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اســتفاده از رویکــرد تحلیــل آمــاری مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه شــده اســت.
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بســیاری از طراحــان شــهری بــر ایــن باورنــد کــه منظــر شــهری یکــی از عناصــر اصلــی شــهر محســوب میشــود ،چراکــه
در عیــن زیباســازی شــهر میتوانــد در پاس ـخگویی بــه بســیاری از نیازهــای بشــر نیــز راهگشــا باشــد .ظرفیــت پاس ـخدهی
معمــاری متأثــر از شــاخصههای طراحــی تأثیــر مســتقیمی بــر حــس منتقلشــده از منظــر شــهر بــه کاربــران و ســطح
رضایتمنــدی آنــان از حضــور در آن خواهــد داشــت؛ امــا متأســفانه ازآنجاییکــه کارکــرد اکثــر مناظــر شــهری همســویی
کمتــری در انطبــاق بــا نیازهــای انســانی دارد ،لــذا لــزوم توجــه بــه ایــن نیازهــا بســیار حائــز اهمیــت اســت .هــدف از
انجــام ایــن پژوهــش ،شناســایی و ارزیابــی معیارهــای طراحــی منظــر شــهری در قالــب رویکــرد پاســخدهی محیطــی و
بــه دنبــال یافتــن مؤلفههــای پاس ـخده بــه انســان در طراحــی منظــر شــهری اســت .روش تحقیــق نیــز بــر مبنــای تحلیــل
محتــوای ادبیــات معمــاری و شهرســازی و ســپس تحلیــل اکتشــافی در ارتبــاط بــا منظــر شــهری ،اهــداف آن و نیازهــای
اســتفادهکنندگان محیــط در قالــب رویکــرد پاس ـخدهی بناشــده اســت .روش گــردآوری اطالعــات در بخــش مبانــی نظــری
پژوهــش ،کتابخان ـهای و در بخــش مطالعــات میدانــی از روش پیمایشــی و مشــاهده ســاده و ثبــت اطالعــات استفادهشــده
اســت .همچنیــن جهــت بازنمایــی بهتــر ادبیــات موضــوع ،طراحــی منظــر ســرای محلــه جمالــزاده تهــران بهعنــوان مــورد
مطالعاتــی برگزیدهشــده اســت .پــس از تجمیــع اهــداف منظــر شــهری در تعامــل بــا رویکــرد پاس ـخدهی ،نتایــج پژوهــش
در چهــار بعــد زیباییشناســی ،کارکــردی ،حسمــکان و زیســتمحیطی طبقهبنــدی گردیــده اســت .غیرمعیارها(ریزمعیــار)
مســتخرج از ایــن ابعــاد در بعــد زیباییشناســی شــامل وحــدت فضایــی ،پیوســتگی جــداره بیرونــی و غیــره ،در بعــد کارکــردی
شــامل تفکیــک وضــوح عملکردهــا و عرصههــای مختلــف ،انعطافپذیــری و غیــره ،در بعــد حــس مــکان شــامل تــاش
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محیــط از جنبههــای کالبــدی و اجتماعــی بهصــورت توأمــان ســاخته شــده اســت .انســانها مکانهــای اطــراف خــود را خلــق
میکننــد و مــکان مســتقل از انســان معنــا نــدارد .رابطــه بیــن انســان و مــکان رابط ـهای ســوداگرانه اســت .افــراد چیزهــای
مثبــت و منفــی را از محیــط گرفتــه و یــا بــه آن پــس میدهنــد (ضرابیــان و منعــام .)23 :1389 ،بــا توجــه بــه رابطــه دوطرفــه
میــان کالبــد شــهر و زندگــی کاربــران و تأثیرگــذاری مســتقیم ایــن دو بــر یکدیگــر اســت کــه میتــوان فضایــی پاس ـخگو
بــه نیازهــای کاربــران ایجــاد کــرد .چنیــن فضایــی قــادر اســت پویایــی در شــهر ایجــاد کنــد و تعامــل میــان افــراد جامعــه را
ارتقــا بخشــد .درواقــع توجــه بــه نیازهــای روحــی و روانــی در کنــار نیازهــای مــادی اســت کــه میتوانــد احســاس رضایــت
درونــی در افــراد را فراهــم آورد .در ارتبــاط بــا رویکــرد پاس ـخدهی نظــرات متفاوتــی وجــود دارد کــه بــه ابعــاد مختلــف آن
اشــاره میکنــد .تأثیــر محیــط بــر انســان موضــوع جدیــدی نیســت و از قدیماالیــام از محیــط بــرای تأثیرگــذاری بــر رفتــار
انســان اســتفاده شــده اســت .صاحبنظــران بــه تأثیــر محیــط بــر انســان اشــاره کردهانــد ،ازجملــه ابنخلــدون شــرایط محیــط
طبیعــی و محیــط ســاخت شــده را توأمــان در رونــد زندگــی بشــر و تحــوالت فرهنگــی ،اخالقــی و رفتــاری مؤثــر میدانــد
(محمــودی جانکــی و قورچــی بیگــی.)364 :1388 ،
لنــگ ( )1389بــه اهمیــت محیــط و تأثیــر آن بــر انســان تأکیــد کــرده اســت .وی اعتقــاد دارد ،زمانــی پدیــده خــود را در
معــرض محیــط قــرار میدهــد ،یــا محیــط خــود را در معــرض ادراک قــرار میدهــد ،نمودهایــی از آنکــه برجســتهتر اســت و
دارای تأثیــرات بیشــتر ،کیفیــت نامیــده میشــود .محیــط ادراکپذیــر ،آن چیــزی اســت کــه در پیرامــون قــرار دارد و بهصــورت
بالقــوه بــا افــراد در ارتبــاط اســت .آنچــه در تعریــف کیفیــت محیــط موردتوجــه اســت ،ارتبــاط متقابــل آن بــا محیــط مؤثــر
اســت .از محیطهــای در دســترس و مورداســتفاده ،میتــوان بــر محیطهــای شــهری اشــاره کــرد و در میــان محیطهــای
شــهری فضاهــای عمومــی و منظــر آنهــا از برجســتهترین و پویاتریــن محیطهــا اســت .منظــر شــهری هنگامــی بهطــور
جامــع درک خواهــد شــد کــه فضاهــای داخــل شــهر بتواننــد پاسـخگوی نیازهــای افــراد باشــند .هــدف ایــن پژوهــش تبییــن
اهمیــت پاس ـخدهندگی محیــط و منظــر شــهری و بازشناســی رونــد تکاملــی مفهــوم آن اســت .در ایــن نوشــتار ،نخســت
اهمیــت منظــر شــهری مــورد بررســی قــرار گرفتهاســت و در ادامــه جایــگاه منظــر شــهری در فراینــد تعامــل میــان انســان و
محیــط و رابطــه میــان درک منظــر شــهری و پاس ـخدهندگی محیــط ارزیابــی شــده اســت.

