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سخن نخست 

امروزه اهميت موضوع نما و منظر شهر بر هيچ کس پوشيده نيست. در این ميان تحوالت چند دهه اخير چه 
در مصالح و چه در تنوع سبک ها و چه به دليل سرعت در ساخت و ساز موجب گردید که ضرورت توجه به نما 
و ساماندهی نماهای شهری مورد توجه قرار گيرد. در این ميان بررسي اهداف چهارگانه منظر عينی شهر نشان 
مي دهد، اهداف زیبایي  شناسی، زیست محيطي، هویتي و عملكردي براي تحقق یک منظر شهري مطلوب، ضروري 

هستند. 

مقوله معنا در ارتباط با هویت، از این حيث حائز اهميت است که بدنه خيابانی )نمای خيابانی( به عنوان سطحی 
از خيابان که در منظر عينی خيابان به دیده می آید و ارتباط روزمره استفاده کنندگان را با شهر ایجاد می کند، الزم 
است با توجه به ویژگی های خاص اجتماعی و فرهنگی هر محدوده، واجد ویژگی های خاص و متمایز کننده باشد تا 
زمينه ادراک و خوانش مطلوب را برای استفاده کننده فراهم آورد. در این ميان بررسی ها نشان می دهد، عدم توجه 
به طراحی یک پارچه بدنه به جز در موارد خاص و همچنين طراحی نمای بنا مستقل از زمينه، منجر به نوعی از 
نشانه گذاری چندگانه در نماهای شهری شده است که فارغ از جایگاه و نقش خيابان های شهری، بدنه هایی ایجاد 
ابعاد ادراکی و معنایی استفاده  انتظار از خيابان از یک سو و فارغ از  شده اند که مستقل از نقش و عملكرد مورد 
کنندگان ایجاد شده اند. بنابراین تبيين و شناسایی اجزا و عناصر واجد معنا در جداره های شهری برای افزایش هویت 

شهری الزامی می باشد.

مدیریت مطالعات معماری و شهرسازی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سعی دارد در راستای انجام 
وظایف خود، با انجام پژوهش ها و تهيه گزارش های تخصصی، با هدف ترویج دانش، در راستای ارتقای وضعيت و 
عملكرد کيفی کالن شهر تهران در ابعاد مختلف گامی مؤثر بر دارد. در این گزارش سعی شده که با تبيين ماهيت 
معنا و اولویت  بندی شاخص های موثر در خلق نمای واجد معنا، راهنمای طراحی برای نمای خيابانی واجد معنا ارائه 

دهد. 

بابک نگاهداری

رئیس مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران





چکیده
جداره های شهری، یكی از عرصه های عمل طراحی شهری هستند که در ارتباط زیادی با ناظرین قرار می گيرند، 
به عبارتی این سطوح ویترینی هستند که به دیده ناظر می آیند و از این رهگذر ارتباط بصری زیادی با ناظرین 
برقرار می کنند. بنابراین درصورتی که این سطح ها، واجد ارزش های بصری هماهنگ بافرهنگ و هویت باشد، ضمن 
آنكه توسط استفاده کننده فضا درک می شوند، واجد هویت متمایز بصری و ارزش های زیبایی شناسانه خواهند بود و 
به این ترتيب نوعی آرامش بصری را برای ناظرین فراهم می آورند. درست در نقطه مقابل، اگر نماها فارغ ارزش های 
بصری و درعين حال هویتی، طراحی شوند و یا در فرایند طراحی معماری به عنوان آثاری مستقل از زمينه در نظر 
دليل عدم هماهنگی  به  تبدیل می شوند که  اغتشاش بصری  واجد  ناهماهنگ،  بستری  به  درنتيجه  گرفته شوند، 

نظم های موجود در هر اثر، زشتی دهشتناکی را خلق می کنند. 

فارغ از ابعاد بصری و زیبایی  شناختی نما، انطباق طراحی بر اساس الگوهای ادراکی بی شک زمينه خلق نماهای 
واجد معنا و هویت را فراهم می آورد. این پژوهش با تأکيد بر این بعد به دنبال شناسایی عواملی است که بر خلق 
نماهای قابل ادراک منجر می شود. بر این اساس پژوهش حاضر، تحقيقی است کاربردی که با رویكردی کيفی و 
روشی تحليلی از خالل بررسی مبانی نظری و نمونه موردی در پی شناسایی شاخص ها و زیرشاخه های تأثيرگذار بر 
طراحی نماهای قابل ادراک هست. نمونه موردی این پژوهش، بخشی از خيابان شریعتی به عنوان یكی از خيابان های 
آرا  از  نتایج توأمان  به  ساختاری تهران است که در منطقه 7 شهرداری تهران قرارگرفته است. به منظور رسيدن 
متخصصين و ناظران فضا بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که چه عناصری از نما بر خلق 

معانی مختلف تأثير دارند و درعين حال چه معيار در ارتباط با هر عنصر بر القای معنا تأثير دارد.

واژگان كلیدی: نمای خيابانی، ادراک، معنا، بسترهای کالبدی، متغير
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11 شناسایی عوامل مؤثر بر خلق جداره های شهری واجد معنا - خیابان شریعتی در منطقه 7 شهرداری

1- كلیات پژوهش

1-1- بیان مسئله

موضوع نمای شهری، از موضوعات مهم و اساسی مورد توجه طراحان شهری، معماران و حرفه مندان از یک سو 
و از سوی دیگر نهادهای اجرایی درگير با مسائل شهری است، چراکه نماد هویت بصری و ویترین شهری است که 
در وهله اول به دید ناظران فضا می آید، بنابراین به نظر می رسد باید تدابيری در ساماندهی نما و منظر شهری صورت 
پذیرد. بررسی ها نشان می دهد، در فرایند ادراک محيط از ميان حواس، بينایی بيشترین تأثير را در ادراک محيطی ایفا 
می کند. در این ميان در نگاهی اجمالی در آنچه از ویترین شهری پایتخت برمی آید، متأسفانه ناهماهنگی، اغتشاش 
بصری و هویت بصری ناهمخوان با بستر و زمينه، نشان از نوعی از آشفتگی و ناآرامی بصری در نماهای شهری 
دارد. این در حالی است که با توجه به توقعات عملكردی و ادراکی که از نمای شهری انتظار می رود، این وجه از 
شهر که در دید روزمره شهروندان است، باید واجد ارزش های بصری بوده و در ضمن متضمن معنا و هویت باشد تا از 
این رهگذر ناظر، آن را درک نموده و نوعی این همانی با فضا به وجود آید. بدین ترتيب مسئله این پژوهش، طراحی 
نماهای شهری فارغ از ابعاد مورد انتظار آن و درنتيجه واجد رمزگذاری ها و داللت های ناخواسته است که ماحصل 
آن، عدم درک محيط و دریافت اطالعات بصری محيط و درنتيجه نوعی بی توجهی و عدم این همانی با محيط است. 
بنابراین این پژوهش بر آن است تا اصول و معيارهای طراحی نماهای واجد معنا و قابل ادراک شهروندان تهرانی را 

از خالل بررسی نمونه موردی تدوین نماید.

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش

مكانی  قلمرو  از حيث  هم  و  پژوهش  موضوعی  قلمرو  انتخاب  حيث  از  هم  پژوهش  موضوع  اهميت  بررسی 
بدنه خيابان  آمد، موضوع نمای شهری و  نيز  بيان مسئله پژوهش  پژوهش واجد بررسی است. همان طور که در 
شهری ازاین رو که به عنوان یكی از محمل های تحقق کيفيات طراحی شهری است، موضوعی بسيار مهم قلمداد 
می شود. درعين حال توجه به ابعاد خاص و ویژگی های خاص هر مكان که منجر به هویت مكان و معنا )قلمرو 
موضوعی( می شود یكی از مهم ترین اهداف طراحی شهری است، بدین معنی که خلق مكان های بامعنا که واجد 
ویژگی های خاص اجتماعی و فرهنگی هر مكان هستند، منجر به ارتقا خوانایی، تصورپذیری و جهت یابی در آن 
می شود. در این ميان بدنه خيابانی )قلمرو مكانی( به عنوان یكی از سه عرصه تأثيرگذار در ابعاد کالبدی منظر عينی 
خيابان است، که شناسایی معانی و تدوین راهبردها و اصول طراحی مطلوب آن می تواند منجر به تحقق هویت 

مكان در مقياس خرد شود. 

همچنين بررسی ضرورت انجام تحقيق از حيث تبعاتی که عدم توجه به این موضوع می تواند در منظر عينی 
استفاده کننده فضا داشته باشد، قابل بررسی است. بررسی و مشاهده روندی که هم اکنون در جداره های شهری در 
جریان است نشان می دهد، تنوع سبک ها و الگوهای اجرا، به همراه استفاده از تنوعی از الگوها در طراحی اجزا و 
عناصر نما، فارغ از زمينه آن ها، سبب شده است که جداره خيابان به عنوان مهم ترین مصداق عينی طراحی شهری، 
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به عرصه ای غير هماهنگ، گاهی واجد اغتشاشات بصری و فارغ از هرگونه الگوی طراحی و هویت بصری تبدیل 
شود. ماحصل چنين رویكردی در طراحی جداره های شهری، ایجاد جداره های فاقد معنا و ارزش اجتماعی و فرهنگی 
است، سطحی که در ارتباط ناظر با خيابان، به دیده می آید و مهم ترین عرصه طراحی و کدگذاری توسط طراحان 

شهری است.

1-3- واژه های كلیدی

نما: سطحی از ساختمان است که در مقابل دیدگان ناظر قرار می گيرد و فضای درون را از بيرون جدا  •
می کند. این سطح تنها نقش جداکننده عرصه بيرون و درون را نداشته و اولين سطح عمل طراح شهری 

است. توقعات مورد انتظار از نما در کنار پوشانندگی، بيانی، فنی، عملكردی، بصری و ادراکی است.

نمای شهری: نمای شهری، از مجموعه ای نماهای ساختمانی است که ضرورت دارد در یک چارچوب  •
هماهنگ و منطبق بر زمينه رمزگذاری شده و توأمان واجد ارزش های بصری، عملكردی و ادراکی باشد.

ادراک: نوعی آگاهی از محيط است که در قالب فرایند ادراک محيط اتفاق می افتد و درنتيجه آن شناخت  •
محيطی حاصل شده و عكس العمل آگاهانه و یا اقدام صورت می پذیرد. 

معنا: مفهومی فرهنگی، کيفی، سيال و پيچيده است که امكان انتقال پيام از فرستنده به گيرنده را به دليل  •
وجود رمز قابل گشایش فراهم می آورد.

1-4- هدف های تحقیق

هدف اصلی این پژوهش، تبيين اهميت ابعاد معنایی و ادراکی در طراحی نماهای شهری از یک سو و شناسایی 
اصول و معيارهایی است که به خلق یک نمای شهری واجد معنا منجر می شود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، 

سایر اهداف تبعی این پژوهش مشتمل بر موارد زیر هستند.

تبيين اهميت و جایگاه نمای شهری در مقابل نمای ساختمانی؛ •

تبيين ابعاد مختلف و مورد انتظار از یک نمای شهری مطلوب؛ •

شناسایی روش های سنجش معنا در بررسی نما و انتخاب روش مناسب؛ •

بررسی توانش ها و محدودیت های نماهای منتخب؛ •

و تبيين عوامل و سنجه های مؤثر بر خلق نماهای شهری واجد معنا. •

1-5- پرسش های تحقیق

پرسش خاص پژوهش این موضوع است، که چگونه مي توان بدنه شهری را ساماندهي کرد که واجد معنا بوده و 
به ارتقا منظر عيني و هویت مكان از دید استفاده کنندگان آن کمک نماید. با توجه به این پرسش کلي، پرسش هایی 
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که در بخش نظري و در بخش تحليل داده ها در پی پاسخ به آن هستيم، به این شرح هستند:

پرسش هایی که در روند بررسي مباني نظري پاسخ داده مي شوند:

ابعاد خلق یک نمای شهری مطلوب کدام است؟ •

عناصر بدنه خيابانی یا نمای شهری چيستند؟ •

جایگاه ابعاد معنایی در ساماندهي هویت نمای شهری چگونه است؟ •

پرسش هایي که در روند تحليل داده ها پاسخ داده مي شوند:

چه عناصری از نمای شهری در تدوین راهبردهای طراحی نمای واجد معنا باید مورد توجه قرار گيرند؟ •

آیا این عناصر از دید استفاده کنندگان فضا، واجد ارزش های معنایی یكسان هستند؟ •

1-6- ساختار پژوهش

ساختار پژوهش حاضر به شرح زیر است.

بخش اول: در بخش اول به بررسی مبانی نظری پرداخته می شود. از خالل این بررسی ها اهميت معنا  •
به عنوان حيطه مفهومی در قلمرو مكانی نمای شهری تبيين می شود و شاخص ها و اصول کلی شناسایی شده 

و روش برخورد با موضوع نيز مشخص می شود.

نمونه مورد پژوهش  • نما در  ادراکی عناصر  ابعاد  اجمالی  بررسی  به  ابتدا  این مرحله در  بخش دوم: در 
به  تصویری  پيمایش  روش  بر  منطبق  فضا،  ناظرین  و  کارشناسان  دید  از  بعد  گام  در  می شود.  پرداخته 

شناسایی اصول و شاخص های و مصادیق کالبدی مؤثر بر خلق نمای خيابانی مطلوب پرداخته می شود.

بخش سوم: در مرحله بعد بر تحليل های انجام شده، توصيه ها و راهكارهای مؤثر بر خلق نماهای شهری  •
واجد معنا ارائه می شود.

1-7- روش تحقیق

پژوهش حاضر، تحقيقی کاربردی است. روش تحقيق با استناد به ساختار گزارش حاضر در مراحل مختلف مبتنی 
بر بهره گيری از روش های کيفی و کمی )روش تحليل آميخته( است.

کيفی،  روش  بر  مبتنی  تحقيق  روش  است،  نظری  مبانی  و  مفاهيم  بررسی  با  ارتباط  در  که  اول،  بخش  در 
شيوه تحليل محتوا و بهره مندی از روش های تحليل در روند پژوهش است. بخشی از محصول پژوهش بر مبنای 

تحليل های انجام شده ناشی از برهم کنش دو حيطه نظری بدنه خيابانی و مقوله معنا خواهد بود.

در گام بعدی گزارش، در مرحله شناسایی معيارهای مؤثر بر خلق معنا در نمونه بدنه خيابانی، روش مورد استفاده 
مبتنی بر تلفيق روش های کمی و کيفی است. در این مرحله پس از انجام بررسی های و برداشت های ميدانی، از 
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پرسشنامه استفاده خواهد شد. این مرحله، زمينه تدوین راهبردها و اصول طراحی بدنه خيابانی واجد معنا را فراهم 
می کند. به عبارتی در ابتدا مبتنی بر روش کيفی، عناصر مؤثر بر خلق معنا شناسایی شده و سپس به منظور تصدیق 
آن ها، از روش های کمی مبتنی بر تحليل های آماری استفاده می شود. در ادامه بر مبنای تحليل های انجام شده، 

اصول و راهبردهای کلی تدوین خواهند شد.

1-8- نتایج مورد انتظار

از مهم ترین نتایج این پژوهش، شناسایی اجزا و عناصر واجد معنا در بدنه خيابانی در قالب یک مدل است، که 
نشان می دهد به منظور خلق یک نمای واجد معنا و هویت، کدام یک از عناصر نما تأثيرگذار هستند. درعين حال نتایج 
نشان خواهد داد که با توجه به ماهيت معنا، چه ویژگی هایی در هر عنصر، بر معنا ساز بودن آن تأثير دارد. همچنين 
از دیگر نتایج این پژوهش، اولویت  بندی شاخص ها در خلق نمای واجد معنا خواهد بود. بدین ترتيب اصول طراحی 

نمای خيابانی واجد معنا تبيين می شود.

2- مبانی نظری

2-1- مقدمه

در این بخش از پژوهش به بررسی مفاهيم و ادبيات موضوع در ارتباط با موضوع پژوهش پرداخته می شود. 
توجه  مورد  بيش ازپيش  امروزه  شهر  ویترین  به عنوان  شهری  نمای  موضوع  شد،  بيان  پيش ازاین  که  همان طور 
قرارگرفته است، در ميان انتظارات مختلفی که از نما به عنوان پوسته پوشاننده بنا می رود، بسيار مهم است تا نما واجد 
کيفيت های مورد انتظار باشد. به نظر می رسد بيش از هر چيزی مهم است نمای طراحی شده سطحی قابل ادراک 
برای ناظران فضا باشد و از این رهگذر فرآیند رمزگشایی فضا اتفاق افتد. با این توضيح در این فصل در ابتدا به 
بررسی نما و نمای خيابانی پرداخته می شود و در ادامه به بررسی نماهای قابل ادراک و از این طریق به بررسی مفهوم 

معنا و روش های سنجش معنا پرداخته خواهد شد.

2-2- تبیین مفهوم نمای شهری و عناصر تشکیل دهنده آن 

در این بخش در ابتدا به بررسی مفهوم نمای خيابانی پرداخته می شود. به این ترتيب پس از بررسی مفاهيم لغوی 
و تخصصی در ادامه به اهميت و جایگاه آن در ابعاد طراحی شهری خواهيم پرداخت و در ادامه کيفيت های مترتب 
بر نمای خيابانی شناسایی خواهند شد و در ادامه معيارها، سنجه ها در ارتباط با هر کيفيت ارائه می شود و جایگاه ابعاد 

ادراکی و معنایی در طراحی نمای خيابانی تبيين می شود.

2-2-1- كدام: نما یا نمای شهری؟

نما یكی از مؤثرترین عناصر تأثيرگذار بر کيفيت فضاهای شهری است که اصالح آن می تواند به باال رفتن 
کيفيت منظر عيني شهر منجر شود. نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر چيزی است و آنچه در 
معرض دید و برابر چشم است یا آنچه از بيرون سوی دیده می شود )دهخدا، 1377(. نمای هر ساختمان در مجموعه 
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شهری که در آن حضور دارد، مؤثر است و این تأثير را به بدنه خيابان ها یا ميدان ها که در آن قرارگرفته است انتقال 
می دهد. درواقع نمای شهری متشكل از بناهای شهری است. بنابراین وقتی که از دید معماری با این کلمه برخورد 

می کنيم، اشاره مستقيمی به نمای ساختمان ها داریم )پاکزاد، 1386(. 

حال پرسش پيش رو این موضوع است: نما یا نمای شهری؟ کدامين مورد توجه طراحی شهری باید قرار گيرد؟ 
بی شک پاسخ مشخص است نمای شهری مجموعه ای است که نمای ساختمان تنها جزئی از آن است و پرداختن به 
آن می تواند به هماهنگی و زیبایی منظر شهری منجر شود. بنابراین آنچه مورد توجه طراح شهر است جداره خيابانی 
است، به عبارتی طراح شهر همچون معمار تنها به دنبال شاخص سازی ساختمانی که خالق آن است نيست، بلكه 

هدفی فراتر از تک بنا داشته و در پی خلق نمای خيابانی هماهنگ و باکيفيت و متناسب با زمينه و عملكرد است.

2-2-2- توقعات كاركردی از نما

»بيان« مهم ترین نقش نما مي باشد. بيان در مقابل دیگر نقش هاي نما ویژگي منحصربه فرد نما است، چراکه 
از نقش هاي دیگر نما مانند حفاظت، دفاع، عایق و... اغلب به طور آگاهانه و حتي محاسبه شده بهره برده مي شود 
ولي خصلت بيانگري نما جزء الینفک نما بوده، با آغاز شكل گيري نما شروع و حتی مدت ها پس از ساخت ادامه 
مي یابد. عالوه براین نما در طول زمان قادر به بيان هاي متفاوت در سطوح مختلفي است. ویژگي بياني نما گاه از 
مرز خودآگاهي طراح فراتر رفته و گویاي نكاتي مي شود که ممكن است مدنظر طراح نبوده باشد. عالوه براین  هارالد 

دایلمان و همكارانش در بررسي مختصر خود از نما به چهار عملكرد که از نما انتظار مي رود پرداخته اند:

حفاظت؛  •

ایجاد ارتباط؛ •

معرفي؛  •

و جزئی از یک فضاي شهري )پاکزاد، 1382: 53(. •

2-2-3- جایگاه نمای شهری در ابعاد طراحی شهری

نما اولين حيطه عمل طراح شهری است. همان طور که بيان شده است »نما حدفاصل درون و برون بناست و 
به عنوان عنصري سه بعدی، محل تالقي ویژگي ها و جنبه هاي خصوصي، معماري بنا، و جنبه هاي عمومي و شهري 
است. در  این حالت نما عضوي از بدنه و حتي منظر شهري تلقي شده و نقشي گسترده تر از نقش معمارانه مي یابد. 
بدین ترتيب نقش نما از سطح کالبدي نقطه اي چسبيده به بنا فراتر رفته، به عنوان عنصر تأثيرگذار خطي و پهنه اي 

عمل مي کند و بسان اولين پرده منظر شهري در نظر عموم جلوه مي کند« )پاکزاد، 1382: 54(.

 بررسی ابعاد طراحی شهری یا نمایانگرهای حمل کننده کيفيت طراحی شهری از دید کارمونا نشان می دهد 
که نمای خيابانی قابليت بررسی در ابعاد بصری یا منظر عينی را دارد. کارمونا و همكارانش چندین بعد را به عنوان 
زمينه های تأثيرگذار طراحی شهری معرفی کردند، این زمينه ها، بسترها یا محمل هایی برای بروز کيفيت های طراحی 
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شهری هستند. این ابعاد مشتمل بر ابعاد زیست محيطی، زمان، ادراک، ریخت، اجتماع، عملكرد و بصری هستند.

همان طور که کارمونا در کتاب خود بيان نمود، بعد بصری یا منظر عينی مشتمل بر ابعادی از فضاهای شهری 
می شد که در معرض دید استفاده کنندگان و ناظران قرار می گيرد و مترتب بر وجوهی چون منظر در مقياس های 
مختلف و نما می باشد. درعين حال کيفيت های چون زیبایی و تناسبات بصری ازجمله کيفيت های مورد انتظار در 
این بعد است. بدین ترتيب همان طور که بيان شد، نمای خيابانی یكی از زمينه های قابل بررسی در بعد بصری در 
ميان سایر ابعاد قابل سنجش و بررسی در طراحی شهری و فضاهای شهری است. در کنار بعد بصری با منظر عينی، 
نمی توان بعد ادراکی یا منظر ذهنی را نادیده انگاشت. به عبارتی ادراک استفاده کنندگان فضا و ناظرین، موضوعی 
جدانشدنی برای خلق یک نمای مطلوب است. بنابراین درصورتی که نما برای ناظرین قابل درک یا رمزگشایی نباشد، 

مطلوب نخواهد بود.

2-2-3-1- جایگاه بعد بصری و ادراكی در رهیافت های طراحی شهری

در ادامه به منظور شفاف شدن موضوع، اهميت بعد بصری و ادراکی در طراحی شهری موردبررسی قرار می گيرد. 
بررسی ها در این زمينه نشان می دهد سه رهيافت کلی از زمان بروز علم طراحی شهری مورد توجه صاحب نظران 

بوده است. جرویس در سال 1980 این رهيافت ها را به سه دسته کلی تقسيم نمود.

