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شهرها به عنوان کاملترین و پیچیدهترین شکل اسکان آدمی،
بارزترین جلوهگاه ارزشها و شرایط اجتماعی ،اقتصادی و تاریخی
ساکنین خود هستند که همواره تحت تأثیر عوامل مختلف
فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بود ه و با گذشت زمان،
کلیت خود را در ارتباط با آنها شکل داده و به صورت یک کل
یکپارچه درآمدهاند(Alishah, Ebrahimi& Ghaffari, 2016).
شهرها با منظر خود ،خود را در معرض قضاوت و دیدگان ناظرین
قرار میدهند ،به عبارتی ،منظر شهرها مانند پوستة ظاهری
و بیرونی هر زیستگاه ،نگاه هر ناظر و رهگذر را به خود جلب
میکند و اولین چیزی است که شهروند درون فضای شهر با
آن ارتباط برقرار میکند(وحدت ،سجادزاده و کریمیمشاور،
۱۳۹۴؛ .)Alishah et al., 2016; Stiles et al., 2014
اگرچه کیفیتهای بصری-زیباییشناختی همواره از موضوعات
مهم برای معماران ،شهرسازان ،معماران منظر و توسعهدهندگان
شهرها بوده است ،در دهههای اخیر ،رشد سریع پدیدة شهرنشینی،
بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،عدم دخالت شهروندان در امر
طراحی و نادیدهانگاشتن انسان و تمایالت وی در امر طراحی و
رواج فرهنگ بساز-بفروشی ،چشماندازهای شهری را بهشدت
توسعه و تغییر داده است (Shuker Al-Hinkawi, 2016؛
(Zhao, Da, Tang, Fang, Song & Fang, 2006)؛ به طوری
که شهرهایی که امروزه شاهد آنها هستیم ،روزبهروز در حال
ازدستدادن کیفیات و ارزشهای زیباییشناسانۀ پیشین خود
هستند .در همین رابطه «کریستوفر الکساندر» معمار نامدار
آمریکایی نیز بر این باور است که «تصویر و جلوة شهرهای معاصر
ما نهتنها از صراحت بینصیب هستند ،بلکه بسیار خام و بدون
ظرافت بوده و تماماً از رنگهایی خشن تشکیل شدهاند و یکنواختی
در همهجا بر آنها چیره شده است»(.)Mansour, 2015
فضاهای شهری به عنوان محیطی قلمداد میشوند که همواره در
تعامل دوسویه با انسان و رفتارهای وی هستند(& Woolliscroft
Polovina, 2017) ،و آنچه موجب برقراری این تعامل شده است،
منظر شهری است( ،)Alon-Mozes, 2006که بخش بزرگی از
عواطف محیطی شهروندان را نسبت به شهر شکل میبخشد.
در این راستا ،انسان در ساختار چشمانداز بصری شهر ،نهتنها
از طریق فعالیتهای خود بر منظر شهری تأثیر میگذارد ،بلکه
رفتار و درک ذهنی وی نیز از طریق تماس با منظر شهری ،از
آن تأثیر میپذیرد(Mahmoud, 2018؛ قرهبگلو ،نژادابراهیمی
و جاویدمهر .)۱۳۹۵ ،این در حالی است که ،با روند روبهرشد
شهرنشینی و سرعت تغییرات ،آنچه امروز در ساختار شهرها
بیش از هر چیز در معرض تهدید قرار دارد منظر شهری است
(;Bundervoet, Parby, Nakamura & Choi, Narae. , 2017
 )Zhang, Zhang & Sun, 2018که نمود بحران در طراحی
شهری ،مدیریت و برنامهریزی بصری فضاهای عمومی شهر قلمداد
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میشود و موجب فاصلهگرفتن شهروندان از فضاهای شهری و
عدم حس تعلق و وابستگی به فضا شده است (;Kaymaz, 2013
Ahmadi & Khajeh, 2015; Beske, 2007)
با نگاهی به مناظر و بدنههای شهری اکثر شهرهای کشور ،و
باألخص شهر سنندج ،روشن است که خط مشی مشترک بین
نماها از بین رفته و ساختمانها از لحاظ رنگ ،مصالح و سبک
طراحی ،هریک مجزا از زمینه و ساختمانهای اطراف در حال
خودنمایی هستند .لذا ،جهت جلوگیری از گسترش روزافزون
احجام ساختمانی و الگوهای طراحی نما و جدارههایی که
بدون پشتوانههای معنایی ،فرمی و اکولوژیکی شکل میگیرند
و روزبهروز بیشتر موجب ظهور ترکیب ناهمگونی از جدارههای
خیابانی میشوند ،الزم است تا به نماها و جدارههای شهری به
عنوان اجزای شاخص منظر شهری توجه بیشتری مبذول شود.
از این رو تحقیق حاضر در ابتدا با تعریف زیباییشناسی منظر
شهری ،نما و جدارههای شهری و نقش آنها در زیباییشناسی
منظر شهری به تفهیم و بیان اهمیت این موضوع پرداخته ،سپس
با استخراج معیارهای زیباییشناختی اصلی و تأثیرگذار و تدوین
روش تحلیل بهینه ،برای رسیدن به پاسخی منطقی به سؤالهای
پژوهش و بازطراحی محدودۀ مورد بررسی تالش کرده است.

سؤاالت تحقیق

به طور کلی پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل بحث
زیباییشناسی جدارههای شهری ،در تالش برای پاسخگویی
به پرسشهای زیر است:
 -1مؤلفهها و معیارهای ارزیابی منظر شهری کدماند؟
 -2راهکارهای الزم جهت ارتقای کیفیت جداره در محدودۀ مورد
مطالعه با تأکید بر بحث زیباییشناسی منظر شهری کدماند؟

پیشینۀ تحقیق

مطالعات گوناگونی با بهرهگیری از روشهای مختلف اقدام به
ارزیابی و تحلیل جدارههای شهری کرده و هریک در جایگاه خود
و با توجه به محدودۀ مورد بررسی ،معیارهای زیباییشناختی
جدارههای شهری و تأثیر آنها را بر سرزندگی و پویایی شهر
بررسی کردهاند .در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره
خواهد شد.
جنت و نیدیش در پژوهش خود که با هدف شناسایی
پارامترهای تأثیرگذار نمای ساختمانها بر کیفیتهای بصری-
زیباییشناختی انجام شده است نشان دادهاند که مردم برخی
از انواع فرمهای ساختمان و ویژگیهای آنها را به عنوان
کیفیتهای زیبا ترجیح دادهاند .این پژوهشگران همچنین
نشان دادهاند که بین کیفیتهای بصری-زیباییشناختی و
ترجیحات کالبدی مردم با عملکردهای مورد انتظار همبستگی
مثبت وجود دارد(Jennath & Nidhish, 2016).
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مبانی نظری