 -۱سؤال و روش تحـقیق

در ایــن پژوهــش ،شناســایی و ارزیابــی معیارهــای طراحــی منظــر شــهری در قالــب رویکــرد پاس ـخدهی محیطــی مدنظــر
قــرار داده شــده اســت و بــه دنبــال یافتــن مؤلفههــای پاس ـخده بــه انســان در طراحــی منظــر شــهری اســت .روش تحقیــق
بــر مبنــای تحلیــل محتــوای ادبیــات معمــاری و شهرســازی و ســپس تحلیــل اکتشــافی در ارتبــاط بــا ماهیــت منظــر شــهری
و فعالیتهــای اســتفادهکنندگان در محیــط بنــا شــده اســت .روش گــردآوری اطالعــات در بخــش مبانــی نظــری پژوهــش،
کتابخانـهای و در بخــش مطالعــات میدانــی از روش پیمایشــی و مشــاهده ســاده و ثبــت اطالعات اســتفاده شــده اســت .ســاختار
پژوهــش از پنــج بخــش تشــکیل شــده اســت :در بخــش ابتدایــی انسانشناســی و مفهــوم پاس ـخدهی مــورد بررســی قــرار
گرفتهاســت ،در بخــش بعــدی بــه بررســی ابعــاد مختلــف منظــر شــهری و اهــداف آن اختصــاص داده شــده اســت .ســپس
بــه معرفــی شــاخصهای ســنجش رویکــرد پاس ـخدهی بــر اســاس منظــر شــهری پرداختــه شــده اســت و درنهایــت نیــز
نمــود ایــن مؤلفههــا در نمونــه مــوردی ســرای محلــه جمالــزاده مــورد ارزیابــی واقــع شــده اســت.
 .1-۱انسانشناسـی و توجـه به نیازها
جهــت ورود بــه بحــث شــناخت محیــط و منظــر شــهری از منظــر پاس ـخدهی ،تأکیــد بــر شــناخت انســان و نیازهــای وی
ضــرورت دارد تــا ابتــدا از بــاب مباحــث اصلــی «نیازهــای انســان» ،پیــش رفــت و ســپس وارد مبحــث محیــط و بهویــژه

محلههــا شــد .طبــق نظریــه مازلــو ،هــر »نیاز«هرچقــدر پایینتــر قــرار داشــته باشــد ،قویتــر اســت و بــدون ارضــای نیازهــای
هــر طبقــه نمیتــوان بــه طبقــه باالتــر دســت یافــت (شــولتز .)1384،ایــن نیازهــا بــر اســاس اهمیــت ،بــه ترتیــب زیــر قــرار
میگیرنــد :نیازهــای فیزیولوژیکــی .نیازهــای ایمنــی .نیازهــای تعلــق داشــتن و عشــق ،مربــوط بــه رابطــه انســان بــا دیگــران
و بــا محیــط اســت .نیازهــای احتــرام .نیــاز خودشــکوفایی ،نیــاز بــه درک و درنهایــت نیازهــای زیباییشــناختی (کریمــی،
 .)1384بهعنوانمثــال ،نیازهــای فیزیولوژیکــی جــزء بنیادیتریــن و قویتریــن نیازهــا هســتند و قــادر بــه بــازداری کامــل
همــه نیازهــای دیگرند.پاس ـخگویی بــه نیازهــا ،مســتلزم شــناخت ،تعریــف و طبقهبنــدی نیازهــای انســان اســت .در رابطــه
بــا نیازهــای انســانی بهتــر آن اســت کــه ابتــدا بــا اســتناد بــه ســه ســاحت حیــات بــه نقــل از دکتــر نقـیزاده ( )1385پیــش
رفــت .بهاینترتیــب نیازهــای انســان نیــز تحــت ســه مقولــه «نیازهــای مــادی یــا فیزیولوژیکــی» مثــل خــوراک ،پوشــاک،
مســکن و امثالهــم« ،نیازهــای نفســانی» مثــل آزادی ،حــب ذات و ســایر نیازهــای روانــی و «نیازهــای روحانــی» مثــل ارتبــاط
بــا مبــدأ هســتی و جنبههــای معنــوی و مرتبــط بــا ماوراءالطبیعــه ،تقســیمبندی میشــوند؛ بنابرایــن بــا شــناخت کامــل از
ابعــاد وجــودی انســان میتــوان محیطــی را فراهــم آورد تــا از تمامــی جهــات پاســخگوی نیازهــای اصلــی انســانی باشــد.
 .2-۱محـیط پاسـخده
قابلیــت پاسـخدهی هــر محیــط بــا وجــوه طراحــی آن در ارتبــاط اســت ،بهگونـهای کــه ایــن پاسـخدهی رضایــت و کیفیــت
زندگــی کاربــران را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد (بنتلــی و همــکاران .)5-10 :1386 ،چگونگــی پاســخ محیــط بــه نیازهــای کاربر
بــر اســاس قابلیــت اصــاح و تطبیــق رفتــار بــا محیــط ،انتظــارات و ارزشهــای کاربــر ،ارزیابــی تمایــات زیباییشــناختی و
ادراکــی مــورد آزمــون قــرار میگیــرد .پاسـخدهی محیطــی یعنــی عرضــه پاسـخهای مختلــف از طریــق محیــط بــه نیازهــــای
متفــاوت فیزیولوژیکــی و روانشــناختی کاربــران (جلیلــی و همــکاران .)1392 ،بنتلــی و همــکاران ( )1386محیطهــای پاسـخده
را شــامل معیارهــای زیــر میداننــد (شــکل :)1
شکل  -1مؤلفههای رویکرد پاسخدهی محیطی
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گوناگونی
انعطافپذیری
(بنتلی و همکاران)1386 ،

هـدف رویکـرد پاسـخدهی محیطـی ایـن اسـت کـه نشـان دهـد ،چگونـه میتـوان ایـن کیفیـات را در طراحـی سـاختمانها و
مکانهـای بیرونـی و همگانـی تأمیـن نمـود .طراحـی یـک مـکان پاسـخگو میتوانـد از جنبههـای متفاوتـی بر قدرت یـا نحوه
انتخـاب مـردم تأثیـر بگـذارد .جلیلـی و همـکاران ( )1392به بررسـی فضای بـاز مجموعههای مسـکونی و پاسـخدهی محیطی
(مطالعـه تطبیقـی سـه مجموعه مسـکونی در شـهر همدان) پرداختهانـد .در این تحقیق ،پاسـخدهی محیطی کـه میتواند کیفیت
زندگـــی و رضایتمندی ساکنین مجموعههـــای مســـکونی را تحــت تأثیر قــرار دهـــد ،به معنای عرضه پاسخهای مختلف
از طریق محیط ،به نیازهـــای متفاوت فیزیولوژیکی و روانشـناختی کاربران اســـت .مطابـــق با ادبیات موضوع ،فضاهـــای
بـــاز هنگامـــی میتواننـــد موفقیتآمیــز باشـــند کـــه سه عامل انعطافپذیری ،خوانایی و تناسبات بصری را توأمان داشته
باشـند .در ایـن پژوهـش ،بـا اسـتفاده از روش تحقیـق پیمایشـی ،برای گـردآوری دادههـا از پرسشـنامه و جهـت تجزیهوتحلیل
دادههـا از آزمـون ناپارامتریـک کایاسـکور ،سـعی نمودهانـد ،مجموعـهای از مؤلفههای محیطـی تأثیرگذار بر پاسـخدهی محیط
بیرونـی مجموعههـای مسـکونی شناسـایی شـوند .یافتههـای پژوهـش حاکی از آن اسـت که تفـاوت معناداری میـان معیارهای
قابلیـت انعطافپذیـری و خوانایـی طـرح در سـه گونـه مـورد مطالعه وجـود ندارد؛ ولـی در معیار کیفیـت جلوه بصـری طرح ،این
تفـاوت یافـت میشـود .درواقع ،اصــلاح محیـــط از طریق وجود عوامـل قابلتغییر در محیـط امکان مییابـــد .نظریهپردازان
مختلفـی در زمینـهی برقـراری ارتبـاط بـا فضاهای شـهری و محالت ،ارتقـاء کیفیت این فضاها و پاسـخدهی بـه آن ،معیارهای
متنوعـی را عرضـه داشـتهاند کـه بهطـور اجمالـی در قالب جدولی مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت .بهطورکلی ،در جدول شـماره
 1میتـوان مجموعـهای از کیفیتهـای یـک محیـط پاسـخده و زنده شـهری را مبتنی بر یافتههـای محققـان در ادبیات موضوع
مطالعـات محیطی مشـاهده کـرد (صدیق مقدم و همـکاران.)2014 ،
جدول  -1شناسایی کیفیت محیط مبتنی بر یافتههای محققان در ادبیات موضوع مطالعات محیطی
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ردیف

کیفیت محیطی

تعریف

1

دسترسی

مراکز شهری بهعنوان مرکز شبکههای حملونقل منطقهای در نظر گرفته میشوند .این دسترسیها منجر به امکان رشد
فعالیتهای تجاری و تولیدی میشود.