زیبایي شناختي  • و  بصري  کيفيات  حوزه   در  بيشتر  کالبدي-بصري  رهيافت  كالبدي-بصري:  رهیافت 
عمدتًا  و  شد  مطرح  ميالدي  بيستم  قرن  اوایل  در  سنتي  رهيافت  این  دارد.  تأکيد  ساختمان ها  و  فضاها 
برخوردي کالبدي و سطحي نگر به طراحي شهري داشت؛ این نوع نگاه بر حوزه  بصري غالبًا محصول گرا 
تلقي مي شد و بر جنبه های زیبایی شناسانه و ظاهري فضاي شهري توجه داشت و نه حوزه هاي اجتماعي و 
ادراکي؛ و عالوه بر آن فرایندهایي را نيز که منجر به توليد فضاهاي شهري موفق مي شد، نادیده مي گرفت. 
این رهيافت تحت تأثير کارهایي چون برنامه ریزي شهري بر پایه اصول هنري کاميلو سيته به وجود آمد 

)بنكدار و قرایی، 1390(.

رهیافت اجتماعي و ادراكی: رهيافت اجتماعي و ادراکي از مهم ترین رهيافت هاي طراحي شهري است  •
از فضاهاي شهري و حس  ادراک آن ها  اجتماعي مردم، فضاها و فعاليت ها و نحوه  که عمدتًا جنبه هاي 
تعلق به مكان را مدنظر قرار مي دهد. پيامدهاي رهيافت اجتماعي بسيار گسترده تر از آن است که بتوان به 
همه ی زوایا و ابعاد آن پرداخت. یكي از مهم ترین پيامدهاي آن را مي توان ظهور مفهوم عرصه عمومي در 
طراحي شهري دانست. به این مفهوم کمتر از زاویه  ساختمان ها و ارتفاع حجم و عناصر کالبدي و معمارانه 
نگریسته مي شد؛ در مقابل، فضاهاي شهري نظير ميدان ها، خيابان ها و محورهاي پياده مدنظر بود. این خود 

در دهه هاي بعد مفهوم مكان را به طراحي شهري عرضه کرد )بنكدار و قرایی، 1390(.

رهیافت مکان سازی: در طول دو دهه اخير، یكي از مفاهيم طراحي شهري که معمول و شایع شده،  •
مكان سازی است. تلفيق رهيافت هاي سنتي کالبدي-بصري از یک سو و رهيافت هاي اجتماعي-ادراکي از 
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سوي دیگر، طراحي شهري را در مسير جدیدي قرار داد. جنبه هاي زیبایي شناختي به همراه شرایط رفتاري 
استفاده کنندگان از فضا تأثيرات بسياري بر تنوع فعاليت ها به عنوان عوامل اصلي خلق مكان هاي موفق شهري 

گذاشتند و مكان ها به عنوان فضاهاي ویژه شهري و با هویتي متمایز مطرح شدند )بنكدار و قرایی، 1390(. 

همان طور که مالحظه می شود رهيافت های مورد توجه در زمينه طراحی شهری، تأکيد بر ابعاد کالبدی و بصری 
را از زمان بروز این علم مورد توجه و تأکيد قرار داده است. حتی در سير تطور این علم نيز با پذیرش رویكرد مكان 
ازآنجایی که فضا برای  ادراکی شده است. درعين حال  ابعاد اجتماعی و  این بعد در کنار  بر  محور، همچنان تأکيد 
استفاده کنندگان طراحی می شود و طراحی شهری با مردم و برای مردم است، ضروری است تا به ابعاد ادراکی فضا 

تأکيدی ویژه داشت.

2-2-3-2- نقش های بصری و ادراكی نما در كنار نقش فنی نما 

یكي دیگر از دالیل اهميت نما  این است که در فرآیند توليد و بهره برداری از نما گروه هاي مختلفي از جامعه 
مداخله دارند. عالوه بر طراح و مجري و کارفرما، بهره بردار یا همان ساکنين در فرآیند نما مشارکت دارند.  این 
مشارکت در حين استفاده و بهره برداری به وقوع مي پيوندد. اگر نما متناسب با نيازها و خواسته هاي ساکنين و منطبق 
بر بنا طراحي و اجراشده باشد، کمتر شاهد مداخالت ساکنين در نما خواهيم بود، در غير  این صورت ساکنين با 
مداخالت خود هم در نحوه عملكرد نما و هم در جهت تطبيق نما باسليقه خود اقدام به تغييراتي در نما مي کنند و 

ُمهر خود را بر نما ميزنند. 

»نما در حوزه بصري در حوزه ادراک و رفتار نيز جایگاه ویژه اي دارد تا آنجا که به عنوان دریچه درک بصري 
عمل مي کند و ادراک بصري محيط را تحت تأثير خود قرار مي دهد و عالوه بر اثرات بصري و زیباشناختي واجد 
اثرات رواني و اجتماعي نيز گردیده، مؤثرترین عنصر تأثيرگذار بر کيفيت بصري بنا و فضا مي شود. ازآنجاکه طراحي 
شهري همواره با ادراک مخاطب خود که همان شهروندان مي باشد سروکار دارد، نماهاي شهري که بخش اعظم 
آن را نماهاي مسكوني تشكيل مي دهد اهميت ویژه اي مي یابد« )پاکزاد، 1382: 55(. بنابراین به طورکلی مي توان 
نقش هاي نما را به سه جنبه فني، طراحانه و فرهنگي )ادراکی( تقسيم نمود. این سه جنبه درعين حالی که همواره 

باهم کارکرده و بر هم تأثير مي گذارند، واجد تفاوت هایی نيز هستند. 

فن  • با  که  مي شود  اطالق  فني  عنوان  ازآن جهت  گروه  این  به  مي باشد.  بنا  فني  نقش هاي  اول  جنبه 
ساختمان سازی پيوند دارند ولی محاسبات خاصي بكار گرفته مي شوند. جلو گيري از نفوذ رطوبت، کنترل نور 
و باد ورودي به بنا،  ایجاد الیه اي عایق جهت کنترل حرارت ازجمله نقش هایي است که نما به عهده دارد و 
در زمره نقش های فني قرار مي گيرند. نقش های فني بنا اغلب پنهان است )به جز مواردي که طراح به عمد 
سعي در نمایش آن دارد، مثل سازه هاي اکسپوز...( و جلوه بصري کمتري دارند. اگرچه بر جنبه های بصري 

نما تأثير دارند. مثاًل ابعاد پنجره ها، نوع پوشش نما، مصالح به کاررفته و گاه تقسيمات سازه اي. 

جنبه دوم از نقش هاي نما مربوط به جلوه و اثرات بصري بنا مي باشد. وظيفه نما در این بخش زیبا جلوه  •
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دادن بنا و دلپذیر ساختن آن مي باشد.  این نقش که اغلب توسط معماران مورد توجه قرار مي گيرد: ماهيتي 
زیبا شناسانه و بصري داشته و ارتباط تنگاتنگي با نقش هاي فني نما دارد. نوع مصالح، ابعاد و اندازه آن ها و 

نحوه  ترکيب آن ها ازجمله دالیل پيوند  این دو گروه از وظایف نماست. 

جنبه سوم از نقش هاي نما، نقش فرهنگي آن است. اگر فرهنگ را مجموعه اي از اعتقادات و آداب و سنن  •
آنكه متعلق به شهروندان است به خودی خود گویاي برخي  بدانيم، نماي ساختمان هاي مسكوني به واسطه 
ویژگي هاي فرهنگي جامعه مي باشد. استفاده از اشكال و نقوش، بهره گيری از نمادها و رنگ و یا حتي ابعاد 
پنجره ها، نوع پرده ها و نحوه آرایش بالكن ها مي تواند ازجمله نمودهاي فرهنگي جامعه تلقي گردد. عالوه براین 
»هویت« گمشده ترین کيفيت شهري، یک موضوع کاماًل فرهنگي است که بستر کالبدي موردنياز خود را 

مي طلبد و نما ها مي توانند در این زمينه در سطوح مختلف به خوبی  ایفاي نقش کنند )ارجمندفر، 1388(. 

2-2-3-3- رویکردهای متفاوت به طراحی نما

پس از بررسی موارد بيان شده، به نظر می رسد بررسی رویكردهای متفاوت در طراحی نما موضوعی مهم در این 
زمينه باشد. بررسی ها نشان می دهد، دو رویكرد کلی قابل شناسایی است.

نما در منظر بعضي متخصصين به مثابه متني است که طرح آن به اتمام رسيده و شكل نهایي خود را پيداکرده 
است. ولي در عمل  این گونه نبوده و طرح طراح بي تغيير نمي ماند و به مرورزمان توسط مردم مورد مداخله قرارگرفته و 
ممكن است از شكل اوليه دور شود. بنابراین در این دیدگاه مي بایست نما را به عنوان متني در حال تغيير دید. اگر هر 
نما را به عنوان یک صفحه دید مي بایست نماهاي شهري را که از کنار هم قرار گرفتن نماهاي متعدد پدید مي آیند 
به سان یک کتاب دید. در این صورت یكدستی، هماهنگي و پيوستگي ضروري ترین اصلي است که مي بایست در 
خصوص نماها عنوان نمود )رضا زاده، 1385(. این نگاه به نما، رویكردی پویا به نما در مقابل رویكردی ایستا به 

نما دارد. 

به عبارتی اگر نما را نه به عنوان متن بلكه به عنوان یک دیالوگ و گفتمان ببينيم، بدین  ترتيب نه تنها نما امري 
پایان یافته تلقي نمي گردد، بلكه داشتن ارتباطي سيال و پویا با شهروندان به عنوان یک ضرورت مطرح مي گردد. 
بنابراین دیدگاه، نما به مثابه گفتمان مي بایست عناصر، لوازم و شرایط الزم را به گونه ای گرد هم جمع نماید تا بتواند 
به طور نظام مند و قانون مند با مجموعه نماها از یک سو و با شهروندان، اعم از ساکنين و عابران از سوي دیگر ارتباط 

مناسب و پویا را برقرار نماید )رضا زاده، 1385(. 

2-2-4- تبیین جایگاه نما و نمای خیابانی در دیدگاه نظریه پردازان خارجی و داخلی

در این بخش پيش از ارائه جمع  بندی نگارنده از ابعاد و ویژگی های مورد انتظار از نمای خيابانی، دیدگاه های 
برخی از نظریه پردازان داخلی و خارجی موردبررسی قرار می گيرد تا از خالل بررسی آن ها عناصر نما و ابعاد مورد 

انتظار از نما شناسایی شود.



19 شناسایی عوامل مؤثر بر خلق جداره های شهری واجد معنا - خیابان شریعتی در منطقه 7 شهرداری

2-2-4-1- بررسی جایگاه نما و شناسایی اجزا و عناصر نما در دیدگاه نظریه پردازان خارجی

کریر •

کریر )1992( در کتاب "اجزاي معماري" بخشي را به نما اختصاص داده و به اهميت نما در فضاهاي عمومي و 
زندگي شهري اشاره مي نماید. وي عنوان مي کند که ترکيب یک نما با در نظر گرفتن نيازهاي عملكردي )پنجره ها، 
تناسبات خوب،  به وسيله  به دنبال خلق یک کليت هماهنگ  باید  اساسًا  بازشو، سایه بان و سطح مسقف(  درهاي 
وزن های عمودي و افقي، مصالح، رنگ و عناصر تزئينی باشد. به طورکلي نقش تعيين کننده نسبت هاي هندسي در 

هماهنگ سازی نما و موضوع پيوستگي شكل های نما نكات مورد توجه و اشاره کریر است )کریر، 1376(.

لينچ •

ارائه  به  نما  اهميت  به  اشاره  نما و ظاهر شهر"، ضمن  "طرح شهر و  لينچ )1373( در مقاله اي تحت عنوان 
معيارهایي براي نما و ظاهر خوب مي پردازد. ازنظر وی این معيارها باید دربرگيرنده نيازهاي متعدد بوده، به صورت 
کلي تعریف شده و چنان به فرم مربوط باشد که سنجش ارزش هر طرح پيشنهادي را در مقایسه با سایر پيشنهادها 
انتخاب هایشان مي داند.  یا مالحظه  به خود مردم  را مراجعه مستقيم  این معيارها  بهترین منبع  ممكن سازد. وي 
وي بهترین عرصه براي عرضه چنين معيارهایي را عرصه روان شناسي محيط می داند )لينچ، 1373(. معيارهایي که 
لينچ معرفي می نماید عبارت اند از: تهييج، تنوع، قابليت شناسایي، خاطره انگيزی، سرزندگي، هویت، تصورپذیری، 
خوانایی، انعطاف پذیری، سادگي، وضوح، چيرگي بخشي از فرم، تطابق با محيط، معناداري، آموزندگي )ارجمندفر، 

 .)13 –14 :1388

هدمن و یازوسكی •

هدمن )1984( در کتاب مباني طراحي شهري به یک سري اصول مهم در ایجاد هماهنگي منظر عينی بدنه در 
نمونه سانفرانسيسكو اشاره مي کند، که ازجمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اندازه قطعات، ارتفاع بنا، نوع مصالح، عناصر معماري، همه می توانند در ایجاد هماهنگي و عدم هماهنگي - 
نما اثرگذارند؛ 

خط افق برج ها و شكل سقف های شيبدار ویژگي خاص به خط آسمان مجموعه بخشيده است؛ - 

ریتم و فاصله موجود بين نماي خانه ها، خطوط و الیه های عمودي سایه داری ایجاد کرده است که نماهاي - 
این مجموعه را از دیگر نماها متمایز می کند؛ 

عقب نشستگي جداره، پيش آمدگی پنجره ها و عقب نشستگي ورودي، عمق خاصي را در نماي خانه ها ایجاد - 
کرده است؛ 

تناسب بازشوهاي در و پنجره و ستون ها و برجستگی ها هماهنگي خاصي را درمجموع القا کرده است؛ - 
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پيچيدگي و تنوع استفاده از اشكال هندسي استوانه، مثلث، مستطيل و دایره، نوعي هویت ترکيبي خاص را - 
در مجموعه ایجاد کرده است؛ 

شيوه پرداختن به ورودي از طریق لبه های نرده دار منتهي به یک ایوان فصل اشتراک تمام خانه هاست؛ - 

تزئينات مشابه با کنده کاری های چوبي و در و پنجره های با جزئيات همانند، غنا و پيچيدگي خاصي را در - 
جزئيات معماري خانه ها ایجاد کرده است؛ 

نحوه بازي آفتاب و سایه به دليل ویژگی های هماهنگ هندسي، خود در ایجاد وزن و تكرارهاي بصري - 
مشابه مؤثر بوده است. عليرغم اختالف ارتفاع در حد یک طبقه، شباهتي کلي در تناسبات و ردیف های افقي 

و عمدي خانه ها وجود دارد که به ارتباط بخشي مجموعه خانه ها منجر شده است.

آنچه در بررسي محورها، خيابان ها و ميدان ها به سامان شهري در اروپا درک می شود آن است که ویژگي هایي 
چون وحدت در ترکيب بناها، تداوم بناها و یكپارچگي با زمينه کالبدي و طبيعي، استفاده مناسب از اشكال نمادین 
براي وحدت بخشي و ایجاد هویت واحد در فضا، هم بافتگي بصري مجموعه بناها، لذت روحي- رواني ایجاد کرده 

است )هدمن و یازوسكی، 1387(. 

2-2-4-2- بررسی جایگاه نما و شناسایی اجزا و عناصر نما در دیدگاه نظریه پردازان داخلی

پاکزاد •

پاکزاد )1383( در "راهنماي طراحي فضاهاي شهري در ایران" اگرچه نماهاي ساختمان های مسكوني را به طور 
مجزا موردبررسی قرار نداده، ولي با توجه به توقعات موضوعي از فضاهاي شهري و باهدف دستيابي به یک راهنماي 
کالبدي به بدنه ها و جداره ها در انواع مختلف فضاهاي شهري پرداخته است. وي ضمن بيان اهداف، راهبردها و 
سياست هایی براي طراحي هر فضا، ضوابطي را براي طراحي هر فضا ارائه می کند. عمده سياست هایي که در ارتباط 

با نماهاي شهري از این راهنما مي توان استخراج نمود؛ عبارت اند از: 

نماسازي کليه سطوح قابل رؤیت بدنه ها؛- 

در نوسازي بدنه ها، رعایت هماهنگي نماهاي جدید با زمينه و روحيه مكان الزامي است؛- 

پرهيز از به کارگيری یک الگوي یكسان؛ - 

شاخص نمودن عناصر جاذب؛ - 

ایجاد ضرب آهنگ توسط عناصر تكرارشونده براي تداوم حرکت؛- 

حذف الحاقات اضافي بنا؛ - 

هم باد بودن خط بام بناهاي مجاور؛ - 
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حفظ تداوم بدنه؛ - 

عدم استفاده از فرم هاي نامتجانس در بام یا پيشاني؛ - 

پرهيز از تنوع شدید در مصالح و رنگ )پاکزاد، 1383(.- 

توسلی •

توسلي )1376( با ذکر اصولي جهت ترکيب توده و فضا، نماي مطلوب را نمایي می داند که داراي نظم، وحدت 
و ترکيب، مقياس، تناسب و هماهنگي باشد. سادگي، وجود عنصر نشانه، تعادل، مجاورت، هماهنگي، تقارن، تداوم و 

پيوستگي فضایي، محصوریت، تباین و قلمرو دیگر اصولي است که وي جهت طراحي فضا معرفي می کند. 

صفامنش •

با دغدغه ایجاد هویت و هماهنگي در منظر بصري شهر رویكردي فرهنگي را اتخاذ  صفامنش )1373( نيز 
با تأکيد بر معناي نهفته در ترکيبات معماري طي طرح های بهسازي و بازسازي خيابان های الله زار و  مي کند و 
ناصرخسرو تهران، درصدد ارتقاء جنبه های ارتباط فرهنگي و غناي فرهنگي فضا از طریق ایجاد منظري مطبوع، 
دلچسب، آراسته و خاطره انگيز می باشد. در نگاه صفامنش طراحي نماي ساختمان بيش از دیگر عناصر تشكيل دهنده 

ساختمان بر اصول ارزش های ذهني و فرهنگي به اصطالح غيرمادی مبتني است.

صفامنش جهت بهسازي بدنه های خيابان های فوق که ارزش تاریخي دارند، باهدف ایجاد ساختمان های جدید 
در هماهنگي باارزش معماري و منظر عمومي بدنه ها و هدایت امر طراحي در جهت پدید آوردن نماهاي باارزش، 
به تدوین و ارائه ضوابط نماسازي براي دستيابي به هماهنگي در کل منظر خيابان می پردازد. ضوابط ارائه شده توأم 
با تجزیه وتحليل و بررسي اصول و قوانين کلي ایجاد ترکيب هاي مطلوب در نماسازي در دو دسته ضوابط اجباري 
بالكن، پيشاني و سقف و  و اختياري تنظيم گردیده اند. عناصر نما شامل تعداد طبقات، جرز، قاب، پنجره، کتيبه، 
همچنين کيفيات ترکيب این عناصر شامل تقارن، ریتم، نظم، سلسله مراتب، تنوع و پيچيدگي در این تحليل ها و 

ضوابط مورد توجه بوده اند )ارجمندفر، 1388(. 

2-2-4-3- جمع  بندی نظریات مطرح در طراحی نما 

در این بخش به عنوان جمع  بندی از مطالب بيان شده، به شناسایی ابعاد نما از دید صاحب نظران پرداخته شده 
است. این بررسی ها حاکی از آن است که اغلب صاحب نظران بر بعد بصری نما تكيه دارند و کمتر ابعاد ادراکی و 

عملكردی را مدنظر قرار داده اند.
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جدول 2-1- بررسی نظریات صاحب نظران در مورد ابعاد طراحی نما 

بصری ادراكی عملکردی نظریه نظریه پرداز
 -  اجزای معماری کریر )1992(
  - طرح شهر و نمای ظاهر شهر لينچ )1373(
 - - مبانی طراحی شهر هدمن و یازوسكی )1984(
   - پاکزاد )1382(
 - - اصول طراحی فضاهای شهری توسلی )1376(
  - - صفامنش )1373(

در ادامه پيش از تبيين دیدگاه نگارنده از موضوع، عناصر نما و اصول طراحی نما بر اساس نظریه های ارائه شده 
آورده می شود و سپس در بخش بعدی با توجه به چارچوب مورد توجه نگارنده و نظریه طراحی شهری با نگاهی 
طراحانه به موضوع نما، از مقوله کيفيت آغاز خواهيم کرد و پس از شناسایی کيفيت های مورد انتظار از نمای خيابانی 

سنجه ها و نمایانگرهای حمل کننده هر کيفيت را تبيين می کنيم.

جدول 2-2- شناسایی عناصر نما در دیدگاه نظریه پردازان مختلف

اصول طراحی نما عناصر نما نظریه پرداز

وزن های تناسبات، هماهنگی، پيوستگي شكل هاي نما مسقف،  سطح  و  سایه بان  در،  پنجره ها، 
عمودي و افقي، مصالح، رنگ و عناصر تزئينی کریر )1992(

تهييج، تنوع، قابليت شناسایي، خاطره انگيزی، سرزندگي، هویت، 
چيرگي  وضوح،  سادگي،  انعطاف پذیری،  خوانایی،  تصورپذیری، 

بخشي از فرم، تطابق با محيط، معناداري، آموزندگي
عناصر مرتبط با فرم لينچ )1373(

هندسي،  هماهنگی  ترکيبي،  هویت  ایجاد  تنوع،  و  پيچيدگي 
ایجاد وزن و تكرارهاي بصري، تناسبات، ریتم، ایجاد هماهنگي،  
یكپارچگي با زمينه کالبدي و طبيعي، استفاده مناسب از اشكال 

نمادین، حظ بصري و لذت روحي رواني

اندازه قطعات، ارتفاع بنا، نوع مصالح، عناصر معماري، 
جداره،  نشستگي  سقف،  عقب  شكل  افقی،  خط 
ورودي،   نشستگي  عقب  و  پنجره ها  پيش آمدگی 

بازشوها، نرده،  تزئينات

هدمن و یازوسكی )1984(

فرم، مصالح و رنگ، الحاقات، خط بام، خطوط نما، شاخص نمودن،  تنوع،  هماهنگي،  ایجاد ضرب آهنگ،  تداوم بدنه
بازشوها، جلو نشستگی و عقب نشستگی خط بام و... پاکزاد )1382(

سادگي،  هماهنگي،  و  تناسب  مقياس،  ترکيب،  و  وحدت  نظم، 
وجود عنصر نشانه، تعادل، مجاورت، هماهنگي، تقارن، تداوم و 

پيوستگي فضایي، محصوریت، تباین و قلمرو
عناصر مرتبط با فرم توسلی )1376(

بالكن، تقارن، ریتم، نظم، سلسله مراتب، تنوع و پيچيدگي کتيبه،  پنجره،  قاب،  جرز،  طبقات،  تعداد 
پيشاني و سقف صفامنش )1373(

2-2-5- شناسایی كیفیت ها، سنجه ها و نمایانگرهای مورد توجه در بررسی نمای خیابانی

پس از ارائه مفهوم، ماهيت نما و شناسایی عناصر و اصول طراحی نما، نگارنده به تدوین چارچوب نظری و 
مفهومی پژوهش مرتبط با نما پرداخته است. به عبارتی اگر نمای خيابانی را به عنوان اولين عرصه عمل طراح شهری 
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در نظر بگيریم، و درعين حال با در نظر گرفتن ارتقا کيفيت محيطی به عنوان هدف طراحی شهری، منطقی به نظر 
می رسد که از مقوله کيفيت شروع نمایيم. به این معنی که طراح شهر ضروری است کيفيت را در تمامی مقياس های 

مورد عمل طراحی، لحاظ نماید؛ بر این اساس نمای خيابانی نيز از این مقوله مستثنا نخواهد بود. 

