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ک بصری فضایی میدان امام حسین )ع( ارزیابی ادرا

گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی آتوسا مدیری1 - استادیار 
کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی نیکو نوراللهی اسکویی - دانشجوی 
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atmodiri@gmail.com :1 نویسنده مسئول مقاله

چکیده:
کالبدی _ زیباشناختی یعنی پرداختن به مباحثی که حس بینایی را مدنظر قرار داده و سبب ساز  پرداختن به محیط از جنبه 
ارزیابی پیام های بصری،  از محیط،  این جنبه  از فضاهای شهری است. در تحلیل  کــی شهروندان  ادرا  _ پیوند شناختی 
ک، سازوکار دستگاه بینایی، ویژگی های فردی و محیطی نقش بسزایی دارند. این مقاله نیز به  ویژگی های مؤثر در نحوه ادرا
که به طور همزمان،  ک ناظران، بر پایه پارامترهایی  کیفیت بصری میدان امام حسین )ع( و تأثیر آن بر چگونگی ادرا ارزیابی 
کی را تحت شعاع خود قرار می دهند، پرداخته است. روش تحقیق پژوهش حاضر با توجه به ماهیت  هر دو بعد بصری و ادرا
کیفی و بر اساس هدف از نوع ارزیابی بوده و رویکرد آن ارزیابی وضع موجود بر پایه تحلیل محتوای داده های  موضوع، از نوع 
گرفته شده، نتایج پژوهش نشان  به دست آمده از دو روش مشاهده و مصاحبه است. با توجه به معیارهای ارزیابی در نظر 
ک معنایی یعنی  ک فضایی افراد، عمومًا از نظر مادی و احساسی، تشابهات بسیاری با یکدیگر دارند اما ادرا می دهد ادرا
ارتباط مناسب بین فرم و  برقراری  توانایی  آنها متفاوت خواهد بود. همچنین طرح ساماندهی میدان،  ارزیابی  و  تفسیر 
کتر خاص و متمایز  کارا عملکرد فضایی آن را نداشته و در واقع میدان با وجود داشتن یک طرح از پیش اندیشیده شده و نیز 
ک نامطلوب  کالبدی نبوده و در نتیجه موجب ادرا کالبدی، موفق به برقراری ارتباط معنی دار بین عناصر الحاقی با زمینه 
بصری _ فضایی شهروندان شده است. به اعتقاد محقق، این ارتباط ناموفق، مهمترین نقطه ضعف میدان بوده و منجر به 

شکل گیری طرح واره ها و تصویر ذهنی نامطلوب از میدان در ذهن شهروندان شده است.

ک محیط، الگوهای سازماندهی بصری، زیبایی شناسی بصری، میدان امام حسین )ع(. واژگان کلیدی: احساس محیط، ادرا

تاریخ دریافت: 1393/08/02
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که به شرح زیر می باشند:
بعد شناختی: شامل فکر کردن در مورد محرک محیطی، سازمان 	•

دادن و ذخیره اطالعات است. در واقع این جنبه به معنی دار 
کمک می کند. شدن محیط برای ما 

که بر درک محیطی ما 	• بعد احساسی: شامل احساسات ماست 
اثر می گذارد و در مقابل آن درک از محیط نیز بر احساسات ما تأثیر 

دارد.
به 	• از محیط  که  و مفاهیمی است  بعد تفسیری: شامل معانی 

اندوخته های  و  به خاطرات  بعد تفسیری ما  دست می آید. در 
ذهنی خود برای مقایسه و تفسیر محرکات جدید محیطی تکیه 

می کنیم.
که خوب ها و 	• بعد ارزش گذاری: شامل ارزش ها و ترجیحاتی است 

بدها را می سازد. محیط می تواند به عنوان یک ساختار ذهنی یا 
گون به شکل های مختلف  گونا که از طریق افراد  تصور محیطی 
گرفته شود )کارمونا و دیگران،  خلق و ارزش گــذاری شده در نظر 

.)170 :1388
2.2. جایگاه حس بینایی در ارتباط انسان- محیط

ما  است.  )واقعیت(  بالقوه  اطالعات  از  سرشار  ما  پیرامون  محیط 
ابتدا متناسب با توانایی های جسمی و روانی خود، بخشی از این 
می کنیم.  ک  ادرا )عینیت(  بالفعل  اطالعات  صورت  به  را  واقعیت 
و  کرده  سازماندهی  خود  ک  ادرا اساس  بر  را  قضاوت هایی  سپس 
برای خود می سازیم.  از محیط  این قضاوت ها ذهنیتی  بر اساس 
بزرگ،  و  کزاد  )پا رفتار ما هستند  پایه ای در  این ذهنیت ها عوامل 
محیط  با  انسان  ارتباطی  عامل  عنوان  به  ما  حــواس   .)45  :1391
ک، ارزیابی و  نقش مهمی را در این فرآیند بازی می کند و برای ادرا
رفتار در فضا نقش اساسی دارد )همان، 59(. از میان انواع حواس، 
قرار  انسان  اختیار  در  دیــدن  طریق  از  اطــالعــات  مقدار  بیشترین 
که انسان با آن فکر می کند  می گیرد. همچنین بینایی حسی است 
که مشاهده را  و حواس دیگر در واقع الحاقاتی برای دیدن هستند 
کرده و دریافت پیام را تأیید یا تقویت می کنند )بل، 1387(.  تکمیل 
حس بینایی مهمترین حس است و بیشترین اطالعات را نسبت 
به مجموعه بقیه حس ها از محیط جمع آوری می کند و اهمیت آن 
که جهت یابی در محیط از طریق این حس انجام  تا حدی است 
می گیرد. حس بینایی فی نفسه "فعال و جستجوگر" است )کارمونا و 