•زیباییشناسی
زیبایی خاصیت وجود انسان و جزو نیازهای متعالی آدمی(پاکزاد
و ساکی )۱۳۹۳ ،و مفهوم و واقعیتی است که گرایش و تمایل به
ت (خاکزند ،محمدی ،جم
سمت آن ،با ذات انسان درآمیخته اس 
و آقابزرگی .)۱۳۹۳ ،واژۀ زیبایی ،همچون واژگانی نظیر عشق،
حقیقت ،آزادی و عدالت ،رازناک و فریبنده است؛ این مفهوم
در نگاه اول ممکن است برای همگان ساده و بدیهی به نظر
برسد ،اما با کاوشی در عمق و معنای آن ،با دنیایی پر از ابهام
روبهرو میشویم که فهم و درک آن دشوار مینماید (موسوی
سروینه باغی و صادقی۱۳۹۵ ،؛ لیلیان و امیرخانی۱۳۸۸ ،؛
 .)Pazooki, 2011واژۀ زیباییشناسی به مفهوم شناختن زیبایی
است ،که نخستین بار توسط متفکر آلمانی ،الکساندر بومگارتن
مطرح شد و معادل واژۀ انگلیسی « »Aestheticsاست که از
واژۀ یونانی « »Aisthanesthaiبه معنی «ادراک حسی؛ یا آنچه
قابل حس است» گرفته شده است؛ به این معنی که تجربۀ
زیباییشناسی در سیر اعتالی خود باید از قلمرو حسی گذر
کند و به حوزۀ ذهنی و معنایی وارد شود (خلوصی ،بهزادفر و
محمدی۱۳۹۳ ،؛گروتر۱۳۹۷ ،؛ سلیمانی و مندگاری۱۳۹۵ ،؛
کشانی همدانی ،قلعهنویی ،دانشپور ،فرامرزی و شاهیوندی۱۳۹۴ ،؛
 .)Franssen, Vermaas, Kroes & Meijers, 2016به طور کلی،
موضوع علم زیباییشناسی ،تشخیص آن دسته از عواملی است
که در ادراک یک پدیده و یا فرایند زیبا و خوشایند تأثیرگذار
هستند و همچنین درک قابلیتها و توانایی انسان برای خلق
جلوههایی که خوشایند به نظر برسند(وحدت طلب ،یاران و
محمدی خوشبین.)۱۳۹۷ ،
•زیباییشناسی در محیط شهری
از اواخر دهۀ  70میالدی ،با مطرحشدن نقش معماران ،طراحان
شهری و معماران منظر در حل معضالت و مشکالت زیباییشناسی
شهری ،مسئلۀ زیباییشناسی معماری و منظر شهری به یکی از
اساسیترین مسائل تبدیل شد(Keshtkaran, Habibi & Sharif,
2017) .زیباییشناسی کالبدی و یا محیطی بر روابط انتزاعی اشکال
و فرمها ،تعریف فضا و عناصری که موجب خوشایندی کالبدها
میشود استوار است(غضنفری و آزره .)۱۳۹۷ ،زیباییشناسی
چشماندازهای بصری در محیط شهری به دلیل تأثیرگذاری بر
سرزندگی شهر و آرامش ذهنی شهروندان ،از اهمیت ویژهای در
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اوتابرتا و همکاران در مطالعه خود که با هدف بررسی کیفیتهای
محیطی با استفاده از تحلیل نمای کالبد و جدارههای شهری
انجام شده است نشان دادهاند که آنچه در محیط مصنوع موجب
تأثیرگذاری بر ذهنیت و روان شهروندان میشود ،نما و جدارۀ
ساختمانها است .به عبارتی کالبد ساختمانها تعیینکنندۀ
کیفیت محیط هستند .این پژوهشگران همچنین نشان دادهاند
که سبک معماری ،رنگ مصالح ،فرم و نحوۀ طراحی ساختمان
از بیشترین میزان تأثیرگذاری برخوردار هستند (Utaberta,
.)Jalali, Johar, Surat & Che-Ani, 2012
تدین و همکاران ،در پژوهشی که با هدف رسیدن به یک روش
بهینه برای سنجش و بررسی تأثیر رنگ جدارههای شهری بر
منظر فضای تاریخی شهرها انجام گرفته است نشان دادهاند
که رنگ به عنوان بخشی از نما و جدارههای شهری که تأثیر
بسیاری بر چگونه به نظر رسیدن منظر شهری دارد ،به عنوان
یک محرک طبیعی ،میتواند ابزار مؤثری برای بیان احساسات
انسان و بازتابی از فرهنگ هر سرزمین باشد(تدین ،قلعهنویی
و ابویی.)۱۳۹۷ ،
موسوی سروینه باغی و صادقی نیز در مقالۀ خود ضمن
تالش برای یافتن پاسخ این پرسش که «چگونه میتوان از
مؤلفههای مؤثر بر جدارههای شهری در جهت ارتقای کیفیت
زیباییشناسی منظر شهری بهره برد؟» نسبت به بررسی و
ارائۀ فرایند طراحی جدارههای شهری خیابان احمدآباد مشهد
اقدام کردهاند .نتایج حاصله نشان داده است که ادراک بصری
جدارههای شهری به عنوان عضو تفکیکناپذیر منظر شهری
تأثیر چشمگیری بر کیفیت زندگی شهروندان دارد و الزم
است که در فرایندهای طراحی با دقت بیشتری به این بخش
از کیفیتهای بصری-زیباییشناختی پرداخته شود(موسوی
سروینه باغی و صادقی.)۱۳۹۵ ،
وحدت و همکاران با هدف بررسی ابعاد مختلف تأثیرگذار بر
منظر خیابان در جهت خوانش بصری منظر شهری ،اقدام
به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت منظر شهری کردهاند
تا از این طریق بتوانند به شناخت صحیحی از عناصر منظر
شهری دست یابند و به ساماندهی آن بپردازند .نتایج حاصل
از بررسی این پژوهشگران نشان داده است که تأثیرپذیری
ادراکی شهروندان از خیابانها و معابری که نسبت به سایر
معابر از عناصر معنادار و نشانهای بیشتری در جدارههای خود
استفاده کردهاند ،بیشتر است که همین امر میتواند موجب
افزایش تعلق و دلبستگی شهروندان به فضای عمومی شهر و
افزایش حضورپذیری شهر شود(وحدت و همکاران.)۱۳۹۴ ،
گلکار بر این باور است که طراحی شهری در ابتدا از مواضع
زیباییشناسانۀ نهضت زیباسازی شهری سر بر آورد ،اما به
مرور زمان ،جنبههای دیگری نظیر جنبههای عملکردی،
رفتارشناسی ،زیستمحیطی و نظایر آن در زمرۀ موضوعات

اصلی طراحی شهری قرار گرفتند .الزم به ذکر است در مدلی
که وی برای مؤلفههای سازندۀ کیفیت طراحی شهری ارائه کرده
است ،مؤلفۀ زیباییشناسی ،در کنار دو گروه مؤلفۀ عملکردی
و زیستمحیطی از مؤلفههای اصلی محیط مصنوع به شمار
میرود که همین نکته خود از نقش پرقدرت زیباییشناسی در
مباحث طراحی شهری حکایت دارد(گلکار.)۱۳۸۰ ،
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پژوهشهای اجتماعی و اکولوژیکی برخوردار است (Howley,
 .)2011برقراری رابطه صحیح انسان و محیط ،ارتباط مستقیمی

....................................................................