بدین ترتيب به نظر می رسد شناسایی کيفيت های مورد انتظار از نمای شهری می تواند شيوه مناسب تری در 
بررسی نمای خيابانی باشد. به این ترتيب پرسش نگارنده در وهله اول به این شرح است: یک نمای خيابانی مطلوب 
تحليل  از خالل  خيابانی  نمای  از  انتظار  مورد  کيفيت های  شناسایی  از  بربگيرد؟ پس  در  را  کيفيت هایی  باید چه 
محتوایی مبانی نظری موجود و دیدگاه نگارنده، در گام بعد ضروری است تا نمایانگرهای حمل کننده کيفيت های 
مورد انتظار از نما و سنجه ها و عناصر نما شناسایی شوند. درواقع ازآنجا کيفيت ها قابل اندازه گيری نيستند، در ابتدا 
باید مشخص شود که کيفيت های تبيين شده در قالب چه نمایانگرها یا بعدهای طراحی شهری نمود می یابند و 
در ادامه هدف آن است تا سنجه ها یا متغيرهایی که به واسطه آن ها می توان کيفيت های مرتبط با هر نمایانگر را 
اندازه گيری نمود، شناسایی کنيم. بر این اساس، قطعًا عناصر و اجزا نما سنجه هایی هستند که کيفيت محيطی از 
طریق آن ها نمود و بروز می یابد. بر این اساس در ادامه به تفصيل به توضيح شرح آنچه بيان شد، پرداخته شده است.

2-2-5-1- كیفیت های مورد انتظار از نمای شهری

هدفی که طراح شهری در پی آن است، خلق محيط واجد کيفيت است. در تعریف کيفيت یک شی این چنين 
آمده است: مجموعه اي از خصوصيات یا صفات مشخص که باعث متمایز کردن یک شي از اشياء دیگر شده، ما 
را قادر مي سازد که در مورد برتري، مشابهت و یا فروتري چيزي در مقایسه با چيزي دیگر قضاوت و حكم نمایيم، 
و ازنظر زیباشناختي در مورد زیبا یا زشت بودن، خوب یا بد بودن، و ازنظر عملكردي در مورد بهتر یا بدتر بودن و 
کارآمد یا ناکارآمد بودن آن قضاوت و حكم نمایيم )گلكار،1380(. از ميان انواع و ليست بلند کيفيت های محيطی 
تحقق برخی از کيفيت ها که می تواند سوار بر مرکب منظر عينی و محيط بصری شهر، تن پوشی مناسب بر ویترین 

شهر تهران باشد، به نظر می رسد نمی توان چندین کيفيت مهم را نمی توان نادیده گرفت: 

تناسبات بصری؛ •

زیبایی؛ •

هویت مندی؛ •

ادراک پذیری؛ •

سازگاری با اقليم؛ •

و ایمنی )نگارنده(. •

بنابراین ضروری است تمامی کيفيت های مذکور در ساماندهی منظر عينی و نمای شهری مورد توجه قرار گيرد. 
در تعریف منظر شهری که نما جزئی از آن به حساب می آید، این چنين آمده است، منظر شهری اولين پدیده ای است 
که ارتباط ملموس انسان با پدیده شهر را برقرار می کند )گلكار، 1387(، به عبارتی محيط بصری شهر در مقياس های 
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مختلف کالن، ميانی و خرد در پی بازنمایی هویت بصری هر شهر برای استفاده کنندگانش است. با این توضيح کوتاه 
بدون شک چند کيفيت مهم زیبایی، هویت بصری و درعين حال سازگاری و هم زیستی با زیست بوم در برنامه های 
راهبردی منظر هر شهری ضروری است مورد توجه قرار گيرد. البته نباید فراموش نمود که در هر مقياس به فراخور 

زمينه و بستر بررسی ضروری است کيفيت های دیگری نيز بررسی شوند. 

در بررسی نما و نمای شهری به نظر می رسد کيفيت های زیبایی، هویت مندی، ادراک پذیری، سازگاری با اقليم 
و ایمنی باید مورد توجه قرار گيرد. بی شک یک نمای شهری مطلوب باید زمينه آسایش دیداری و بصری ناظرین را 
فراهم، و از این رهگذر به نوعی آرامش روانی را به ارمغان آورد. باید بيان نمود این موضوع، مهم ترین کيفيت مورد 
انتظار از نما است. در این ميان ایجاد یک بستر هویت مند که زیبایی محيط و اصول طراحی نما را منطبق بر بستر 
و زمينه انتخاب می کند و از این طریق به نوعی به محيط معنا می بخشد، بسيار اهميت دارد. حال این امر می تواند 

در تطابق با بستر تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و... باشد.

در کنار کيفيت های پيش گفته که در نگاه اول به چشم می خورد، به نظر می رسد، کيفيتی چون ادراک پذیری 
یا خوانش پذیری نيز باید در طراحی و ساماندهی نماها لحاظ شود. چراکه شناسایی کدهای قابل بازخوانی توسط 

ناظرین فضاها امری بسيار ضروری است. در این ميان سازگاری با اقليم و ایمنی هم باید مورد توجه قرار گيرد.

جدول 2-3- ابعاد نمای شهری کيفيت های مورد انتظار از هر بعد )منبع: نگارنده(

كیفیت های مورد انتظار از نماابعاد نمای شهری

بصری
تناسبات بصری

زیبایی
ادراک پذیریادراکی

عملكردی
سازگاری با اقليم

ایمنی

2-2-5-2- معیارهای مؤثر بر سنجش كیفیت های مورد انتظار از نمای شهری

به منظور بررسی کيفيت های نمای خيابانی پاسخ ده و مطلوب  تا معيارها و سنجه ها  اینجا هدف آن است  در 
اندازه گيری  از طریق آن ها کيفيت ها قابل بررسی و  این معيارها مشتمل بر شاخص هایی هستند  نمایيم.  تبيين  را 

می شوند. این معيارها عبارت اند از:

ترکيب؛  •

مقياس و تناسب؛ •

سادگی و پيچيدگی؛ •

ریتم؛  •

تعادل؛ •
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تباین؛  •

ضرب آهنگ؛  •

 تداوم؛ •

و... )نگارنده( •

2-2-5-3- اجزا و عناصر حمل كننده كیفیت های مرتبط با نمای شهری

با توضيحاتی که در پيش ازاین بيان شد و با توجه به کيفيت هایی مورد انتظار از نمای شهری، در ادامه الزم 
است تا مصادیق عينی که حمل کننده کيفيت های طراحی شهری هستند شناسایی شوند. همان طور که مشخص 
است عناصر نما، عناصری هستند که کيفيت های نمای خيابانی بر آن ها سوار می شوند. بنابراین در ادامه عناصر 

نمای خيابانی بيان می شود.

به طورکلی، محدوده فيزیكی نما به معنای محدوده ای است که نما و عناصر مربوط در آن قابل تعریف و تبيين 
هستند. نحوه ارتباط با بناهای مجاور، خط آسمان و خط زمين چنين مجموعه ای با توجه به تفاوت عملكرد آن، 
توجه ویژه ای را می طلبد. نمای شهری که بتواند تصویر مناسبی از خود به جای بگذارد، می تواند نقش اجتماعی هم 
داشته باشد، چراکه به مردم کمک می کند بدانند در کجا هستند و درنتيجه محيط را خوانده، به نحو مطلوب تری 
فعاليت هایشان را تنظيم کنند و حتی می تواند خاطرات جمعی و ارتباطات گروهی را افزایش دهد )حبيب، 1385: 
نيز گسترش داد. به عنوان مثال به جای ورود بی واسطه به فضای شهری  53(. این محدوده را می توان در عمق 
می توان با ایجاد یک عرصه شهری در کالبد خارجی مجموعه، عقب نشستن بدنه اصلی از سطح معبر و تعریف آن 

با یک پوسته شفاف، فرصت دیدن و درک بهتر نما را به شهروندان داد.

با توجه به مفهوم نما، هر نما معمواًل به پهنه هاي مختلف قابل تقسيم است.  این پهنه ها زماني ادراک مي گردند که 
بتوان محدوده اي براي آنان تشخيص داد. پهنه ها یا توسط احجام متفاوت  ایجاد مي گردند و یا توسط محدوده هایي 
که  ایجاد مرز مي نمایند. هر پهنه از نما به واسطه نوع، ميزان و نحوه قرار گيري سطوح مختلف )پر و خالی، کدر و 
شفاف، رنگ و جنس مصالح و خطوط غالب و...( جلوه اي خاص به خود گرفته و در اطراف خود محدوده اي مشخص 

تعریف مي نماید. برخی از مهم ترین عناصر نما در اینجا تبيين می شوند.

خطوط نما: خطوط افقی، خطوط عمودی، خط آسمان )خط بام، خط ترکيب، خط خرپشته(؛ •

خط اتصال به زمين؛ •

خط آسمان؛ •

بازشوها؛ •

ورودی؛ •
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کنج؛ •

تراس )بالكن(؛ •

کنسول؛ •

پر و خالی؛ •

عرض قطعات؛ •

تناسبات؛ •

تزئينات؛ •

عناصر الحاقی )سایه بان ها، تابلوها، عناصر نورپردازی، تأسيسات و غيره(؛ •

و مصالح )سطوح کدر و شفاف، رنگ( )نگارنده(. •

بر این اساس در یک جمع  بندی کلی می توان کيفيت ها، مصادیق کالبدی و معيارهای سنجش ابعاد ادراکی در 
نما را شامل موارد زیر دانست.

جدول 2-4- کيفيت، معيار و سنجه در ارتباط با بعد ادراکی

كیفیت بعد
مورد انتظار

معیارهای سنجش 
اجزا یا سنجه ها )مصادیق كالبدی حمل كننده معنا(ابعاد ادراكی

ادراک پذیریادراکی

ترکيب؛
مقياس و تناسب؛

سادگی و پيچيدگی؛
ریتم؛

تعادل؛
تباین؛

ضرب آهنگ؛
تداوم؛

و...

خطوط نما: خطوط افقی، خطوط عمودی، خط آسمان )خط بام، خط ترکيب، خط خرپشته(؛
خط اتصال به زمين؛

خط آسمان؛
بازشوها؛
ورودی؛

کنج؛
تراس )بالكن(؛

کنسول؛
پر و خالی؛

عرض قطعات؛
تناسبات؛
تزئينات؛

عناصر الحاقی )سایه بان ها، تابلوها، عناصر نورپردازی، تأسيسات(
مصالح )سطوح کدر و شفاف، رنگ(؛

و...

2-3- تبیین جایگاه معنی در خلق نماهای مطلوب

در این بخش از پِِژوهش پس از تبيين جایگاه ابعاد بصری و ادراکی در طراحی نمای مطلوب، به صورت ویژه 
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به بررسی عوامل مؤثر بر خلق نمای قابل ادراک یا واجد معنا پرداخته می شود. بدین ترتيب در ابتدا به صورت کوتاه 
در رابطه با ادراک مطالبی آورده می شود و در ادامه اهميت مقوله معنی در فرایند ادراک موردبررسی قرار می گيرد و 

سپس رویكردها و روش های بررسی معنا تبيين خواهد شد.

2-3-1- ادراک محیط

ادراک رفتار یا پاسخی است که همواره به دنبال اثر محرک داخلی یا خارجی )فرستنده( از انسان )گيرنده( سر می زند. 
عموماً انسان، تنها به محرک های انتخابی پاسخ می دهد و از ميان همه تحریكات حسی واردشده، دسته مخصوصی را 
جدا کرده و به گونه ای خاص به آن ها پاسخ می گوید )پاکزاد، 1385: 10(. برای درک فضا از ميان سایر حواس، بينایی 
نقش مهم و اساسی دارد و خوب دیدن ابعاد مختلف فضا را متبلور می کند. بينایی در جریان تكامل آخرین حس است 
که تكامل یافته و به مراتب پيچيده ترین حس می باشد. از طریق چشم ها اطالعات بيشتری به سيستم عصبی فرستاده 

می شود و ميزان آن نسبت به اطالعاتی که از طریق شنوایی و المسه دریافت می شود، بسيار باالتر است.

فرایند ادراک فرد یک مرتبه انجام نمی شود. افراد در وهله اول متوجه می شوند که شیء در خارج آن ها قرار دارد 
و از محيط، توسط زمينه اطراف آن کاماًل جداشده است. در وهله دوم این شبح از شی ء، دارای شكل به نظر می رسد. 
بدین معنی که ابتدا خط بيرونی شی ء ادراک شده و سپس قسمت های داخلی آن به نظر رسيده و رنگ و روشنایی آن 
نيز در این هنگام ظاهر می شود. در مرحله بعدی طبقه  بندی و تشخيص هویت شیء انجام می شود )پاکزاد، 1385: 

12( و پس از باز شناسی و مكان یابی، اقدامی آگاهانه توسط فرد صورت می پذیرد.

2-3-1-1- نقش معنی در ادراک محیط

در تعامالت انسانی برای هر تعاملی حداقل سه جزء فرستنده، پيام و گيرنده را می توان برشمرد. در بين تعامالت 
انسانی، تعامل انسان و محيط نسبت به سایر تعامالت انسانی از پيچيدگی خاصی برخوردار است. در تعامل انسان و 
محيط، به عبارتی هم برای فرستنده پيام )به عنوان طراح(، گيرندگان پيام غایب هستند و هم برای گيرندگان پيام، 
فرستنده پيام غایب است. در این تعامل، ارتباط گر با تصویری که از گيرنده پيام در ذهن دارد، از طریق شكل دهی به 
محيط مصنوع با گيرندگان پيام ارتباط برقرار می کند، که این موضوع پيچيدگی خاصی به این نوع تعامالت می دهد. 

در تعامل انسان و محيط، بنا به غایب بودن هر یک از دو طرف ارتباط –فرستنده و گيرنده- پيام ها و معانی 
موردنظر فرستنده در محيط قرار داده شده است و گيرنده باید معنی و منظور فرستنده را از محيط به دست آورد. 
در حقيقت با غایب بودن فرستنده، کمتر با مهارت های رمزگذاری مواجهيم و بيشتر با مهارت های رمزگشایی و 
رمزخوانی روبه رو هستيم. در این نوع تعامل محيط در حقيقت مانند متنی است که از طرف مردم و مخاطبين خوانده 
از طرف  و مفهوم محيط  معنی  تأویل  نوعی  با  انسان و محيط  تعامل  در  دليل می توان گفت  به همين  می شود. 
استفاده کنندگان و مخاطبين سروکار داریم. بنابراین محيط گفتمان تأویل کننده و محيط است. بدین ترتيب شرایط 

تأویل کننده، شرط اصلی و مهم شناخت محيط است )دانشپور، 1379(. 
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2-3-1-2- اهمیت معنا و نقش طراح شهر در فرآیند خلق آن

به طورکلی، در خصوص معنا می توان گفت که این مفهوم، کليه ذهنيت هایی را در برمی گيرد که یک محرک 
برای ناظر به وجود می آورد؛ زمانی که آن را با تجربيات، اهداف و مقاصدش مقایسه می کند. خلق معنا فرآیندی 
منفعل نيست، بلكه فرآیندی فعال و خالق است. در این فرآیند، عين و ذهن یک واحد را تشكيل می دهند و ذهن 
به حيات  انسان ها درون شبكه های معنایی  بدین ترتيب  ادراک حس می کند، می آفریند.  را که در فرآیند  جهانی 
اجتماعی خود ادامه می دهند و همانگونه که خود به مثابه نشانه تفسير می شوند، سایر نشانه ها را نيز تفسير می کنند 
و بر اساس این کنش نمادین است که می توانند حضور خویشتن را در شهر احساس و به یک معنی خود را در شهر 
هدایت کنند )فكوهی، 1387(. در بررسی اهميت معنا در طراحی محيط و نقش طراح شهری، می توان به بررسی و 
اهميت این مفهوم به عنوان یكی از کيفيت های مهم در طراحی محيط اشاره کرد. برای مثال کوین لينچ )1983( در 
کتاب، نظریه فرم خوب شهر، هفت کيفيت را در ایجاد یک فرم خوب و مناسب مورد تأکيد قرار می دهد، که یكی 

از آن ها معنا است. برخی از نظریه ها و توجه آن ها به مقوله کيفيت در جدول زیر آمده است.

جدول 2-5- معنا به عنوان یک کيفيت

اهم كیفیت های مورد توجهنظریهنظریه پرداز
سازگاری، دسترسی، کنترل، کارایی، عدالت، معنا، سرزندگینظریه فرم خوب شهرکوین لينچ )1983(

قرائت شهری و طراحی مكان های کوچک ویوليچ )1983(
شهری

قرائت پذیری محيط )تفسير محيط(، آزادی انتخاب، فرم های 
شهری متباین، امكان زندگی اجتماعی

هویت، اصالت و معنا، سرزندگی، زندگی جمعیبه سوی یک مانيفست طراحی شهریآلن جيكوبز و دانلد اپليارد )1987(
هویت، حس مكان، ساختار، فرم، خوانایی، منظرتئوری و عمل طراحی شهری معاصرمایكل سلوت ورث )1989(

عملكرد، هویت، نظم، جذابيتفرم شهرگرین )1992(

بدین ترتيب طراح شهر، نقش مهمی در فرآیند توليد معنا و خلق نشانه های فرهنگی و اجتماعی قابل بازخوانی 
توسط استفاده کنندگان دارد. بر عهده طراح شهر است که از فراهم آمدن زمينه ایجاد داللت های ناخواسته جلوگيری 
این ميان توجه  »در  قرار دهد.  را مدنظر  اجتماعی و فرهنگی  به ویژگی های  فرآیند رمزگذاری توجه  نماید و در 
به محيط کالبدی به عنوان عرصه به روز سيستم های فعاليتی، زمين های برای طراحان شهری، به منظور دستيابی 
ایجاد  از طریق  و  محيط،  به وسيله طراحی  می تواند،  مثال طراح شهر  برای  است.  بامعنا  به محدوده های شهری 

.»)Steinitz, 1968( سيستم های فعاليتی متناسب با فرم، به صورت مؤثر به ایجاد یک محيط بامعنا کمک کند

2-3-2- مفهوم معنا

معنی، پيامی است که در تعامل و ارتباط بين انسان و محيط درزمينه فرهنگی اش شكل گرفته و متبادر می شود. 
در اینجا در ابتدا تعریفی از مفهوم معنا ارائه می شود و در ادامه روش مطالعه معنی موردبررسی قرار می گيرد. معنا 
یک مفهوم کيفی، پيچيده و سيال است. کارشناسان مسائل اجتماعی و فرهنگی از بار فرهنگی و معنایی فضا سخن 
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به ميان آورده اند. امبرتو اکو1 نيز در این خصوص، معنا را به عنوان یک واحد فرهنگی بيان می کند )اکو، 1982(. 
تفسير و معنا می تواند به روش های متفاوتی انجام گيرد، بسياری از اندیشمندان با رویكردهای متفاوتی به این امر 
پرداخته اند. برای مثال زبان شناسان )مانند سوسور2، پيرس3، چامسكی4(، مردم شناسان )مانند بوس5، ورف6، ساپير7، 
تيلور8 و...(، جامعه شناسان )ازگود9، سوشی10( و روان شناسان محيطی )مانند هرشبرگر11 و گيبسون12( در خصوص 
نظریه پردازان  دید  از  معنا  تعاریف  از  برخی  اینجا  در  نموده اند.  ارائه  مختلفی  نظرات  آن  تفسير  روش های  و  معنا 

موردبررسی قرار می گيرد.

جان لنگ13 در کتاب آفرینش نظریه معماری، رویكردهای نظری مهمی را در ارتباط بامعنای محيط بيان کرده 
است. این رویكردها عبارت اند از تجربه گرایی، مكتب کنش متقابل، تحليل درون گرا، گشتالت، روانكاوی و رویكرد 
اکولوژیک ادراک. وی در بررسی معنای محيط بيشتر مباحث تكنيكی را مورد توجه قرار می دهد. وی عواملی را که 

در ایجاد معنای محيط مؤثر هستند، شامل موارد زیر می داند:

پیکره بندی بنا: شكل و الگوهای سازنده شيوه های معماری؛ •

پیکره بندی فضایی: حجم، ميزان محصور بودن و تناسبات فضا؛ •

مصالح ساختمانی، روشنایی، رنگ؛ •

محیط غیربصری: سایر کيفيت های مرتبط با سایر حواس )بویایی، شنيداری و...(؛ •

و معنای غیرمادی محیط: معنای مرتبط با روند تصميم گيری در محيط )این مسئله ازاین رو است که  •
لنگ در تعریف قلمرو عمومی نيز دو عامل کالبدی و محتوایی )تصميم گيری و سياست گذاری( را مورد توجه 

قرار می دهد )لنگ، 1386؛ لنگ، 1381(.

همان طور که مشاهده می شود، لنگ نيز عوامل مادی )مرتبط با حواس پنج گانه( و غيرمادی را توأمان در معنای 
محيط مؤثر می داند. 

1. Umberto Eco
2. Ferdinand de Saussure
3. Peirce
4. Chomsky
5. Boas
6. Whorf
7. Sapir
8. Taylor
9. Osgood
10. Suci
11. Hershberger
12. Gibson
13. Lang
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2-3-2-1- سلسله مراتب معنا

بيان  را  برای مثال چارلز موریس سه سطح معنا  از آن است که سطوح معنا متفاوت است،  بررسی ها حاکی 
می کند: نحوی1، معنایی2 و عمل گرا3 )لنگ، 1381(. یا از دید گيبسون )1950(، شش سطح برای معنا وجود دارد: 
معنای ملموس، معنای استفاده یا عملكرد، معانی ابزارها، معانی ارزشی، معانی نشانه ها یا معانی نمادها. هرشبرگر 
)1974(، نيز پنج سطح معنا را تشخيص داده است: معنای ظاهری )که ادراک شكل و فرم را در برمی گيرد(، معنای 
رجوع کننده، معنای عاطفی و معنای ارزیابانه )اینكه چيزی خوب است یا بد( و سطح معنای تجویزی )لنگ، 1381: 
108(. بسياری از نظریه پردازان در بررسی سطوح معنا، به صورت کلی دو سطح برای معنا قائل هستند: معانی صریح 
و ضمنی )که به تداعی های اجتماعی و فرهنگی و شخصی نشانه اشاره دارد.( )رضازاده، 1383؛ سجودی، 1387: 
78(. بررسی دقيق سایر دسته  بندی ها نيز می تواند در همين دو دسته موردبررسی قرار گيرد. بنابراین برخی معنا را 
منطبق بر عملكرد می دانند )معنای واضح، یا صریح( و برخی دیگر بر ابعاد و مفاهيم درونی آن تأکيد می کنند )معنی 

ضمنی( که تحت تأثير ویژگی های تجربی، فردی، اجتماعی و فرهنگی شخص قرار می گيرد.