دیگران، 1388: 168(.
ک بصری 2.3. ادرا

است  بــصــری  مــا  حسی  ــای  ــ ورودی هـ از  درصـــد  هشتاد  از  بیشتر 
ک  ادرا از  صحبت  وقتی  اوقـــات  اغلب  دلیل  همین  بــه  ــت  درس و 
دالیل  بر  عالوه  که  چرا  است،  بصری  ک  ادرا منظورمان  می کنیم، 
فرهنگی، حس بینایی در مقایسه با سایر حواس برایمان ملموس تر 
 Douglas Porteous,( اســت  کنترل تر  قابل  برایمان  آن  کیفیت  و 
ک مردم  31 :2003(. هدمن، با اشاره به اهمیت تجربه بصری در ادرا
که در پروژه های طراحی شهری باید به این  از فضا، هشدار می دهد 
که تصور می کنیم،  که مردم، خیلی بیشتر از آنچه  کرد  نکته توجه 
از  که  جاهایی  دوبــاره  تجربه  از  مــردم  می بینند.  را  خــود  پیرامون 
که همواره به  نظر ویژگی های بصری، پرکشش هستند و جاهایی 

1. مقدمه:
است.  ارتــبــاط  بــرقــراری  به  نیازمند  و  اجتماعی  مــوجــودی  انسان 
از  نخست  وهله  در  شهرها  عمومی  فضای  درک  و  ارتــبــاط  ایجاد 
از ابعاد بصری و فضایی  طریق حس بینایی و مجموعه ای مصور 
محیط شهری امکان پذیر است. در واقع شهروندان با عبور از این 
کات حسی مختلفی را در اثر دریافت پیام های متنوع،  فضاها، ادرا
کات حاصل از  کسب می نمایند. ادرا به خصوص از طریق دیدن، 
این پیام ها در مجموع، در ذهن ناظر نقش می بندند و چگونگی 
مورد  موضوع  می دهند.  شکل  پیرامونش  محیط  با  را  وی  رابطه 
کالبدی _ زیباشناختی است اما  مطالعه با اینکه زیرمجموعه بعد 
کنار سایر مباحث شهرسازی و به صورت عناوین فرعی  کنون در  تا 
که ما طراحان برای اینکه خود را  مطرح شده و این در حالی است 
کنیم، الزم است حواس آنها  هر چه بیشتر به ذهنیت افراد نزدیک 
کسب اطالعات، بیشتر و بیشتر با محیط درگیر نماییم. از  را برای 
میان انواع حواس، حس بینایی از اهمیت فراوانی برخوردار است، 
بصری  درک  اطرافمان  محیط  از  ما  درک  عمده  قسمت  که  چــرا 
است؛ بنابراین نقش ابعاد بصری به عنوان نخستین عامل ایجاد 
بسیار  شهروندان  ک  ادرا و  تجربه  شهری،  فضای  با  مــردم  ارتباط 
که یک میدان پیاده  با اهمیت است. میدان امام حسین )ع( نیز 
قرار  خود  )راهبردی(  استراتژیک  موقعیت  سبب  به  است،  شهری 
است بخشی از مهمترین فعالیت های مذهبی، فرهنگی و آیینی را 
به شکل دائمی در خود جای دهد، بنابراین باید به خوبی آراسته 
و تجهیز شود و فضایی مناسب را در اختیار استفاده کنندگانش قرار 
کند. با توجه به توضیحات یاد  داده و ارتباط مطلوبی با آنها برقرار 
که آیا به راستی طرح  شده، این سئوال اساسی به ذهن می رسد 
آیینی«   _ با نقش فرهنگی  امام حسین )ع(  جدید فضای »میدان 
عامل  مهمترین  و  نخستین  که  بصری  لحاظ  به  اســت  توانسته 
ارتباط مردم با محیط پیرامونشان است، متناسب با حس بینایی 
کی شهروندان طراحی شود؟ و خوانش شهروندان از  و ظرفیت ادرا