با توانایی محیط در اقناع نیازهای گوناگون ساکنانش دارد
( .)Del Angel-Perez & Villagomez-Cortes, 2017نیازهای
فیزیولوژیکی تنها بخش کوچکی از نیازهای انسان هستند ،این
در حالی است که مابقی نیازهای او در زمرۀ نیازهای ذهنی-
روانی قرار میگیرند و نیاز به زیباییشناسی از مهمترین آنها
به شمار میرود که در محیطهای شهری جلوههای گوناگونی
پیدا میکند (لنگ۱۳۹۴ ،؛ .)Alfaraidy & Furlan, 2017
به طور کلی ،موضوع زیباییشناسی را میتوان در دو حوزۀ
نظری و تجربی مورد بررسی قرار داد .زیباییشناسی نظری
به مباحث فلسفی و چیستی زیبایی پرداخته است و ارتباط
روشنی با زیباییشناسی محیطی ندارد (Tindale, 2014).
در مقابل ،زیباییشناسی تجربی که بر تجربیات فردی متکی
است ،به تحلیل و بررسی تجربیات زیباییشناختی میپردازد.
در زیباییشناسی تجربی چهار رویکرد اطالعات ،معناشناسی،
نشانهشناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار میگیرد که در
رویکرد نظریۀ اطالعات ،محیط به عنوان مجموعهای از پیامهای
محرک تلقی میشود که لذتبخش بودن پیام دریافتی در آن به
ت(Ghasemabad
ساختار اطالعات ارسالی از محیط وابسته اس 
& Sharifabad, 2017; Snoeyenbos, 1978).
در طراحی و توسعۀ شهری ،بعد کالبدی-زیباییشناختی فضای
شهرها جزو مهمترین کیفیتها به حساب میآید ،که هدف از
مطرحکردن آن ایجاد حس خوشایندی و لذتبخش بودن در
محیط شهری است .در این میان ،کالبد و جدارۀ خیابانها و
میدانهای شهری از مهمترین ابعاد طراحی مؤثر بر زیباییشناسی
سیما و منظر شهری هستند که به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر
ادراک و ذهنیت شهروندان ،همواره کانون توجه توسعهدهندگان
شهرها بودهاند (Alavi & Mehri Talarposhti, 2015؛ Jennath
.)& Nidhish, 2016
شکل معماری و ویژگیهای کالبدی-بصری یک ساختمان ،به آن
هویتی منحصربهفرد میبخشد و آن را از سایر عناصر شهر جدا
میسازد(Askari & Dola 2009; Baper & Hassan, 2012) .به
اعتقاد لینچ کیفیتهای کالبدی-بصری در یک محدودۀ مشخص
از جمله مهمترین عوامل شکلگیری تصویر ذهنی شهروندان
هستند ( .)Kurniawan, Putri & Wardhani, 2017این کیفیتها
دربرگیرندۀ جنبههایی از تصویرپذیری شهر هستند که ارتباط
تنگاتنگی با چشماندازهای بصری یک منطقۀ مشخص دارند
و از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیتهای زیباییشناختی
یک شهر به شمار میروند ( .)ibidکالبد و جدارۀ یک عنصر
معماری ،نقطۀ ارتباط بین درون ساختمان و فضاست و نمود
ظاهری کیفیات زیباییشناسانۀ آن ،بخش قابل توجهی از شهر را
تشکیل میدهد که نقش مهمی در سازماندهی و ساختاریافتگی
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ظاهر شهر دارد و در ارتباط تنگاتنگی با هویت و ماهیت آن است
(;Jennath & Nidhish, 2016; Shuker Al-Hinkawi, 2016
.)Utaberta et al., 2012
بنا بر تعبیر سانتیانا ،محیط و باألخص محیط مصنوع زمانی
لذتبخش خواهد بود که زیبا باشد .وی پیشنیازهای این
زیبایی را به انواع فرمی ،نمادین و حسی تقسیم کرده است
که بهترتیب مناسبات بصری ،معانی دریافتشده از محیط و
حسی حواس پنجگانه را به عنوان عامل زیبایی
مطلوبیتهای
ِ
محیط معرفی میکنند (;Gibson, 2015; Cuthbert, 2006
 .)Gopal & Raghavan, 2018زیباییشناسی نمادین به معانی
تداعیگر و لذتبخش محیط اشاره دارد؛ لذا در چنین حالتی
ت
نماد و نشانهگرایی عامل لذتبخش بودن یا نبودن محیط اس 
(کشانی همدانی و همکاران۱۳۹۴ ،؛ لیلیان و امیرخانی.)1۳۸۸ ،
زیباییشناسی حسی منشأ روانشناختی-عصبشناختی دارد و
حاصل لمسکردن ،بوییدن ،چشیدن ،شنیدن و دیدن است
( .)Da Luz Reis & Dias Lay, 2009زیباییشناسی فرمی-
بصری به ارائۀ اصول و الگوهایی میپردازد که براساس آنها میتوان
اجزای بصری محیط را سازمان داد و در واقع به ارائۀ اصول ترکیب
اجزا میپردازد؛ این نوع زیباییشناسی بهوضوح نشان نمیدهد که
چه فرم ،شکل یا صورتی حامل کیفیت زیباییشناختی خواهد بود.
زیربنای این نوع زیباییشناسی ،بهویژه آنها که در قرن بیستم
مطرح شدهاند ،بر پایۀ تئوری گشتالت استوار است که در آن
شیوۀ ادراک افراد مختلف از محیط تا حد قابل توجهی مشترک
انگاشته میشود(.)Pazooki, 2011; Lang, 1984
نظریهپردازان زیباییشناسی بصری ،معیارهای متعددی را در
این باب مطرح کردهاند ،که گاه بر مفاهیمی مشترک داللت
دارد .در نگاهی کلی به معیارهای زیباییشناسی بصری شهری
میتوان آنها را در قالب جدول  1سازماندهی کرد.
بنا بر آنچه از تعاریف حاصل شد ،در تعریف و ارزیابی
زیباییشناسی جدارههای شهری در محدودۀ مورد بررسی
پژوهش حاضر ،با تکیه بر معیارهای مطرحشده در زیباییشناسی
بصری ،چهار معیار کلی نظم ،وحدت ،تعادل و مقیاس ،و چهار
معیار ُخر ِد ریتم ،هماهنگی ،تباین و تداوم مورد بررسی قرار
خواهد گرفت .سپس ،برای تحلیل ویژگیهای زیباییشناختی
بصری در نمای شهری ،الزم است معیارهای منتخب بر روی
اجزایی از محیط سنجیده شوند .با توجه به اینکه اجزای یک
پدیدۀ بصری براساس چهار نوع کلی شکل ،رنگ ،بافت و خط
قابل دستهبندی هستند ،در این پژوهش ارکان و اجزای نما
نیز براساس همین انواع تجزیه شده و نتایج این بررسی در
قالب پارامترهای بصری نما جهت انجام تحلیل زیباییشناختی
بصری نما و جداره در جدول  2ارائه شده است.
•مفهوم منظر شهری
واژۀ منظر شهری نخستین بار توسط «مزینی» در دهۀ ،50
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جدول  .1معیارهای زیباییشناسی بصری از دیدگاه صاحبنظران .مأخذ :نگارندگان.
صاحبنظر