2

تنوع استفاده از زمین

مراکز شهری بهعنوان مکانهایی برای فراهم نمودن امکاناتی برای ساکنین ،راهاندازی دفاتر و مراکز دولتی ،دادگاهها ،مدارس و
مراکز فرهنگی در نظر گرفته میشوند .تنوع زمین نقش مهمی بر تنوع افراد و فعالیتها خواهد داشت.

3

تمرکز و تراکم استفاده از فضای با توجه به آنکه ارزش زمین در مراکز شهری به نسبت باال است ،حداکثر نمودن سطح تصرف در این مناطق مهم است و این
امر منجر به تراکم و استفاده بهتر از فضا خواهد شد.
زمین

4

ساختار سازماندهی

5

نفوذپذیری

دسترسی به یک مکان تعداد انتخابهای افراد را افزایش خواهد داد .در حقیقت ،میزان نفوذپذیری موجب تقویت پاسخگویی
محیط خواهد شد .محیط عمومی میبایست ازنظر بصری نفوذپذیر باشد نهتنها برای آنان که با محیط آشنا شوند ،بلکه بتواند
هر فرد را جذب نماید.

6

تنوع

تنوع از دو جنبه استفاده از زمین و تنوع کاربری ساختمانها با فرمهای مختلف در نظر گرفته میشود و افراد مختلف را در
زمانهای مختلف با شرایط اقتصادی متفاوت میتواند جذب نماید .بهعبارتیدیگر ،این امر میتواند دامنه انتخابها را افزایش
دهد.

7

خوانایی

این کیفیت میتواند درک از محیط را ایجاد نماید .محیط ممکن است قابلمشاهده در یکی از دو سطح فیزیکی و یا فعالیت
باشد .با قوت بخشیدن به  5جزء لینچ (شامل گرهها ،مرزها ،واقعیت برجسته ،راهها و نواحی) به سهولت افزایش خواهد یافت.

8

انعطافپذیری

ترکیب قدرتمند مکانها که میتوانند برای مقاصد مختلف استفاده شوند میتواند انتخابهای بیشتری را نسبت به مکانهایی که
تنها برای یک استفاده طراحی شدهاند ،به همراه داشته باشد .ساختمانها با سه اصل عمق ،دسترسی و ارتفاع در سطح استاندارد،
ازنظر عملکردی بسیار انعطافپذیر هستند (بنتلی و همکاران.)2003 ،

9

تناسبات بصری

اگر محیط شفاف باشد برای افراد ازنظر فرم و عملکرد ،دارای انعطافپذیری بوده و میتوان گفت که تناسبات بصری بهخوبی
در آنها حفظ شده است.

10

غنا (توانگری)

غنا کیفیتی است که میتواند تجربیات احساسی متفاوت را ایجاد نماید و لذت را ارتقا دهد .این امر شامل تمامی احساسها است
اما به دلیل اثری که دید بر درک اطالعات دارد ،این مسئله بسیار مهمتر از دیگران است.

11

خصوصیسازی

از عوامل مهم ایجاد مکان ،قابلیت خصوصیسازی است که میتواند برای افراد مهم باشد .این تنها راهی است که بیشتر مردم،
محیطی با دغدغههای شخصی ،ارزشها و نشانهها را خواهند یافت .انتقال حس مالکیت به محیط یا استفاده منظم بلندمدت از
آن ،با حس تعلق به آن همراه است.

محدوده سازمانیافته بیشتر قابلفهم بوده و امکان ساخت و توسعه در آن بسیار باال خواهد بود.

کارمونــا ( )2003در خصــوص اینکــه فضــا چگونــه بــر مــردم تأثیــر میگــذارد ،ســه بعــد «ریختشــناختی»« ،اجتماعــی و
عملکــردی» و «ادراکــی» را معرفــی میکنــد .رلــف ( )1974ایــن ســه بخــش را «بســتر فیزیکــی»« ،فعالیــت» و «معنــا»
میدانــد کــه در ســاخت «هویــت مــکان» مؤثرنــد .طبــق ادعــای رلــف ،ارتبــاط بیــن مــردم و مــکان از طریــق وجــود مفهومــی
بــا عنــوان «حسمــکان» رخ میدهــد .راپاپــورت ( )1999اجــزا شــکلگیری محیــط را شــامل ســه بخــش« ،ســاخت فضــا»،
«ســاخت تعامــات» و «ســاخت معنــا» میدانــد .بــا مطالعــه ادبیــات موضــوع ،شــاخصهای حاصلــه را میتــوان در ســه
طبقهبنــدی کلــی کالبــدی ،ادراکــی و کارکــردی ارائــه نمــود .درواقــع ایــن مؤلفههــا و معیارهــا مســتخرج از ســه شــاخص
اصلــی کالبــد ،معنــی (ادراک محیــط) و فعالیــت اســت کــه جهــت ســنجش معیارهــای پاس ـخدهی بــا توجــه بــه ادبیــات
مطرحشــده برگزیــده شــدهاند .در پایــان نیــز مؤلفههــای مســتخرج از رویکردهــای پاســخدهی محیطــی در طبقهبنــدی
س ـهگانهای تحــت عناویــن ابعــاد کالبــدی ،ادراکــی و کارکــردی تقســیمبندی گردیدنــد و هریــک زیرمعیارهایــی را بــه خــود
اختصــاص دادهانــد (شــکل  .)2بدیــن ترتیــب در ابتــدای امــر بــه شناســایی مؤلفههــای پاس ـخدهی محیطــی پرداختــه شــده
اســت ،ســپس در ادامــه فراینــد ،پاس ـخدهی در قالــب ســه معیــار اصلــی کالبــد ،ادراک و کارکــرد طبقهبنــدی شــده اســت.
شکل  -2طبقهبندی معیارهای رویکرد پاسخدهی در سه بعد کالبدی ،ادراکی و کارکردی

 .4-۱اهداف اصلـی منظر شـهری
کالــن منظــر شــهری را هنــر یکپارچگــی بخشــیدن بصــری و ســاختاری بــه مجموعــه ســاختمانها ،خیابانهــا و مکانهایــی