مؤلفه های بصری _ زیباشناختی میدان چیست؟

2. مبانی نظری
ک محیط 2.1. احساس و ادرا

حواس در تماس ما با محیط نقش مهمی دارنــد و اطالعات الزم 
این  ما می گذارند.  اختیار  در  اطرافمان  رویدادهای  تفسیر  برای  را 
سیستم حسی برای تفسیر محیط، مرکب از اندام هایی برای دیدن، 
کردن است )Jeodicke, 1985: 9(. البته  شنیدن، بوییدن و لمس 
گون و  گونا تحریکات محیطی از طریق تعامل همه این حس های 
ک می شوند )کارمونا و  به شکل مرتبط با هم به صورت واحد ادرا
ک به حدی  گذر از مرحله احساس به ادرا دیگران، 1388: 169(. 
شناسایی  مرزی  دو  آن  میان  راحتی  به  نمی توان  که  است  سریع 
واقع  در  و  می پذیریم  تأثیر  آن  از  و  می گذاریم  اثر  محیط  بر  ما  کرد. 
در پایان مرحله جمع آوری اطالعات از چنین ارتباط متقابلی وارد 
کزاد  ک، یعنی معنی دادن به این اطالعات می شویم )پا مرحله ادرا
و بزرگ، 1391: 99(. در معنی دادن به پیام های دریافتی، چهار بعد 
که به صورت همزمان عمل می کنند، وجود دارند  ک  گون ادرا گونا
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فیگور و زمینه.
ــه تناسب  ــه ب ک ــگــوی ســاخــتــاری: شــامــل روش هـــایـــی اســـت  - ال
ایجاد  ــرای  ب و  مــی پــردازد  یکدیگر  با  طراحی  مختلف  بخش های 
ساختاری منسجم می کوشد و شامل این موارد می باشد: تعادل، 

کشش، ریتم، تناسب و مقیاس.
- الگوی نظم دهی: هر طراحی تا حدودی به وجود نظم نیاز دارد. 
که  اصول این الگو مربوط به نظم در طراحی و ترکیب بندی است 
تقارن، سلسله مراتب، فرض و  شامل این موارد می باشد: محور، 

تغییر شکل )بل، 1386، الف(. 
ــه پــردازان و  ــاه هــای نــظــری ــدگ ــد مبانی نــظــری، دی بــا تــوجــه بــه رونـ
ک بصری قصد محقق، ارزیابی معیارهای  تئوری های پشتیبان ادرا
کالبدی و فرمی( در ارتباط با  عینی بصری در یک فضا )ویژگی های 
کی( و پل زدن میان نتایج آنها  معیارهای ذهنی بصری )معانی ادرا
که در نهایت از سوی شهروندان در لحظه برقراری ارتباط  با آنچه 
مفهومی  چارچوب   1 نمودار  در  که  است  می شود،  ک  ادرا بصری 

پژوهش مشاهده می شود.

نمودار 1- چارچوب مفهومی پژوهش

5. روش تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع، از نوع کیفی 
که در آن با مرور ادبیات  و بر اساس هدف از نوع ارزیابی می باشد 
کی، برای ارزیابی فضا استخراج شدند.  پایه، معیارهای بصری _ ادرا
کلی در این پژوهش، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای  به طور 
کی میدان بر مبنای  کیفی، به ژرفای تحلیلی محیط بصری _ ادرا
واحدهای تحلیل محتوای ارزیابی استخراج شده دست می یابیم. 
کمک تکنیک مشاهده میدانی، از طریق حضور  در همین راستا با 
در فضای میدان در زمان های مختلف )روزهــای عادی یا مراسم 
خاص و در ساعات متفاوت( به صورت تصادفی در طول مدت پنج 
کروکی، مقطع و تصاویر جزئی،  گردآوری اطالعات بصری مثل  ماه و 
بصری  سازماندهی  الگوهای  قالب  در  فضا  از  پانورامیک  یا  کلی 

نظر می رسد روابط و تأثیرات فضایی تازهای دارند، لذت می برند 
)هدمن، 1373: 71-72(. برای ایجاد افتراق بین یک فضای خاص 
کید بر  با سایر فضاها در ذهن بیننده، استفاده از عوامل جاذب با تأ
ویژگی های خاص محلی، می تواند بسیار مؤثر باشد. در واقع برای 
ک بهتر، توجه به نقش زیبایی شناسی و ترجیحات  رسیدن به ادرا
بصری مردم نسبت به مشاهدات محیط پیرامونی و نقش این امر 
در  و  محیط   _ انسان  سویه  دو  رابطه  تقویت  و  کیفیت  ارتقای  در 
نتیجه حضور بیشتر انسان در فضای شهری و احساس تعلق به آن 
کیفیت چنین  و همچنین احساس مسئولیت برای حفظ و بهبود 

فضاهایی بسیار مهم است )مثنوی و فتحی، 1390: 80(.