2-3-3- معرفی رویکرد سنجش معنا

نشانه  شناسی6،  و  زبان  شناسی5  رویكرد  سه  ساخته شده،  محيط  معنی  مطالعه  بررسی  در  راپاپورت4  آموس 
نمادگرایی7 و رویكرد ارتباط غيرکالمی را معرفی می کند و سومی را به عنوان رویكرد منتخب خود ارائه می نماید. 
وی رویكرد نشانه  شناختی را انتزاعی و رویكرد نمادین را در الگوهای سنتی کاربردی می داند. از دید وی این مدل 
دارای تشابه زیادی با محيط مصنوع است زیرا اساس این رویكرد، در ارتباط با دیدار و سپس برداشت های معنایی 
است، و همچنين فهم آن تقریبًا بسيار ساده است )راپاپورت، 1384؛ پاکزاد، 1388(. به عبارتی از دید وی بسياری 
از عوامل کالبدی دارای معنا هستند که تحت عنوان ارتباط غيرکالمی از آن ها یاد می شود. وی عناصر این ارتباط 

را شامل عناصر ثابت، نيمه ثابت و غيرثابت می داند.

2-3-3-1- زبان  شناسی

مفهوم زبان •

زبان جزئی مشخص و معين، ذاتی و اساسی، نحوه تكلم و کالم است. زبان هم مولود و هم محصول اجتماعی 
تا قوه  از قراردادهای الزم که اجتماع آن ها را پذیرفته کرده است  قوه تكلم است و درعين حال هم مجموعه ای 
تكلم را در وجود افراد به کار اندازد. نحوه تكلم اگر به طورکلی و تمام در نظر گرفته شود، چيزی دارای صور متعدد، 

1. Syntactic
2. Semantic
3. pragmatic
4. Amos Rappaport
5. Linguistic
6. Semiotics
7. Symbolism
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زبان  به اعتقاد سوسور،  )دوسوسور، 1343(.  اصلی  و  است  النفسه یک کل  فی  زبان  اما  است،  متناقض  و  متكثر 
واقعيتی اجتماعی است. این گفته ازآن جهت که فراگيری زبان جز با برقراری ارتباط معنایی مستمر ميان یک فرد 
و دیگر افراد جامعه  زبانی امكان پذیر نيست، مورد تأیيد است. زبان چيزی جز ابزاری برای برقراری ارتباط نيست 
و به عنوان نهادی اجتماعی و نظامی وابسته به فرهنگ جامعه از دگرگونی های اجتماعی تأثير می پذیرد )صفوی، 

.)114-113 :1380

زبان نظامی از رمزهای آوایی است و ارزش هر رمزی به قراردادی است که در ميان افرادی که با آن سروکار 
اندیشه  انتقال  و  )ارتباط غيرمستقيم ميان دستگاه عصبی گوینده و شنونده(  ارتباط  ابزار  زبان  استوار است.  دارند 
بين گوینده و شنونده است )حجازی، 1379: 16و 19(. زبان شناسان عمومًا زبان را به صورت مجموعه پيچيده ای از 
نظام های مجرد و ذهنی تعریف می کنند که جزء توانش های مغز انسان به شمار می رود و برای ایجاد ارتباط بين 

افراد بشر به کار می آید. بنابراین تعریف، زبان یک پدیده مجرد و غيرمادی است )حق شناس، 1390: 13-12(.

زبان شناسی در دوره های مختلف و نحوه به کارگيری آن در تحليل متن شهر •

تاریخچه علم زبان شناسی سه دوره سنتی )ارسطو و افالطون(، ساختاری )سوسور( و گشتاری )چامسكی( را در 
برمی گيرد.

به کارگيری  • در  زبان  راهنمایی  رویكرد،  این  هدف  است.  تجویزی  رویكرد،  این  سنتی:  زبان شناسی 
درست زبان است، طراحی شهری با این رویكرد دیدن اجزا و عناصر تشكيل دهنده شهر به صورت مجزا 
را مورد توجه قرار می دهد. بدین وسيله این رویكرد منظر شهر، را به صورت مجزا از در نظر می گيرد، این 
رویكرد تقليل گرا به مفهومی مانند منظر شهر که برآیند نيروهای مختلفی در شهر است، راه به خطا می برد.

از  • زبان  نظام  می دهد.  قرار  توجه  مورد  را  دستوری  ساختمان  رویكرد  این  ساختاری:  زبان شناسی 
الگوهای ساختاری شكل گرفته است. در این دیدگاه، تحليل نظام های روابط کار اصلی است و مبتنی بر 
تحليل های همنشينی و جانشينی می باشد. به عبارتی آنچه در این دیدگاه مهم است، مناسبات همزمانی 
است )احمدی، 1381(. ساختارگرایان معتقد هستند که متن بر اساس روابط هم نشين کيفيت می یابد. روابط 
هم نشينی مشتمل بر روابط زمانی و مكانی هستند. روابط هم نشينی، زنجيره ای یا زمانی، درباره  قبل و بعد 
هستند و روابط هم نشينی مكانی به موضوعاتی چون باال، پایين، جلو، عقب، مرکز و پيرامون و... مربوط 
یک  در  را  غيابی  عناصر  )جانشينی(،  متداعی  روابط  است،  حضوری  رابطه ای  زنجيره ای،  رابطه  می شود. 
زنجيره ای بالقوه ذهنی به هم می پيوندد. رابطه هم نشينی از اهميت بيشتری در تعيين معنا برخوردار است. 
کل ترکيب با توجه به اجزایش ارزش می یابد و اجزای آن ترکيب نيز با توجه به جایگاه شان در این کل از 

ارزش برخوردار می شوند )چندلر، 1386(.

بدین ترتيب دستور زبان ساختاری، توصيفی است، به توصيف زبان آنگونه که هست می پردازد. به عبارتی 
درصورتيكه جنبه های توصيفی و عينی را در برمی گيرد، جنبه های ذهنی و نظری آن کمرنگ می شود. نمود 
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این نوع نگرش در معماری و شهرسازی در 1960 و 1970 مشاهده می شود که به صورت یافتن گونه های 
معماری و شهرسازی در فضاهای ماقبل مدرن و تكرار آن است، بدون توجه به زمينه های ذهنی و واقعی. 
بدین ترتيب جنبه های ظاهری و شكلی را به منبع های ذهنی و نظری غالب کردند. نمونه ای از این تفكرات 
را می توان در سفر جاکوب باکما و هرمان هرتز برگر دید که باهدف شناخت فرهنگ های ابتدایی در افریقا و 
شناخت فرم های سكونتگاه های اوليه اقدام کردند. هدف آن ها کشف پيش الگوها به تبعيت از لویی استروی 
و تفسير و ترجمان جدیدی از این پيش الگوها در معماری و شهرسازی مدرن را دنبال کردند. بدین ترتيب 
ایراد زبان شناسی ساختارگرا این مسئله است که تنها الیه بيرونی و پوسته ظاهری خود را مورد توجه قرار 
می دهد. ایراد دیگر زبان شناسی ساخت گرا این است که در تجزیه وتحليل های خود بر مالک های معنایی 
یا مفاهيم از پيش انگاشته تكيه می کنند که زیر نقاب مالک های صوری آن ها پنهان است )باطنی، 1377(. 
بدین ترتيب چامسكی زبانشناس آمریكایی بيان کرد، زبان شناسی ساخت گرا، از پس روشن ساختن روابط 

نحوی و ویژگی های زبان برنمی آید. 

زبان شناسی چامسکی: چامسكی بر روابط نحوی تأکيد دارد، چامسكی نام دستور زبان خود را دستور  •
زبان زایا ناميده است. وی معتقد است دستور زبان از رو ساخت و ژرف ساخت تشكيل شده است. روساخت، 
ساختاری قابل مشاهده است که در سطح وجود دارد و به شكل گفتار است. ژرف ساخت، ساخت زیربنایی 
انتزاعی است که از طریق اعمال یک رشته قواعد که قواعد گشتاری خوانده می شود به روساخت تبدیل 
می گردد. ازنظر چامسكی ژرف ساخت ها در تعبير معنایی جمله نقش مهم تری دارند. چامسكی معتقد است 

در ساخت زبان سه قاعده کلی وجود دارد: ساخت آوایی، ساخت معنایی و ساخت نحوی. 

تلفظ یک جمله برابر با تلفظ کلمات سازنده آن نيست و با توجه به جمله تغيير می کند که قواعد حاکم بر 
این امر را ساخت آوایی می نامند. روابط معنایی کلمات در جمله از قواعدی پيروی می کند که آن را ساخت 
معنایی می نامند. روابط ميان ساخت آوایی و ساخت معنایی را ساخت نحوی می نامند. بنابراین رویكرد این 

دیدگاه، توصيفی و زایا می باشد )چامسكی، 1377(.

2-3-3-2- نمادگرایی

رویكرد نماد شناختی از دید راپاپورت به تحليل محيط می پردازد. این رویكرد بيشتر به معماری واال1 و ارزنده از 
یک سو و معماری بومی از سوی دیگر توجه دارد. این رویكرد به نوبه  خود انتزاعی و پيچيده بوده و بيشتر بر ساختمان 
تأکيد دارد تا زمين هایی که ساختمان در آن جای گرفته است. ازآنجاکه الزمه تعبير معنای بسياری از نمادها، شناخت 
دقيق فرهنگ جامعه یا دوره ای است که ساختمان در آن ساخته شده است. بررسی ها یا منحصر به مطالعه طرح های 

1. آن چيزی که در ميان طراحان نوگرا به طراحی واال معروف است، به طرح هایی اطالق می شود که توان افزودن، گسترش، و تغييرپذیری را داشته 
و به بهره وران اجازه کاستن و افزودن و شخصی کردن فضا را بدهد، طراحی واال و با ارائه جزئيات زیاد و دقيق را که برای بهره بردار هيچ گونه امكان 
آرایش و کاست و افزایش فضا را نمی دهد، فرا طراحی، طراحی با جزئيات بيشتر با طراحی دقيق و طرح های منطق را که به کاربر امكان آوردن تزئينات 

و وسایل موردعالقه خود را می دهد، زیر طراحی –طراحی با جزئيات کمتر یا شماتيک- می نامد )پاکزاد، 1388(. 
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ارزنده و به اصطالح واال شده و یا به بررسی های تاریخی می انجامد. از دید راپاپورت، در رابطه با مفهوم معنا، هنوز 
نظریه پردازان نماد شناس به یک دیدگاه مشترک نرسيده اند. از دیگر سو، نمادها نيز نه پایا هستند و نه ميان همه 
آدميان مشترک. این عامل سبب شده است تا طراحان، مالحظات مربوط به تداعی را کنار گذارده و خود را به دنيای 

ادراکی1 محدود نمایند.

را  معنا  تداعی  دنيای  به  وابسته  نيز مالحظات  نه مشترک. درنتيجه طراحان  و  پایا هستند  نه  نمادها  طراحی 
حذف کرده و خود را به دنيای ادراکی محدود کرده اند و نتایج آن هم ناموفق بوده است )راپاپورت، 1384: 45-44(. 
یكی دیگر از نقدهایی که به نمادگرایی می شود، این مهم است که نمادها حتی در یک فرهنگ، بر پایه  گروه های 
برخورد صرفًا  در  بزرگ  محدودیتی  خود  این  می انجامد.  متفاوتی  تعابير  به  و  سنی  و  جنسی  حرفه ای،  اجتماعی، 

نمادگرایانه با تحليل محيط پدید آورده است )راپاپورت، 1384: 46-45(.

2-3-3-3- رویکرد رفتار شناختی- ارتباط غیركالمی

راپاپورت ارتباط غيرکالمی را به دو دسته تقسيم می کند. به صورت همسان انگاری )قياس( و استعاره و دومی 
از صورت همسان  ناميده می شود، وابسته می گردد. منظور وی  ارتباط غيرکالمی  به صورت مستقيم تری به آنچه 
انگاری و استعاره، اشاراتی غيرکالمی است که محيط برای بروز رفتار پدید می آورد. منظور از دسته  دوم، انتقال 
مستقيم معنا توسط محيط می باشد. البته دومی هم به نوعی به تعامل، ارتباط و عمل مشابه که مربوط به مورد اولی 

است کمک می رساند )پاکزاد، 1388(. 

از دید راپاپورت، رفتار غيرکالمی را نباید ماهيتًا با زبان رابطه )مناسبات( که بر اساس نحو شكل می گيرد، یكی 
نباید فراموش کرد که  ارتباط غيرکالمی موردمطالعه قرار گيرد،  اگر معنی محيط به صورت  باور وی،  به  دانست. 
ارتباط غيرکالمی مانند زبان، به صورت خطی )یا در اصطالح معنا شناسی نحوی یا ترکيبی( نيست و به همين خاطر 
به احتمال زیاد مانند زبان دارای یک دسته قواعد مشخص دستوری نيست. راپاپورت معتقد است، تأثيرات محيط بر 
رفتار به دو دسته  اثرات مستقيم و غيرمستقيم قابل دسته  بندی است. منظور وی از تأثيرات مستقيم محيطی، تأثيراتی 
است که محيط به صورت مستقيم بر فرد و رفتار او می گذارد، و منظور وی از تأثيرات غيرمستقيم محيطی، تأثيراتی 
است که شخصيت و جایگاه اجتماعی فرد بر رفتار وی گذاشته و محيط تنها نقش آسان کننده و یا محدودکننده 

رفتار را بر عهده دارد )راپاپورت، 1384: 57(.

راپاپورت تأکيد می کند که چون مردم بيشتر بر پایه خوانش اشاره های محيطی عمل می کنند، زبانی که در این 

1. راپاپورت به تفاوت ميان جنبه های ادراکی و تداعی کننده محيط پرداخته و توجه به تفاوت رویكرد و واژگان رایج ميان طراحان با شهروندان عادی 
را ضروری می داند. به گفته وی درحاليكه طراحان می کوشند تا در طراحی به چگونگی دریافت مردم از محيط توجه کنند و به جوانب گوناگون ادراکی 
و ادراک بهتر و زیباتر مردم از محيط بپردازند، اما خود مردم در دریافت محيط به جوانب ادراکی آن توجه ندارند و تنها به جوانبی که در ذهن آنان 
نقش بسته توجه می کنند و به اینكه با یادآوری آن محيط چه جنبه ای از محيط در ذهن آن ها تداعی می شود -در یادشان مانده- اهميت می دهند، 
نه به جنبه های ادراکی که در موقع طراحی پيش چشم طراح بوده است. به عبارتی مردم در جایگاه مخاطب طرح، نه تنها خود این کيفيت ها را درک 
نمی کنند، بلكه آنچه در ذهن آن ها نقش می بندد، معناهایی است که هر یک از این کيفيت ها یا آميزه آن ها برایشان تداعی می کند )پاکزاد، 1388(. 
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اشاره های محيطی به کار می رود باید دریافت پذیر باشد تا رمزها به دقت خوانده شوند. اگر طراحی به شيوه ای باشد 
که اطالعات رمزها فهميده نشود، افراد نمی توانند با محيط پيوند برقرار کنند و خود را در آن فضا بيگانه خواهند 

یافت. از دید وی این موقعيت به تجربه بودن در متن ناآشنای فرهنگی یا تكانه  فرهنگی می ماند. 

در تعریف های راپاپورت، تنها در محيطی که رمزهای آن قابل شناسایی باشد، رفتار درخور می تواند رخ دهد. 
هر شخص بر پایه معنای هر چيز با آن برخورد کرده و چيزها به وی می گویند که چگونه باید رفتار کند. نهادهای 
اجتماعی و فرهنگی در این ميان اشاره های ثابتی را ارائه می دهند که به شخص کمک می شود تا شرایط را تعبير 
کرده و رفتاری درخور در برابر آن داشته باشد. راپاپورت مهم ترین وظيفه هر محيط مصنوع را در این می داند که 

بتواند تعبير را ممكن ساخته و توان پيش بينی را فراهم آورد )راپاپورت، 1384: 63(. 

2-3-4- بررسي روش هاي مطالعه و سنجش معنا

پژوهشگران زیادي با بهره  گيري از روش هاي گوناگون به بررسي معنا و سنجش آن پرداخته اند. در اینجا بر 
آن هستيم تا برخی از انواع روش هاي بررسي معنا را ارائه کنيم. برخي از روش هاي سنجش معنا که راپاپورت بيان 
نموده است، به شرح زیر هستند، این روش ها در مقابل روش هاي ساختاري مطرح مي شوند. این روش ها مشتمل بر 
موارد زیر هستند. از دید راپاپورت، این روش ها، نشان مي دهند که مردم چگونه محيط اطرافشان را مي بينند؟، چه 
طور احساس مي کنند، به چيزهایي عالقه دارند و نسب به چه رفتارهایي بي عالقه هستند )راپاپورت، 1384(. وي 

این روش ها را در ارتباط با رویكرد دوم معرفي مي کند.

مشاهده رفتارها؛ •

مصاحبه، پرسشنامه؛ •

تحليل تاریخي و نمونه هاي فرهنگي ادغام شده؛ •

بررسي الگوها، نظم ها، قواعد پایداري ها و تداوم ها؛  •

و مطالعه مكتوب و مصور )غير مرتبط با مطالعات محيط که به صورت غير ساختاری و ناخودآگاه براي مقاصد  •
دیگر تهيه شده اند(: سفرنامهها، داستان ها، قصه ها، اشعار، تصاویر و... .

در ادامه برخي از روش هاي سنجش معنا موردبررسی قرار مي گيرد. بسياري از نظریه پردازان در بررسي مقوله 
معنا از روش هاي کيفي بهره مند شده اند، اما در این ميان برخي از روش ها کمي نيز مورد توجه بوده است. براي 
اولين بار در سال 1958، اوزگود و همكارانش، از تكنيكي براي سنجش معنا بهره جستند. از دید آن ها مي توان معنا را 
به وسيله این تكنيک به صورت کمي موردبررسی و ارزیابي قرارداد. مهم ترین روش کمي در مطالعه معنا، بهره مندي 
از این تكنيک است. در عين حال برخي از روش هاي آماري که در بررسي سایر جنبه هاي کيفي قلمرو عمومي مورد 
استفاده قرار مي گيرد نيز در این مقوله کاربرد دارد. براي نمونه استفاده از روش تحليل همبستگي، تحليل عاملي، 
پيمایش چندبعدی نمونه هایي ازاین دست هستند. در این ميان بررسي ها نشان مي دهد، بهره مندي از رویكردهاي 
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تلفيقي –هم کيفي و هم کمي- نيز روش مناسبي و کاربردي براي مطالعه معنا مي باشد. 

2-3-4-1- روش هاي كیفي

همان طور که بيان شد، روش هایي که راپاپورت در رابطه با رویكرد مقبول در بررسي معنا ارائه مي دهد، مشتمل 
از  برخي  بخش  این  در  هستند.  ازاین دست  نمونه هایي  و...  تاریخي  تحليل  رفتارها،  مشاهده  عميق،  مصاحبه  بر 
روش هاي کيفي در سنجش معنا ارائه مي شود. به عبارتی این روش نظریه مبنا، به تحليل متن موردنظر با رویكردي 
نخبه گرا مي پردازد. برخي از ابزار تحليل در این روش شامل تصاویر، مشاهده رفتارها، مشاهده و بررسي الگوها و 

تحليل هاي تاریخي و فرهنگي است.

در رابطه با برتري و اهميت روش هاي کيفي در بررسي معاني از دید نظریه پردازان مي توان به این موضوع اشاره 
کرد که از دید آن ها معنا یک پدیده کلي است و قابل تقليل به هيچ یک از ابعاد سازندهي آن نمي باشد و بنابراین 
نمي تواند از طریق تحليل هاي علمي موردبررسی قرار گيرد. این روش در بررسي معنا به دو دسته پيمایش هاي 
کالمي و تصویري تقسيم مي شوند. در مواردي نيز این دو تكنيک باهم ترکيب مي شوند. الزم به ذکر است که این 
روش ها اغلب در روان شناسي و جغرافياي انساني )که رابطه ي عاطفي انسان را با محيط بيان مي کند( کاربرد دارند.

این  • مي گيرد.  قرار  بعدي  تحليل هاي  مبناي  شرکت کنندگان  اظهارات  رویكرد  این  در  كالمي1:  پیمایش 
پاسخ ها مي توانند از طریق تنظيم پرسشنامه هاي ساختاریافته به دست مي آید. اما به منظور انجام تحليل هاي 
کيفي معمواًل نظرات و احساسات افراد به شيوه هاي آزادانه تري پرسيده مي شود. برخي از این روش ها به 

طریق زیر است: مصاحبه عميق2 و پرسشنامه هاي باز و نيمه ساختاریافته.

مي پردازند  • معاني  بررسي  به  نقشه-مبنا  و  عكس-مبنا  گروه  دو  در  پژوهش  این  تصویري:   پیمایش 

)Neisser, 1977 به نقل از اریس، 1392(.

2-3-4-2- روش هاي كمي

 این روش ها براي سنجش معنا و ميزان ارتباط عاطفي استفاده کننده با محيط مورد استفاده قرار مي گيرد. در 
این روش، معاني، جمالت صریح و یا تصاویر انتخابي از محيط موردبررسی، امتيازدهي مي شوند و در مرحله بعد با 
نرم افزارهای آماري مورد تحليل هاي آماري قرار مي گيرند. مقياس هاي مورد استفاده در امتيازدهي مي تواند، مقياس 
ليكرت باشد. همان طور که بيان شد، تكنيک افتراق معنایي، یكي از مهم ترین روش هاي کمي در سنجش معنا است، 
بنابراین در ادامه این تكنيک بررسي مي شود. درعين حال با توجه به اینكه این تكنيک در تلفيق با روش ساختار 

ذهني به منظور سنجش صفت هاي دوقطبی کاربرد دارد. در ادامه این روش و نحوه انجام آزمون تبيين مي شود.