کــه محیــط شــهر را میســازند ،تعریــف میکنــد و آن را هنــر چگونگــی برقــراری ارتباطــات بیــن اجــزای مختلــف ســازنده
کالبــد شــهر میدانــد ( .)Cullen, 1961دیــدگاه کالــن از منظــر شــهری بیشــتر ابعــاد کالبدی منظر شــهری را شــامل میشــود.
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 .3-۱منظر شهری
منظــر بخشــی از محیــط اســت کــه میتــوان در یــک مــکان خــاص بــه آن توجــه کــرد و بــا بســترش در محیــط ارتبــاط
داد (بــل .)91 :1386 ،منظــر از ریشــه «نظــر» اســت کــه نظــر در فرهنــگ دهخــدا بــه معنــای نگریســتن در چیــزی بــه
تأمــل مترقــب حضــور چیــزی شــدن ،بینــش ،فکــر و رأی آمــده اســت (نقــی زاده .)44 :1384،منظــر شــهری کلیــه اطالعــات
موجــود از فضاســت کــه توســط حــواس قابــل دریافــت بــوده و در فرآینــد ادراک پــردازش میگــردد .اطالعاتــی از قبیــل
فــرم ،عملکــرد و معنــای فضــا (پاکــزاد .)37 :1385 ،از ویژگیهــای اصلــی مفهــوم منظــر شــهری آن اســت کــه بهعنــوان
یــک پدیــده «عینــی -ذهنــی»« ،انســانی -کالبــدی» و یــک ســاختار «اجتماعــی -فضایــی» مطــرح میگــردد .گونههــای
اصلــی منظــر شــهری شــامل منظــر گســترده ،چشـمانداز درونــی ،مناظــر ســیمای شــهری ،کریدورهــای بصــری نیــز اســت
(ذکاوت .)30 :1385 ،بــر اســاس تعریــف کالــن ( )1961منظــر هــر شــهر ،پاســخی بــه رفتارهــای انســانی ،وضعیــت آب و
هوایــی ،فاکتورهــای ایمنــی و مداخلههــای ماهرانــه در چارچــوب افزایــش تواناییهــای محیــط اســت (محمــودی.)1385 ،
منظــر شــهری حاصــل ســطح تمــاس انســان و شــهر اســت و در ایــن راســتا ،انســان نهتنهــا در ســاختار چش ـمانداز بصــری
شــهر از طریــق فعالیتهــای خــود بــر منظــر شــهری تأثیــر میگــذارد ،بلکــه رفتــار و درک ذهنــی شــهروندان نیــز از طریــق
تمــاس بــا منظــر شــهری تأثیــر میپذیــرد (.)Crow, Brown and Young, 2006: 282

شماره۵۵-۵۶

108

تأکیــد وی بیشــتر بــر جنبههــای بصــری و عینــی منظــر شــهری اســت .کویــن لینــچ ســه عامــل ادراکــی ،فیزیکــی عملکــردی
را در منظــر شــهری بااهمیــت میدانــد ( .)Rezazadeh, 2007: 23وی بــا تأییــد نظریــات کالــن ،جنبــه ادراکــی را بــه ابعــاد
منظــر شــهری اضافــه میکنــد .بهزادفــر در فرهنــگ «واژهنامــه مفاهیــم طراحــی شــهری» اجــزای تشــکیلدهنده منظــر
شــهری را در ســه بخــش عوامــل کالبــدی ،غیــر کالبــدی و فعالیتهــای انســانی قــرار میدهــد ( .)Behzadfar,2008پاکــزاد
منظــر را بهعنــوان فرســتنده کــه اطالعــات متفاوتــی را بــه انســان مخابــره مینمایــد ،تعریــف کــرده و اجــزای آن را بــه دو
دســته فیزیکــی -کالبــدی و انســانی تقســیم میکنــد ( .)Pakzad, 2006گلــکار منظــر را بخــش متجلــی و ملمــوس فــرم
معرفــی میکنــد کــه در آن تبلــور بصــری ،کارکــردی و معنایــی چیزهایــی کــه فضــا را شــکل میدهنــد ،دیــده میشــود
(.)Golkar, 2006
همچنیــن بیــان شــده اســت کــه منظــر شــهری ،فهــم شــهروندان از شــهر اســت کــه بهواســطه ادراک نمادهــای آن (ابعــاد
کالبــدی شــهر) و تداعــی معانــی مرتبــط بــا آنهــا (ابعــاد ذهنــی و خاطــرهای) صــورت میگیــرد .اهــداف س ـهگانه منظــر
شــهری عبارتنــد از :زیباییشــناختی ،فرهنگــی -هویتــی و عملکــردی (منصــوری .)1384 ،هــدف زیباییشناســی بعد محســوس
فضــا را کــه در اســتفادهکننده واکنشــی مطبــوع ایجــاد میکنــد ،مدنظــر قــرار میدهــد .توجــه بــه جنبــه کالبــدی فضــا،
نــوع احجــام و نحــوه ترکیببنــدی آنهــا ،رنــگ ،مصالــح ،همجــواری ،تاریــک و روشــن ،ریتمهــا ،تضادهــا ،نقــاط عطــف
و شــاخص ،پوشــش گیاهــی ،حضــور عناصــر طبیعــی و ســایر مشــخصههایی کــه ابعــاد ملمــوس را شــکل میدهــد ،در ایــن
رده قــرار میگیــرد .زیباشناســی بــه کار گرفتهشــده در ایــن مرحلــه ،تابعــی از مؤلفههــای اقلیمــی ،تاریخــی ،هنــری ،دینــی،
ســنتی ،فرهنگــی اســت .اهــداف عملکــردی منظــر شــهری زمینــه طــرح موضوعاتــی مختلــف را پدیــد مـیآورد کــه گزینــش
میــان آنهــا بــا توجــه بــه موضــوع پــروژه و کارکردهــای آن صــورت میگیــرد .اهدافــی همچــون خوانــا ســاختن محیــط
و آرامســازی آن در ایــن گــروه قــرار میگیــرد .هــدف جنبــه هویتــی منظــر شــهری ایجــاد احســاس خوشــبختی ،آســایش،
آرامــش و امنیــت اســت (منصــوری1383،؛ ســازمان نوســازی1385 ،؛ گلــکار.)1387،
بــا بررســی اهــداف منظــر شــهری از دیــدگاه نظریهپــردازان و صاحبنظــران مختلــف کــه در بخشهــای فوقانــی بــه آن
اشــاره شــد ،در پایــان بهمنظــور شــناخت بهتــر موضــوع ،منظــر شــهری در چهــار بعــد اصلــی مطــرح گردیــد .ایــن طبقهبنــدی
چهارگانــه منظــر شــهری بــا ابعــاد ویــژه زیباییشــناختی ،کارکــردی ،حــس مــکان و زیس ـتمحیطی و ارائــه زیرمعیارهایــی
جهــت درک بهتــر موضــوع ذکــر شــده اســت .در ادامــه رابطــه میــان اصــول منظــر شــهری بــا ابعــاد چهارگانــه :زیباشــناختی،
کارکــردی ،حــس مــکان و زیس ـتمحیطی منظــر شــهری و پاس ـخدهی مــورد بررســی قــرار گرفتهاســت.
الف .منظر شهری در بعد زیباییشناسی.