ک بصری 3. تئوری های ارزیابی ادرا
معیارهای  و  شهری  بصری  محیط  ک  ادرا چگونگی  تحلیل  بــرای 
که چشم می بیند، تئوری های بسیاری  شکل گیری آن توسط آنچه 
گشتالت و فرمالیسم برای  که از میان آنها دو تئوری  مطرح است 
پژوهش  ایــن  در  )ع(  امام حسین  مــیــدان  بصری  ک  ادرا ارزیــابــی 
با  ــه  ک اســـت  روانــشــنــاســی  مکتب  گشتالت  شـــده انـــد.  انــتــخــاب 
که  است  بــاور  این  بر  تئوری  این  دارد،  سروکار  ک  ادرا فرآیندهای 
شــده انــد.  سازماندهی  اشــکــال  در  انــســان  بصری  ــات  ــ ک ادرا تمام 
گشتالت، هم بر روانشناسی و هم  میراث به جای مانده از تئوری 
تجربی  مشاهدات  اســت.  گذاشته  زیــادی  تأثیر  محیط  طراحی  بر 
در  و  محیط  بــه  بخشیدن  نظم  ــای  روش هــ در  گشتالت  تــئــوری 
مواردی چون زیبایی شناسی و وحدت فضای معماری و شهری، 
-100  :1381 )لنگ،  دارد  زیــادی  استفاده  محیط  طراحی  در  هنوز 
101(. فرمالیسم در قرن بیستم از روانشناسی تأثیر می گیرد. رویکرد 
بر  که  است  آرنهایم  دیدگاه های  مدیون  زیبایی شناسی،  فرم گرای 
کید دارد. نکته اصلی  نقش الگوهای فرم در تجربه زیبایی شناسی تأ
که  است  محیط  بصری  ساختار  به  توجه  فرمی،  زیبایی شناسی 
فضای شهری یکی از جلوه های آن می باشد. این زیبایی شناسی 
را  گرفته، عناصر اصلی هندسه محیط  زیادی  تأثیر  گشتالت  از  که 
کاربرد آنها در ترکیب را بررسی می کند )لنگ، 1381:  گرفته و  در نظر 
فرمی  ویژگی های  شناخت  تئوری،  این  آموزه های  مطابق   .)215
عناصر بصری موجود در یک محیط و همچنین روابط متقابل میان 

آنها با اهمیت است.

4. سازماندهی بصری
گاه، به دنبال نظم در بی نظمی  گاه یا ناخودآ انسان به طور خودآ
که بر اساس درکش از  است و تمایل به جستجوی الگوهایی دارد 
دنیا معنا یافته و از نظر زیبایی، دارای تناسبات جز با کل باشد )بل، 
از سازماندهی عناصر  بندی،  ترکیب  . ساختار هر   )11 : 1386، ب 
که می توان آنها را در یک فضا به سه  پایه ای متنوعی شکل می گیرد 

الگوی زیر تقسیم بندی نمود:
- الگوی فضایی: این الگو به موقعیت نسبی و روابط متقابل میان 
و معمواًل  یکدیگر مرتبطند  به  که  کلیت فضا مربوط است  آنها در 
آمیزه ای از آنها در هر زمان و مکان وجود دارد و شامل این موارد 
می باشد: نزدیکی، محصوریت، در هم چفت شدگی، تداوم، تشابه، 
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گزیستانسیال( مطالعه  ا )تحلیل  با شهروندان  از مصاحبه  حاصل 
می شود.

7. رویکرد تحلیلی اول شخص-یافته های حاصل از مشاهده
مشاهدات محقق از سطح میدان، برای ارزیابی وضعیت بصری در 
قالب عکس، نقشه، مقطع و... انجام گرفته که در ادامه، چکیده ای 

از نتایج آن را خواهیم دید: 

از  حــاصــل  یــافــتــه هــای   _ گزیستانسیال  ا تحلیلی  ــکــرد  روی  .8
مصاحبه

را  که تجربه بصری فضایی خود  از افراد خواسته شد  در مصاحبه 
کنند. قسمت هایی از نظرات مردم  از میدان امام حسین)ع( بیان 
استقرار  از  محله  مردم  و  کسبه  اغلب  از:  عبارتند  خصوص  این  در 
پرده های فلزی در میدان راضی نیستند. آنها را نازیبا، عامل تفکیک 
میدان به دو قسمت و از رونق افتادن فعالیت مغازه ها می دانند. 
بعضی از مردم نیز از آنها به عنوان نشانه ای برای آدرس دهــی، یاد 
می کنند. در میان مصاحبه ها حتی یکی از عابران، فضای میدان 
و المان های جدید آن را به یک »سفینه فضایی« تشبیه می کند. 
به  میدان  از  خــود  مکانی  تجربه  بیان  در  افـــراد  بیشتر  همچنین 
موضوعاتی از قبیل »احساس اغتشاش بصری مخصوصًا در نماها و 
تابلوهای تبلیغاتی آنها، حس یکنواختی در میانه میدان، احساس 
کوچک بودن انسان در  نظم حاصل از خطوط مستقیم و فلزی، 

