ها  بین  علی  روابــط  آشکارسازی  و  تبیین 
با  کیفی  مدلی  درنهایت  که  می گیرد.  انجام  کدگذاری  روش  به  کیفی 

نرم افزار Maxqda ارائه می گردد.

3.1. مورد مطالعه
کشور، با جمعیت 5211هزار  کنونی یکی از شهرهای میانه اندام  زنجان 
و 302 نفر، آرمیده در بستر ابریشمی، با زمینه های تاریخی _فرهنگی و 
این شهر در موقعیت  کشور است.  انسانی بسیار غنی در شمال غرب 
جغرافیایی 48 درجه و 30_28 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 41_40 
درجه عرض شمالی و البته به  عنوان نخستین نقطه شهری استان و 
شهرستان زنجان در رده جمعیتی 500_250 هزارنفری)تصویر شماره 2(  
.)Development and Development Plan, 2013: 1_2(  واقع  شده است
کالبدی منحصربه فرد و  سبزه میدان به عنوان میدانی حکومتی مرکزیت 

مستطیل شکلی در هسته  ابتدایی شهر از زمان قاجار به این  سو است 
کالبدی شهری عالوه بر عهداری مرکزیت  که به عنوان اصلی ترین عنصر 
گردشگری شهر، مکانی بر استقرار سه رکن محوری  اجتماعی، تجاری و 
والیت خمسه یعنی، وجود اداره مالیه )بخش حکومتی( در جبهه شمالی 
سّید  مسجد  و  قیصریه  راسته بازار  مانند  شهری  نشانه   عناصر  میدان، 
)بخش مردمی( در جبهه جنوبی میدان و اداره نظمیه )قدرت سیاسی( 
گرفت را معرفی می نماید  که بعدها شهربانی نام  در هسته مرکزی میدان 
)Rah-e Dana Information Network,” 2015:1“(. سبزه میدان امروزی 
و مهم ترین عرصه تظاهرات  از فضاهای عمومی  به عنوان یکی  زنجان 
محلی  و  شهر  سیاسی  اقتصادی،  و  فرهنگی  اجتماعی،  فعالیت های 
لبه  کسبه   بر تبلور فعالیت های اقتصادی _ اجتماعی به  صورت بازار و 
_گردشگری همواره حضوری عمیق  تاریخی  کز  خیابان، سینماها و مرا
موقعیت  است.  داشته  شهری  _کالبدی  ساختاری  فضای  تاروپود  در 
کنونی سبزه میدان و پیاده راه در )تصویر شماره 3( همان سبزه میدان 
که در بستر تحوالت خیابانی و هوسمانیزیشن نقش های  دیروز است 

اجتماعی _ فرهنگی آن روبه زوال رفته است. 

تصویر شماره 2: نقشه موقعیت شهر زنجان

تصویر شماره 3: نقشه جغرافیای سبزه میدان شهر زنجان وضع موجود

1  مرکز آمار و اطالعات سازمان برنامه وبودجه استان زنجان،1398
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ح واره  اجتماعی شهر 3.2.پروژه سبزه میدان، طر
گذشته  از  زنجان  شهر  فضای  دموکراتیک ترین  به عنوان  سبزه میدان 
کنون نقش بسزایی در تولید روابط اجتماعی به واسطه هم پیوندی  تا
قــدرت  نــمــادهــای  و  مسجد  ــازار،  ــ ب مانند  شهر  کــالــبــدی  مهم  عناصر 
)عمارت ذوالفقاری، دارایی و شهربانی( داشته است. این محدوده با 
سرگذشتی پرفرازونشیب از زماِن تخریب ها )1367( به این  سو با شماری 
طرح  تجیر،  مشاور  مهندسین  ازجمله  پیشنهادی  طرح های  از  چند 
پیشنهادی  طرح  آخرین  شد.  روبــه رو  و...  نقشیاد  مشاور  مهندسین 
و   1395 ســال  در  ابتدا  ایجاد  مشاور  مهندسین  توسط  سبزه میدان 
برای بار دوم در سال 1397 ارائه شد. محدوده مداخالتی این پروژه از 
سمت شمالی به خیابان هفت تیر و جنوب به خیابان امام خمینی و از 
غرب و جنوب شرقی به خیابان های شهربانی و سرچشمه )طالقانی( 
منتهی می شود. در حالی  که عمارت ذوالفقاری در سمت شمال شرقی 
محدوده واقع  شده است. این پروژه باهدف ارتقای معیارهای فرهنگی 
مانند  گردشگری   _ فرهنگی  کاربری های  تخصیص  و  شهر  اجتماعی   _
موزه باستان شناسی )عمارت ذوالفقاری(، موزه صنایع دستی )عمارت 
تاالر شهر، ساختمانی  دارایــی( و همچنین مجموعه فرهنگی _ هنری 