رســیدن بــه پاسـخدهی در بعــد زیباشناســی بهوســیله مکمــل بــودن مجموعــه سیاسـتهای مدیریــت شــهری در ارتبــاط بــا
منظــر شــهری و طراحــی فضاهــای شــهری امکانپذیــر اســت .سیاس ـتهای رســیدن بــه پاس ـخدهی در ایــن بعــد ازلحــاظ
مدیریتــی را میتــوان بــه شــرح زیــر دانســت (.),ICMA 2010
منطقــه بنــدی بــر اســاس نــوع ســاختمان نــه نــوع اســتفاده آن :در منطقــه بنــدی مرســوم ،بــر جدایــی عملکردهــا از هــم
تکیــه میشــود ،امــا بایــد بــه مالکیــن اجــازه داده شــود تــا نــوع کاربــری را مشــخص کننــد .ایــن دیــدگاه اجــازه تغییــر پویــای
کاربریهــا و منظــر شــهری را بــرای نیازهــای ســاکنین در همــه زمانهــا در برمیگیــرد.
هماهنگــی بیــن مقیــاس ســاختمان بــا نــوع خیابــان در منطقــه :توجــه بــه ارتبــاط خیابــان و بناهــای موجــود در آن و اهمیــت
مقیــاس مناســب بناهایــی کــه در خیابــان طراحــی و اجــرا میگــردد فضــای خیابــان را دلنشــین میســازد.بهکارگیری هیئــت
نظــارت بــر طراحــی بــرای اطمینــان از رعایــت اســتانداردها :عملکــرد هیئــت نظــارت ،ابــزاری بــرای حفــظ شــخصیت محلــه
اســت و اینکــه توســعههای جدیــد مکمــل و انعــکاس مناســب از نــوع و ســبک ساختمانســازی موجــود محلــه باشــد تــا منظــر
محلــه دچــار اغتشاشــات بصــری نشــود .تصمیمگیــری مربــوط بــه منظــر شــهری خیابانهــا و همچنیــن مقیــاس بناهــا همــراه

ب .منظر شهری در بعد کارکردی.

سیاستهای دستیابی به بعد کارکردی در طراحی منظر شهری میتواند موارد زیر باشد:
 .1تفکیــک وضــوح عملکردهــا و عرصههــای مختلــف :تفکیــک عملکردهــای مختلــف و عرصههــای متعلــق بــه آنهــا در
مقیــاس متفــاوت مواجــه بــا فضــا ،بــه خوانایــی هــر چــه بیشــتر آن کمــک میکنــد و در تســهیل مراتــب ادراک از فضــا مؤثــر
واقــع میشــود (Gao and Asami, 2007؛ پاکــزاد1385 ،؛ ســازمان نوســازی.)1385 ،
 .2گشــودگی و مقیــاس ســاختمانها :فضــای بــازی کــه بهوســیله ســاختمانهای محلــه شــکل داده شــده اســت ،فضــای
دنجــی را بــه وجــود آورده در ایــن حالــت بایــد تغییــر مقیاسهــا بــا فعالیتهــای کــه در آن اتفــاق میافتــد ســازگاری داشــته
تــا کالبــد و فضــا توأمــان قابــل پیشبینــی گــردد تــا حــس آشــنایی و خودمانــی را بــرای ســاکنین فراهــم کنــد (Gao and
Asami, 2007؛ پاکــزاد1385 ،؛ ســازمان نوســازی.)1385 ،
 .3فضــای پیــاده مطلــوب و فضــای بیرونــی دوســتانه :منظــر خیابــان بایــد دلپذیــر باشــد ،در ایــن حالــت بایــد تبلیغــات از
نظــم خاصــی پیــروی کننــد ،پــارک ماشــینها مانــع حرکــت افــراد پیــاده نشــود ،از وجــود فعالیتهــای غیــر عبــوری در
فضــا جلوگیــری شــود و اولویــت پیــاده نســبت بــه ســواره وجــود داشــته باشــد .بهطورکلــی فضــا بهگونـهای باشــد کــه افــراد
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بــا ســایر عوامــل تأثیرگــذار در مقیــاس محلــه مــواردی اســت کــه میتوانــد توســط ایــن هیئــت مــورد بررســی قــرار گیــرد.
سیاستهای رسیدن به بعد زیباشناسی در طراحی منظر فضاهای شهری را میتوان به شرح زیر دانست:
 .1وحــدت فضایــی :منظــور ادراک و تجربــه مجموع ـهای از عناصــر متعــدد و متنــوع فضــا بهصــورت کل واحــد اســت ،بــه
صورتــی کــه عناصــر تشــکیلدهندهی فضــای محلــه بایــد بــه کلیــت یگانــهای منتهــی شــوند و معمــاری محلــه بایــد
ویژگیهــای متفــاوت ناشــی از ترکیــب متنــوع و مــوارد زیباییشناســی برآمــده از هماهنگــی و تضادهــا را در کلیتــی معنــادار
بــه وحــدت برســاند.
 .2پیوســتگی جــداره بیرونــی :اتصــال و یکپارچگــی بدنههــا یکــی از متداولتریــن و قابلدرکتریــن شــیوهها در تعریــف
حــدود فضاســت کــه بــه تحقــق اصــل محصوریــت و ایجــاد وحــدت فضایــی کمــک مینمایــد .اتصــال بدنههــا در قالــب
ضوابــط شناختهشــده شــهری نقــش مهمــی در بهبــود منظــر محیــط و مطلوبیتهــای بصــری آن دارد و میتوانــد بــه غنــای
فضایــی منجــر شــود .بدیــن منظــور بایــد ســکانسهای حرکتــی از پیوســتگی برخــوردار باشــند (.)Gao and Asami, 2007
 .3ســازگاری ســبکهای ســاختمانی :در ســاختمانهای متفــاوت میتــوان بــا ایجــاد روابطــی معنــادار و مشــخصههای
مشــترک در آنهــا محلــه را بــه ســمت ارزشهــای پایــدار بصــری و کارکــردی ســوق داد تــا بتــوان بــه ســیمای یــک محلــه
تشــخص خــاص بخشــید (.)Gao and Asami, 2007
 .4زیبایــی خــط آســمان شــکلگرفته بهوســیله ســاختمانها :بینظمــی خــط آســمان در لبههــا مگــر درصورتیکــه آگاهانــه
و در جهــت نیــل بــه اهدافــی مهمتــر (نظیــر انــواع ریتمهــا و وجــود نقــاط عطــف و  )...باشــد ،بــه اغتشــاش فضایــی و
حسهــای ادراکــی ملهــم از آن دامــن میزنــد .بدنههــا و عمــق صفحــه آنهــا نیــز درصورتیکــه از انتظــام اندیشــیده
شــده خاصــی پیــروی نکنــد و دامنــه نوســان و بینظمــی پراکنــش آنهــا هــر چــه بیشــتر باشــد بــه همــان نســبت بــه
وحــدت فضایــی لطمــه میزنــد و درک کلیــت و ارتبــاط کارکــردی  -معنایــی عناصــر مختلــف آن را بیشازپیــش مخــدوش
مینمایــد (Gao and Asami, 2007؛ ســازمان نوســازی .5 .)1385 ،رنــگ و مصالــح :خــواص رنگهــا و تأثیــرات روانــی
آنهــا و نقششــان در ادراک و دســتیابی بــه مراتبــی از مطلوبیتهــای فضایــی بســیار قابلتأمــل اســت .اغتشــاش بصــری
ناشــی از بههمریختگــی انتظــام رنگهــا و تأثیــر منفیشــان بــر وحــدت فضایــی محیــط ،در مــواردی کمتــر از تأثیــر مشــابه
عناصــر کالبــدی نیســت .ازایــنرو کنتــرل دامنــه کاربــرد آن و نحــوه بهکارگیریشــان در فضاهــای شــهری میتوانــد در
کنــار ســایر مــوارد مطرحشــده در ارتقــاء کیفیــت محیــط و مطلوبیتهــای فضایــی تأثیــر بســزایی داشــته باشــد (Gao and
Asami, 2007؛ ســازمان نوســازی.)1385 ،

تشــویق بــه حضــور در فضــا شــوند و زمینــه تعامــات اجتماعــی را فراهــم کنــد (Gao and Asami, 2007؛ پاکــزاد1385 ،؛
ســازمان نوســازی.)1385 ،
 .4دکوراســیون و مبلمــان خیابــان :مبلمانهــای مختلــف شــهری ضمــن هماهنگــی بــا فضایــی کــه در آن واقــع شــدهاند،
بایســتی از هماهنگــی الزم بــا دســتورالعمل دیگــر نیــز برخــوردار باشــند تــا وجودشــان منجــر بــه اغتشــاش فضایــی یــا احتما ًال
تشــدید آن نشــود (Gao and Asami, 2007؛ پاکــزاد1385 ،؛ ســازمان نوســازی.)1385 ،
ج .منظر شهری در بعد حس مکان.