کتاب

معیارهای ارزیابی زیباییشناسی بصری

جان لنگ

آفرینش نظریۀ معماری

نظم ،تناسبات ،کلیت

کاملو زیته

ساخت شهر براساس مبانی هنری

کلیت ،هماهنگی ،تنوع (زیته1395 ،)

یان بنتلی

محیطهای پاسخده

پیچیدگی بصری ،تضاد (بنتلی)۱۳۹۴ ،

یوستین گروتر

زیباییشناسی در معماری

هماهنگی ،تضاد ،وحدت ،تناسب

گوردون کالن

منظر شهری

وحدت در کثرت ،پیوستگی ،تضاد

محمود توسلی

فضای شهری

نظم ،وحدت ،هماهنگی و تناسب جزء یا کل ،تباین (توسلی و بنیادی)۱۳۸۶ ،

متیو کارمونا

مکانهای عمومی ،فضاهای شهری

نظم ،ریتم ،تعادل ،ارتباطات هماهنگ

جدول  .2پارامترهای بصری نما .مأخذ :نگارندگان.
انواع اجزای یک پدیدۀ بصری

اجزای کالبدی نما -پارامترهای بصری

شکل

شکل نما /شکل منافذ /تناسبات منافذ /شکل ورودیها /تناسبات ورودیها

رنگ

رنگهای بهکاررفته در نما /رنگ غالب نما

بافت

جنس و مصالح نما /میزان درخشندگی مصالح /میزان شفافیت نما

خط

خط آسمان /خطوط عمودی /خطوط افقی /امتداد افقی منافذ /امتداد عمودی منافذ /محل ورودیها

- -عناصر تشکیلدهندۀ نماها و جدارههای شهری

با مروری بر ادبیات موجود ،میتوان عناصر تشکیلدهندۀ
جداره ساختمانها به سه دسته تقسیم کرد :الف) بخشهای
عمدۀ نما؛ ب) ارکان نما؛ و ج) اجزای نما .تصویر  1عناصر
تشکیلدهندۀ نماها و جدارههای شهری را نشان میدهد ودر
ادامه نیز به توضیح این عناصر پرداخته خواهد شد.
الف) بخشهای عمدۀ نما

ماتین و تیسدل بخشهای عمدۀ نمای ساختمانها را به سه
بخش افقی و یک بخش عمودی کنج تقسیم کردهاند که
عبارتاند از )1 :طبقۀ همکف؛ بخش شالوده ساختمان ،که
آن را به کف زمین و خیابان متصل میکند و آن بخش از نما
قلمداد شده است که عمدتاً توسط ناظر مشاهده میشود؛ )2

...................................................................

با ترجمۀ کتاب «سیمای شهر» نوشتۀ «کوین لینچ» ،وارد
ادبیات علمی و حرفهای طراحی ایران شد .به طور کلی منظر
شهر ،تمامی ویژگیهای کالبدی و اجتماعی محیط مصنوع
و نحوۀ ادراک آن توسط شهروندان را دربر گرفته است؛ الزم
به ذکر است که این ادراک از طریق شاخص کردن نمادها
و نشانههای شهری به دست خواهد آمد (منصوری۱۳۸۹ ،؛
« .)Riverside Energy Park, 2018وولف» در کتاب خود تحت
عنوان «منظر شهری ایتالیا» ،از منظر شهری به عنوان یک هنر
بصری و مهمترین ساختۀ دست بشر نام برده است که تمام
جنبههای هنری شهر را تحت تأثیر قرار میدهد .به عبارتی،
منظر شهری با مجموعهای متنوع از ساختمانها و یکپارچگی
بصری و ساختاری آنها با یکدیگر ،خیابانها و مکانهایی
سروکار دارد که در یک کلیت یکپارچه شهر را میسازند
(.)Zhao et al., 2006; Liu, Carta & Sopeoglou, 2018
با نگاهی به این تعریف ،روشن است که متفکرین مختلف
منظر شهری را عموماً به ابعاد مختلفی از شهر نسبت دادهاند
که بیشتر بر جنبههای بصری تمرکز دارد .اما در یک تعریف
کلی و براساس آنچه از این مطالعات حاصل شده است ،منظر
عمومی شهر شامل سه دسته مؤلفۀ بصری-زیباییشناختی،
معنایی-ادراکی و عملکردی-فعالیتی میشود؛ که مؤلفههای
بصری-زیباییشناختی خود شامل دو دسته معیار عینی و
ذهنی هستند .عوامل عینی که به سه دستۀ ذهنی ،کالبدی و
بصری تقسیم میشوند ،دربرگیرندۀ مجموعه عواملی طبیعی و
مصنوع هستند .به طور کلی ،براساس بررسیهای صورتگرفته