افتراق معنایی •

بيان شده است که اوزگود و همكارانش برای اولين بار در سال 1957، برای سنجش معنا از روش های علمی 
1. Verbal Measure
2. Indepth-interview
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و کمی استفاده کرده اند. اما این روش را اوزگود و سوکي )1975( از یک سو و هوف اشتتر از سوي دیگر، به ظاهر 
بدون رابطه باهم ارائه نمودند )رفيع پور، 1376(. این پژوهشگران تكنيک افتراق معنایی را به عنوان روشی برای 
سنجش معنا مطرح و موارد کاربرد آن را در پژوهش های مختلفی نشان دادند. این روش یكی از روش های موفق 
برای سنجش معانی است. در  این روش از کلمات براي درک و شناخت معاني تداعي شده استفاده مي شود. اساس 
شكل گيري  این روش، نگاه به زبان به عنوان وسيله اي براي ارتباط و انتقال معنا بوده است. آنچه حائز اهميت و 
بررسی است، شناختن و خواندن معانی و مفاهيم توسط استفاده کننده فضا است. در  این تكنيک به جای بيان حالت و 
احساس از پاسخ دهنده خواسته مي شود که حالت و احساس خود را بر اساس کلمات از پيش تعيين شده ای بيان نماید. 
معمواًل  این کلمات دوقطبی بوده و دو حالت مقابل هم را بيان مي کنند. پاسخ دهنده مي تواند یكي از دو حالت و یا 
وضعيتي  ترکيبي بين دو حالت را که به بهترین شكل تجربه وي را بيان مي کند، انتخاب نماید )رضا زاده، 1383(. 
گزینش صفت هاي دوقطبی مناسب براي داوري و سنجش مفهوم موردنظر مهم ترین مرحله در به کار گيري تكنيک 
افتراق معنایي است. صفات متناسب مرتبط با هر مفهوم و هر عرصه مفهومي ممكن است متفاوت باشند. در شرایط 
 ایدهآل صفت هاي دوقطبی را باید فهرست نمود و در آزمون افتراق معنایي به کار برد که همه و یا حتی االمكان 
بيشتر ابعاد معنایي مربوط به یک مفهوم را در برگرفته و درعين حال فهرست کوتاه باشد تا امكان انجام آزمون و 

نتيجه گيري از آن به صورت بهينه فراهم باشد )رفيع پور، 1367؛ کازبي، 1387(. 

نحوه انجام آزمون و مقياس مورد توجه آن •

بر اساس مسئله پژوهش، و شناسایی صفت های دوقطبی که بهتر است با تكنيک ساختار ذهنی تشخيص داده 
شوند، پرسشنامه در طيف ليكرت تهيه می شود و سپس داده ها بر اساس ابزار SPSS، به صورت توصيفی و یا بر مبنای 
تحليل اکتشافی )براي نمونه تحليل عاملی1( تحليل می شوند. در جدول زیر نمونه ای از فرم هایی صفت های دوقطبی 
این آزمون آورده شده است. این فرم برای آزمون افتراق معنایی در نمونه تشخيص معنای فرم مسجد استفاده شده است.

جدول 2-6- بخشي از فرم صفت هاي دوقطبی مورد استفاده در آزمون افتراق معنایي )رضا زاده، 1383(

روش ساختار ذهني •

این روش برای نخستين بار توسط کلی وضع شد. طبق این نظریه هر فردی دنيا را از پس عينک هایی می بيند 
که ساخته وپرداخته ذهنش است. همين پایه ساختار ذهنی شخصی را می سازد. درعين حال مشترکات ساختار ذهنی 

1.Data Reduction
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جامعه باعث می شود، هر جامعه ای نيز در هر مقطع خاص تاریخی خود دارای ساختار ذهنی خاصی باشد که آن را از 
سایر جوامع و تاریخ ها متمایز می کند )رضازاده، 1383(. در روش اوليه روان شناسی ساختار فردی، محرک های مورد 
استفاده صرفًا کلمات یا مفاهيم موردمطالعه بوده اند. کاربردی شدن این نظریه در روان شناسی محيطی، زمينه ساز 
استفاده از محرک های بصری برای شناخت مفاهيم انتقالی شد. در روش روان شناسی ساختار فردی با ارائه مفاهيم 
متفاوت از پاسخ دهنده خواسته می شود که دو کلمه مشابه و یک کلمه متفاوت را یافته و وجه تشابه و تفاوت این 
عناصر را بيان کند. ممكن است پاسخ دهنده وجوه تفاوت و تشابه چندی برای یک مورد تشخيص خود قائل باشد 
که کليه این وجوه ثبت خواهد شد )رضازاده، 1385(. این وجوه تمایز و تشابه اساس نحوه نگرش شخص به جهان 
اطراف و طبقه  بندی های وی از آن را به وجود می آورد و به همين دليل ساختار ناميده می شود. ساختار ذهنی افراد 
باهم متفاوت هستند و درعين حال مهم ترین عوامل ساختاری ذهن شخص در تشخيص نخستين وجوه تفاوت و 
تشابه به کار گرفته می شود. نتيجه آزمون معمواًل در یک جدول ثبت می شود و در تحليل بعد مورد استفاده قرار 

می گيرد. 

آزمون ساختار ذهنی •

را  دوقطبی  می توان صفت های  مبنا  براین  و  گيرد  باید صورت  زیر  مراحل  ذهنی  ساختار  آزمون  انجام  برای 
شناسایی کرد.

تهيه کردن تصاویر بر مبنای مسئله پژوهش؛ •

انجام مصاحبه به صورت انفرادی به منظور جلوگيری از تداخل آرا؛ •

تكرار و اشتراک موارد مشابه و متفاوت حاصل از یافته های این آزمون اساس صفت های دوقطبی مستقل  •
است؛

و نتيجه این بررسی حذف برخی از صفت های نامأنوس و کمتر اشاره شده است. •

2-4- نتیجه گیری

در این بخش از پژوهش به بررسی مفاهيم و مبانی نظری مرتبط با مفهوم نمای شهری و عناصر آن پرداخته 
شد. بررسی ها نشان داد که اهميت مقوله نمای شهری در طراحی شهرها و رسيدن به کيفيت در منظر و نمای 
ویژگی های  واجد  هم  می رود  انتظار  شهری  نمای  از  که  شد  مشخص  درعين حال  است.  ميزان  چه  به  شهری 
عملكردی، بصری و ادراکی باشد. همچنين بررسی ها حاکی از آن است که مقوله ادراک در این ميان بسيار اهميت 
دارد چراکه طراحی شهری برای مردم و با مردم است. به این معنی که باید طراحی فضاها به شيوه ای باشد که 
برای استفاده کنندگان و ناظران فضا قابل درک باشد، در غير این صورت این فضا موفق و مطلوب استفاده کنندگان 
نيست. بنابراین در کنار ابعاد بصری و عملكردی مورد انتظار از نمای شهری، ادراک نما از اهميت ویژه ای برخوردار 
است. به عبارتی درصورتی که کدهای طراحی نما توسط استفاده کننده قابل درک نباشد، ناظر نتوانسته با آن ارتباط 
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برقرار کند و درنتيجه محيط، فاقد معنی و هویت بوده و از این رهگذر حس مكان محقق نمی شود. درنتيجه در ادامه 
این پژوهش پس از بيان اهميت مقوله ادراک و معنا در طراحی نماهای شهری، به بررسی مفهوم ادراک، فرایند 
ادراک و پس ازآن اهميت معنا و رمز در درک محيط پرداخته شده است. در ادامه پس از مفهوم معنا، سلسله مراتب 
معنا و روش ها و رویكردهای بررسی معنا مورد پژوهش قرار گرفت، از ميان روش های بررسی معنا به نظر می رسد 
روش های کمی و کيفی توأمان روش مطلوب تری برای دست یابی به هدف پژوهش باشد. در فصل بعد به تفصيل 

به بررسی روش تحقيق، نحوه انتخاب نمونه موردی و معرفی نمونه ها صورت می پذیرد.

3- روش تحقیق و معرفی نمونه موردی 

3-1- مقدمه 

در این فصل از پژوهش به بررسی نحوه پژوهش، روش، تكنيک و ابزار پژوهش اختصاص دارد. به این منظور 
در ابتدا با توجه به حيطه عمل پژوهش از یک سو و حيطه نظری پژوهش از سوی دیگر، روش تحقيق بهينه معرفی 
می شود و در ادامه به صورت دقيق شيوه، تكنيک و ابزار معرفی می شوند. سپس نمونه موردی معرفی، جامعه آماری 

مشخص شده و حجم نمونه تعيين و مراحل بررسی نمونه موردی تا رسيدن به نتایج تحقيق شرح داده می شود. 

3-2- الگوواره پژوهش

قبل از انتخاب روش تحقيق و به کارگيری ابزار تحقيق، محقق باید موضوع خود را بشناسد و آن را بر یكی 
و  احمدی  )علی  تحقيق مطرح می شوند  الگوواره های  قالب  در  این مكاتب  اغلب  کند؛  استوار  از مكاتب  شناختی 
همكاران، 1382: 244(. پيش از بررسی الگوواره های تحقيق، در ابتدا در رابطه با شناخت علمی و غيرعلمی مواردی 
بيان می شود. دراین باره می توان گفت که »شناخت علمی« در مقایسه با شناخت غيرعلمی مبتنی بر روش بوده 
و روش مند1، هنجارمند2 و تبيين شده است. نقطه شروع حرکت شناخت علمی؛ نه از تجربه بلكه از نظریه است. 
بنابراین؛ شناخت علمی از ابتدا با »نظریه« آغاز می شود. به عبارتی، شناخت علمی یک شناخت روشمند است و به 
همين دليل هر چه از متد دور شویم از شناخت علمی نيز فاصله خواهيم گرفت )فكوهی، 1390(. دسته  بندی های 
مختلفی از الگوواره های پژوهش آمده است، اما به طورکلی می توان دو دسته کلی را شناسایی نمود: اثبات گرایی و 
فرا اثبات گرایی یا پسااثبات گرایی. در ادامه برای مشخص تر شدن ابعاد الگوواره های موجود، تفاوت ميان دو الگوواره 

اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی ارائه می شود. 

1. methodic
2. normative
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جدول 3-1- مقایسه ویژگي هاي اثبات گرایي در مقایسه با الگوواره فرا اثبات گرایی )شعبانی ورکی، 1384(

پارادایمویژگی هاپارادایم

اثبات گرایي

تفرید در مقابل تعميم

فرا اثبات گرایی

عينيت در مقابل ذهنيت
قطعيت در مقابل نسبيت

اثبات پذیری در مقابل ابطال گرایی
فرضيه مؤخر از مشاهده در مقابل فرضيه مقدم بر مشاهده

استدالل استقرایی در مقابل استنتاج
رویكرد پایين به باال در مقابل رویكرد باال به پایين

3-3- انواع روش تحقیق

به صورت کلي روش شناسي پژوهش را در دو دسته کلي طبقه  بندی مي کنند: پژوهش هاي کمي و کيفي. عمومًا، 
در مقابل روش تحقيق کيفی از روش تحقيق کمی سخن به ميان می آید. روش تحقيق کمی روشی قابل شمارش 
و اندازه گيری تعریف می شود و روش تحقيق کيفی روشی غيرقابل شمارش و توصيفی تعریف می گردد. سؤالی که 
در اینجا مطرح می شود، این است که »آیا رابطه کيفی-کمی یک رابطه متقابل است؟«، اگر تقابل را در اینجا به 
معنای »تضاد« در نظر گرفت، نمی توان از چنين رابطه ای سخن به ميان آورد. رابطه کمی و کيفی رابطه تضاد 
نيست، هرچند این نوع شناخت از این رابطه ذهنيتی جاافتاده است. به عبارتی، چيزی که ازلحاظ کميت خود را نشان 

می دهد، می تواند ازلحاظ کيفيت نيز خود را نشان دهد )فكوهی، 1390(.

ماهيت  تعيين کننده،  عامل  مهم ترین  دارد.  متعددي  عوامل  به  بستگي  کمي  و  کيفي  پژوهش  روش  انتخاب 
موضوع، مشكل موردمطالعه و تجربه پژوهشگر است. در اکثر موارد، به منظور افزایش روایي داخلي و روایي خارجي 
پژوهش، مي توان از هر دو نوع تكنيک هاي کيفي و کمي استفاده نمود. به عبارتی این دو روش مي تواند در مواردي 
مكمل هم باشند )نمازي، 1382(. به این معني که پژوهش های کيفی و کمی می توانند از طریق کشف )توسط 
پژوهش های کيفی( و تأیيد )توسط پژوهش های کمی( همدیگر را کامل کنند )گال و دیگران، 1380: 64(؛ بنابراین 
باوجود همه تفاوت ها، بسياری از پژوهش گران، اکنون ترکيبی از رویكردهای کمی و کيفی را برای فهم کامل پدیده 

موردبررسی خود، به کار می برند )ویمر و دومينيک، 1384: 162(.

3-3-1- تفاوت پژوهش كیفی و كمی

به پژوهش کمی1 »اثباتگر« و به پژوهش کيفی، پژوهش »فرا اثبات گرا« نيز گفته می شود. پژوهش اثبات گرا، 
ریشه در این فرض دارد، که جلوه های محيط اجتماعی، واقعيتی مستقل را تشكيل می دهند و طی زمان و موقعيت ها، 
نسبتاً ثابت  هستند. منظور از استقالل پدیده این است که واقعيت، نزد پژوهش گر اثبات گرا، عينی تلقی می شود، جدا 
از پژوهش گر وجود دارد و توسط همگان دیده می شود. به دیگر سخن، واقعيت اجتماعی وجود خارجی دارد و توسط 

1. Quantitative Research
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مشاهده گران ساخته نمی شود. برخالف پژوهش های کيفی که در آن واقعيت اجتماعی به وسيله مشارکت کنندگان در آن 
ساخته می شود. فرض بر این است؛ که واقعيت اجتماعی، به طور پيوسته و مداوم در موقعيت های محلی ساخته می شود. 
به عبارت دیگر برای پژوهش گر کيفی واقعيت یگانه ای وجود ندارد، هر ناظر و مشاهده گری واقعيت را به صورت بخشی 
از فرآیند پژوهشی خلق می کند، واقعيت مبتنی بر ذهن است و تنها با ارجاع به یک ناظر موجودیت می یابد. به عبارتی، 
پژوهش گر کمی عينيت را وجهه همت خود قرار می دهد و از داده ها جدا می ایستد، ولی پژوهش گر کيفی خود را بخش 

ناگسستنی از داده ها می داند در حقيقت بدون مشارکت فعال پژوهش گر، داده ای وجود ندارد )رحمان زاده، 1389(.

پژوهش گر اثبات گرا، دانش را از طریق گردآوری داده های عددی و مشاهده نمونه ها و سپس عرضه این داده ها 
به تحليل عددی فراهم می کند. در مقابل، پژوهش »فرا اثبات گرا«، ریشه در این فرض دارد که جلوه های محيط 
اجتماعی به عنوان تفسيرهایی به وسيله افراد ساخته می شود. این تفسيرها شكل گذرا و وابسته به موقعيت دارند. 
پژوهش گران مابعد اثبات گرا دانش را از درجه  اول از طریق گردآوری داده های کالمی با »مطالعه جدی و عمقی1« 

موارد، و عرضه این داده ها به استقراء تحليلی فراهم می آورند )گال و دیگران، 1382(.

پژوهش گران کيفی بر نوعی تفسير کل نگر تأکيد می کنند. آنان واقعيت ها و ارزش ها را به صورتی غيرقابل تفكيک 
و آميخته با یكدیگر در نظر می گيرند. از طرف دیگر پژوهش گران کمی به جای توجه بر تفسيرهای کل نگر، بر عوامل 
و متغيرهای فردی تأکيددارند. پژوهش گر کمی بر این باور است که واقعيت را می توان به مؤلفه هایش تقسيم کرد 
و با نگاه به این اجزاء،  شناختی از کل به دست آورد؛ ولی پژوهش گر کيفی بر اساس این باور، که واقعيت، کليتی 

است غيرقابل تقسيم، به بررسی کل فرآیند می پردازد )خوی نژاد، 1380(.

جدول 3-2- مقایسه ویژگی های اصلی روش های کيفی و کمی تحقيق )علی احمدی و همكاران، 1382: 249(

روش های كمیروش های كیفیعنوان مقایسه
اثبات گرایی2پدیدار شناسي1مبنای فلسفی

عيني4ذهني3نگرش به حقيقت
آزمون نظریه در مقایسه با دادهخلق نظریه از طریق دادهکارکرد اصلی
قياساستقرامنطق استنتاج
تقليل گرایی6تمام نگری5نگرش به پدیده

وابستگی کموابستگی زیادرابطه روش با زمينه تحقيق
زیاد و تصادفیکم و انتخابینمونه برداری

مستقل از همتوأممراحل نمونه برداری و تجزیه وتحليل
الزامی8خودجوش7دستيابی به نتيجه تحقيق

گام به گام و مشخصوابسته به موضوع و نامشخصفرآیند تحقيق
سنجش صحيح بودن10سنجش خطا نبودن9اعتبارسنجی

1. Intensive
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در جدول ارائه شده، تفاوت روش های کمی و کيفی آورده شد. در ادامه در ابتدا به بررسی ماهيت و ابعاد حيطه 
مفهومی و عملی پژوهش پرداخته و سپس الگوواره، روش و تكنيک بررسی موضوع مشخص خواهد شد.

3-4- بررسی ماهیت حیطه مفهومی پژوهش

همان طور که بيان گردید، حيطه مفهومی پژوهش معنا است، در تعریف معنا، این مفهوم به مقوله کيفی، سيال 
و پيچيده و درگير با عرصه فرهنگ و اجتماع معرفی شد. به عبارتی ماهيت این مفهوم غير کمی است، هرچند 

روش های کمی به منظور سنجش این مقوله کيفی ارائه شده است.

3-4-1- بررسی ماهیت حیطه عملی پژوهش

به عنوان عرصه ای  منظری شهری  نظام  از  عبارتی جزئی  به  است،  نمای شهری  پژوهش،  این  قلمرو عملی 
دوبعدی که به دید ناظر می آید. این حيطه اطالعات بصری )عينی( را به ناظر انتقال داده و واجد ارزش های زیبایی 
شناسانه هست، در روند انتقال داده های بصری آن دسته از اطالعات قابل خوانده شدن هستند که واجد رمز مشابه 
در روند انتقال اطالعات از فرستنده به گيرنده باشد، به عبارتی نمای شهری باید قابل درک بوده و واجد ماهيتی 
ذهنی هم هست. براین اساس این عرصه، واجد ماهيتی عينی و ذهنی است. در این ميان این پژوهش نه بر ابعاد 
عينی نما که مقوله تجربی است تأکيد دارد، بلكه تكيه بر ابعاد ذهنی دارد. بنابراین به جای تكيه بر روش های تحليل 

بصری و هندسی، ضرورتًا باید از روش های مرتبط با سنجش ابعاد ذهنی بهره جست.

3-4-2- تعیین الگوواره، رویکرد، روش، تکنیک و ابزار پژوهش حاضر در مرحله جمع آوری داده ها

الگوواره: با توضيحات بيان شده و با پذیرش این مفهوم از معنا، به عنوان مقوله ای سيال و واجد بار اجتماعی  •
اثبات گرایی  الگوواره  چراکه  است،  اثبات گرایی  فرا  الگوواره  پژوهش،  این  در  مقبول  الگوواره  فرهنگی،  و 

1. Phenomenologism

2. Positivism

3. Subjective

4. Objective

5. Holistic

6. Reductionism

7. Emerging

8. Forcing

9. Fascination

10. Verification
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همان طور که پيش ازاین در مقایسه با الگوواره فرا اثبات گرایی مقایسه شد، به دنبال پيش بينی دقيق و مبتنی 
بر قطعيت و عينيت گرایی در بررسی سوژه ها است که با جوهره معنا ناسازگار است. پس از تدوین مسئله 
پژوهش و مشخص شدن الگوواره تحقيق، در ادامه این بخش به معرفی رویكرد سنجش معنا، تكنيک و 

ابزار موردنياز پرداخته می شود.

رویکرد: با توجه به موارد بيان شده، به منظور سنجش معنا از ميان رویكردهای بيان شده در فصل قبل،  •
رویكردی را مورد توجه قرار داد که مناسب ترین و مطلوب ترین روش برای بررسی این مقوله بوده و از حيث 
کاربرد نيز آسان باشد. به نظر می رسد رویكردهای مبتنی بر زبان  شناسی مانند نشانه  شناسی، روشی مقبول 
ليكن سخت است. دراین بين رویكردی نمادگرایی نيز به دليل آنكه تنها معطوف به سطوح باالی معنی 
است، رویكردی نامناسب و ناکافی است. دراین بين رویكرد ارتباط غيرکالمی که به نوعی مرتبط با بررسی 

رفتار در محيط است، رویكرد مطلوب تری باشد. 

از  • می رسد  نظر  به  شد.  نام برده  کيفی  و  کمی  روش های  از  معنا  سنجش  روش های  بررسی  در  روش: 
کيفی  و  کمی  روش های  از  هم زمان  بهره گيری  شد،  ارائه  معنا  بررسی  در  که  متعددی  روش های  ميان 
انواع روش  بر اساس  باشد.  برای رسيدن به هدف پژوهش  انتخاب مطلوب تری  آميخته(،  )روش تحقيق 
این  تعریف در  اساس  )بر  قرار می گيرد  اکتشافی  آميخته  این پژوهش در دسته پژوهش  آميخته،  تحقيق 
روش پژوهشگر درصدد زمينه یابی درباره موقعيت نامعين است و به این منظور ابتدا به گردآوری داده های 
کيفی می پردازد و بنابراین در این طرح به داده های کيفی اهميت بيشتری داده می شود )سرمد و همكاران، 
1391((. به این ترتيب مبتنی بر روش کيفی و روش پيمایش تصویری، معانی محيط شناسایی شده و سنجه ها 
یا بسترهایی که حمل کننده معنا هستند شناسایی می شوند. در ادامه مبتنی بر همين روش، و مبتنی بر شيوه 
پرسش گری پرسشنامه ها تنظيم شده و به صورت کمی تحليل می شوند. نتایج این روش آميخته به محک 

گذاشتن یا رسيدن به استنتاج، از داده های اکتشافی است که با رویكرد کيفی به دست آمده اند.

تکنیک و ابزار: بر این اساس در مرحله اول به منظور شناسایی معانی و سنجه ها از روش کيفی و مبتنی  •
بر تكنيک پرسش گری و ابزار پرسشنامه های نيمه ساختاریافته استفاده می شود، جامعه آماری در این مرحله 
متخصصين هستند. در مرحله بعد بر اساس تكنيک پرسش گری و پرسشنامه ساختاریافته، داده ها جمع آوری 

خواهند شد. 

3-5- روش، تکنیک و ابزار تحلیل داده ها

مبنای  بر  که  معنی  این  به  است.  اکتشافی  و  تحليلی  روش  بر  مبتنی  پژوهش  این  در  داده ها  تحليل  روش 
روش های کمی، داده ها تحليل و اکتشاف می شوند،  نماهای شهری در تهران باید واجد چه معانی باشند، و مصادیق 
کالبدی معنا چه عواملی هستند. در مرحله بعد داده های جمع آوری شده از ناظرین با روشی تحليلی موردبررسی قرار 

می گيرند. تكنيک مورد استفاده بررسی روابط آمار تحليلی و مبتنی بر ابزارهای آماری است.
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جدول3-3- روش، شيوه، تكنيک و ابزار پژوهش

فرا اثبات گراییالگوواره پژوهش
تحلیل داده هاجمع آوری داده هامرحله پژوهش
مردممتخصصينمردممتخصصينگروه پژوهش

کمیکمیکيفیکيفیروش )كمی/ كیفی(
تحليلیتوصيفیپيمایش تصویریپيمایش تصویریشیوه

آمار تحليلیآمار توصيفیپرسش گریپرسش گریتکنیک
نرم افزار آمارینرم افزار آماریپرسشنامهپرسشنامه نيمه ساختاریافتهابزار

3-5-1- جامعه آماری پژوهش

با توجه به موارد گفته شده، مشخص می شود که:

شناسایی  • به منظور  شهری  طراحی  رشته  کارشناسان  و  نظرات صاحب نظران  حاضر،  تحقيق  اول  گام  در 
این منظور فارغ التحصيالن و حرفه مندان رشته طراحی شهری،  به  معيارها و سنجه ها استفاده می شود. 