سیاستهای رسیدن به پاسخدهی در بعد هویتی در طراحی منظر شهری را میتوان به شرح زیر دانست:
 .1تعریــف منظــر شــهری بــا نشــانههای بصــری :نشــانه بصــری بــرای ســاکنین و مهمانــان بــرای تشــخیص مناظــر شــهری
بســیار مهــم هســتند و میتواننــد هویــت و یــک چهــره خــاص تعریــف کننــد و ایــن ویژگــی بــه احســاس تعلــق نســبت
بــه منظــر منجــر شــود .2.تــاش بــرای حفــظ یــا آفریــدن یــک چهــره ویــژه از منظــر شــهری :در هــر طراحــی بایــد بــه
ویژگیهــای مختلــف محیطــی توجــه کافــی مبــذول داشــت .برخــی از ویژگیهــای فیزیکــی و کالبدیانــد .برخــی نیــز
حســی و معناییانــد .ارزیابــی اندیشــمندانه تأثیــرات متنــوع محیطــی بــه ایجــاد وحــدت فضایــی ،خوانایــی محیــط و تشــخص
فضــای مختلــف کمــک مینمایــد (.)Gao and Asami, 2007

د .منظر شهری در بعد محیطزیستی.
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در کنــار قابلیتهــای زیس ـتمحیطی و ارتقــاء مطلوبیتهــای فضایــی ،حضــور گونههــای مختلــف گیاهــی میتوانــد محمــل
ایدههــای طراحانــه باشــد .از وجــود انــواع مختلــف آنهــا میتــوان در جهــت فضاســازی بهــره بــرد .درختــان تنوعــی از ســایر
گونههــا میتواننــد بــه لحــاظ کمــی و کیفــی بهرهگیــری از آنهــا نقشهــای متنوعــی از تعریــف تــا تکمیــل فضــا بــر
عهــده گیرنــد .در ایــن میــان رســیدن بــه پاسـخدهی در بعــد زیسـتمحیطی بهوســیله مکمــل بــودن مجموعــه سیاسـتهای
مدیریــت شــهری در ارتبــاط بــا منظــر شــهری و طراحــی فضاهــای شــهری امکانپذیــر اســت .پیادهروهــا و پارکهــا بــا هــم
در ارتبــاط باشــند :تلفیــق پیادهراههــا و پارکهــا یکــی از عواملــی اســت کــه میتوانــد همزمــان موجــب تشــویق اســتفاده از
پارکهــا در شــهرها گــردد و از ســوی دیگــر میتوانــد چهــره شــهر را کــه بــه میــزان زیــادی بــه پیادهراههــا وابســته اســت
دارای چهــره ســبزتری کنــد .هماهنگســازی طرحهــای زیرســاختی ســبز بــا برنامــه شــهر :یکــی از مشــکالتی کــه در اکثــر
طرحهــای شــهری وجــود دارد ایــن اســت کــه طرحهــای ســبز از همــان ابتــدا در طرحهــای شــهری لحــاظ نمیشــود.
ایــن در حالــی اســت کــه اهمیــت توجــه بــه فضــای ســبز ایجــاب میکنــد کــه برنامــه فضاهــای ســبز از ابتــدا در طرحهــای
شــهری مدنظــر باشــد (.)ICMA, 2010
سیاستهای رسیدن به پاسخدهی در بعد زیستمحیطی در طراحی منظر شهری را میتوان به شرح زیر دانست:
 .1زیبایــی بصــری و پیوســتگی ســبزینهگی :بــر اســتقرار درختــان ،انتظــام هندســی (ریتــم) حکمفرمــا باشــد و مطلوبیــت
بصــری (پیوســتگی بصــری) آنهــا مدنظــر قــرار گیــرد .همچنیــن پوشــش گیاهــی میتوانــد موجــب تنــوع رنگــی در فضــا
باشــد .بهعنــوان نمونــه ،انــواع گلهــا و ســایر پوشــش گیاهــی در تقابــل بــا کــف جدارههــا ،تولیــد غنــای بصــری مینماینــد.
اســتفاده از پوشــش گیاهــی و آب در طراحــی و ســاماندهی فضاهــای شــهری؛ ارزشهــای زیسـتمحیطی فراوانــی دارد (Gao
and Asami, 2007؛ پاکــزاد1385 ،؛ ســازمان نوســازی .2 .)1385 ،ســبزینهگی درختــان و فضــای بــاز و پیادهروهــا :در ایــن
مــورد نکتــه مهــم در ارتبــاط بــا پوشــش گیاهــی ،توجــه بــه ویژگیهــای فضاســازانه آنهاســت .گیاهــان بــه ذات جــذاب
بــوده و در مطلوبیــت آنهــا اتفاقنظــر وجــود دارد .لــذا بهکارگیــری آنهــا در فضاهــای شــهری اندیشــیده شــده ،مطلوبیــت
چنیــن فضاهــای را تــا حــدود زیــادی تضمیــن میکنــد ( .)Gao and Asami, 2007در انتهــای ایــن بخــش در شــکل  3بــه
جمعبنــدی کلــی اهــداف منظــر شــهری یادشــده و مؤلفههــای آن پرداختــه شــده اســت.

شکل  -3جمعبندی کلی اهداف منظر شهری در چهار بعد یادشده و زیرمعیارهای مربوط به آن

 -۲مورد پژوهی (مرکز محله جمالزاده ،تهران)

شــهرداری ناحیــه  2یکــی از نواحــی شــهرداری منطقــه  6شــهر تهــران دارای مســاحتی بالــغ بــر  3696735مترمربــع اســت.
ایــن ناحیــه  17درصــد از مســاحت کل منطقــه شــهر تهــران را بــه خــود اختصــاص داده و تراکــم جمعیــت در هــر هکتــار 110
نفــر اســت .بــر اســاس آمــار سرشــماری ســال  1385جمعیــت کل ناحیــه  40817نفــر اســت .ناحیــه دو  17درصــد از جمعیــت
منطقــه شــش شــهرداری را در خــود جــای داده اســت .ایــن ناحیــه از محلههــای جمــالزاده ،کشــاورز ،وصــال شــیرازی
تشــکیل شــده اســت .محلــه بلــوار کشــاورز در نیــم قــرن گذشــته جــزء محــدوده شــمالی شــهر تهــران بهحســاب میآمــد
و عمــوم افــراد متوســط جامعــه و مــردم عــادی بــرای گذرانــدن اوقــات تفریــح خــود بــه ایــن منطقــه میآمدنــد (شــکل .)4
ایــن محلــه جــزء اولیــن مناطــق در شــهر تهــران بــود کــه کافههایــی بــه ســبک اروپایــی در آن ایجــاد شــد .ایجــاد همیــن
کافههــا باعــث جــذب مــردم از مناطــق دیگــر و انتقــال انــواع فرهنگهــا بــه ایــن منطقــه شــد (یحیــوی و زارع ،مطلعیــن
محلــه) .در ایــن ســرای محلــه برنامههــا و کالسهــای متنوعــی همچــون کارآفرینــی برگــزار و مخاطبــان بســیاری را بــه
خــود جــذب کــرده اســت (.)www.keshavarz-qarbi.mytehran.ir
شکل  -4نقشه موقعیت و نمای ورودی سرای محله
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()www.keshavarz-qarbi.mytehran.ir