در  نمایشگاهی  گالری  و  شهر  عمومی  کتابخانه  و  مجموعه  شمال  در 
قسمت هایی از مجموعه که می تواند مرکز شهر انسان مبنا را فراهم کند، 
 Creation Group, work report from Consultants(طراحی شده است

.)of Zanjan Municipality, 2018: 8

4.یافته ها
4.1.تحلیل کیفی 

کیفی پژوهش با روند تحلیل محتوا از بررسی نکته  مرحله نخست روش 
با داده هــای خام  کــردن متن پژوهش و طرح پرسش  به نکته و خرد 
دسته بندی  و  مطالعه  محدوده  دربــاره   چهره  به  چهره  مصاحبه  برای 
کدگذاری و واژه های کشف  شده  عبارت ها براساس واحدهای معنایی و 
کدگذاری باز ، محوری  گرفت. درواقع تحلیل محتوا با سه روش  انجام 
که  کشف مقوله های مرکزی در رابطه با مفاهیم اصلی  و انتخابی برای 
از  موشکافانه ای  بررسی  هستند،  مطالعه  پایه ای  شاخص های  همان 
کد  جز به  کل متن را در بر می گیرد. برای سهولت درک محتوایی رابطه  

واژه ها، مقوله ها و مفاهیم در جداول زیر نشان داده می شود. 

جدول شماره 2: کدگذاری های مؤلفه های شاخص پاسخ دهی محیطی

شاخص اصلیمفهوم کلیدیمفهوم اولیهمقوله هاکدها
  نفوذپذیریدعوت کنندگیتقاطعترافیک درهم پیچیده  انسان و اتومبیل

درگاه ارتباطیهدایت گری اجتماعیمحله های تودرتو
گره گاهگلوگاه محله ای

کریدوری با بن بست محلهتداخل با واحدهای مسکونی
ک گون فعالیتپیچیدگی ارگانیک کاربری هاواحدهای تجاری پوشا تبلور اشکال گونا

تنوعبسندگیاختالط قلمروهاچاقوسازی
کارایی کاربری هاملیله کاری و...

       پاسخ دهی محیطیقواره های تجاریمواد غذایی، اجناس لوکس، بانک هاو...
خواناییانعکاس هویتی تاریخچشم انداز تاریخی
شفافیتسازه  آشنای مردم

قابلیت فهممشخص ترین بنا
انعطاف پذیریقابلیت شکل پذیریشفافیت فرم و عملکردشکل محیط

کارکردی معماری تبلور توان های بالقوهکالبد 
تناسب بصریتراز چشمیوضوحآنچه آشکارا دیده می شود

کالبد عدم بی کرانگیمظروفی بر گنجایش 
که از محیط فهم شود غنای حسیتجربه پذیریمحرک های حسی ارزشمندهر چیز خوبی 

کیمقیاس درهم شکسته  حواس در فضادرگیری حواس پنج گانه در رابطه با فضا زنجیره  ادرا

جدول شماره 3: کدگذاری مؤلفه های شاخص تولید فضای اجتماعی

شاخص اصلیمفهوم کلیدیمفهوم اولیهمقوله هاکدها
بازار سنتیراسته  تعامالت شهرمحیطی بر عینیت بخشی فعالیت های انسانیفضای تولید روابط