جامعه آماری پژوهش را شكل می دهند. 

در گام دوم، ناظران فضا یا استفاده کنندگان فضا که در ارتباط مستقيم با فضا هستند و به نوعی در فرایند  •
ادراک محيط و شناخت محيطی اطالعات محيط را دریافت و بر اساس الگوواره های ذهنی تحليل می کنند،  
جامعه آماری تحقيق را شكل می دهند. نظرات این گروه، مهر تأیيدی بر اطالعات به دست آمده در مرحله 

قبل خواهند زد.

3-5-2- حجم نمونه و نحوه توزیع پرسشنامه ها

حجم نمونه که اعتبار تحقيق را مشخص می کند مبتنی بر روش های مختلفی به دست می آید. در این تحقيق 
در مرحله اول، به منظور جمع آوری داده ها، حجم نمونه ها منوط به رسيدن به تكرار نتایج در نظر گرفته شد و بدین 

ترتيب در این تحقيق از 20 متخصص طراحی شهری پرسش گری شده است.

در مرحله دوم، به منظور تعيين حجم نمونه، از فرمول زیر استفاده شده است. با توجه به اینكه حجم نمونه و 
ضریب اطمينان یک فرایند رفت و برگشتی در تعيين حجم نمونه هستند، بنابراین با داشتن یكی می توان دیگری 
را محاسبه نمود. بنابراین با در نظر گرفتن حجم نمونه به ميزان 160 نمونه فاصله اطمينان پاسخ ها محاسبه شد. 
 spd از فرمول زیر برای محاسبه نمودن ضریب اطمينان استفاده شد. در این فرمول سيگما انحراف معيار نمونه و
کوچک ترین اختالف بين یک زوج از ميانگين ها است. در این پژوهش spd برابر 0/12 و واریانس برابر 0/3025 در 

نظر گرفته شده است. بنابراین برای n=160 مقدار z، ميزان سطح اطمينان برابر  90/46% تعيين شد.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران44

2

2
2/

2 **2
spd
zn σα=

1.381.904
3025.0*4
0144.0*160

2/2/
2 =⇒== αα zz

نحوه توزیع پرسشنامه ها تصادفی بوده و در فضای منتخب توزیع شده است. درعين حال به منظور دست یابی به 
نتيجه مطلوب تر از ميان تعداد پرسشنامه ای که باید توزیع شود؛ جنسيت و رده  بندی های سنی که در پرسشنامه آمده 

است، مدنظر قرارگرفته است. 

3-5-3- ساختار كلی پرسشنامه

همانطور که پيش ازاین بيان شد، پس از انجام تحليل اکتشافی، چارچوب نظری بررسی نمای خيابانی تدوین 
گردید و درعين حال بيان شد روش تحقيق مبتنی بر روش تحليل آميخته است؛ بر این اساس به منظور دست یابی به 
نتایج قابل اتكا در این بخش در ابتدا با بهره گيری از دیدگاه های متخصصين، نتایج به دست آمده در رویكرد تحليلی 
محقق )کيفی( محک زده خواهد شد و سپس با توجه به ماهيت ذهنی و ادراکی نمای خيابانی، از دیدگاه های ناظرین 
و استفاده کنندگان فضا بهره برده خواهد شد. در ادامه ساختار کلی پرسشنامه های متخصصين و استفاده کنندگان 

فضا ارائه می شود.

با توجه هدفی از پرسشنامه متخصصين مورد توجه است، ساختار کلی پرسشنامه متخصصين به شرح زیر است:

پرسش از معانی که نمای شهری منتخب القا می کنند؛ •

سطوح معانی که نمای منتخب القا می کنند؛ •

پرسش از مصادیق کالبدی که معنا بر آن ها سوار می شود. •

ساختار کلی پرسشنامه های ناظرین به شرح زیر است:

پرسش از ویژگی های فردی؛ •

پرسش از ویژگی های حضور در فضا؛ •

پرسش از معانی القاشده توسط نماهای منتخب؛ •

پرسش از مصادیق کالبدی القاکننده معنا. •

3-5-4- انتخاب تصاویر

ازآنجاکه شيوه برخورد با موضوع پژوهش از طریق پيمایش تصویری می گذرد، انتخاب تصاویر برای تكميل 
فرایند انجام پژوهش مرحله ای بسيار مهم محسوب می شود، چراکه اساس بازسازی فضا برای پاسخ دهندگان بر 
اساس تصاویر می باشد. به این منظور در ابتدا تصاویری از محيط تهيه شد و در بررسی تصاویر، با توجه به نوع 
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کاربری های موجود در خيابان و نماهای مشاهده شده تصاویر در دو دسته  بندی کلی قرار گرفت تا در روند پژوهش 
محقق به بهترین پاسخ هدایت گردد.

3-6- معرفی نمونه موردی-خیابان شریعتی

3-6-1- معرفی اجمالی منطقه 7 شهرداری تهران

منطقه 7 یكي از مناطق واقع در پهنه مرکزي شهر تهران است که با مساحت 1540 هكتار از شمال به مناطق 
3 و 4، از جنوب به مناطق 13 و 12، از غرب به منطقه 6 و از شرق به منطقه 8 محدود است. این منطقه از شمال 
به بزرگراه رسالت از غرب به بزرگراه مدرس، ميدان هفت تير و خيابان مفتح از جنوب به خيابان انقالب، ميدان امام 

حسين )ع( و خيابان دماوند و از شرق به خيابان سبالن و خيابان استاد حسن بنا محدود مي گردد.

شكل 3-1- جایگاه منطقه 7 در مناطق 22 گانه شهرداری تهران )مهندسين مشاور فرنهاد، 1388(

3-6-2- جایگاه منطقه 7 شهرداری در ارتباط با مركز پایتخت

کالن شهر تهران در منطقه شهري تهران واقع شده است، در یک نگاه سه منطقه اصلي تهران تا تعيين چشم انداز 
کالن شهر تهران قابل تشخيص است، این سه منطقه یا حوزه شهري عبارت اند از: شهرری یا )تهران باستان(، تهران 
یا مرکز کالن شهر تهران و شميرانات، نام و نقش شرق و غرب این سه منطقه که از جنوب به شمال گسترده شده 
است، به عهده طرح راهبردي و تعيين چشم انداز تهران است. مرکز کالن شهر شامل تهران قدیم درميان حصار 
ناصري قرار دارد و توسعه جدید آن تا اراضي عباس آباد گسترش یافته است. اراضي عباس آباد با مصال بزرگ تهران 
و پادگان عباس آباد در منتهي عليه جنوبي اراضي، در پيوند با پهنه ها یا درشت دانه هایی شامل: پادگان حشمتيه، 
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دانشگاه پليس و زندان قصر و پادگان ولی عصر )عشرت آباد( )این اراضي معروف به پهنه خرم دره هستند( بهترین 
فرصت براي توسعه مرکز شهر تهران محسوب می شوند.

کالن شهر تهران به مثابه یک شهر چندهسته ای که توسط یک شبكه شطرنجي نظام ارتباطي آن شكل یافته 
یا شبكه کامل  اتوبوس، مينی بوس و تاکسی های راهي،  از  با سيستم حمل ونقل عمومي مرکب  است در ترکيب 
خطوط مترو، یا ترکيبي از این دو می تواند با یک مرکز شهر قوي اقتصادي در زمينه های مالي، تجاري و تكنولوژیكي 
همراه بارونق اقتصاد گردشگري و فضاهاي فرهنگي و محالت مسكوني معرف تاریخ و هویت مردمي باشد که در 
مسير تبادالت و تحوالت کره خاکي از جنوب به شمال و شرق به غرب هویت و فرهنگ درخشان خود را حفظ 

نموده و تكامل داده اند.

در مرکز شهر تهران، منطقه 7 تهران از غرب و جنوب با مرکز شهر در پيوند است که از شمال با شميرانات و از 
شرق با نارمک و تهران پارس همجوار مي شود و ازاین رو نشانه هاي سمبليک در پيوند با ایستگاه هاي مترو به سوی 
دماوند در شمال شرقي و شرق و به سوی توچال در شمال به عنوان دروازه های شمالي و شرقي به تهران یا مرکز 
کالن شهر، یادمان توسعه حال تهران پس از دروازه دولت و دروازه شميران معرف ورود به مرکز شهر خواهند بود، 
و از سوي دیگر بسياري از فعاليت های روزانه در این مراکز و بناها متراکم خواهند شد و به توسعه کيفي مرکز شهر 

امكان خواهند داد )مهندسين مشاور فرنهاد، 1388(.

3-6-3- سازمان فضایي منطقه 7 شهرداری تهران

مرکزي  پهنه  سطح  با  منطقه  پيوندي  هم  ممتاز  فرصت های  به عنوان  منطقه،  در  مطرح  فعاليتي  محورهاي 
تلقي شده و به عنوان نيروهاي تأثيرگذار، نيازمند توجهات ویژه می باشد که قادرند فعاليت و سرزندگي را به داخل 
امتداد دو محور مجهز شهري بهشتي و مطهري در خيابان شریعتي می باید  براین  نمایند. عالوه  منطقه هدایت 
در سازمان دهی فضایي منطقه مدنظر قرار گيرد. چراکه این دو محور شهري جزئي از استخوان  بندی فضایي پهنه 
مرکزي تهران هستند. گره هاي شاخص منطقه مانند سيدخندان و هفت تير و پيچ شميران و ... به عنوان کانون هاي 
و  مسيل ها  دهند.  سامان  حيطه عمومي  تقویت  در جهت  را  قدرتمندي  فضاهاي شهري  مي توانند  حيات شهري 
کانون هاي سبز و... و تأثيري که در ساماندهي حيات شهري و حرکت پياده در جوار خود به جا مي گذارند مي باید در 

سازمان دهی یک استخوان  بندی پایدار لحاظ شود )مهندسين مشاور فرنهاد، 1388(.
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شكل 3-2- سازمان فضایی منطقه 7 شهرداری تهران و جایگاه خيابان شریعتی 

3-6-3-1- عرصه

عرصه یک واحد فضایي– اجتماعي همگن و هم پيوند است که بر اساس نيازها، روابط، خدمات مشترک و 
مستقيم استفاده کنندگان شكل مي گيرد و به عنوان واحد پایه براي برنامه ریزی، طراحي و مدیریت شهري به کار 
مي رود. عرصه ها به یكي از اشكال زیر در الگوي توسعه مورد استفاده قرارگرفته اند: عرصه های مسكونی، عرصه های 

کسب وکار، و عرصه های ویژه داراي کارکرد عمومي و نيمه عمومي.

عرصه های مسکوني: با توجه به لزوم تعيين محالتي که بتواند مبناي برنامه ریزی طراحي و مدیریت  •
شهري قرار گيرد از شاخص هاي اجتماعي، کالبدي و کارکردي استفاده مي شود؛

عرصه های كسب وكار: این عرصه ها دربرگيرنده کليه فعاليت های تجاري و اداري و خدمات، در مقياس  •
فراتر از محله و ناحيه است. راسته های کار و فعاليت و مراکز شهري تشكيل دهنده این پهنه هستند؛

عرصه های ویژه: این عرصه ها داراي خصلت بارزي هستند و درواقع نيازمند اعمال ضوابط و مقررات  •
ویژه و یا مداخله برنامه ریزی شده در چارچوب برنامه ها و طرح هاي موضعي هستند، مانند قطعات درشت 
نظامي در منطقه که صرفًا با ارائه ضوابط و مقررات ساخت وساز و غيره نمي توان به ساماندهي و هدایت 
کنترل تحوالت کالبدي آن ها پرداخت. پهنه هاي حفاظت شده مانند پارک موزه قصر و ... )مهندسين مشاور 

فرنهاد، 1388(.
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3-6-3-2- عناصر شاخص

به دليل نقش اداري تجاري منطقه، تعداد بناهاي بلند با فعاليت هاي اداري- تجاري، خصوصًا در غرب منطقه 
زیاد هستند که از اکثر کریدورها و مناظر گسترده دید قابل رؤیت مي باشند. مناره هاي مصال و برج سپهر نشانه هایی 
هستند که فرا منطقه ای عمل مي کنند و از بسياري نقاط در معرض دید قرار دارند. اما نكته قابل توجه کمبود عناصر 
نشانه های  از  بسياري  مناسب  مكان یابی  عدم  همچنين  و  آن  شرق  ازجمله  منطقه  نقاط  از  بسياري  در  نشانه اي 
موجود است. مهم ترین نشانه هاي موجود در منطقه در امتداد شریان هاي شمالي جنوبي ازجمله شریعتي و مدرس 
و سهروردي قرار دارند. توجه به تأکيدات قائم در جهت یابی مراکز شهر و مراکز تجاري– اداري حائز اهميت است 

)مهندسين مشاور فرنهاد، 1388(.

3-6-3-3- محورها 

از مهم ترین عوامل شكل دهنده کالبد هر شهر شبكه شریاني موجود در آن می باشد. براي کنترل سرعت درون 
بافت های شهري نياز به ایجاد سلسله مراتب در نحوه قرار گيري راه ها می باشد. بنابراین نوع کاربری های مجاور راه ها 
بستگي به اهميت عبوري آن ها دارد. راه ها به تفكيک سلسله مراتب خود نقش و عملكردهاي متفاوتي در سطح شهر 
به خود می گيرند. جمعيت و فعاليت از مهم ترین عوامل تعيين کننده ساختار فضایي شهر می باشد. همچنين ميزان 
تقاضاي سفر و مطابق آن ترافيک عبوري از محورها هم با عوامل فعاليتي مرتبط هستند. با توجه به این نكته 
که سفرهاي باهدف کاري باالترین درصد سفرها را در سطح کالن شهر تهران تشكيل می دهند و منطقه 7 ازنظر 
فعاليتهاي خدماتي و اداري داراي وزن باالتري نسبت به سایر مناطق در سطح شهر مي باشد. الگوي نامتناسب توزیع 
فعاليت در سطح منطقه وجود دارد و به تبع آن تراکم ترافيكي و مشكالت افزاینده ناشي از آن در منطقه وجود دارد و 
این مسائل باعث مي شود که محورها در سطوحي باالتر از مقياس کارکردي خود فعاليت کنند. به عنوان مثال: شریان 
توزیع کننده ای چون سميه نقش شریان درجه یک را بازي مي کند یا بزرگراهي چون رسالت )بعد از پل سيدخندان به 

سمت شرق( نقش شریان درجه 1 به خود مي گيرد.

ازلحاظ سلسله مراتب دسترسي و هندسي شبكه معابر موجود در منطقه به دو دسته کلي تقسيم مي شود که 
خيابان شریعتي مرز مياني این دو بخش است. از مهم ترین اندام های شرقي- غربي منطقه خيابان های عباس آباد و 
مطهري هستند، اما متأسفانه در عمده طول آن ها ازنظر بصري کيفيت بصري شاخص و مثبتي وجود ندارد. ساختار 
معابر منطقه به گونه ای است که این منطقه را به عنوان جزئي از مرکز تهران، منطقه اي با ساختار معابر خدماتي 
و اجتماعي و نيز دسترسي قرار داده است، هرچند که به خاطر موقعيت ویژه آن در مجاورت مناطق جاذب شهر، 
تعامل نقش محورها  با  بنابراین  به خود گرفته اند.  با ساختار دسترسي آن، نقش عبوري  در بسياري مواقع، معابر 
مي بایست کاربری های متناسب با ظرفيت هرکدام و فضاهاي شهري الزم در هر مورد طراحي شود و ویژگی های 

بصري آن ها در نظر گرفته شود )مهندسين مشاور فرنهاد، 1388(.
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3-6-4- بررسی محور شریعتي  

خيابان شریعتی یا جاده قدیم شميران یكی از خيابان های مهم و طوالنی شهر تهران است که جهتی جنوبی- 
ارتباطی تهران به پهنه شميران و قصران به شمار می آید و  شمالی دارد. این خيابان به عنوان قدیمی ترین جاده 
امتداد آن در زمان قاجار، دارالخالفه را به منطقه شميران در شمال تهران متصل می کرده است. ابتدای جنوبی این 
خيابان که درگذشته )تا اواخر قاجار( دروازه شميران بوده، امروزه پيچ شميران در خيابان انقالب محسوب می شود و 
تا ميدان قدس امتداد می یابد. این خيابان عملكردهای تجاری و خدماتی در طيف وسيعی از مقياس محلی تا شهری 
را در خود جای داده است )Wikipedia.com(. خيابان شریعتی یكی از مهم ترین محورهای ساختاری شكل دهنده 

استخوان  بندی شهر تهران است که بخشی از آن در منطقه 7 شهرداری تهران قرارگرفته است. 

قلهک،  باغ  از: مجموعه ورزشی چمران،  عبارت اند  به جنوب  از شمال  این خيابان  در  برخی مكان های مهم 
بيمارستان ایرانمهر، بيمارستان مفيد، حسينيه ارشاد،  پارک شریعتی، موزه رضا عباسی، دانشگاه خواجه نصير، پارک 

اندیشه، ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و بيمارستان پاسارگاد. 

بخشی از این خيابان که در منطقه 7 واقع شده است، مرز ميانی بخش شرقی و غربی در منطقه را شكل می دهد. 
این خيابان به عنوان اصلي ترین محور شمالي جنوبي با حضور قوي در منطقه، چهره اي شهري دارد که در برخي 
نقاط فرسودگي بر آن چيره شده و سرزندگي و فعاليت را در آن تحت الشعاع قرار داده است. حضور قطعات درشت دانه 

نظامي در شرق منطقه نيز در کاهش حضور سرزنده مردم مؤثر بوده است.

همان طور که در بررسی سازمان فضایی منطقه هم بررسی شد، خيابان شریعتی نقش بسيار مهمی در شكل دهی 
به سازمان فضایی منطقه را دارد و به دليل محوریت شمالی-جنوبی آن و موقعيت قرارگيری، واجد بيش ترین هم 

پيوندی با سایر معابر بوده و نقشی تعيين کننده در سازمان فضایی منطقه دارد.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران50

شكل 3-3- کاربری ها و الگوی قطعات اطراف خيابان شریعتی )مهندسين مشاور فرنهاد، 1388(

وجود کاربري هاي متعدد اداري، تجاري، تعميرگاهي، مسكونی و... با سطح عملكردي متفاوت در این محور، 
خصلتي چندگانه به آن داده است. دو وزارتخانه دفاع و پست و تلگراف و تلفن با سطح عملكردي فرا منطقه ای در 
بخش شرقي این محور استقراریافته اند. کاربري اداري 45 درصد، کاربري تجاري 8 درصد و کاربري مسكوني 15 

درصد از سطح کاربری ها را داراست. به طورکلی برخی از ویژگی های این محور به شرح زیر است.
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جدول 3-4- بررسی ویژگی های خيابان شریعتی

توضیحاتزمینه

شهریمقياس عملكردی

شریانی درجه 2سلسله مراتب شبكه

مسكونیکاربری های غالب خيابان در بخش غربی

نظامی، اداریکاربری های غالب خيابان در بخش شرقی

غلبه باوجود اراضی متوسط و ریزدانهالگوی قطعات در بخش غربی

وجود اراضی درشت دانه الگوی قطعات در بخش شرقی

واجد فرسودگی در بخش شرقیپایداری بناها

پهنه مختلطعملكرد غالب پيشنهادی در طرح تفصيلی در ضلع غربی

پهنه خدماتی، ویژه، مختلطعملكرد غالب پيشنهادی در طرح تفصيلی در ضلع شرقی

الگوی قطعات در شرق: شكل گيری محدوده بافت های فرسوده منطقه 7 در شرق خيابان شریعتي  •
می توان علت را در تبدیل کاخ عشرت آباد و قصر، باغ ها و تفرجگاه های شاهان قاجار توسط رضاشاه دانست 
بافت شهري به دانه های ریز  این عمل شد  پادگان عشرت آباد و زندان قصر تبدیل کرد.  را به  که آن ها 
دانه ریز  یا  تقسيم شود. پالک هاي مسكوني کوچک  و درهم  تنگ  ناکارآمد، دسترسی های  نفوذپذیري  با 
مشتری های کم درآمد شهري را هدف گرفت تا باعرضه زمين در حد قدرت خرید آنان، زمين را به سرمایه 

بدل کنند و این چنين بود که بافت های شهري مذکور ناکارآمد شدند.

پایداری بافت: محدوده بافت های فرسوده منطقه 7 توسط خيابان شریعتي به دو قسمت شرقي و غربي  •
تقسيم شده است. این دو بخش داراي بافت شهري کاماًل متفاوت می باشند. شرق خيابان شریعتي داراي 

بافت شهري ناکارآمد باکيفيت نازل و پایين تر از حداقل شرایط قابل زیست انساني است. 

پهنه های  • مي توان  منطقه  عملكردي  ویژگي هاي  به  توجه  با  غربی:  بخش  در  غالب  كاربری های 
و  تجاري  پهنه  غربي،  محدوده  در  اداري  تجاري-  و  اداري  پهنه های  عنوان  تحت  را  اراضي  عملكردي 

کارگاهي در محدوده خاقاني، حوالي ميدان امام حسين )ع( و خيابان دماوند اشاره کرد. 

از  • كاربری های غالب در بخش شرقی: وجود اراضي نسبتًا وسيع با کاربري نظامي به عنوان یكي 
مشخصه های بارز این منطقه است که به طور عمده در کنار محور شریعتي واقع گردیده است. در پهنه شرقي 
خيابان شریعتي، با توجه به وجود پهنه های داراي کاربري مختلط در جنوب این قسمت اشاره نمود که داراي 
کاربري تقریبًا خالص مسكوني هستند و داراي بستر مناسب براي توسعه کاربري هاي غيرمسكونی هستند.

3-6-5- بررسی نمای خیابانی محور شریعتی از حیث معنا

تصاویر  کلی  به صورت  بخش  این  در  مردم،  و  کارشناسان  دید  از  معنا  خلق  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  از  پيش 
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انتخاب شده از محور موردبررسی قرار می گيرند. در این بررسی اجزا و عناصر نما از حيث مطلوبيت )واجد معنا و 
هویت( و نا مطلوبيت )واجد هویت دوگانه( در نمای محور ارزیابی می شوند. الزم به ذکر است که برخی از نمونه ها 
به دليل عدم انطباق با هویت غالب محور و یا به دليل آنكه قابل اتكا برای بررسی موضوع پژوهش نبوده اند، از این 
سنجش حذف شده اند. در جدول زیر مصادیق کالبدی نمای خيابانی که با توجه به هویت قالب ميدان واجد معنا 
هستند یا قابل ادراک، ارائه شده است. درعين حال به منظور تبيين بهتر موضوع، نمونه نامناسب در جداره نيز آورده 

شده است.