 -۳یافـتهها

در ایــن بخــش ،نمونــه مــوردی تحــت بررســی بــا توجــه بــه نظــرات خبــرگان شــامل مجموعــه  10نفــری از کارکنــان از منظر
شناســایی معیارهــای طراحــی منظــر شــهری بــا رویکــرد پاس ـخدهی محیطــی ارزیابیشــده اســت .مقــدار آلفــای کرونبــاخ

محاسبهشــده برابــر بــا  0/914توســط نرمافــزار  SPSSحاکــی از اعتبــار پایایــی ارزیابــی اســت .در ادامــه ،میــزان اثرگــذاری هــر
یــک از معیارهــای مدنظــر بــر ایجــاد حــس پاسـخدهی در مرکــز محلــه موردمطالعــه بــا یکدیگــر مقایســه شــده اســت .بــرای
ایــن منظــور و بــا توجــه بــه ماهیــت دادههــا (مقیــاس رتبـهای) ،از آزمــون آمــاری ناپارامتــری فریدمــن توســط نرمافــزار SPSS
اســتفاده شــده اســت .در جــدول  ،2نتایــج پیادهســازی ایــن آزمــون مبتنــی بــر نظــرات جامعــه آمــاری ارائــه شــده اســت .بــا
اســتفاده از رتبــه میانگیــن جایــگاه هــر معیــار جهــت مقایســه مشــخص میشــود .نتایــج حاکــی از معنــادار بــودن اثرگــذاری
تمامــی معیارهــای موردبررســی ازنظــر آمــاری در ســطح اطمینــان  5درصــد اســت .نتایج جــدول  2نشــان میدهد کــه مجموعه
معیارهــای ســازگاری ســبکهای ســاختمانی ،گشــودگی و مقیــاس ســاختمانها ،فضــای پیــاده مطلــوب و فضــای بیرونــی
دوســتانه ،نفوذپذیــری ،رنــگ تعلــق ،غنــای حســی و ســبزینگی درختــان و فضــای بــاز و پیادهروهــا بهعنــوان مهمترینهــا
جهــت ارتقــای پاس ـخدهی در مرکــز محلــه جمالــزاده تعیینشــدهاند .عــاوه بــر شناســایی مهمتریــن معیارهــای تأثیرگــذار
بــر پاسـخدهی بنــا ،تحلیــل همبســتگی مابیــن معیارهــا نیــز مهــم اســت .بــا تحلیــل همبســتگی میتــوان از تعامــات درونــی
معیارهــا آگاه شــد و تأثیــر ارتقــای یــک معیــار را بــر دیگــر معیارهــای مرتبــط مشــاهده نمــود .تمامــی تحلیلهــای همبســتگی
بــا توجــه بــه ماهیــت دادههــای مــورد آزمایــش بــا اســتفاده از روش آمــاری کندالــز در ســطح معنــاداری  5درصــد و توســط
نرمافــزار  SPSSانجــام شــده اســت .نتایــج تحلیــل همبســتگی معیارهــای مدنظــر در نمونه مــوردی حاکــی از همبســتگی مثبت
و معنــادار آمــاری مابیــن معیارهــای نفوذپذیــری ،گشــودگی و مقیــاس ســاختمانها بــا دیگــر معیارهایــی چــون غنــای حســی و
رنــگ تعلــق اســت .در جــدول  3نیــز تجمیــع نتایــج حاصــل از ارزیابــی معیارهــای تأثیرگــذار بــر پاسـخدهی (بــر اســاس رتبــه
میانگیــن) بنــای مرکــز محلــه ارائــه شــده اســت .همچنیــن ،معیارهــای مدنظــر از حیــث درجــه اهمیــت رتبهبنــدی شــدهاند
و بهوضــوح میتــوان اهمیــت معیارهــای بعــد کارکــردی و محیــط زیســتی را بهویــژه در میــان برترینهــا مشــاهده نمــود.
جدول  -2نمایش رتبههای میانگین محاسبهشده با آزمون فریدمن
زیر معیارها

معیارهای پاسخدهی
وحدت فضایی ()R11
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پیوستگی جداره بیرونی ()R12

بعد زیباییشناسی

سازگاری سبکهای ساختمانی ()R13
زیبایی خط آسمان شکلگرفته بهوسیله ساختمانها ()R14
تناسبات بصری ()R15
رنگ و مصالح ()R16
تفکیک وضوح عملکردها و عرصههای مختلف ()R21
انعطافپذیری ()R22

بعد کارکردی

خوانایی ()R23
گشودگی و مقیاس ساختمانها ()R24
فضای پیاده مطلوب و فضای بیرونی دوستانه ()R25
نفوذپذیری ()R26
تالش برای حفظ یا آفریدن یک چهره ویژه از محله ()R31
رنگ تعلق ()R32

بعد حس مکان

غنای حسی ()R33
دکوراسیون و مبلمان خیابان ()R34
گوناگونی ()R35

بعد محیط زیستی

زیبایی بصری و پیوستگی سبزینهگی ()R41
سبزینهگی درختان و فضای باز و پیادهروها ()R42

رتبه میانگین
9.5
1
15
9.5
4
9.5
4
9.5
4
18.5
15
18.5
9.5
15
15
9.5
4
4
15

جدول  -3رتبهبندی نهایی معیارهای تأثیرگذار بر پاسخدهی مرکز محله
معیار

رتبه

R11

12

R12

19

R13

4

R14

11

R15

14

R16

8

R21

18

R22

9

R23

17

R24

2

R25

7

R26

1

R31

13

R32

3

R33

6

R34

10

R35

16

R41

15

R42

5

معیارهای پاسخدهی
محله همراه اهداف منظر
شهری

بعدزیباییشناسی

زیر معیارها

تجلی در سرای محله جمالزاده

وحدت فضایی

هماهنگی با بلوار ،منقطعشدن
در مسیر پیادهرو

پیوستگی جداره بیرونی

عدم یکپارچگی با بافت اطراف

سازگاری سبکهای ساختمانی

هماهنگی سبک با عملکرد
مجموعه

زیبایی خط آسمان شکلگرفته بهوسیله
ساختمانها

تنوع در خط آسمان

تناسباتبصری

ارتفاع دو طبقه ،مردمواری

رنگ و مصالح

رنگ و مصالح همگام با عملکرد
مجموعه
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تفکیک وضوح عملکردها و عرصههای مختلف

تنوع اندک عملکردهای
پیرامونی در سایت

انعطافپذیری

قابلیت برگزاری عملکردهای
مختلف بسته به مناسبت

خوانایی

عدم خوانایی در تشخیص
عملکردها

گشودگی و مقیاس ساختمانها

دعوتکنندگی مناسب با توجه
به پالن یو شکل ورودی

فضای پیاده مطلوب و فضای بیرونی دوستانه

وجود فضای پیوسته وسیع
جهتگردهمایی

نفوذپذیری

گشایش جهت ورود به مجموعه

تالش برای حفظ یا آفریدن یک چهره ویژه از
محله

عدم تمایز شاخص مجموعه با
بافت اطراف

رنگ تعلق

استفاده از مصالح سنتی آجری،
خاطرات

غنای حسی

حضور آب و گیاهان مختلف،
تقویت حس کاربران

بعد حس مکان

بعد محیط زیستی

دکوراسیون و مبلمان خیابان

تنوع وجود نیمکتها ،آالچیقها،
آبنما ،وسایل کودک

گوناگونی

تنوع کم فضاها با کاربریهای
گوناگون

زیبایی بصری و پیوستگی سبزینهگی

منقطع شدن سبزینگی در امتداد
پیادهرو

سبزینهگی درختان و فضای باز و پیادهروها

وجود سبزینگی در سایت پالن
مجموعه

مجموعــه مرکــز محلــه جمالــزاده در مجــاورت بلــوار کشــاورز بــا درختانــی سرســبز و فضایــی زیبــا واقــع شــده اســت .ایــن
مــکان بــا گشــودگی و دعوتکنندگــی در بخــش ورودی مجموعــه بــا پالنــی یــو شــکل پذیــرای افــراد زیــادی اســت .بــر
مبنــای ابعــاد منظــر شــهری کــه در بخشهــای قبلــی ذکــر آن رفــت ،در بررســی ســرای محلــه جمالــزاده ،بهعنــوان نمونــه
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شماره۵۵-۵۶