و در پاسخ به پرسش اول پژوهش مبنی بر شناسایی مؤلفهها،
معیارها و شاخصهای منظر شهری ،این مؤلفهها و شاخصها
در جدول  3ارائه شده است.
•نما و جدارههای شهری
نما و سیمای شهر چهرۀ مسلط کالبد شهر به شمار میروند
(عباسی .)۱۳۹۶ ،در لغتنامۀ دهخدا «نما» بدین صورت
تعریف شده است« :صورت و ظاهر هر پدیدهای ،هر آنچه در
معرض دیدگان قرار بگیرد ،منظر بیرونی هر بنا و عمارت»
(عطارد و کاشی .)۱۳۹۶ ،جهانشاه پاکزاد نیز از نما به عنوان
سطح تشکیلدهندۀ هر کالبد نام برده و بر این باور است که
نمای هر بنا ،بخشی از کالبد آن است که پوستۀ آن را تشکیل
میدهد(پاکزاد.)۱۳۸۲ ،
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جدول  .3مؤلفهها ،معیارها و شاخصهای منظر شهر .مأخذ:وحدت و همکاران.۱۳۹۴ ،

بخش میانی که طبقات اصلی ساختمان را در برمیگیرد؛ و )3
بام ،که واسط اتصال ساختمان به آسمان است(& Moughtin
 .)Tiesdell, 1999به تعبیر محمود توسلی و همکاران ،چیدمان
صحیح اجزای بخش اول (یعنی طبقۀ همکف) ساختمان
میتواند به ایجاد یک ریتم افقی منجر شود (توسلی و بنیادی،
)۱۳۸۶؛ راب کریر نیز به دلیل اینکه این بخش از ساختمان
در مقابل دیدگان عابران قرار دارد ،از آن به عنوان مهمترین
بخش از نما یاد کرده است(Krier, 1983).
گوشههای ساختمان جزو بخشهای مهم ساختمان هستند
که عمدتاً با نماهای مجاور خود در ارتباطاند و اگر به صورت
بهینه طراحی شوند ،فرصت خوبی برای طراحی جذاب منظر
به شمار میروند .کلیف ماتین از کنج ساختمان به عنوان یک

..............................................................................
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عنصر بصری نام برده است .محمود توسلی نیز از کنج ساختمان
به عنوان عامل ارتباط نام برده است که طراحی صحیح آن،
موجب افزایش غنای ترکیب بدنههای شهری میشود(عطارد
و کاشی.)۱۳۹۶ ،
ب) ارکان نما

در سطوح خردتر و در ترکیب ساختمانها با یکدیگر ،توسلی
و بنیادی عناصر تشکیلدهندۀ نمای ساختمانها را به اجزا
و ارکان نما تقسیم کرده و بر این باورند که بین این عناصر
در ایجاد کل بدنه باید سازگاری ،توافق و ارتباط وجود داشته
باشد (توسلی و بنیادی .)1395 ،بر این اساس مهمترین ارکان
نما عبارتاند از:
عناصر برجستۀ عمودی و افقی :آن دسته از عناصری که تکرار
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تصویر  .1عناصر تشکیلدهندۀ نماها و جدارههای شهری .مأخذ :عطارد و کاشی.۱۳۹۶ ،

محدودۀ پژوهش

محدودۀ مطالعاتی این پژوهش ،حد فاصل سهراه نمکی تا
میدان انقالب واقع در شهر سنندج در استان کردستان است.
این محدوده مهمترین بخش از شهر است که مقصد انجام امور
روزانۀ بخش زیادی از مردم شهر محسوب میشود (جدول .)4

...................................................................

آنها در جدارههای ساختمان ،موجب ایجاد ریتمهای افقی
و عمودی میشود؛ قفسههای راه پله ،بالکن ،پیشآمدگیها و
فرورفتگیها و مانند اینها از جمله این عناصر به شمار میروند؛
که به اعتقاد کریر نباید آنها را به طور اتفاقی در سطح نما
پخش نمود(عطارد و کاشی.)۱۳۹۶ ،
خطوط نما :این خطوط جزو مهمترین عناصر هندسی
ارتباطدهندۀ نمای ساختمانها به شمار میروند و موجب
ایجاد انتظام بین آنها میشوند؛ این ارکان ممکن است حضور
منحصر نداشته باشند ،اما ،ترکیبی از خطوط متوالی ارکان
و اجزای عمودی و افقی تصور انتظان را در ذهن ناظر پدید
میآورد .این خطوط به چهار دسته تقسیم میشوند )1 :خط
پایه؛  )2خط باالی طبقۀ همکف؛  )3خطوط طبقات؛ و )4
خط لبۀ بام و جانپناه(همان).

ج) اجزای نما

راب کریر بر این باور است که اجزای نما صرفاً جنبۀ نقوش و
تزئینی ندارند و گاهی هم از نظر عملکردی جزو اجزای ضروری
به شمار میروند .بنابراین میتوان اجزای نما را به طور کلی به
دو دسته اجزای عملکردی و اجزای تزئینی تقسیم کرد .اجزای
عملکردی شامل ورودیهای بنا ،بالکن ،تراس ،ایوان و پنجرهها ،و
اجزای تزئینی شامل جزئیات نمای طبقهها میشود (Krier, 1983).
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این مسیر دارای سکانسهای متعدد کالبدی و فعالیتی در دو
طرف خیابان است و به وسیله ساختمانهایی محصور شده
که ارزش شکلی بدنۀ آنها بسیار پایین است؛ به طوری که
ترکیب بدنه و جدارههای خیابان دارای ناهماهنگیهای زیادی
از لحاظ فرم ،رنگ ،تناسبات و ابعاد بازشوها است و مشکالتی
نظیر ناسازگاری میان فضا و فعالیت و صنف عملکرد و آلودگی
بصری ناشی از بیقوارگی تابلوها و تأسیسات الحاقی به نماها
در آن مشهود است .این مسئله خود موجب بیارزش شدن
خیابان از نظر فضایی شده است و لزوم بازطراحی و ارتقای
کالبدی جدارهها را نشان میدهد.

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر ،که از لحاظ هدف در حوزۀ تحقیقات کاربردی
و از لحاظ روش انجام در زمرۀ تحقیقات توصیفی-تحلیلی
قرار دارد ،در تالش برای یافتن سازوکاری سازماندهنده برای
کیفیتهای زیباییشناسی شهری است .این پژوهش در ابتدا با
کندوکاوی در تعاریف و مفاهیم زیباییشناسی جداره و منظر
شهری ،نسبت به شناسایی معیارها و شاخصهای اصلی این
مفهوم اقدام نموده است تا از این طریق ،با مشخصکردن اصول
الزم در جهت هدف ،به تدوین چارچوبی از ضوابط و مقررات
برای طراحی جدارههای شهری بپردازد .اهداف این پژوهش
در دو سطح قابل تعریف هستند:
سطح کالن :در سطح کالن ،هدف از این پژوهش دستیابی به
معیارها و پارامترهای زیباییشناسی جداره و منظر شهری جهت
شناخت دقیق اصول کاربردی در طراحی منظر شهری است.
سطح عملیاتی :در سطوح خرد نیز هدف از انجام این پژوهش،
ارزیابی و سنجش جدارههای محدودۀ مورد بررسی ،از طریق
پارامترهای استخراجشده است تا از این طریق بتوان با ارائۀ
راهکارهای طراحی محور مطلوب ،فضایی شهری را خلق کرد

....................................................................