جدول 3-5- بررسی نمای خيابان شریعتی از حيث ابعاد ادراکی

توضیحاتنمونه نامطلوبنمونه مطلوبعناصر موردبررسی

فرم های منطبق با زمينه
تأکيد بر طراحی نما منطبق 
بر زمينه کالبدی، تاریخی و 

فرهنگی مطلوب تر است.

بازشو
طراحی هماهنگ بازشوها در 

ساختمان های مجاور مطلوب تر 
است.

ورودی
طراحی ورودی که متضمن 
تشخص الزم عملكرد بنا 

باشد، مطلوب تر است.

کنج
طراحی کنج متناسب با 

موقعيت و عملكرد تقاطع 
مطلوب تر است.
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توضیحاتنمونه نامطلوبنمونه مطلوبعناصر موردبررسی

تأکيد بر مصالح بومی مصالح
مطلوب تر است.

تزئينات
بهره مندی از تزیينات در اجرا 
نما، به منظور ایجاد تشخص و 
تمایز در بنا، مطلوب تر است.

خطوط نما
تبعيت خطوط عمودی و افقی 
نما از بناهای مجاور مطلوب تر 

است.

که  همان طور  گرفت،  قرار  توجه  مورد  نيز  نما  بصری  ویژگی های  نماها،  دقيق تر  بررسی  به منظور  ادامه  در 
پيش ازاین در فصل قبل از دید صاحب نظران بيان شد، محيط بصری در کنار محيط غير بصری، بستر بروز معنا 

است، بدین سان در ادامه ابعاد بصری در نمای خيابان شریعتی بررسی می شود.

جدول 3-6- بررسی ابعاد بصری در نمای خيابان شریعتی

توضیحاتنمونه نامطلوبنمونه مطلوبعناصر موردبررسی

خطوط نما
هماهنگی خطوط نما )عمودی 

و افقی( مطلوب تر است.

تناسبات بازشوها

رعایت تناسبات بصری 
در بازشوهای برای ایجاد 

یكپارچگی بصری مطلوب تر 
است.
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توضیحاتنمونه نامطلوبنمونه مطلوبعناصر موردبررسی

تزئينات
وجود حدی از تزئينات در نما 

مطلوب تر است.

وجود عناصر سبز و طبيعی در عناصر سبز و طبيعی
نما مطلوب تر است.

سطوح شفاف و کدر
رعایت تناسب بين سطوح 

کدر و شفاف در نما مطلوب تر 
است.

مصالح
وجود تنوع مصالح در عين 

جلوگيری از اغتشاش 
مطلوب تر است.

بهره مندی از تنوع رنگی در رنگ
نما مطلوب تر است.

پيوستگی جداره

وجود پيوستگی در نمای 
خيابان باعث افزایش جذابيت 
بصری و حس محصوریت 

می شود.
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توضیحاتنمونه نامطلوبنمونه مطلوبعناصر موردبررسی

عناصر الحاقی به نما

عدم توجه و اضافه کردن 
بدون طراحی الحاقات به نما 
باعث کاهش کيفيت بصری 

نما می شود.

نمای جانبی ساختمان

عدم توجه و طراحی نمای 
جانبی ساختمان باعث کاهش 
کيفيت بصری نمای خيابان 

می شود.

3-7- جمع  بندی

در این بخش از پژوهش متدولوژی تحقيق تبيين شد، به این ترتيب شيوه، تكنيک و ابزار پژوهش در مراحل 
جمع آوری و تحليل داده ها بيان گردید. درعين حال جامعه آماری، حجم نمونه و روش توزیع پرسشنامه ها تدوین شد. 
سپس به معرفی نمونه موردی پژوهش پرداخته شد و جایگاه کلی این محور در سازمان فضایی منطقه 7 و شهر 
تهران و ویژگی های کلی خيابان بيان شد و به صورت اجمالی ابعاد ادراکی نمای خيابان شریعتی بررسی و ارزیابی 

گردید.

4- تحلیل داده ها و ارائه پیشنهاد ها

4-1- مقدمه

در این فصل از پژوهش به تحليل داده های به دست آمده از آرا کارشناسان و ناظران خواهيم پرداخت. این داده ها 
بر اساس انتظاری که از هر پرسشنامه می رود در قالب آمار توصيفی و تحليلی بررسی می شوند و پس شناسایی 

سنجه ها و شاخص ها، در مرحله بعد راهبردهای مدیریتی به منظور خلق نماهای واجد معنا و هویت ارائه می شود. 

4-2- تحلیل پرسشنامه كارشناسان

در این بخش داده های پژوهش تحليل می شوند، پيش از تحليل داده ها در ابتدا توضيح مختصری در رابطه با 
روند انجام این فرایند آورده می شود. در ابتدا تصاویری که از خيابان گرفته شد، به سه دسته کلی توسط محقق 
تقسيم گردید. در مرحله بعد تصاویر در اختيار کارشناسان طراحی شهری قرار گرفت و خواسته شد تا ضمن مشخص 
کردن تصاویری که واجد اولویت از حيث معناداری در هر سه دسته هستند، جدول مرتبط با تصویری که در اولویت 
قرار دارد را تكميل نمایند. این جداول چند موضوع کلی را مورد هدف قرار می داد، شناسایی عناصر کالبدی که 
به نوعی معنا بر آن ها سوار می شود؛ شناسایی رمزی که در هر عنصر قرار دارد، یا دليل انتخاب عنصر کالبدی؛ انواع 
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معانی قابل انتقال در تصاویر انتخاب شده.

را شكل  ناظرین  پرسشنامه های  تدوین  زمينه  توسط محقق،  انجام شده  تحليل های  کنار  در  پرسشنامه ها  این 
پرسشنامه های  تعداد  اساس  بر  به این ترتيب  می شد.  تكميل  پرسشنامه  اتكایی  قابل  تعداد  باید  بنابراین  می دهد. 
قابل اتكا در تكنيک دلفی حداقل باید 12 پرسشنامه تكميل می شد؛ درعين حال تكرار داده ها نيز مورد توجه قرار 
گرفت و بر این اساس 20 پرسشنامه توزیع و تكميل شد. در ابتدا در جدول زیر تصاویر انتخابی آورده می شود و 
در ادامه تحليل های به دست آمده از تكميل پرسشنامه ها ارائه خواهد شد. ویژگی های کلی تصاویر گروه اول، دوم و 

سوم به شرح زیر است.

تصاویر گروه 1: 

ارتفاع کمتر از 4 طبقه؛ •

نمای ساختمان ها نشان دهنده کاربری بنا نيست؛ •

اختالط کاربری در بنا؛ •

و فاقد سبک معماری. •

تصاویر گروه 2:

ساختمان های با ارتفاع کمتر از 4؛ •

عملكرد مختلط؛ •

و واجد سبک معماری با هویت. •

تصاویر گروه 3:

ساختمان بلندمرتبه و بزرگ مقياس؛ •

واجد کاربری های غيرمسكونی و بعضًا ویژه؛ •

و واجد سبک معماری. •
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جدول 4-1- دسته  بندی تصاویر منتخب نماها

تصاویر منتخب در هر گروهدسته  بندی

ول
ه ا

رو
ر گ

اوی
ص

ت

 

تصویر 1         تصویر 2             تصویر 3          تصویر 4

وم
ه د

رو
ر گ

اوی
ص

ت

 

تصویر 1         تصویر 2             تصویر 3          تصویر 4

وم
 س

وه
گر

یر 
صاو

ت
تصویر 1         تصویر 2             تصویر 3          تصویر 4

4-2-1- شناسایی مصادیق كالبدی، متغیرها و معانی در بدنه خیابانی

در جدول زیر اولویت انتخاب تصاویر در هر دسته آورده شده است، متخصصين برای هر یک از نماهای منتخب 
جداول مربوطه را تكميل کرده اند که نتایج آن ها در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 4-2- اولویت  بندی تصاویر در گروه های مختلف

تصویر 4تصویر 3تصویر 2تصویر 1دسته  بندی
اولدوماولسومنماهای گروه اول
اولاولدومدومنماهای گروه دوم
دومسوماولاولنماهای گروه سوم

نتایج بررسی ها که در جدول زیر آمده است، نشان می دهد چه عنصری در هر گروه از نماها، بستر کالبدی بروز 
معنا است و هم چنين چه معانی را منتقل می کند. بررسی ها حاکی از این موضوع است که برخی از عناصر در هر سه 
دسته در بروز معنی مؤثر هستند، ليكن معانی منتقل شده با توجه به تفاوت ماهوی گروه ها، دارای تفاوت بيشتری است.
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جدول 4-3- شناسایی مصادیق کالبدی،رمزها و انواع معانی در تصاویر گروه های مختلف

انواع معانی قابل انتقال دلیل انتخاب عنصر معناعنصر واجد معنا
ساختمان

تصویر گروه 
اول

فرم پنجره، توالی و تكرار فرم، اندازهبازشو )پنجره(

عدم آرامش، غيرفرهنگی، ناپایدار، 
نازیبا، متضاد با زمينه، مغشوش، غير 

هماهنگ، کسل کننده

یكنواختی، نبود تنوع، رنگمصالح
نوع کاربریکاربری بنا

تنوع در اندازه، عدم تناسب در رنگ و فرموجود تابلوها 
ایجاد هماهنگی، ایجاد حس تداومغلبه خطوط افقی

قابل رؤیت بودن، بر هم زدن ترکيبوجود عناصر الحاقی
ساده، فاقد الگوی مناسبفرم بازشوها
شفافيت، درون گراییطبقه همكف

تصویر گروه 
دوم

واجد الگوی هویت بخش، فرم پنجره، نوع طراحی، بازشو )پنجره(
ایجاد ریتم افقی، محصوریت مطلوب

آرامش، قدمت، محلی بودن، 
زیبایی، درون گرایی، هویت، 

هماهنگی، سكونت، احساس امنيت، 
حریم، خاطره انگيز، باروح

 رنگ، ترکيب و تنوع در رنگمصالح
جذابيت، هویت بخشی، طراوتفضای سبز

القای الگوی سنتیتزئينات
فرمخط بام

ایجاد تنوع در نما، ایجاد سایه و روشنعقب نشستگی و جلوآمدگی
فرم، تزیينات، هماهنگیمحافظ بازشو

یادآور فرم سنتی، ایجاد اشراف به محيطتراس

تصویر گروه 
سوم

فرم پنجره، تناسبات خاص و تكرارشوندهبازشو )پنجره(

تاریخی گری، زیبایی، هویت، 
هماهنگی، کاربری اداری، پایداری 
و ایمنی، مدرن، واجد نظم، جالب، 
خاطره انگيز، اقتصادی و کارآمدی،

مصالح یكدست، رنگ، جنس )پایدار(مصالح
هماهنگ یا متمایز شوندهخط بام، طبقه آخر

تسلط، منطبق با عملكردفرم بنا
کارکرد ویژه، غيرمسكونیکاربری و فعاليت

فرم، مصالح، مثابه جزئی از نما و نه الحاق شونده به آنسایبان

هماهنگی و تكرار، فرم، جلو نشستگی، جنس مصالح، بالكن
اندازه

ایجاد تنوع، ایجاد سایه و روشنپيش آمدگی
غلبه، القای فرم پویاخطوط افقی

القای فرم پایدار و ایستاخطوط عمودی
پویایی و ایستاییترکيب خطوط عمود و افق

4-3- تحلیل پرسشنامه ناظرین 

در این بخش از پژوهش، بر اساس نتایج به دست آمده از بخش قبل، پرسشنامه ناظرین و استفاده کنندگان فضا 
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تنظيم شد و در فضا توزیع گردید. به منظور تكميل پرسشنامه ها تصاویری منتخب از نما در کنار پرسشنامه ها توزیع 
شد. الزم به ذکر است که تصاویری که در مرحله قبل در اولویت های پایين ازنظر کارشناسان قرارگرفته بودند، 
حذف شدند. بدین ترتيب تصاویر شماره 1و 3 از گروه اول و تصویر شماره 3 از گروه سوم از نمونه های ارائه شده به 

ناظرین حذف شدند.

4-3-1- بررسی ویژگی های فردی پاسخ دهندگان

در اینجا پيش از ارائه تحليل آماری، بررسی کلی در رابطه با ویژگی های فردی پاسخ دهندگان آورده شده است. 
این ویژگی ها مبتنی بر جنسيت، سن، شغل، ميزان تحصيالت، رشته تحصيلی است.

الزم به ذکر است به منظور توزیع مناسب پرسش ها، سعی شد که پرسشنامه ها ميان زنان و مردان به صورت مساوی 
توزیع و تكميل گردد، در جدول ارائه شده درصد تعداد زنان و مردان مشارکت کننده در تكميل پرسشنامه را نشان می دهد.

بررسی پاسخ ها نشان می دهد که حدود 70 درصد از مشارکت کنندگان در تكميل پرسشنامه را جوانان به خود 
اختصاص داده اند و مابقی بزرگ سال بوده اند. 

بررسی پاسخ ها نشان می دهد که ميزان تحصيالت مشارکت کنندگان در تكميل پرسشنامه، بيشتر دیپلم و زیر 
دیپلم بوده است و بيش از نيمی از پاسخ دهندگان دارای تحصيالت ليسانس و باالتر از آن هستند. 

تعداد  تقریبًا  که  داد  نشان  بررسی ها  گرفت.  قرار  موردبررسی  نيز  پاسخ دهندگان  تحصيلی  رشته  ادامه،  در 
پاسخ دهندگان به پرسشنامه به صورت نسبتًا یكسان در رشته های ریاضی، تجربی و هنر دانش آموخته بوده اند.

در ادامه شغل پاسخ دهندگان موردبررسی قرار گرفت؛ به جز تعدادی از پرسش شوندگان که دراین باره، پاسخی 
نداده اند، شغل پاسخ دهندگان مشتمل بر دانشجویان، کارمندان و شغل آزاد بوده است. 

جدول 4-4- ویژگی های فردی مشارکت کنندگان

درصدویژگی فردی

جنسيت
مردزن

%49%51

سن
بزرگ سالجوان
%67%33

ميزان تحصيالت
کار شناسی ارشدکار شناسیدیپلم و زیر دیپلم

%48%23%29

رشته تحصيلی
سایرانسانیتجربیهنرفنی
%33%36%27%3%1

شغل
سایرآزادکارمنددانشجو

%28%23%41%8
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4-3-2- بررسی ویژگی های حضور در فضا

در این بخش ویژگی های حضور پاسخ دهندگان بر اساس معيارهای مختلف بررسی شده است. 

بررسی ها نشان می دهد، حدود 20 درصد از پاسخ دهندگان در طول هفته به فضا مراجعه می کنند و در این گروه، 
حدود 40 درصد از پاسخ دهندگان به صورت روزانه به فضا مراجعه می کنند. 

بررسی مدت حضور به عنوان شاخص دیگر، که بررسی ميزان حضور استفاده کنندگان در فضا می پردازد، نشان 
می دهد که حدود 70 درصد پاسخ دهندگان بيش از چند ساعت در فضا حضور دارند. 

در ادامه هدف از حضور موردبررسی قرار گرفت؛ پاسخ ها نشان می دهد که بيش از نيمی از پاسخ دهندگان باهدف 
شغلی در فضا حضور دارند، حدود 40 درصد باهدف کار اداری به عنوان دومين هدف از مراجعه به فضا در فضای 

خيابان حضور می یابند. 

جدول 4-5- جدول ویژگی های حضور در فضا

درصدویژگی های حضور پذیری در فضا

ميزان مراجعه به خيابان
ماهيانههفتگیچند روز در هفتهروزانه

%43%8%11%38

مدت ماندگاری در فضا
چند ساعت2-3 ساعتکمتر از یک هفته

%17%14%69

هدف از حضور
سایرخریدکار اداری شغلی

%51%37%4%8

4-3-3- بررسی معانی القاشده در نمای خیابانی و تأثیرگذاری آن ها بر خلق نماهای واجد معنا

اختيار  در  تصویر  به صورت  که  ارزش  واجد  نماهای  در  القاشده  معانی  دیگر،  مهم  پرسش  به عنوان  ادامه  در 
پرسش شوندگان قرار داده شده بود، موردبررسی قرار گرفت. نتایج بررسی در قالب آمار توصيفی و اکتشافی در جدول 

زیر آمده است.

آمار توصیفی: نتایج مربوط به معانی القاشده توسط نماهای باارزش یا واجد اولویت در جدول آورده شده است. 
همان طور که مشاهده می شود نمای خيابان شریعتی بر اساس نتایج به دست آمده، در طيف پاسخ زیاد و خيلی زیاد 
واجد معانی: پایداری، زیبایی، درون گرایی، هویت، باروح، در ارتباط با تاریخ، بيانگر، ایمن، مدرن و کارآمد است. این 
در حالی است که در ارتباط با القای معانی چون: آرامش، هماهنگی با زمينه، وحدت و قدمت، پاسخ استفاده کنندگان 
در طيف پاسخ های کم و خيلی کم قرارگرفته است. در ارتباط با برخی دیگر از انواع معانی مانند فرهنگی، جذاب و 

خاطره انگيز نمی توان نظر قطعی ارائه نمود.

آمار اكتشافی: یكی دیگر از نتایجی که در جدول زیر آمده است در ارتباط با بررسی وجود رابطه معنی دار 
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ميان انواع معنی القاشده توسط نما و پرسش کلی واجد هویت بودن نما است. بررسی آزمون گاما نشان می دهد از 
ميان معانی القاشده، معانی زیر با واجد هویت بودن به عنوان متغير وابسته رابطه معنی داری دارد، به این معنی که 

درصورتی که بنا واجد این معانی باشد، با هویت و واجد معنا نيز ارزیابی می شود.

فرهنگی یا بومی بودن؛ •

پایدار بودن؛ •

هماهنگی با زمينه؛ •

هماهنگی و وحدت؛ •

جذاب و مهيج بودن؛ •

واجد قدمت بودن؛ •

خاطره انگيزی؛  •

تاریخی گری؛ •

و بيانگر بودن. •

جدول 4-6- معانی القاشده در نماهای واجد ارزش و تأثيرگذاری آن ها بر خلق نماهای واجد معنا در خيابان شریعتی

وجود رابطهمیزان معنی داریخیلی كمكمزیادخیلی زیادمعانی

-250.801%35%23%17%ایجاد حس آرامش

150.135%36%28%21%فرهنگی یا بومی

200.081%13%35%32%پایدار

-210.213%17%43%19%زیبا

220.114%41%21%16%هماهنگ با زمينه

160.012%38%22%24%واجد هماهنگی

170.032%32%28%23%جذاب و مهيج

280.068%37%21%14%واجد قدمت

-210.371%28%33%18%درون گرایی

--18%24%37%21%واجد هویت

310.075%18%29%22%خاطره انگيز

-250.237%14%35%26%باروح
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وجود رابطهمیزان معنی داریخیلی كمكمزیادخیلی زیادمعانی

180.104%18%33%31%در ارتباط با دوره تاریخی )تاریخی گری(

180.100%8%46%28%بيانگر نوع کاربری

-70.302%8%51%34%ایمن

-170.682%11%45%27%مدرن

-260.518%17%49%8%کارآمدی

4-3-4- شناسایی بسترهای كالبدی بروز معنا و تأثیرگذاری آن ها بر خلق نمای شهری واجد معنا

در ادامه به منظور شناسایی بسترهای کالبدی ها بروز معنا در نمای خيابانی، جدول زیر تدوین شده است. در ادامه 
آمار توصيفی و اکتشافی در ادامه ارائه می شود. نتایج آمار توصيفی نشان دهنده جهت پاسخ ها به سمت زیاد یا کم 

است و نتایج آمار اکتشافی، نشان می دهد کدام یک از بسترهای کالبدی بر خلق معنا تأثير دارند.

آمار توصیفی: نتایج آمار توصيفی نشان می دهد فرم ساختمان، ارتفاع بنا، عقب نشستگی و جلوآمدگی،  •
الحاقی، فضای سبز و  تابلو، عناصر  الگوی طبقه آخر، مصالح،  بازشو، خط آسمان،  بازشو، محافظ  بالكن، 
تزیينات از ميان بسترهای کالبدی شناسایی شده، از دید ناظرین به صورت زیاد و خيلی زیاد بر خلق نمای 
واجد معنا تأثير دارند. در این ميان عناصری مانند ورودی، خطوط عمودی و ترکيب خطوط عمودی و افقی 
ازنظر استفاده کنندگان تأثير کمی بر خلق معنی نمای خيابانی دارند. درعين حال در ارتباط با سایبان بازشوها، 

خطوط افقی و کاربری بنا و تأثير آن ها بر خلق معنی، نمی توان نظری قطعی داد.

آمار اكتشافی: بررسی رابطه ميان بسترهای کالبدی به عنوان متغير مستقل و واجد معنا تلقی شدن نما  •
به عنوان متغير وابسته بررسی گردید. نتایج بررسی نشان می دهد ميان عناصر زیر و متغير وابسته رابطه 

معنی داری وجود دارد، به این معنی که این عناصر می توانند زمين های برای بروز هویت و معنا باشند.

فرم ساختمان؛ •

ارتفاع بنا؛ •

بالكن؛ •

بازشو؛ •

سایبان بازشو؛ •

محافظ بازشو؛ •

خط آسمان؛ •
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غلبه خطوط افقی بنا؛ •

غلبه خطوط عمودی بنا؛ •

مصالح؛ •

تابلو؛ •

فضای سبز؛ •

تزیينات؛ •

و کاربری بنا. •

جدول 4-7- شناسایی بسترهای کالبدی بروز معنا و تأثيرگذاری آن ها بر خلق نمای شهری واجد معنا

وجود رابطهمیزان معنی داریخیلی كمكمزیادخیلی زیادعناصر نما
130.047%8%23%56%فرم ساختمان

220.102%7%46%25%ارتفاع بنا
-120.0691%14%41%33%عقب نشستگی و جلوآمدگی

220.007%16%43%19%بالكن
-150.947%46%26%13%ورودی
130.068%12%57%18%بازشوها

240.174%29%35%12%سایبان بازشوها
160.092%13%48%23%محافظ بازشو
220.028%16%54%8%خط آسمان

-130.241%27%36%24%الگوی طبقه آخر
110.158%41%34%14%غلبه خطوط افقی بنا

40.106%52%28%16%غلبه خطوط عمودی بنا
-140.258%49%22%15%ترکيب خطوط عمود و افق

210.049%8%19%52%مصالح
180.179%24%37%21%تابلو

-80.358%36%38%18%عناصر الحاقی
80.009%7%53%32%فضای سبز
130.176%32%39%16%تزیينات

380.041%14%27%21%کاربری بنا

ــا و میــزان  ــر خلــق نمــای خیابانــی واجــد معن 4-3-5- شناســایی معیارهــا و متغیرهــای مؤثــر ب
تأثیرگــذاری آن هــا

خواهيم  متغيرهایی  شناسایی  به  اکتشافی  و  توصيفی  آمار  از خالل  نيز  بخش  این  در  قبل  بخش های  مانند 
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پرداخت که بسترهای کالبدی را متمایز می کنند و زمينه ساز معنا و هویت در نما می شوند، نتایج این بررسی ها در 
ادامه ارائه شده است.