معیاری بر اصالت فضاهمخوانی باارزش های هویتیفضایی درهم آمیخته از هویت و فرهنگ
کسبه لبه خیابان ) پیاده راه(پیشخوان فضاویترین فضای شهریمحدوده  منتج از مدرنیزاسیون

 تولید فضای اجتماعیسمبل مدرنیسم لبه تعریف کننده محوطه درونی
پاساژهاتبلور مدرنیته در فضامحصول شهر مدرنبازارچه  مدرن مجاور بازار سنتی

کردن کافه های خیابانی، سینما، تئاتر، کتابخانهفضا قابلیتی هنرمندانه از فضاوقفه ای خوشایند بر ریتم تند روزمرگیمکانی برای نفس تازه 
تبلور رفتارهای ارتباطیدیدار غریبه های آشنا

فریم رسانه ایمرکز اطالع رسانی
قلمرو ادبیاتی فضا

نمادهای فرهنگیبازنمایی هویت در قالب سازه خودنمایی سمبلیک سازههمنوایی سازه بافرهنگ
نشانی از دیرینگیهویت تاریخی یک نماد

پیری و هاشمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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4.2.تحلیل کمی
کیفی در رابطه با اثرگذاری   درواقع به دلیل تبیین و اثبات یافته های 
که وضعیت  گرفت  کمی انجام  شاخص ها در محدوده مطالعه تجلیل 
فضای  تولید  محیطی،  پاسخ دهی  اصلی  شاخص  ســه  در  مؤلفه ها 
 ،AMOS و مدل T اجتماعی و انسان مداری فضا با آزمون تک نمونه ای
میانگین مؤلفه های پاسخ دهی محیطی را برابر با ضریب 3/46 نشان 
خوانایی  مؤلفه   از   10/139 ضریب  با  فهم  قابلیت  مفهوم  و  می دهد 
نمادهای  مقوله   از   10/784 ضریب  با  هویتی  انعکاس  و  شفافیت  و 
کردند. در آرای متخصصاِن پاسخگو  کسب  فرهنگی بیشترین امتیاز را 
که شامل بازار سنتی، مسجد  مقوله  خوانایی و نیز نمادهای فرهنگی 
جامع، عمارت های ذوالفقاری و دارایی و... هستند، به دلیل دیرینگی 
که مفهوم  و قدمت تاریخی از اعتباِر هویتی باالیی برخوردارند. در حالی  
کریدور برای بن بست محله ای از مؤلفه  نفوذپذیری با ضریب 809 /0 – 
کمترین امتیاز را دارد و متخصصان هم بر ضعف این مقوله به دلیل تک 
هسته ای بودن شهر، فقدان پارکینگ، بافت قدیمی معابر فرعی، تبدیل 

اصلی ترین خیابان شهر به پیاده راه، یک طرفه بودن معابر اصلی و... 
اتفاق نظر دارند )جدول شماره 5(. 

در همین حال شاخص تولید فضای اجتماعی هم با میانگین مشابه 
پتانسیل های  وجــود  از  کی  حا و  شرایط  در  مطلوبیت  نشانگر   3/46
گرچه راسته تعامالت )بازار سنتی( با ضریب  بالقوه در محدوده است؛ ا
12/092 و هویت در قالب سازه از نمادهای فرهنگی بیشترین اهمیت را 
شامل شدند، اما در مؤلفه های فضاهای جمعی، مفهوم وقفه در ریتم 
کافه ها و فضاهای جمعی و مفهوم  روزمرگی با ضریب 4/961 مربوط به 
کتابخانه،  تبلور رفتارهای ارتباطی در مقوله هایی مانند سینما، تئاتر و 
فقدان  بــه  نظر  ــد.  دادنـ اختصاص  خــود  بــه  را   5/319 امتیاز  کمترین 
کافه های خیابانی، پاتوق های جمعی، حذف قهوه خانه ها و به حاشیه 
اجتماعی  ارزش هـــای  آمــاری  جامعه  و...  تئاتر  گالری ها،  شــدن  رانــده 
و تعامالت جمعی را به مناسبت نبود فضا و عدم تولید آن رو به  زوال 

می بینند ) جدول شماره6(.

جدول شماره 4: کدگذاری مؤلفه های شاخص انسان مداری فضا

شاخص اصلیمفهوم کلیدیمفهوم اولیهمقوله هاکدها
پیاده محوریباالترین حد نقش اجتماعیبهانه ای بر بودن در فضافضا مسیری بر بودن

فراخوانی برای حضورسرزندگی فضاییزندگی روی پا
 انسان مداری فضاعرصه تعامل متقابلابراز وجودی برای انسانمحلی دیدن و دیده

حضور پرسه زنشهروند، بازیگر صحنهسوژه ای برای پرسهفضایی مملو از پیاده ها
حضور پذیریفضایی مردم گرا

رویدادمداریرخدادهای یادمانیمحلی برای فستیوال ها، مناسبت ها، جشن هابهانه ای بر برخوردهای اجتماعی
صحنه گردانی فضادفتر خاطراتی از گذشته

منبع: یافته های مطالعه،1398

جدول شماره:5 وضعیت مؤلفه های پاسخ دهی محیطی

اختالف میانگینسطح معناداریدرجه آزادیTمیانگینمفهوممعیار

نفوذپذیری

0/133-0/80929000/0-2/47کریدوری در بن بست محله ای
3/387/53729000/00/933گره گاه

3/647/50729000/01/233هدایت گری اجتماعی
3/414/90729000/00/967تقاطع

تنوع

3/415/35529000/00/967قواره های تجاری
3/385/31129000/00/933کارآیی کاربری ها
3/416/33829000/00/967اختالط قلمروها

3/295/25729000/00/833پیچیدگی ارگانیک کاربری ها

خوانایی
3/8410/13929000/01/467قابلیت فهم

3/8110/78429000/01/433شفافیت
3/8110/78429000/01/433انعکاس هویتی تاریخ

انعطاف پذیری
3/647/98129000/01/233تبلور توان های بالقوه

3/649/27929000/01/233شفافیت فرم و عملکرد

تناسب بصری
3/415/95329000/00/967عدم بی کرانگی

3/355/28029000/00/900تراز چشمی

غنای حسی
کی 3/448/96829000/01/000زنجیره ادرا
3/355/01829000/00/900تجربه پذیری

رنگ تعلق
3/476/77529000/01/033مالکیت فضا

3/556/20529000/01/133ردپای انسان
46/3426/529000/01/024کل )پاسخ دهی محیطی(

پیری و هاشمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از سویی شاخص انسان مداری فضا با بیشترین امتیاز 3/58 باالترین 
ــا ایـــن تحلیل  ــه خـــود اخــتــصــاص مــی دهــد و ب ســطــح مــعــنــاداری را ب
مقوله   از   9/279 یادمانی  رخــدادهــای  و   9/503 فضا  صحنه گردانی 
رویدادمداری بیشترین اهمیت را دارا شدند. علی رغم امتیازات باالی 
و  شهر  شریان های  اتصال  در  محوریت  و  مرکزیت  دلیل  به  شاخص، 
حضور خودجوش شهروندان از دیرباز در سبزه میدان، مفهوم مسیری 
کمترین  که دلیلی بر مکث و توقف شهروندان است از  بر بودن و ماندن 
حضورپذیری  زیــرا  7(؛  شماره  )جــدول  شد  بــرخــوردار   )6/779( امتیاز 
سبزه میدان تنها به دلیل رفع نیازمندی هایی چون خرید و... است و 
کاظمی  نمی توان آن را از جنس آنچه والتر بنیامین1 در پروژه  پاساژها و 

 )kazemi, 2005:14( کتاب پرابلماتیک زندگی روزمره بیان می کنند در 
از  دانست. درواقع حضور پذیری فضای سبزه میدان بسیار متفاوت تر 

گونه پرسه زنان خیابان سعدی است.
به  دستیابی  چگونگی  زمینه  در  متغیرها  بین  علی  رابطه  تشخیص 
مدل یابی  و   Amos  نرم افزار از  استفاده  با  محدوده  خیابانی  رنسانس 
سطح  کــه  شــد  انــجــام  تأییدی  عاملی  تحلیل  و  ساختاری  مــعــادالت 
مستقیم  ارتباط  رابطه  این  و  می دهد  نشان  را  باالیی  بــرازش  نیکویی 
تمامی مؤلفه ها و اثربخشی و اثرگذاری آنها بر یکدیگر را اثبات می کند. 
در  سبزه میدان  خیابانی  رنسانس  بر  مؤثر  ساختاری  معادالت  مــدل 

تصویر شماره 4 ارائه شد.

جدول شماره 6: وضعیت مؤلفه های تولید فضای اجتماعی

اختالف میانگینسطح معناداریدرجه آزادیTمیانگینمفهوممعیار

بازار سنتی
3/597/863290/0001/167معیاری برای اصالت فضا

3/8412/092290/0001/467راسته تعامالت

واحدهای لبه خیابان
3/678/628290/0001/267سمبل مدرنیسم

3/647/981290/0001/233ویترین فضای شهر

3/333/800290/0000/867محصول شهر مدرنپاساژها

3/244/961290/0000/767وقفه در ریتم روزمرگیفضاهای جمعی

3/245/319290/0000/767تبلور رفتارهای ارتباطینمادهای فرهنگی

3/385/943290/0000/933فرم رسانه ای فضاکل )تولید فضای اجتماعی(

3/7610/469290/0001/367هویت در قالب سازه

3/616/674290/0001/200بازنمایی

3/535/197290/0001/103

جدول شماره 7: وضعیت مؤلفه های انسان مداری فضا

درجه آزادیTمیانگینمفهوممعیار
سطح

معناداری
اختالف میانگین

پیاده محوری

3/649/279290/0001/233ابراز وجود

3/356/979290/0000/900سرزندگی فضایی

3/446/779290/0001/000مسیری بر بودن و ماندن

حضور پرسه زن
3/507/266290/0001/067حضور پذیری

3/557/310290/0001/133سوژه پرسه زن

رویداد مداری
3/729/503290/0001/333صحنه گردانی فضا

3/649/279290/0001/467رخدادهای یادمانی

3/586/429290/0001/162کل )انسان مداری فضا(

1 Walter Benjamin

پیری و هاشمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تحلیل  مدل  براساس  پژوهش  مؤلفه های  اثربخشی   8 شماره  جدول 
مسیر وضعیت محدوده سبزه میدان را به  واسطه اجرای پروژه پیاده راه، 
کل محدوده و حتی به  طور  به  نوعی متأثر از تحوالت پنهان و آشکار در 

غیرمستقیم بر کل شهر نشان می دهد.
که شاخص های  کیفی نشان داد  کمی و  نتایج حاصله از تحلیل های 
پژوهش از سطح معناداری باالیی برخوردارند؛ بنابراین عدم معناداری 
کید  تأ فضا  در  موجود  بالقوه   پتانسیل های  ارتقای  بر  و  رد  آماره ها  در 
استراتژی های  ارائـــه   بــا  کیفی  و  کمی  تحلیل های  بــه واقــع  مــی شــود. 

رنسانس مبنا پاسخی )سئوال نخست( بر حل پرابلماتیک عرصه های 
گذشته  اجتماعی  حیات  بازخوانی  و  خیابان  خصوص  به  شهری  بــاز 
که در راستای پاسخ سئوال دوم و تبیین چگونگی  آن است. در حالی  
اثربخشی رنسانس خیابانی به عنوان یک ابزار عملکردی و پیاده سازی 
انسان محور،  اجتماعی  فضای  تولید  در  مبنا  رنسانس  استراتژی های 
پژوهش  شاخص های  ارتباط    Maxqd  نــرم افــزار کمک  با  مدلی  ــه   ارائ

)تصویر شماره 6(را نشان می دهد.

تصویر شماره 4: مدل معادالت ساختاری مؤلفه های مؤثر بر رنسانس خیابانی در سبزه میدان شهر زنجان در قالب تحلیل عاملی تأییدی

جدول شماره 8: اثربخشی مؤلفه ها بر محدوده مطالعه و بر کل شهر

کلاثر غیرمستقیماثر مستقیمابعادشاخص اثر 

پاسخ دهی
محیطی

0/3520/0180/370نفوذپذیری
0/4830/0930/576تنوع

0/5070/1190/626خوانایی
0/3380/2070/545انعطاف پذیری
0/4190/0730/492تناسب بصری

0/2910/1630/454غنای حسی
0/3760/1110/487رنگ تعلق

تولید فضای اجتماعی

0/4610/1880/649بازار سنتی
0/3370/0990/436واحدهای لبه خیابان

0/3270/2150/542پاساژها
0/4080/0520/460تئاتر

0/3540/0410/395نمادهای فرهنگی

انسان مداری
فضا

0/3190/0640/383پیاده محوری
0/4680/1520/620حضور پرسه زن

0/2970/1740/471رویدادمداری

پیری و هاشمی
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5. ارائه  پیشنهاد های رنسانس محور
ما  توجه  مرکز  مبنا  رنسانس  استراتژی های  تمامی  در  که  آنجایی   از 
انسان و برنامه ریزی و طراحی برای انسان است، این پژوهش الگوهای 
و  رنسانس  به  منجر  که  را  بازخوانی  و  حیات  تجدید  بــرای  فضا  تولید 

گروه هایی )جدول شماره  نوزایی در قلمروهای باز شهری می شود، در 
ارائه  شــمــاره10(  )جــدول  پیشنهاد هایی  نهایتًا  و  کــرده  دسته بندی   )9

می نماید.

تصویر شماره 6: مدل استخراجی فضای اومانیستی در دستیابی به رنسانس خیابانی

جدول شماره 9: استراتژی های مرتبط با سبزه میدان در رنسانس خیابانی محدوده

راهکارهازمینهزیر مینااستراتژی

رنسانس  ــای  ــژی ه ــرات ــت اس
کــــــالــــــبــــــدی _  مـــــبـــــنـــــای 

زیبایی شناختی

عناصر رفاهی _ آسایشی

_اقلیم
_ساماندهی دسترسی ها

 _پارکینگ
_حمل ونقل عمومی

_ایمنی و امنیت

پیروی از برنامه ریزی اقلیم خرد؛ توانمندی هایی در جهت تعدیل شرایط سخت آب وهوایی
ممانعت از تداخل های سواره و پیاده با عنوان طرح های روان سازی ترافیک به نفع تردد پیاده 

کنترل می کنند. که ترافیک سواره  پیرامونی را هم  اعمال می شوند، در حالی  
توجه به جزئیات ورود و خروج به محدوده و رفع موانع دسترسی

احداث سازه های طبقاتی برای اتومبیل ها
کسی ها ساماندهی پایانه های شهری و ایستگاه های اتوبوس و تا

کیفیت مصالح، کف سازی ها و ایمنی سازه ها حذف فضاهای متروکه توجه به 

و  تــداوم بــخــش  عناصر 
اصالح منظر

_تشویق به حرکت پیاده
_ تجهیز مبلمان

_ نورپردازی

در راستای تداوم سرزندگی و نشاط اجتماعی
استفاده از نیمکت های متناسب با شرایط اقلیمی، تزئینات جذاب و متناسب بافرهنگ شهر، 

گلدان های تزئینی و استفاده از سبزینگی نوآوری در طراحی سطل زباله ها، 
افزایش زیبایی بصری، عاملی بر تولید زندگی شبانه و ارتقای امنیت فضای شبانه

ــژی هــای رنــســانــِس  اســتــرات
فرهنگ مبنا

عناصر هویت بخش

_استراتژی حفاظت از
میراث

_تشویق صنایع دستی
_توسعه صنعت گردشگری

حفاظت از میراِث به  جا مانده به  عنوان روح عرصه های عمومی
به عنوان برند مکانی شهر، نقش مهمی در هویت بخشی به فضا دارند

گردشگری سبزه میدان توسعه  فرهنگ و تاریخ شهر زنجان عاملی بر توسعه  

استراتژی های
اجتماعی مبنا

تولید فضاهای جمعی

_کافه های خیابانی
_ کـــیـــفـــی  و  ــی  ــ ــم ــ ک _ارتــــــــقــــــــای 

کافه رستوران های مدرن و سنتی
_ احیای _قهوه خانه ها

_تجدید حیات سینما و تئاتر 

نماد مدرنیته بر مدنیت فضا، وقفه ای خوشایند بر ریتم تند روزمرگی انسان ها
متناسب با هویت و فرهنگ عامه پسند شهر

از نوستالژیک  ترین فضاهای از دست  رفته  گذشته، عاملی برافزایش تعامالت تأثیر مثبتی روانی
عاملی بر تقویت و ارتقای ارزش های اجتماعی _ فرهنگی شهر

پیری و هاشمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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6.نتیجه گیری
مسائل  در  اخیر  قــرِن  تکنیک  به عنوان  شهری  رنسانس  که  آنجایی   از 
شهر و باهدف نوآوری در اندیشیدن به شهر و تولید فضاهای انسان مبنا 
کارآمد و ایده ای  نا پارامترهای  الگویی در راستای تغییر  مطرح است و 
موفق در برنامه های بازآفرینی شهری شناخته  شده، رنسانس خیابانی 
هم ابزاری در مسیر تجدید حیاِت عرصه های عمومی شهر به خصوص 
کالبدی  که می تواند با رویکردهای اقتصادی، فرهنگی،  خیابان است 
_ ساختاری و اجتماعی منجر به تجدید حیات اجتماعی بخش مرکزی 
اجــرای  بــا  شهری  فضاهای  حیات  تجدید  کــه  حالی   در  ــردد.  گـ شهر 
کالبد و روح فضا را »بازآفرینی« می نامیم،  اقدامات اصالحی برای حفظ 
کالبد فضا و ایجاد طرحی نو با معیارهای انسان مداری »نوزایی«  تغییر 
پتانسیل های  از  آمــده، محدوده  مطالعه  به  دست   نتایج  است. طبق 
نو  طرحی  با  سبزه میدان  خیابانی  رنسانس  پیاده سازی  بــرای  باالیی 
کالبدی است، برخوردار است. درنتیجه با تکیه  بر  که همان رنسانس 
استراتژی های اقتصادی مبنا موجب ارتقای توان های بالقوه  عملکردی 
تعامالت  راســتــه   به عنوان  سنتی  بـــازار  معنوی  و  ــادی  م ارزش هـــای  و 
کسبه لبه پیاده راه )خیابان( به عنوان پیشخوان تجاری شهر  شهری و 
خواهد شد. از سویی در تداوم شفافیت و چشم انداز تاریخی سازه های 
فرهنگی با هویِت محدوده، اجرای استراتژی های فرهنگ مبنا الزامی 
از  غریبانگی  حــذف  و  ارزشــمــنــد  حسی  مــحــرک هــای  حفظ  منظور  بــه 
استراتژی های  پیاده سازی  درنهایت  بود.  خواهد  اجتناب ناپذیر  فضا 
رنسانس مبنای اجتماعی هم به عنوان پیش ران هایی در تبلور حیات 
اجتماعی مجدد در سبزه میدان از طریق ارائه  فضاهای انسانی، تولید و 
بازتولید فضا به عنوان مکان هایی بر فراخوانی و حضور مداوم شهروندان 
رنسانس خیابانی در محدوده  آرمــان  تولید فضاهای شهروند طلب  و 

سبزه میدان شهر زنجان است.
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جدول شماره 10: پیشنهاد های پایانی

ارائه  پیشنهاد های نهایی

تولید چشم انداز انسانی در سبزه میدان به مثابه  پیشخوان اجتماعی شهر،
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