جدول  .4معرفی محدودۀ پژوهش .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
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که عالوه بر عملکرد مناسب ،زیبایی و قابلیت ادراک مطلوب
را نیز برای ناظران به همراه داشته باشد.
•تحلیل وضع موجود
تحلیلهای بصری به روشهای گوناگونی قابلیت انجام دارند ،که
این تفاوت در روش میتواند دالیل گوناگونی همچون مقیاس،
هدف و ابزار داشته باشد .از آنجا که تحلیل زیباییشناختی
مبتنی بر معیارهای بصری ،صرفاً مبتنی بر ویژگیهای عینی
محیط است و بهراحتی میتوان اطالعات خام آن را در قالب
تصاویر ثبت نمود ،لذا بهرهگیری از آنها در پروژۀ حاضر عملیتر
خواهد بود .روند پژوهش حاضر بر معیارهای زیباییشناسی
بصری مبتنی شده است .در روش تحلیل بصری-زیباییشناختی
پژوهش حاضر ،با تکیه بر معیارهای مطرحشده در زیباییشناسی
بصری ،چهار معیار کلی (شامل نظم ،وحدت ،تعادل و مقیاس)
و چهار معیار خرد (شامل ریتم ،هماهنگی ،تباین و تداوم) مورد
بررسی و تحلیل قرار میگیرند .در مرحلۀ بعدی پژوهش ،برای
تحلیل ویژگیهای زیباییشناختی بصری ،الزم است معیارها بر
روی اجزایی از محیط سنجیده شوند .با توجه به اینکه اجزای
یک پدیدۀ بصری براساس چهار نوع کلی شکل ،رنگ ،بافت و
خط قابل دستهبندی هستند ،ارکان و اجزای نما نیز براساس
این ابعاد ارائهشده تجزیه شدهاند و نتایج این بررسی در قالب
پارامترهای بصری نما جهت انجام تحلیل بصری-زیباییشناختی
نما و جداره به شرح زیر ارائه شده است:
شکل :شکل نما ،ورودیها و منافذ /تناسبات نما ،ورودیها
و منافذ.
رنگ :رنگ غالب و رنگهای بهکاررفته در نما
بافت :جنس و مصالح نما /میزان درخشندگی مصالح /میزان
شفافیت نما
خط :خط آسمان /خطوط عمودی و افقی /امتداد افقی و
عمودی منافذ /محل ورودیها
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تحلیل زیباییشناختی بدنههای شهری با توجه به معیارها و
عوامل ارتباطی فوق به دو شیوۀ زیر ارائه شده است:
- -روش پویهشناختی

این روش ،با توجه به دیدگاه آرنهایم ،مبتنی بر این اصل است که
کلیت یک ماهیت بصری متفاوت با مجموع عناصر تشکیلدهندۀ
آن است و نمیتوان آن را به عناصر تشکیلدهندهاش تجزیه
کرد .این روش بر تبدیل کیفیات بصری به متون نوشتاری و
بیانی متکی است و به صورت توصیفی ،کیفیت تحقق هر معیار
را در رابطه با هر پارامتر بصری بیان میکند (جدی1395 ،؛
آرنهایم.)1394 ،
- -روش مِش 1یا شبکهبندی

نتایج حاصل از تحلیلهای انجامشده

ریتم شکل ورودیها :اگرچه وجود ریتم در شکل ورودیها،
مستلزم وجود شکلی است که در سطح دو نما با فواصل منظم
تکرار شود تا یکپارچگی و نظم را در سطح دو نما فراهم آورد،
اما در مجموعۀ ورودیهای ساختمانهای  1و  ،2الگوی شکلی
مغازهها در فواصل منظمی در عرض دو نما تکرار نشدهاند.
هماهنگی شکل ورودیها :شکل چهارضلعی ورودیها را
جدول  .5ارتباط معیارهای خرد زیباییشناسی بصری با پارامترهای بصری.
مأخذ :عبایی.۱۳۸۹ ،

...................................................................

در این روش ،برای تحلیل وضع موجود ،شبکهای پایه ترسیم
میشود ،بهگونهای که کل محدودۀ هدف طراحی (یعنی نمای
ساختمانهای مورد تحلیل) را پوشش دهد .به واسطۀ این
شبکهبندی ،نمای ساختمان به مجموعهای از سلولها تقسیم
کمی مورد
میشود و معیار ارزیابی در هر سلول به صورت ّ
سنجش قرار میگیرد .بدین ترتیب که هر سلول براساس
تحقق معیار در آن ،امتیازدهی میشود(کریمیمشاور۱۳۹۳ ،؛
عبایی.)1389 ،
این روشها در فرایند تحلیل و طراحی ،هر یک در مقیاسهای
مختلفی قابلیت اعمال دارند .با توجه به اینکه روش پویهشناختی
بر کلیت محیط ،تصویر یا اثر تأکید دارد ،برای بررسی معیارهای
نظم ،وحدت ،تعادل و مقیاس به کار برده میشود .روش
شبکهبندی نیز با توجه به اینکه ماهیتاً بر روی جزئیات موضوع
مورد بررسی اعمال میشود ،در مورد معیارهای خردتر نظیر
ریتم ،هماهنگی ،تباین و تداوم استفاده خواهد شد(همان؛
همان) .در تحلیل بصری نمای مورد هدف این پژوهش ،هر
دو نمای مجاور هم با روش شبکه مورد بررسی قرار گرفتهاند.
هر معیار در مورد هر پارامتر بصری لحاظ خواهد شد .بر این
اساس ،جدولی از تقابل پارامترهای بصری با معیارهای خرد
شکل خواهد گرفت (جدول .)5
•روند انجام تحلیل
فرایند تحلیل در این پژوهش به این صورت است که در ابتدا یک
ماتریس بزرگ متشکل از شبکهای از سلولها به طول و عرض 4
متر بر روی دو نمای کلی جدارههای شرقی و غربی خیابان در
نظر گرفته میشود و سپس به ازای هر مجموعه معیار و پارامتر
بصری ،دو نمای مجاور هم (نمای دو پالک مجاور) با استفاده از
روش شبکهبندی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند.
بر این اساس ،به استثنای بناهای واقعشده در هر تقاطع ،که تنها
یک بنای مجاور دارند ،هر نما دو بار مورد تحلیل قرار میگیرد.
نتیجۀ حاصل از تحلیلهای انجامشده به صورت امتیازهایی
برای هر سلول از شبکۀ تحلیل مورد مالحظه قرار میگیرد،
که نشاندهندۀ میزان ارتباطات وابسته به هر معیار در مورد

هر پارامتر بصری در هر سلول است .تصاویر  2و  ،3تحلیل هر
معیار (ریتم و شکل ورودیها ،هماهنگی و شکل ورودیها،
ریتم و خطوط عمودی ،تداوم و تناسبات ورودیها) را نشان
تمامی
میدهند .پس از محاسبه امتیازات هر معیار در رابطه با
ِ
تمامی معیارها
پارامترهای بصری ،مجموع امتیازات حاصل از
ِ
در شبکه مربوط به تحلیل پتانسیل بهبود ارتباطات بصری
دو نمای مورد نظر محاسبه شدهاند .به این صورت که در هر
سلول از شبکۀ مورد نظ ِر هر دو نما ،امتیاز تمامی ترکیبهای
دوتایی معیارها و پارامترهای بصری (در دو مرحله تحلیل یک
نما با نمای غربی و نمای شرقی و یک مرحله تحلیل بناهای
واقع در تقاطع) جمع شدهاند .سپس شبکۀ نهایی پتانسیل
بهبود ارتباطات بصری تمامی نماهای محدودۀ مورد مطالعه
مورد محاسبه قرار گرفتهاند .تصویر  3نشاندهندۀ سلولهای
دربرگیرندۀ پتانسیلهای متفاوت بهبود ارتباطات بصری است.
نتایج بهدستآمده از تحلیلهای انجامشده ،به عنوان اساس و
پایهای برای ارائۀ راهنمای طراحی جدارههای شهری محسوب
شده و میتواند به عنوان پتانسیل بهبود روابط بصری در
محدودۀ طراحی مورد استفادۀ طراحان قرار بگیرد.
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تصویر  .2پانوراما و تقسیمات نواحی همگن .مأخذ :نگارندگان.

....................................................................

تصویر  .3ارزیابی معیارهای ریتم ،هماهنگی ،تباین و تداوم بر روی شکل ورودیها ساختمانها .مأخذ :نگارندگان.

میتوان عامل ایجاد مشابهت و هماهنگی فرض نمود .این
شکل به صور و تناسبات مختلف و تغییریافتۀ یک مربع پایه
در نمای دو ساختمان دیده میشود .سلولهای ردیف  Aبه
واسطۀ قرارگیری شکل ایجادکنندۀ هارمونی در ورودیهای
بنا مقادیر مختلفی به خود میگیرند .مقدار هر سلول برابر
تعداد ورودیهایی است که محور آنها در سلول قرار میگیرد.
محور هر ورودی خطی عمودی است که از میانه آن میگذرد.
تباین خطوط عمودی :خطوط عمودی دو ساختمان محدود به
ورودیها و تابلوهای طبقۀ همکف و (ردیف مغازهها) میشود.
ساختمانها خطوط عمودی غالبی ندارند .بنابراین صرفاً حضور
خطوط عمودی در طبقۀ همکف به عنوان الگوی ایجادکننده
تباین محسوب میشود .سلولهای ردیف  Aبه واسطۀ وجود
خطوط عمودی در تباین با متن بدون خطوط عمودی دو
ساختمان امتیاز یک میگیرند.
تداوم تناسبات ورودیها :در ترکیب تناسبات ورودیهای دو
بنا تناسبات پایه مربع و صور تغییریافته آن را میتوان الگویی

..............................................................................
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ثابت دانست که در آن طرح این ورودی ها در دو ساختمان،
یکسان خطی تکرار شدهاند و تناسبات ورودیها
به یک شیوۀ
ِ
عامل تداوم آنها به شمار میرود .الزم به ذکر است که تمامی
ورودیها تابعی تغییریافته از تناسبات پایه محسوب میشوند.
هر سلول به واسطۀ تعداد ورودیهایی که محور آنها در آن
مستقر است ،امتیاز میگیرد .محور هر ورودی خط عمودی
است که درون آن مستقر است.

روند طراحی

طراحی در این پژوهش با استفاده از روش  GAMو با اتکا بر
رتبهبندی پتانسیل نواحی بررسیشده صورت گرفته است .با
توجه به شبکۀ نهایی پتانسیل ارتقای روابط بصری و با تکیه بر
پتانسیلهای ساختمانها ،برخی نواحی از پتانسیلهای باالتر
و برخی نیز از پتانسیلهای پایینتری برخوردار هستند که
همین امر موجب شده است که ساختمانها طیف مختلفی
از رتبهبندی را برای ارتقای کیفیت بصری نما در اختیار
1
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اهمیت اثرگذاری کیفیتهای بصری و ابعاد معنایی محیط
مصنوع ،لزوم توجه به زیبایی و هویت منظر و جدارههای شهری
را به عنوان عوامل اصلی طراحی شهری ضروری میسازد .جداره
و نما به عنوان حد فاصل درون و بیرون ساختمانها ،موضوع
اصلی ارزیابی عابرین و ساکنین فضای عمومی شهرها بوده و
تأثیر بسیاری بر تصویر ذهنی شهروندان داشته است .بررسیهای
صورتگرفته در چارچوب زیباییشناسی جدارههای شهری نشان
داد که بحث زیباییشناسی همواره از جنبههای اصلی تأثیرگذار
بر تفسیر عابرین و ساکنین از کیفیات محیط و منظر است.
همانگونه که دیگر مقاالت و پژوهشهای بررسیشده نشان
دادهاند ،کیفیتهای صوری جدارههای شهری بخش جداییناپذیر
منظر شهری هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم از کانال
ادراک بصری ،کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار
میدهند؛ بنابراین الزم است که تمامی جوانب زیباییشناسی
کالبدی فضای عمومی شهرها ،خصوصاً بافت قدیم که به نسبت
دیگر بخشهای شهر بیشتر دستخوش مداخالت غیراصولی
شدهاند ،مورد توجه و بازبینی بیشتری قرار بگیرند تا از این طریق
بتوان هویت این بافتها را تقویت و آنها را به عنوان فضاهایی
حضورپذیر و سرزنده تعریف نمود.
مقالۀ حاضر با هدف بررسی و ارزیابی کیفیتهای صوری
جدارههای خیابان انقالب سنندج به روش شبکهبندی و
کدگذاری تکتک ابعاد و مؤلفههای مورد بررسی از محدوده
و شناخت ضعفها و کاستیهای آن ،اقدام به ارائۀ دستورالعمل
بازطراحی بهینۀ محدودۀ مورد بررسی نموده است .روش
انتخابشده جهت وزندهی و ارزیابی جدارههای مورد بررسی،
از جمله روشهای جدید و نوینی به شمار میرود که پیش
از این در پژوهشهای محدودی به کار رفته است .در فرایند
طراحی پیشنهادی سعی بر آن بود تا با بهرهگیری از تجارب
موجود و با نگرشی ویژه بر مؤلفههای زیباییشناسی بصری،
یک فرایند انعطافپذیر ،زمینهگرا و بومی خلق شود .الزم به
ذکر است که روش تحلیل و ارزیابی انتخابی دقیقاً بیان نمیکند
که کدام بخش از جدارۀ مورد بررسی از کیفیت زیباییشناختی
برخوردار است ،بلکه کیفیت مطلوب را به تمامی ابعاد و
مؤلفههای حسی ،فرمی و نمادین زیباییشناسی ارتباط داده
است .در این روش تنها آن دسته از کیفیاتی در کانون توجه
و تمرکز قرار میگیرند که اعمال مداخالت مطلوب در آنها
میتواند موجب ارتقای کیفیتهای زیباییشناسی صوری شده
و ،با ارائۀ درک درستی از پتانسیلهای بصری جداره ،موجب
افزایش انتظام بصری منظر شهری شود.
نتایج حاصل از اعمال این روش در بررسی و ارزیابی این
محدوده و کدگذاریهای موجود نشان داده است که الگوی
شکلی مغازهها در این محور در فواصل منظمی در عرض دو نما
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نگارندگان قرار دهند .در روند طراحی ،کیفیت ارتباطی نواحی
با پتانسیل باال به میزان بیشتری نسبت به نواحی با پتانسیل
متوسط و پایین حفظ خواهد شد و در نتیجه پتانسیل آنها و
کیفیت مطلوب حاصل از تغییر آنها به عنوان سرمایۀ پتانسیل
محدوده محسوب میشود و در اولین گام طراحی قرار میگیرند.
نواحی با پتانسیل کمتر در گام بعدی طراحی قرار خواهند
داشت و سعی بر آن خواهد بود که طراحی آنها در ارتباط با
طرحی باشد که برای ساختمانهای طراحیشده در گام اول
(ساختمانهای با پتانسیل باال) ارائه شده است.
برای برقراری تناسب بین یک ساختمان با ساختمانهای مجاور،
ساختمانها تحت اقدامات جرح و تعدیل قرار گرفتهاند .در واقع
بسته به امکان جابهجایی اجزاء و عناصر نما ،دگرگونیهایی
جزئی در نمای ساختمانها پدید آمده است .در این جرح و
تعدیل ،در مجموعۀ اقدامات ابتدایی ،الحاقات (از جمله تابلوها)
بودند که تغییر مییافتند .در مجموعۀ دوم اقدامات ،اجزا و
عناصر نما (شامل نوارهای عمودی و افقی که با سازه درگیر
نیستند و قاب پنجرهها) در جهت برقراری ارتباطات بینابینی
میان ساختمانها دگرگون شدند .در مجموعه سوم اقدامات،
جزئیات رنگ و مصالح و در مواردی شکل منافذ نیز تغییر
یافته است .در ادامه و در پاسخ به سؤال دوم پژوهش مبنی
بر راهکارهای الزم جهت ارتقای کیفیت جدارههای محدودۀ
مورد بررسی ،با تأکید بر بحث زیباییشناسی منظر شهری،
مهمترین راهکارهای طراحی مبتنی بر بررسیهای انجامشده
برای طراحی گامبهگام محدودۀ مورد نظر ارائه شده است:
 ایجاد هماهنگی در اجزا و ارکان ساختمانها تغییر شکل پنجرهها در هماهنگی و تناسب با پنجرههایساختمانهای باارزش محدوده
 هماهنگی در ابعاد و اندازۀ تقسیمات افقی و عمودی با هدفوحدتبخشی به جداره
 اصالح خط آسمان و رعایت اصل تداوم -هماهنگی -ریتمدر خطوط افقی برای ایجاد تعادل
 افزودن نوارهای عمودی به جزئیات جداره برای ایجادهماهنگی ،نظم و وحدتبخشی
 هماهنگی -نظم -وحدتبخشی در مصالح بهکارگرفتهشدهدر نما
 تغییر شکل پنجرهها در هماهنگی و تناسب با پنجرههایساختمانهای باارزش محدوده
 تعریف و طراحی ورودی بازار در راستای هویتبخشی بهجداره و ارج نهادن به ارزش تاریخی این مجموعه
 افزودن نردۀ مشبک فلزی با طرح هندسی هماهنگ با بافتبه تراسهای ساختمان
 تبعیت شکل ،رنگ و ابعاد تابلوها از اصول مصوب سازمانسیما و منظر شهرداری

بحث و نتیجهگیری
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فاطمه اسمعیلی و همکاران

تکرار نشدهاند و تمام سلولهای ماتریس به دلیل فقدان شکل
تکرارشونده با فواصل منظم رقم پایینی گرفتهاند .همچنین
در شکل و طرح ورودی این مغازهها هماهنگی خاصی دیده
نشده است و هر یک به نوعی منحصربهفرد و بدون هماهنگی
با واحدهای همجوار جلوهنمایی کردهاند که همین مسئله
موجب شده است که تمام سلولهای ماتریس به دلیل فقدان
الگویی با تکرار منظم در تناسبات رقم پایینی گرفتهاند .به
واسطۀ وجود ناهماهنگی در تابلوی مغازهها ،ناهماهنگی در
ساختمان محدود به ورودیها ،ناهماهنگی
خطوط عمودی دو
ِ
در تابلوهای طبقه همکف و (ردیف مغازهها) ،خطوط عمودی
غالب جداره از ریتم مطلوب بصری خارج شده است.
بنا بر آنچه مطرح شد الزم به ذکر است که جدارههای شهری
محدودۀ خیابان انقالب سنندج نیازمند کیفیتبخشی در
مؤلفههای منظر شهری نظیر نظم ،وحدت ،تعادل ،تناسب،
نسبت و مقیاس ،هماهنگی ،ریتم ،پیوستگی و تداوم است.
قراردادن تمامی این عناصر در کنار یکدیگر ،میتواند به خلق
یک کل منسجم ،مطابق با هویت و معماری تاریخی این محدوده
و ارتقای جوانب زیباییشناختی و کیفیتهای بصری منظر
عینی این جدارۀ شاخص شهری منجر شود.

پینوشتها

.1
Goal Achievement Matrix .2
Mesh

....................................................................
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