ــای  داده ه تحلیل  و  ارزیــابــی  به  نظم دهی(  ساختاری،  )فضایی، 
شخص،  اول  رویکرد  با  میدان  بصری  وضعیت  از  آمــده  دست  به 
پرداخته می شود. همچنین با 24 نفر از استفاده کنندگان از فضای 
میدان امام حسین)ع( مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در قالب 
کی )شناختی، احساسی، تفسیری و ارزش گذاری( تا  چهار بعد ادرا
گرفته و با رویکرد  رسیدن به نقطه اشباع )اطالعات تکراری( انجام 
توسط  شده  ک  ادرا اطالعات  تحلیل  و  ارزیابی  به  گزیستانسیال،  ا

که در میدان می بینند، پرداخته می شود. شهروندان از آنچه 

6. یافته های حاصل از پژوهش
ک بصری میدان امام حسین)ع(  در پژوهش حاضر، برای تحلیل ادرا
که طی چند سال اخیر ساماندهی و  توجه به فرم فضای میانی آن 
به یک میدان پیاده شهری با رویکرد غالب برگزاری مراسم خاص 
مذهبی و ملی، جشن ها و آیین های مهم در اوقات مختلف سال 
کلیت فضا بر آموزه های  تبدیل شده، معطوف بوده است. ارزیابی 
ارزیابی ویژگی های  به  گشتالت استوار بوده و در جزئیات،  تئوری 
فرمی عناصر مستقر در فضا و روابط متقابل میان آنها با توجه به 
ک  آموزه های تئوری فرمالیسم پرداخته شده است. چگونگی ادرا
که می بینند نیز از میان مصاحبه هایی در قالب  شهروندان از آنچه 
ک استخراج شده است. در روند ارزیابی، ابتدا نتایج  چهار بعد ادرا
حاصل از مشاهدات محقق )تحلیل اول شخص( و سپس نتایج 

کار رفته در روند ارزیابی میدان جدول 1- معیارهای به 

کی فضای میدان امام حسین )ع( ارزیابی بصری ادرا

گردآوریدیدگاه های نظریه پردازانمعیارهای تحلیلمبنای تحلیل شیوه 

- تئوری گشتالت
- الگوی فضایی

نزدیکی، محصوریت، در هم چفت شدگی، 
تداوم، تشابه، فیگور، زمینه

کرمونا، بل کالن، پانتر و  مشاهدهسیته، زوکر، 

- تئوری فرمالیسم
- الگوی ساختاری

کاپالن ها، ساوث ورث، بلتعادل، کشش، ریتم، تناسب، مقیاس مشاهدهزوکر، 

- تئوری فرمالیسم
- الگوی نظم دهی

مشاهدهاسمیت، رگن، سیته، بلمحور، تقارن، سلسله مراتب، فرض، تغییر شکل

ک بعد شناختی ادرا
فرم فضا، شکل، اندازه، رنگ، نزدیکی و تشابه، 

تشخیص اجزا از یکدیگر و از زمینه شان، 
محصوریت، مقیاس و تناسب، ریتم

کالن، بنتلی، رگن مصاحبهسیته، 

ک توقع فرد از فضا، وحدت، تعادل، تنوع، بعد احساسی ادرا
دلپذیری بصری، نظم، پیچیدگی، هارمونی

کاپالن ها کالن، ساوث ورث،  مصاحبهزوکر، 

ک تداعی معنی، خوانایی و جهت یابی، بعد تفسیری ادرا
انعطاف پذیری، مقیاس انسانی

مصاحبهلینچ، اسمیت، تیبالدز، کاپالن ها

ک بعد ارزش گذاری ادرا
میزان زیبایی فضا، خاطره انگیزی، تصویر 

ذهنی، میزان حضورپذیری، اختالط اجتماعی، 
حس مکان

اسمیت، تیبالدز، ساوث ورث، پانتر 
کرمونا و 

مصاحبه
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جدول 2- نتایج تحلیل و بررسی دیدگاه های استفاده کنندگان از میدان امام حسین )ع(

ج از متن  نقل قول های مستخر
مصاحبه ها

زمینه 
کی ادرا

نتایج استخراج شده از مصاحبه با استفاده کنندگان از فضا

- شبیه بودن به یک حیاط خیلی بزرگ
- احساس دایره بودن میدان )مثل 

همه میدان های دیگر(
- پارتیشن بندی میدان )با تعدادی فلز 

یک شکل(
- دیوار فلزی های چند برابر قد مردم 

ولی با فاصله زیاد
- وجود دیوار فلزی های بیرنگ، بی ربط 

و غول پیکر
- جداسازی مغازه ها از وسط میدان

- نداشتن صندلی و جای نشستن 
کافی مخصوصًا در قسمت وسطی

- داشتن فضای بزرگ و دلباز
که  گونه ای  - نبودن عامل جاذب )به 

کند( بتواند فرد را جذب 
- ساز مخالف زدن ساختمان های دور 

میدان
- هم شکل بودن دیوارهای فلزی

کم بودن درخت و فضای سبز   -
)نداشتن سایه(

کردن سایه دیوارهای فلزی  - سنگینی 
در پیاده رو بیرونی و نزدیک مغازه ها

- غالب بودن رنگ طوسی )سرد و یخ( 
در میدان

- وجود حس دلگیری
- بی عالقگی به میدان و  عبور از آن 
کمبود محل  )به خاطر خالی بودن، 

نشستن، نبودن اتفاق جالب و...(
که فقط  - بزرگ بودن بی معنی میدان 

کاربرد دارد در روزهای محرم 
- یکنواختی فضا 

ک
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- بی تفاوت بودن شهروندان نسبت به فرم و شکل فضا به سبب بزرگی زیاد
- دریافت مقیاس فوق انسانی در نگاه نخست

- شناخت پرده ها و برج های فلزی به عنوان عاملی برای تفکیک فضای میدان
- عدم دریافت حس محصوریت توسط پرده ها

- وجود ریتم یکنواخت
کم بودن میزان مبلمان و تسهیالت شهری - استفاده از رنگ های سرد و بیروح و 
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- دریافت حس وحدت و انسجام بصری _ فضایی در فضای میانی میدان
- وجود حس اغتشاش بصری در جداره میدان و تابلوهای تبلیغاتی

- عدم وجود حس دلپذیری بصری
کوچک بودن انسان در فضا - القای حس 

کل فضا - عدم احساس تعادل بصری در 
- وجود یکنواختی بصری در فضای میانی

ک
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ی ا
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 تف
عد

- عدم برقراری ارتباط معنایی با المان های جدیدب
- وجود خوانایی و سهولت جهت یابی در فضا

- غالب شدن نقش پیاده راه عبوری نسبت به نقش اصلی میدان
کنندگی - عدم وجود جذابیت بصری به عنوان عاملی برای دعوت 

- القای حس نظم در فضای میانی

ک
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عد
کسالت از تماشای فضا به سبب یکنواختی بصریب - القای حس 

ک فضا به عنوان مکان نازیبا یا تقریبًا زیبا - ادرا
کثرًا نامطلوب از فضا در ذهن مردم - شکل گیری تصویر ذهنی ا

- عدم وجود جذابیت بصری و عملکردی در فضا
کافی، عدم توجه به آسایش  - پایین بودن میزان حضورپذیری ناشی از عدم وجود مبلمان 

اقلیمی، عدم وجود اتفاقات جاذب و ...
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دزدیده اند. اما در این میدان، فیگور و زمینه با یکدیگر به تعادل 
و  فیگور  که  می دهد  خ  ر روبین"  "جــام  در  که  آنچه  مانند   _ کامل 
که می توانند جایشان را عوض  کرده اند  زمینه چنان در هم رخنه 
که فضای میانی  کنند_ نرسیده اند. در طراحی آن فقط، سعی شده 
کانون قوی و همچنین دالیل نمادین برای  میدان، به عنوان یک 
شود.  متمایز  اطرافش  زمینه  از  شاخص  صورتی  به  آیینی،  محور 
که به نوعی با فضای  کثر افرادی  اما تضاد موجود بین آنها از نظر ا
میدان در ارتباطند، غیرقابل درک و نامطلوب بوده و فاقد سنخیت 
فضایی است. همچنین المان هایی با مقیاس، شکل ها و جزئیات 
کنار هم استقرار یافته اند و سعی شده با استفاده از رنگ  مختلف در 
یا بافت و مصالح مشابه، وضعیت استقرار، جهت و فاصله مابین 
که به فرد بیننده،  و... بین آنها پیوند بصری برقرار شود، به نحوی 
حس تعلق داشتن به یک خانواده را القا نموده و نیز وجود وجوه 

فضا، احساس سنگینی در فضا، احساس ترک فضا به خاطر خالی 
بودن و کسل کننده بودن آن، کم بودن مبلمان شهری« و... اشاره 

نموده اند.
با  مصاحبه  از  آمـــده  دســت  بــه  نتایج  از  چــکــیــده ای  نــهــایــت،  در 
ک،  استفاده کنندگان میدان امام حسین )ع( در قالب چهار بعد ادرا

در جدول 2 مشاهده می شود:

9. جمع بندی یافته ها
به  فلزی  برج های  و  پرده ها  میدان،  شده  ساماندهی  فضای  در 
سبب عواملی مانند فرم، تناسبات، موقعیت قرارگیری، اندازه و... 
که به نوعی فضای میانی  بر سایر عناصر و جداره ها غالب هستند 
سلسله  در  گفت  می توان  و  داده انـــد  جلوه  اهمیت تر  پر  را  میدان 
میدان  در  موجود  عناصر  بقیه  از  را  سبقت  گــوی  بصری،  مراتب 
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که بیشتر، حس بینایی را تحریک می کنند.  می کند، عناصری است 
برای فرد ناظر در چنین میدان تازه طراحی شده و پرآوازه به سبب 
نقش و موقعیت راهبردیش، موضوع، جستجویی برای یافتن مناظر 
جدید، متفاوت با قبل، جذاب و سرزنده )عینی و ذهنی( است. در 
کلیت فضای میدان نسبت به قبل نه تنها تغییر چندانی  که  حالی 
نکرده بلکه به واسطه افزودن المان هایی مانند پرده های فلزی، 
میدان را هاله ای از بیگانگی )به زعم شهروندان( فرا گرفته و به نوعی 
که مفهوم نمادین  این المان های جدید برای مردم غریبه اند، چرا 
و  چرایی  یافتن  پی  در  شهروندان،  واقع  در  نمی کنند.  درک  را  آن 
پاسخ  چنانچه  و  هستند  می بینند،  فضا  در  که  چیزی  هر  مفهوم 
مناسبی برای آن نیابند، دریافت، تفسیر و ارزش گــذاری صحیحی 
ارزیابی ها، این همان  نتایج  به  با توجه  و  از فضا نخواهند داشت 
و عدم  خ داده  امام حسین )ع( ر امــروز در میدان  که  اتفاقی است 
ک مناسب فضا موجب نارضایتی استفاده کنندگان از آن شده  ادرا
که شهروندان،  کی از آن است  است. در واقع نتایج مصاحبه ها حا
و عناصر  با فضا  و عملکردی  ارتباط بصری  برقراری  به دلیل عدم 

مستقر در آن، از وضعیت ساماندهی شده میدان راضی نیستند.

10. نتیجه گیری
ک فضایی افراد، عمومًا از نظر  با توجه به نتایج به دست آمده، ادرا
اما معنای  دارند  یکدیگر  با  تشابهات بسیاری  و احساسی،  مادی 
است.  متفاوت  یکدیگر  با  فضا  از  آنها  ارزیابی  و  تفسیر  و  دریافتی 
گفت طرح ساماندهی  در پاسخ به سئوال اصلی تحقیق می توان 
گرچه به لحاظ کالبدی متمایز و خاص بوده و در چارچوب  میدان، ا
معیارهای الگوهای سازماندهی بصری نسبتًا موفق است اما چون 
ویژگی های نمادین بصری استفاده شده در آن، متناسب با بستر 
کی عموم مردم طراحی نشده، منجر به خوانش  فضا و ظرفیت ادرا
نامطلوب شهروندان از مؤلفه های بصری میدان، مخدوش شدن 
گردیده  نامطلوب  دوسویه  ارتباط  نتیجه  در  و  آنها  ذهنی  تصویر 
می تواند  فضا  یک  در  مستقر  عناصر  میان  متقابل  ــط  رواب اســت. 
لحاظ  به  باید  نهایت  در  اما  بگیرد،  خود  به  گونی  گونا شکل های 
ازریابی ها  نتایج  آورد.  وجــود  به  را  واحــد  کلیتی  کــی،  ادرا و  بصری 
نشان می دهد، موفقیت میدان در برقراری ارتباط با مخاطبانش، 
کیفیت مؤلفه های بصری آن وابسته بوده و این  تا حد باالیی به 
و  عینی  ماهیت  دلیل  به  که  هستند  فیزیکی  بصری_  معیارهای 
تأثیر بسیاری  بر برداشت ذهنی استفاده کنندگانش  ملموس خود 
کالبدی، ملموس  از نظر  گرچه  ا ک بصری شهروندان،  ادرا دارنــد. 
اندازه گیری  قابل  فیزیکی   _ بصری  مؤلفه های  انــدازه  به  و  نبوده 
نیستند اما بسیار مهم اند، چون احساس فضایی آنها را می سازند؛ 
احساسی که مبنای تفسیر و ارزیابی هر فضا از سوی مردم می باشد.
گاهانه عناصر بصری مناسب  کارگیری آ بنابراین طراح می تواند با به 
با ماهیت هر فضا و نیز برگزیدن روابــط فضایی، ساختاری و نظم 
دهنده هماهنگ میان کف، بدنه و عناصر مستقر در آن با یکدیگر و 
گاهی از ترجیحات بصری  با زمینه و محیط اطرافشان و همچنین آ
از  استفاده کنندگان  انــواع  میان  مشترک  معانی  استخراج  و  مــردم 
ک محیطی در خور ناظران را ایجاد نموده و نقش فضای  فضا، ادرا

مشترک بین آنها باعث شود ناظر، در صدد جستجوی ارتباط میان 
دلیل ماهیت  )به  در جزئیات فضای میدان  برآید. همچنین  آنها 
نامتقارن بودن( سعی شده در میزان تحریک  رسمی و همچنین 
حس بینایی، تعادل نسبی مثاًل از طریق مشابهت در رنگ، جنس، 
اشکال بدنه ها، میزان تزئینات شهری، تناسبات بازشوها و ... به 
که  کلیت فضا تعادل وجود ندارد، چرا  وجود آید اما در ترکیب بندی 
نیروهای بصری وارده از عناصر مستقر در فضا در جهات مختلف با 

یکدیگر برابر نیستند.
گرفته است.  کلی میدان، در میان ردیف ساختمان ها قرار  فضای 
به  ساختمان ها  ارتفاع  نسبت  و  میدان  وسعت  سبب  به  واقع  در 
طول فضا، این ساختمان ها بیشتر از اینکه فضای میدان را محصور 
کنند، آن را محدود و تعریف کرده اند. مقیاس و تناسب فضا و عناصر 
یکدیگر،  کنار  در  هم  و  منفرد  صــورت  به  هم  آن،  دهنده  تشکیل 
اهمیت دارند. فضای میدان با اینکه نسبتًا وسیع است اما از لحاظ 
موجود،  شهری  مبلمان  برخی  و  ساختمان ها  دسترسی ها،  ابعاد 
دارای مقیاس انسانی است. اما مقیاس پرده ها و برج های فلزی 
که  گونه ای است  و ستون های نور به دلیل نقش یادمانی شان به 
کوچک می بیند. این عناصر با مقیاس  ناظر، خود را در قبال آنها 
و  )به سبب تخلل، شفافیت  آنها  و پیوستگی نسبی  انسانی  فوق 
حس  القای  به  منجر  پرده ها(  بین  موجود  فاصله های  همچنین 
گونه  دو  مــیــدان  در  ناظر  ترتیب  ایــن  بــه  مــی شــود.  نامحصوریت 
کاماًل  که در قسمت میانی، فضا  را مشاهده می کند  متفاوت فضا 
میدان  دور  مسیر  از  قسمت هایی  در  و  مقیاس  بــزرگ  و  نامحصور 
یا  )بین ردیف ساختمان ها و درختان_ پرده فلزی( فضا، محصور 
تباین در همجواری مقیاس ها و  نسبتًا محصور است. وجود این 
کرده  گرچه از یکنواختی بصری جلوگیری  میزان محصوریت فضا، ا
کاسته و در نتیجه استفاده از میدان  کیفیت فضایی میدان  اما از 
که خود، یکی از  کثرًا( برای عبور تقلیل داده است  را تا حد مکانی )ا
نقطه ضعف های فضا محسوب می شود. ریتم، عامل دیگری است 
که عالوه بر ایجاد ساختار در اجزای ترکیب، آن را فعالتر و سرزنده تر 
کند.  حرکت  آن  مـــوازات  به  چشم  می شود  موجب  و  کــرده  جلوه 
که در قسمت هایی از میدان )نمای ساختمان ها، بازشوها،  ریتمی 
گیاهان، عناصر مستقر در فضای میدان و ...( وجود  کاشت  نحوه 
قابل  نیز  شهروندان  ســوی  از  اغلب  چــون  و  بــوده  یکنواخت  دارد 
کننده و بیمعنی جلوه می نماید.  تشخیص نیست، برایشان خسته 
با اینکه فضای میانی میدان تقریبًا متقارن طراحی شده اما در عین 
کارهای حجمی مانند برج ها و آبنماها یا  حال سعی شده با افزودن 
اعمال تغییراتی در محل و میزان گشودگی های موجود در پرده های 
کل ترکیب بندی،  کاسته شده و در  فلزی از شدت تقارن فضایی آن 
نامتقارن،  تعادل  این  ببخشد.  فضا  به  بصری  تحرک  حــدودی  تا 
گرچه چنان جذابیتی به فضای میدان نداده ولی به نوعی توانسته  ا

آن را از حالت انجماد بصری برهاند.
فضا،  استفاده کنندگان  نظرات  و  نگارندگان  مشاهدات  مطابق 
که در میان انبوهی از پیام های بینایی، شنوایی،  نخستین چیزی 
گرچه به میزان برابر در میدان وجود ندارند( ذهن را به  بویایی و... )ا
ک محیط و ارزیابی آن را فراهم  کرده و موجبات ادرا خود مشغول 
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شهری را در راستای رسیدن به هدف نهایی پررنگ تر نماید. چرا که 
ارتباطات بصری هماهنگ در یک فضا و چفت شدن آنها با متن آن 
فضا و تأمین نیازها و توقعات بصری استفاده کنندگان آن، موجب 
ک بهتر  تقویت آن فضا در برانگیختن حس بینایی و در نتیجه ادرا
مردم می شود. ارزیابی مثبت مردم در معنای درک شده از فضای 
طراحی شده نیز در استقبال آنها از آن فضا و ایجاد حس تعلق به آن 
که می توان از یک فضا به  نقش بسزایی دارد و در آن صورت است 
عنوان مکانی مطلوب از دید استفاده کنندگان و ماندگار در اذهان 
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