مــوردی ،نتایــج جــدول شــماره  4بــه دســت آمــد .بهعبارتدیگــر تجمیــع ایــن معیارهــا از هــر دو منظــر در قالــب جــدول
شــماره  4آورده شــده اســت .همچنیــن در ســتون انتهایــی ایــن جــدول بــه بررســی و ارزیابــی وضعیــت پاس ـخدهی منظــر
ســرای محلــه جمالــزاده بــا در نظــر گرفتــن مؤلفههــای مســتخرج از هــر دو آنهــا پرداختــه شــده اســت.
ایجــاد فضــای ســبز در حیــاط مرکــز محلــه همــراه بــا نیمکتهــا و آالچیقهایــی حــس مــکان را القــا میکنــد و بــه
پاس ـخگویی بهتــر نیازهــای ســاکنان محلــه و ایجــاد فرصتــی بــرای تعامــات یــاری میرســاند .در بررس ـیهای انجامشــده
منظــر ســرای محلــه جمالــزاده توجــه بــه نفوذپذیــری بصــری ،تغییرپذیــری در شــب و روز ،پویایــی در منظــر ،کریدورهــای
بصــری ،مصالــح ،کفســازی و مبلمــان مشــاهده شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در مجموعــه مذکــور بــه تنــوع
فضایــی منظــر ،پیوســتگی جــداره بیرونــی بــا بافــت اطــراف مجموعــه ،خــط آســمان ،ارکان عمــودی و افقــی و غیــره کمتــر
توجــه شــده اســت (جــدول  .)4بهطــور مثــال منقطعشــدن فضــای ســبز در کنــار مجموعــه کام ـ ً
ا مشــهود اســت و تنــوع
فضایــی در منظــر و ایجــاد ســکانسهای بصــری متفــاوت کمتــر بــه چشــم میخــورد .بــا توجــه بــه مطالــب ذکرشــده در
بخشهــای باالیــی ،هنگامیکــه محیــط حــس مــکان را بــه کاربــران و مخاطبــان خــود میدهــد ،افــراد بهتــر میتواننــد
بــا محیــط تعامــل برقــرار کننــد .درنتیجــه در جهــت پاسـخگویی بــه نیازهــای مــادی ،روانــی و روحانــی خویــش برآمــده و بــا
محیــط ارتبــاط مطلوبتــری برقــرار میکننــد .در ایــن فضــا نیــز بــا توجــه بــه مصالــح استفادهشــده ،مســیرهای نفوذپذیــر،
فضاهــای گردهمایــی ،تنــوع در مبلمــان و غیــره تــا حــدی در جهــت حــس مکان بــه فضــا پیــش رفتهاســت-6.نتیجهگیریمنظر
شــهری بهعنــوان یکــی از عناصــر کلیــدی متــن شــهر میتوانــد در پاس ـخگویی بــه بســیاری از نیازهــای افــراد تأثیرگــذار
باشــد .پژوهــش حاضــر حاکــی از آن اســت کــه منظــر شــهری هنگامــی بهطــور کامــل درک خواهــد شــد کــه پاســخگو
بــه تمامــی نیازهــای کاربــران از فضــا باشــد .ایــن امــر نیــز تنهــا در صورتــی محقــق خواهــد شــد کــه بــه تمامــی چهــار
بعــد معیارهــای پاس ـخدهی شــامل بعــد زیباییشناســی ،کارکــردی ،حــس مــکان و محیــط زیســتی توجــه کافــی بــه عمــل
آیــد .ایــن ابعــاد هــر یــک بــا زیــر معیارهــای خــاص خویــش همچــون تناســبات بصــری ،تفکیــک واضــح عملکردهــا ،رنــگ
تعلــق و غیــره بایــد در مجموعــه نمــود یابــد .ایــن معیارهــا نیــز بــه یکدیگــر وابســته بــوده اســت و تداعــی هریــک مســتلزم
حضــور دیگــری اســت .بــرای مثــال بعــد زیباییشناســی در تمامــی شــرایط در درجــه اول اهمیــت قــرار نمیگیــرد .چراکــه
جهــت درک زیبایــی محیــط پیرامونــی و منظــر شــهری نیــاز اســت تــا بــه ســایر ابعــاد بــه نحــو مطلوبــی پاســخ داده شــود.
همچنیــن توجــه بــه حــق انتخــاب کاربــران از فضــا نیــز بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد تــا مخاطبــان بــا رضایــت کامــل از
فضــا ،توجــه خــود را عطــف بــه منظــر شــهری و زیباییهــای آن کننــد .در ایــن شــرایط اســت کــه درک افــراد از فضــا و
منظــر آن نیــز بــا لحــاظ نیازهــای سـهگانه انســان شــامل نیازهــای جســمانی ،روانــی و روحانــی بــاال خواهــد رفــت .چراکــه
پاس ـخگویی جامــع و کامــل بــه نیازهــای کاربــران در صــورت شــناخت کامــل ابعــاد انســانی محقــق و عملــی خواهــد شــد.
بهطورکلــی درک کامــل منظــر شــهری در پاس ـخگویی محیــط بــه تمامــی نیازهــای کاربــران میســر خواهــد شــد .بــا توجــه
بــه ادبیــات موضــوع و مطالــب ذکرشــده ،در ایــن بخــش بــه بررســی ارتبــاط بیــن اهــداف و معیارهــای منظــر شــهری (ابعــاد
زیباییشناســی ،کارکــردی ،حــس مــکان و زیس ـتمحیطی) در تعامــل بــا رویکــرد پاس ـخدهی در ســه بعــد یادشــده (ابعــاد
کالبــدی ،کارکــردی و ادراکــی) پرداختــه شــده اســت .در نمــودار شــماره  5نشــان داده شــده اســت کــه ایــن زیرمعیارهــا در
نقاطــی بــا یکدیگــر همپوشــانی داشــته اســت .همچنیــن میتــوان گفــت کــه در نقاطــی ایــن مؤلفههــا در تکمیــل هــم
برآمدهانــد و نقــاط ضعــف همدیگــر را تقویــت کردهانــد .درنهایــت نتایــج آمــاری ارزیابــی وضعیــت معیارهــا حاکــی از آن اســت
کــه معیارهــای نفوذپذیــری ،گشــودگی و مقیــاس ســاختمانها ،رنــگ تعلــق ،ســازگاری ســبکهای ســاختمانی و ســبزینهگی
درختــان و فضــای بــاز و پیادهروهــا بــه ترتیــب باالتریــن اولویتهــا را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.

شکل  -5ارتباط بین اهداف و معیارهای منظر شهری در تعامل با رویکرد پاسخدهی
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