آمار توصیفی: بررسی ها نشان می دهد در ارتباط با مصالح: رنگ و جنس مصالح؛ در ارتباط با بازشوها:  •
الگوی هویتی، اندازه بازشو، تكرار و ریتم بازشو، در ارتباط با فضای سبز: تراکم و نوع؛ در ارتباط با تزیينات: 
نوع و ميزان آن؛ در ارتباط با خط بام: هماهنگ، متنوع و جلوآمده؛ در ارتباط با بالكن: جلوآمده، فرم بالكن، 
اندازه، مصالح مورد استفاده؛ در ارتباط با سایبان: فرم؛ استفاده از عناصر و المان های هویتی و ميزان شفافيت 
بنا از دید ناظرین بر خلق بنای واجد معنا به صورت زیاد و خيلی زیاد تأثير دارند. در مقابل تنوع مصالح، تنوع 
در فرم بازشوها، رنگ تزیينات، هم ترازی خط بام، ارتفاع بالكن و هم ترازی بالكن از دید ناظرین به صورت 
کم و خيلی کم در خلق نمای واجد هویت تأثير دارند. در این ميان در ارتباط بافرم بازشو و مصالح سایبان 

و تأثيرگذاری آن ها بر خلق معنا نمی توان نظری قطعی ارائه داد.

آمار اكتشافی: نتایج آزمون گاما نشان داد از ميان متغيرهای مؤثر بر خلق نمای خيابانی به عنوان متغير  •
مستقل، و واجد معنا بودن به عنوان متغير وابسته، رابطه معناداری ميان عناصر زیر و خلق نمای معنا وجود 

دارد. به عبارتی با تكيه بر این عوامل در طراحی می توان به خلق نمای واجد معنا دست یافت.

مصالح: رنگ و جنس؛ •

بازشو: فرم بازشو و الگوی هویتی؛ •

فضای سبز: تراکم و نوع فضای سبز )جداره سبز(؛ •

تزیينات: نوع؛ •

خط بام: متنوع و جلوآمده؛ •

بالكن: جلوآمده، فرم، مصالح مورد استفاده؛ •

سایبان: فرم؛ •

و استفاده از عناصر و المان های هویتی. •
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جدول 4-8- شناسایی معيارها و متغيرهای مؤثر بر خلق نمای خيابانی واجد معنا و ميزان تأثيرگذاری آن ها

وجود رابطهمیزان معنی داریخیلی كمكمزیادخیلی زیادعنصر

مصالح
70.001%8%54%31%رنگ مصالح
160.129%18%29%37%جنس مصالح
-200.261%38%33%9%تنوع مصالح

بازشو

170.015%32%12%39%فرم بازشو
80.000%16%34%42%الگوی هویتی
-100.590%35%39%16%اندازه بازشو

-19.0285%24%42%25%تكرار و ریتم در بازشوها
-50.741%51%26%18%تنوع در فرم بازشوها

فضای سبز
240.135%12%43%21%تراکم

نوع
-120.491%32%37%19%گلدان

140.092%9%46%31%جداره سبز

تزیینات
80.147%27%42%23%نوع

-210.416%17%46%16%ميزان تزیينات
-220.826%46%24%8%رنگ

خط بام

-180.086%16%40%26%هماهنگ
290.153%16%41%14%متنوع

60.108%32%39%23%جلوآمده
-140.750%57%24%5%هم تراز با کل بنا

بالکن

-70.247%47%33%13%هم تراز
160.142%12%45%27%جلوآمده

-180.327%42%32%8%ارتفاع بالكن
120.12%15%41%32%فرم بالكن

-240.604%12%38%26%اندازه
210.182%12%47%20%مصالح مورد استفاده

سایبان
-230.409%26%33%14%مصالح

170.148%21%39%23%فرم
210.009%14%38%27%استفاده از عناصر و المان های هویتی

ــا )غلبــه ســطح شیشــه  میــزان شــفافیت بن
بــه كل بنــا(

%21%46%14%190.357-

4-4- ارائه راهکار و نتیجه گیری

در این بخش بر اساس داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها تحليل شد، تحليل ها در دو بخش ارائه شد، آمار 
توصيفی و تحليلی. 
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نتایج پرسشنامه متخصصين نشان داد چه مصادیق کالبدی و چه متغيرهایی در القای معنا در نمای خيابانی تأثير 
دارند. درعين حال از خالل بررسی ها مشخص شد هر گروه از نما چه معانی را انتقال می دهد. در ادامه بر اساس 
جمع  بندی از نتایج به دست آمده در این بخش، پرسشنامه ناظرین تدوین و توزیع و تكميل گردید، نتایج بررسی ها که 

اصول کلی در طراحی و ساماندهی نمای شهری را نشان می دهد، در ادامه آورده می شود.

4-4-1- ارائه مالحظات كلی طراحی نمای واجد معنا

معانی القاشده توسط نمای شهری •

از طراحی مورد  با مقياس شهری در تهران ضروری است، شيوه ای  در طراحی و بازطراحی نماهای خيابانی 
استفاده قرار گيرد که معانی زیر را القا نماید. به عبارتی هر چه نمای شهری در القای معانی زیر موفق تر باشد، از 

دید ناظرین بيشتر واجد معنی و هویت است.

نمای شهری باید واجد مصادیق یا متغيرهایی باشد که فرهنگی بودن نما یا بومی بودن نما را القا نماید.  •
بدین ترتيب استفاده از مصادیق غيرفرهنگی و بومی، از ادراک نما توسط ناظرین می کاهد.

نمای شهری باید پایدار باشد، مفهوم از پایداری استفاده از فرم و مصالحی است که حس دوام و پایداری  •
را القا می کند.

هماهنگی نمای طراحی شده با زمينه و بستر و سایر نماها در ادراک پذیری نما تأثير دارد. •

تنظيم حجم  • در  پيچيدگی،  و  تنوع  واجد  نمای  طراحی  از  ممانعت  و  نما  طراحی  در  وحدت  و  هماهنگی 
اطالعات و ادراک پذیری نما تأثير دارد.

نماهایی که واجد قدمت هستند و به نوعی در ارتباط با یک دوره تاریخی هستند، نسبت به نماهایی که فارغ از  •
سبک با الگوی اقتصادی و به تبعيت از اهداف اقتصادی و کارکردی شكل می گيرند، خواناتر ارزیابی می شوند.

نماهایی که در اجزا یا کليت به تداعی های ذهنی ارتباط می یابند و خاطره ساز هستند، بامعناتر تلقی می شوند. •

ارتباط نما و ساختمان به یک دوره خاص از معماری و یا واجد سبک بودن، آن را در ذهن مردم خواناتر  •
می کند.

نمای ساختمان باید به شيوه طراحی شود که معانی صریح و کارکردی را انتقال دهد، به عبارتی در وهله  •
اول نوع کاربری بنا از نوع نما مشخص گردد.

مصادیق کالبدی نما و متغيرهای مؤثر بر ادراک آن ها  •

در بخش قبل بيان شد نمای خيابانی باید چه معانی را القا نماید تا واجد معنی و قابل ادراک باشد، در این بخش 
بيان می شود، بی شک این معانی به گفته لنگ و لينچ بر محيط کالبدی سوار می شوند. بررسی ها نشان داد از ميان 
مجموعه عناصری که در مبانی نظری به دست آمد و سپس با تحليل از پرسشنامه متخصصان تكميل گردید، از 
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دید ناظران تعدادی از آن ها که در ادامه آورده می شود، در ارتباط مستقيم با القای معنا و ادراک پذیری نما هستند. 

فرم ساختمان تأثير بسزایی در انتقال هویت و معنا دارد، بنابراین این عنصر نقشی مهم در القای معنا و  •
ادراک پذیری دارد. فرم ساختمانی مطلوب، فرمی است که واجد کدهای رمزگشا باشد.

ارتفاع بنا نيز در ادراک پذیری تأثير دارد، به منظور شناسایی ارتفاع مطلوب باید، نظرات استفاده کنندگان و  •
ناظرین هر فضا را مدنظر قرارداد.

طراحی بالكن در القای معنی نمای خيابانی تأثير دارد. متغيرهایی که در طراحی بالكن باید به آن ها توجه  •
نمود عبارت اند از: فرم، مصالح مورد استفاده و جلوآمدگی بالكن که به ایجاد تنوع در نما منجر می شود.

در طراحی  • متغيرهایی که  دارد،  معنا  در خلق  زیادی  تأثير  خيابانی  نمای  به عنوان سطوح شفاف  بازشوها 
بازشوها باید در نظر گرفت، به شرح زیر هستند: فرم بازشو و الگوی هویتی در طراحی بازشو.

عناصر دیگری که در طراحی بازشو نقش دارند نيز در واجد معنا بودن این عنصر تأثير دارند، این عناصر  •
عبارت اند از: سایبان و محافظ بازشو.

خطوط نما نيز در القای معنی تأثير دارند این خطوط مشتمل بر خط آسمان، غلبه خطوط افقی و عمودی بنا  •
هستند. درعين حال الزم به ذکر است که متغيرهای که نحوه طراحی این خطوط را تحت تأثير قرار می دهند و 
در القای معنی مؤثر هستند عبارت اند از: تنوع و جلوآمدگی خط بام که به خلق خط آسمان متنوع منجر می شود.

مصالح نما در کنار پوشانندگی نما واجد ارزش های بيانگر بوده و در القای معنی مؤثر هستند. متغيرهایی که  •
در انتقال معنی توسط مصالح تأثير دارند عبارت اند از: رنگ و جنس مصالح.

تابلوهای الحاقی به نماها یا تابلوهای سر در مغازه ها در طبقات هم کف تأثير بسياری در انتقال معنی دارند.  •
بی شک اندازه، رنگ، نوشته و موقعيت آن ها در ادراک پذیری نماها تأثير دارد.

تزیينات در نما نيز در ادراک نمای خيابانی تأثير دارد، در این ميان نوع تزیينات به کاررفته در نما مهم و  •
واجد اهميت است.

فضای سبز عنصری محيطی است که در تلفيق با عناصر کالبدی تأثير بسياری در خوانش پذیری نما و  •
خلق معنی دارد. متغيرهای مرتبط با فضای سبز که در انتقال معنی تأثير دارند. عبارت اند از: تراکم فضای 

سبز و استفاده از جداره های سبز.

کاربری بنا نيز می تواند در خلق معنی تأثير داشته باشد به عبارتی کارکرد اولين سطحی معنا را در برمی گيرد.  •
بدین ترتيب نوع کاربری در فرم، طراحی نما را تحت تأثير قرار می دهد.

استفاده از عناصر و المان های هویتی نيز در القای معنی تأثير دارد، بدین ترتيب شناسایی عناصر هویتی در  •
نماها و بهره گيری از آن ها در طراحی می تواند در انتقال معنی تأثير داشته باشد.
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4-1-2- تدوین راهنمای طراحی نمای خیابانی واجد معنا

در این بخش از پژوهش راهنمای طراحی شهری نماهای خيابانی واجد معنا تدوین می شود. الزم به ذکر است 
که راهنمای طراحی به عنوان یكی از اسناد هدایت طراحی شهری، از ماهيتی توصيه ای برخوردار است؛ به عبارتی 
در این سند طراحی، مواردی که توصيه می شود و یا باید از انجام آن اجتناب گردد در قالب عباراتی ارائه می شود. 

در ادامه در رابطه با مهم ترین عناصری که در ادراک نمای خيابانی تأثير دارند، راهنمای طراحی آورده می شود. 

جدول 4-9- راهنمای عام طراحی نمای خيابانی واجد معنا

صر 
عنا ما
ن

راهنمای طراحی
صر 

عنا ما
ن

راهنمای طراحی

رم
ف

ترکيب فرم بنا با سایر عناصر نما به منظور ایجاد فرم مطلوب الزم است.

كن
بال

بالكن ها به گونه ای طراحی شود که ظرفيت ایجاد پوسته های 
سبز را فراهم آورد.

پوسته های سبز  ایجاد  باید طراحی شود، که ظرفيت  به گونه ای  بنا  فرم 
را افزایش دهد.

درصورتيكه امكان استفاده از بالكن بناهای موجود برای ایجاد 
تراس های سبز وجود دارد، از این امكان به خوبی استفاده شود.

ایجاد حد مطلوبی از تناسبات بين عرض و ارتفاع توده ضروری است )از 
ایجاد توده های ساختمانی با نسبت عرض به ارتفاع که در بعد بصری و 

ادراکی نامتعارف به نظر می رسند جلوگيری شود(.

فرمی  تنوع  ایجاد  برای  بالكن  متنوع  گونه های  از  استفاده 
توصيه می شود.

در مقابل نماهای صاف، ایجاد فرم هایی که با ترکيب جلوآمدگی و عقب 
نشستگی از ایجاد نماهای یكنواخت جلوگيری می کنند، پيشنهاد می شود.

از  پيشنهاد می شود  بهار،  برای حفظ هویت موجود در محور 
الگوی بالكن های موجود استفاده شود.

در  باشد که  به شكلی  باید  بناهای مجاور  عقب نشستگی و جلوآمدگی 
پيوستگی بصری اختالل ایجاد نكند.

تأسيسات  نصب  برای  مكانی  به عنوان  بالكن  از  استفاده 
به خصوص تأسيسات خنک کننده ممنوع است.

نحوه قرارگيری توده در قطعه باید به گونه ای باشد که در پيوستگی کل 
نمای محور اختالل ایجاد نكند.

جان پناه  لبه  به عنوان  متفاوت  فرم های  یا  مصالح  از  استفاده 
بالكن برای ایجاد تأکيدات افقی پيشنهاد می شود.

از ایجاد فرم هایی که در تضاد شدید با زمينه موجود قرار می گيرند، مگر 
در مواردی که هدف ایجاد نشانه است، جلوگيری شود.

الح
مص

تعدد و تنوع مصالح باید تا حدی باشد که بر انسجام بصری و 
ادراکی محدوده تأثير منفی نداشته باشد.

ایجاد هویت در  و  برای حفظ  از فرمی واحد،  نمای کلی خيابان  تبعيت 
نمای خيابان الزم است.

توصيه  زمين های  ارزش  دارای  و  بومی  مصالح  از  استفاده 
می شود.

نما
ط 

طو
خ

تأکيد بر خطوط افقی نما، از طریق فرم عناصر و اجزا نما از قبيل تراس، 
لبه جان پناه تراس ها و بام، سایبان پنجره ها و تغيير رنگ و فرم مصالح 

پيشنهاد می شود.

به منظور  نما،  از مصالح خاص و زمين های در  استفاده  تداوم 
ایجاد انسجام ادراکی و بصری، توصيه می شود.

استفاده از خطوط افقی به عنوان عناصر وحدت بخش و هماهنگ کننده در 
نمای خيابان، توصيه می شود.

استفاده از مصالح رنگی در نما، به منظور ایجاد تنوع بصری تا 
حدی که باعث ایجاد اغتشاش بصری نشود، توصيه می شود.

استفاده از رنگ و فرم متفاوت مصالح لبه جان پناه یا دیگر خطوط افقی در 
کنج ها، به منظور تقویت خطوط افقی پيشنهاد می شود.

کردن  شاخص  به منظور  متفاوت  مصالح  یا  رنگ  از  استفاده 
هماهنگی  درصورتی که  خيابان  نمای  در  کاربری ها  از  برخی 

بصری نمای خيابان را مخدوش نكند، بالمانع است.
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صر 
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راهنمای طراحی
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راهنمای طراحی

نما
ط 
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ایجاد هماهنگی در خط آسمان و رعایت ابنيه مختلف از یک خط آسمان 
واحد، به منظور تقویت یكپارچگی بصری و ادراکی در کل نما، پيشنهاد 

می شود.

ی(
رود

و و
ره 

نج
ا )پ

وه
زش

با

استفاده از الگوهای تكرارشونده  بازشوها در نما مانند قاب بندی، 
تناسبات، مصالح و شكل، به منظور ایجاد وحدت و پيوستگی 

ادراکی و بصری، توصيه می شود.

ضرباهنگ  ایجاد  و  حفظ  به منظور  نما،  در  عمودی  خطوط  از  استفاده 
خطوط عمودی موجود، توصيه می شود.

است  الزم  بازشوها  نوسازی  ارزش،  واجد  ساختمان های  در 
منطبق بر الگوی قبلی باشد.

استفاده از خطوط افقی و عمودی مطلوِب موجود در نمای زمينه به شكل 
خطوط پایه طراحی در دیگر بخش های نما، به منظور ایجاد یكپارچگی 

در نما، پيشنهاد می شود.

ایجاد پيش فضای ورودی از طریق ایجاد عمق، تغيير در فرم 
و ارتفاع سقف به منظور ایجاد تأکيد بصری و ادراکی، توصيه 

می شود.

حتی االمكان از ایجاد نماهای فاقد وزنه ای عمودی و افقی که باعث ایجاد 
نماهای خنثی می شود، جلوگيری شود.

ورودی  در  متفاوت  و  کافی  مطلوب،  نورپردازی  از  استفاده 
ساختمان ها برای ایجاد خوانایی در زمان شب، توصيه می شود.

)...
و و

تابل
ن، 

ایبا
 )س

قی
حا

ر ال
اص

عن

استفاده از الگوهای مطلوب سایبان به منظور ایجاد یكپارچگی بصری و 
ادراکی، توصيه می شود.

توصيه  بنا  ورودی  در  سبز  پوسته های  و  عناصر  از  استفاده 
می شود.

نصب تابلوهای تبليغاتی در طبقات فوقانی نما ممنوع است.

ات
زئين

ت

از  برخی  بر  تأکيد  ابزاری جهت  به عنوان  تزئينات  از  استفاده 
عناصر مهم نظير ورودی ها توصيه می شود.

توصيه می شود مكان مخصوصی برای نصب تابلوها در نظر گرفته شود 
)نصب تابلوها، در خارج از محدوده مشخص شده ممنوع است(.

در خط  تنوع  ایجاد  به منظور  رخ بام ها،  در  تزئينات  از  استفاده 
آسمان نما، توصيه می شود.

در صورت الحاق تزئينات به نما، ایمن بودن نحوه اتصال باید استفاده از عناصر تأسيساتی به صورت الحاق شده در نما، توصيه نمی شود.
بررسی گردد.

استفاده از تنوع و تعدد رنگی در تابلوها، که بر یكپارچگی نما تأثير منفی 
دارد، توصيه نمی گردد.

استفاده از تزئينات در ترکيب با نمای سبز توصيه می شود.
نصب تابلو اعالنات و نوشته ها و نقاشي هاي تبليغاتي در بدنه هاي جانب 

بناها توصيه نمی شود.
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5- پیوست-نمونه پرسشنامه و تحلیل داده ها

5-1- پرسشنامه متخصصین
باسالم

متخصص گرامی، این پرسشنامه جهت شناسایی عواملی که در خلق معانی در یک نمای شهری نقش دارند 
تدوین شده است. به این منظور تصاویری در سه گروه نما در ارتباط با خيابان شریعتی در اختيار شما قرار داده شده 
است، خواهشمند است در ابتدا یک تصویری که از ميان تصاویر ارائه شده در هر گروه اهميت دارد را انتخاب 
نمایيد و بر اساس آن به جدول مربوطه را تكميل کنيد. خواهشمند است با ارائه پاسخ های دقيق ما را در جهت 
دستيابی به نتایج مطلوب یاری رسانيد. الزم به ذکر است که نتایج این پاسخ ها برای تهيه و تكميل پرسشنامه 

ناظرین مورد استفاده قرار می گيرد./ 

با سپاس
سن:        شغل:       تحصيالت:           سابقه کار: جنسيت:   

تصویر منتخب در گروه اول:...................................

تصویر منتخب در گروه دوم:...................................

تصویر منتخب در گروه سوم:..................................

شناسایی مصادیق کالبدی، رمزها و انواع معانی در تصاویر گروه های مختلف
انواع معانی قابل انتقال ساختماندلیل انتخاب عنصر معناعنصر واجد معنایی

تصویر گروه اول

تصویر گروه دوم

تصویر گروه سوم
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5-2- پرسشنامه ناظرین

بسمه تعالی

شماره پرسشنامه: ......................................

باسالم

شهروند گرامی، این پرسشنامه جهت سنجش عوامل بر طراحی نمای خيابانی در خيابان شریعتی تدوین شده 
است. خواهشمند است با ارائه پاسخ های دقيق ما را در جهت دستيابی به نتایج مطلوب و صحيح یاری رسانيد./ 
با سپاس

الف( ویژگی های فردی پاسخ دهنده

سن:  تحصيالت:       رشته تحصيلی:         شغل:     جنسيت:  
محل سكونت:

ب( ویژگی های حضور در فضا

1- ميزان مراجعه شما به این خيابان چقدر است؟ 

ماهيانه هفتگی    چند روز در هفته   روزانه  

2- در هر بار مراجعه، مدت حضور شما در این خيابان چقدر است؟

چند ساعت   2-3 ساعت   کمتر از 1 ساعت 

3- هدف شما از حضور در این فضا به چه قصدی است؟

سایر )نام ببرید( کار   اداری  شغلی 

4- نماهای این خيابان به چه ميزان معانی زیر را به شما القا می کند؟

خیلی كمكمزیادخیلی زیادمعانی
ایجاد حس آرامش

فرهنگی یا بومی
پایدار

زیبا
هماهنگ با زمينه

واجد هماهنگی
جذاب و مهيج

واجد قدمت
درون گرایی



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران74

خیلی كمكمزیادخیلی زیادمعانی
واجد هویت
خاطره انگيز

باروح
در ارتباط با دوره تاریخی )تاریخی گری(

بيانگر نوع کاربری
ایمن
مدرن

کارآمدی
سایر )نام ببرید(

5- ازنظر شما کدام یک از عوامل زیر بر معنادار شدن نماهای این خيابان تأثير دارد؟

خیلی كمكمزیادخیلی زیادعناصر نما
فرم ساختمان

ارتفاع بنا
عقب نشستگی و جلوآمدگی

بالكن
ورودی
بازشوها

سایبان بازشوها
محافظ بازشو 

خط آسمان
الگوی طبقه آخر

غلبه خطوط افقی بنا
غلبه خطوط عمودی بنا

ترکيب خطوط عمود و افق
مصالح

تابلو
عناصر الحاقی

فضای سبز
تزیينات

کاربری بنا
سایر )نام ببرید(:
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6- کدام یک از موارد زیر در معنادار شدن عناصر نما تأثير دارد؟

خیلی كمكمزیادخیلی زیادعنصر

مصالح
رنگ مصالح
جنس مصالح
تنوع مصالح

بازشو

فرم بازشو
الگوی هویتی
اندازه بازشو

تكرار و ریتم در بازشوها
تنوع در اندازه و فرم بازشوها

فضای سبز
تراکم

زیاد
کم

نوع
گلدان

جداره سبز

تزیينات
نوع

ميزان تزیينات
رنگ

خط بام

هماهنگ
متنوع

جلوآمده
هم تراز با کل بنا

بالكن

هم تراز
جلوآمده

ارتفاع بالكن
فرم بالكن

اندازه
مصالح مورد استفاده

سایبان
مصالح
فرم

استفاده از عناصر و المان های هویتی
ميزان شفافيت بنا )غلبه سطح شيشه به کل بنا(

سایر )نام ببرید(:


