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آلودگی بصری یکی از مسائل سیمای شهری است که تأثیر منفی بر کیفیت زندگی شهروندان دارد. طرح های 
پیرایش شهری گاه به صورت اقدامی مجزا، و گاه به عنوان استراتژی یک برنامه کالن تر، به هدف بهبود سیمای 
شهری و کاهش اغتشاشات بصری در نماهای شهری به ویژه در بافت های تاریخی به انجام می رسد. اگرچه 
در دهه اخیر در برخی شهرهای ایران از جمله تهران طرح های پیرایش شهری اجرا شده است؛ با این حال 
هنوز شناخت جامعی از موضوع و اهدافی که چنین طرح هایی باید پیگیری نمایند؛ به دست نیامده است. هدف 
این پژوهش توسعه چارچوب نظری پیرایش شهری و ارزیابی »پیرایش شهری و حذف زوائد بصری خیابان 
انقالب« مبتنی بر آن است. راهبرد اصلی حاکم بر این تحقیق، راهبرد کیفی است. این پژوهش دو گام اصلی 
دارد که در هر گام از یک روش تحقیق بهره برده شد: در گام نخست از روش تحلیل محتوا و پنل خبرگان 
برای استخراج وجوه پیرایش شهری بهره برده شد و با روش استدالل منطقی چارچوب نظری پژوهش ارائه 
گردید؛ در گام دوم به هدف ارزیابی طرح پیرایش شهری خیابان انقالب برای هر یک از وجوه ارائه شده در 
چارچوب نظری پرسش هایی طرح و نظرات دو گروه کسبه و عابران با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری 
شد. سپس مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل کیفی استراوس و کوربین کدگذاری شد. یافته ها نشان می دهد 
که طرح »پیرایش شهری و حذف زوائد بصری خیابان انقالب« به ترتیب در دو وجه »ادراکی« و »کالبدی« 
به نسبت سایر وجوه موفق تر بوده است. »افزایش خوانایی«، »افزایش نظم بصری«، و »کاهش آلودگی بصری 
و نوری« نیز به ترتیب مهم ترین اثرات آن می باشد. اما در وجه »اجتماعی« به ویژه تعامل با کسبه موفقیت 
کمتری به دست آورده است. نتایج این مقاله آشکار می سازد که موفقیت طرح های پیرایش شهری منوط به 
توجه به هر یک از وجوه شش گانه تاریخی، هویتی، کالبدی، ادراکی، اجتماعی، و اقتصادی است. همچنین نتایج 
این مقاله نشان می دهد که گاه پایین بودن سطح آشنایی عموم مردم از وجوه تاریخی و هویتی شهر، می تواند 
به ایجاد تعارض میان دیدگاه شهروندان با اهداف پیرایش شهری در زمینه حفاظت و ارتقای ارزش های تاریخی 
و هویتی منجر  گردد. از این رو، بهره گیری از نگاه کارشناسی در برنامه ریزی و طراحی دو وجه »تاریخی« و 

»هویتی« از اولویت باالیی برخوردار است.
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مقدمه
آلودگی بصری امروزه در مناطق شهری به ویژه شهرهای 
تاریخی کشورهای در حال توسعه )الواح1 و دیگران 2019( 
به  طور فزاینده ای در حال گسترش است. از جمله عوامل 
اصلی ایجاد اغتشاش و آلودگی بصری عبارتند از تابلوهای 
ناهمگونی  نما،  فرسودگی  مغازه ها،  تابلوهای  و  تبلیغاتی 
و  عناصر   ،)57  ،1376 )بمانیان  جدید  ساخت و سازهای 
تأسیسات  بخاری،  و  کولر  مانند  تأسیساتی  کانال های 
بر  گاز،  لوله های  و  تلفن،  برق،  کابل های  مثل  زیربنایی 
ایجاد  تاریخی، دخل و تصرف و  هم خوردن خط آسمان 
تغییر در فضاهای نیمه باز مانند محصور کردن بالکن ها و یا 
استفاده از آن ها به عنوان انباری، بر هم خوردن اصالت مواد 
دیگران 2006(،  و  )چالکیاس2  تعمیرات  اثر  در  و مصالح 
آلودگی سطح نما، و نابسامانی مبلمان از جمله پراکندگی 
عناصر روشنایی و نورپردازی )فالچی3 و دیگران 2011(.

وجود چنین آلودگی ها و اغتشاشاتی بر بافت های شهری به 
ویژه ارزش های بافت های تاریخی تأثیر منفی میگذارد. از 
این رو، طرح های پیرایش نماهای شهری با هدف اصلی 
اجرا  بصری  اغتشاشات  کاهش  و  شهری  سیمای  بهبود 
می گردد. هدف کالبدی این طرح ها ساماندهی پوسته نمای 
در  اخیر  دهه  در  است.  خیابان  یک  مجاور  ساختمان های 
برخی شهرهای ایران به ویژه تهران نیز چنین طرح هایی 
به انجام رسیده است. علی رغم تأثیر مثبت اقدامات عملی 
بصری،  آلودگی  کاهش  بر  شهری  پیرایش  طرح های 
تاکنون زیربنای نظری جامعی برای چنین طرح هایی تبیین 
نشده است. فقدان چنین زیربنایی ممکن است این آسیب 
را در پی داشته باشد که برخی وجوه پیرایش شهری نادیده 

گرفته شود و یا با تعبیر نادرست از آن ها، اقدامات عملی 
اشتباهی صورت پذیرد. 

برای فائق آمدن بر این مسأله و اجتناب از پیش آمدن آن 
نظری  چارچوب  یک  ارائه  شهری،  پیرایش  طرح های  در 
که بتواند همه وجوه پیرایش شهری را دربرگیرد؛ ضروری 
می نماید. از این رو، هدف این مقاله توسعه چارچوب نظری 
پیرایش نماهای شهری است که بتواند به عنوان زیربنای 
نظری در برنامه ریزی و ارزیابی کل نگر این طرحها مورد 
استفاده قرار گیرد. بدین منظور در گام نخست این پرسش 
به چارچوب  اصلی طرح می گردد که »وجوه شکل دهنده 
نظری پیرایش شهری کدام اند؟«. سپس در گام دوم مبتنی 
بر چارچوب نظری پیشنهادی، میزان موفقیت طرح پیرایش 
شهری خیابان انقالب تهران به عنوان یکی از نمونه های 
شاخص پیرایش شهری در ایران مورد بررسی قرار می گیرد 
است  توانسته  میزان  چه  تا  طرح  این  که  گردد  آشکار  تا 

وجوه مختلف پیرایش شهری را پوشش دهد.
در این مقاله در گام نخست به هدف رسیدن به چارچوب 
نظری، پژوهش ها و مبانی نظری مرتبط با پیرایش شهری 
بررسی می گردد. در گام دوم از خالل این بررسی وجوهی 
که باید در طرح های پیرایش شهری مورد توجه قرار گیرد، 
نظری  چارچوب  سوم،  گام  در  سپس  می گردد.  استخراج 
انتها  در  ارائه می گردد.  پیرایش شهری  ارزیابی طرح های 
پیرایش  طرح  موفقیت  میزان  چارچوب،  این  بر  مبتنی 
مبتنی  شهروندان  و  کسبه  دید  از  انقالب  خیابان  شهری 
بر روش تحقیق کیفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. شکل 1 

ساختار کلی مقاله حاضر را نمایش می دهد.

شکل 1. ساختار شکلی پژوهش 
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پیشینه پژوهش

شهری  مدیریت  حوزه  در  عملی  اقدامی  شهری  پیرایش 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  پژوهشی   دید  از  کمتر  که  است 
خارجی  شده  انجام  پژوهش های  اندک  میان  در  است. 
می توان به مقاله ای در سال 2018  اشاره کرد که به بررسی 
تأثیرات آلودگی بصری نمای خیابان ها بر شهروندان شهر 
نیچ4 سومین شهر بزرگ صربستان، پرداخته است. در این 
نماها  بصری  آلودگی  نرم افزار،  وسیله   به  ابتدا  در  پژوهش 
به  شده  ویرایش  تصاویر  سپس  و  حذف  ساختمان ها  و 
شهروندان نشان داده شد. نکته جالب توجه آن بود که عموم 
شهروندان گمان میکردند که این تصاویر مربوط به کشور 
دیگری است؛ نه خیابان های شهر خودشان. این امر نشان 
از نقش آلودگی بصری در ادراک شهر دارد )چتکویک5 و 
دیگران 2018(. الزم به ذکر است که پژوهش مذکور از دو 
بررسی یک  به  نخست(  دارد:  تفاوت  مقاله حاضر  با  زاویه 
از  یکی  که  حالیست  در  این  نمی پردازد؛  شده  انجام  طرح 
اهداف مقاله حاضر ارزیابی طرح انجام شده پیرایش شهری 
حذف  کالبدی  وجوه  بر  صرفًا  دوم(  است.  انقالب  خیابان 
زوائد بصری تأکید دارد؛ این در حالیست که مقاله حاضر در 

پیرایش شهری است.  بررسی وجوه مختلف طرح  پی 
تحلیل  موضوع  با  مقاله ای  در   )2019( دیگران  و  و  الواح 
آلودگی بصری در یکي از شهرهاي تاریخي یمن به بررسي 
پرداخته اند.  آن  منفی  اثرات  و  آلودگی ها  این  ایجاد  دالیل 
است:  استفاده شده  استقرایی  از دو روش  پژوهش  این  در 
روش اول( بررسی پدیده آلودگی بصری مبتنی بر مطالعات 
دوم(  روش  یادداشت برداری؛  و  تصاویر  طریق  از  میدانی 
مسئول،  ذی صالح  مقامات  نظرات  تحلیل  و  مصاحبه 
و  ساکنان،  شهری،  محیط  حوزه  متخصصان  از  برخی 
مبلمان  مغازه ها،  تابلوهای  بازدیدکنندگان شهر. ساماندهی 
شهری، و روشنایی از جمله پیشنهادات این مقاله در حوزه 
پیرایش شهری است )الواح و دیگران 2019(. مقاله فوق به 
اثرات منفی آن می پردازد  بررسی دالیل آلودگی بصری و 
ارائه  آلودگی ها  این  کاهش  برای  کالبدی  راهکارهای  و 
می دهد. در حالی که پژوهش حاضر به بررسی یک طرح 
اجرا شده پس از حذف آلودگیهای بصری می پردازد و دالیل 
از انجام طرح پیرایش  به وجود آمدن این آلودگی ها پیش 

نمی کند. بررسی  را  شهری 
»نوسازی  عنوان  با  مقاله ای  در   )2019( مهانا6  و  مهانا 

تاریخی  مراکز  در  سنتی  تجاری  خیابان های  شهری 
به عنوان  خیابان ها  این  از  حفاظت  اهمیت  به  شهرها« 
بخشی از هویت شهری می پردازند. هدف ایشان ارائه یک 
روش شناسی برای نوسازی مناطق تاریخی تجاری شهری 
است. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق قیاسی 
و بررسی نمونه های پیشین به منظور استخراج معیارهای 
تبدیل این خیابان ها به پیاده راه های تجاری بهره برده اند. 
در ادامه دستاوردهای نظری پژوهش را در خیابان الخان 
-که یکی از مهم ترین خیابان های مرکز تاریخی شهر تانتا 
در مصر است- به عنوان نمونه موردی به کار بردهاند. این 
هویت  و  احیای شخصیت  جهت  در  را  پیشنهاداتی  مقاله 
از  یکی  که  می کند  ارائه  تجاری  تاریخی  خیابان های 
آن ها، پیرایش شهری است. پاک کردن و بازسازی نمای 
مغازه ها،  سایبان های  و  تابلوها  کردن  مرتب  ساختمان ها، 
تأمین روشنایی کافی و مطلوب، کاهش آلودگی بصری، و 
ایجاد ریتم بصری به عنوان اقدامات اصلی پیرایش شهری 
در نظر گرفته شده است )مهانا و مهانا 2019(. تمرکز این 
ارائه  به  و  می باشد  اقتصاد  و  هویت  وجه  دو  به  پژوهش 
یک چارچوب نظری که وجوه مختلف پیرایش شهری را 
در برگیرد، نپرداخته است. این درحالیست که مقاله حاضر 
در پی کشف وجوه مختلف مؤثر در طراحی و ارزیابی طرح 

است. نماهای شهری  پیرایش  های 
اسالم الغنیمی7 )2019( در مقاله ای با عنوان »پدیده های 
آلودگی بصری و حساسیت اقامتگاه ها در مراکز شهرهای 
بحرین،  در کشور  منامه  قدیمی شهر  منطقه  در  میراثی« 
توسعه سریع شهرسازی را از عوامل اصلی آلودگی بصری 
می داند. این مقاله مؤلفه های آلودگی بصری در شهرهای 
تاریخی را نام می برد و بر مبلمان شهری به عنوان یکی از 
این  تفاوت  )الغنیمی 2019(.  تأکید می نماید  مؤلفه ها  این 
پژوهش با مقاله حاضر در آن است که آن پژوهش صرفًا 
به موضوع بازشناخت مؤلفه های آلودگی بصری پرداخته و 
به موضوع پیرایش شهری اشاره ای مستقیم نداشته است.

مستقیم  طور  به  اندکی  پژوهش های  نیز  ایران  داخل  در 
به موضوع پیرایش نماهای شهری و حذف زوائد بصری 
زوائد  زمینه، کتاب »حذف  این  در  تنها کتاب  پرداخته اند. 
سبزواری  و  انوشفر  نوشته  شهری«  نماهای  از  بصری 
در  مرجعی  به عنوان  حاضر  حال  در  که  است   )1393(
فعالیت های اجرایی حوزه پیرایش شهری در ایران به کار 
می رود. در این کتاب پس از طرح مسأله و بررسی نمونه هایی 
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در ایران و جهان، به بررسی زیرساخت های حقوقی- اداری 
و مدیریتی موجود و نیز قوانین و مقررات مرتبط با موضوع 
از سال 1309 تا زمان چاپ کتاب می پردازد و نقاط ضعف 
به بررسی مفاهیم  ادامه  ارائه می کند. در  را  و قوت آن ها 
اقتصادی، ارزش افزوده و هزینه-سود در طرح حذف زوائد 
در نماهای شهری می پردازد. همچنین روش ویژه ای برای 
مطالعه و تشخیص زوائد و کنترل آن ها در جهت کاربست 
این  اصلی  موضوع  می نماید.  ارائه  اجرائی  طرحهای  در 
کتاب بررسی قوانین و مقررات و ارائه روش کاربردی در 
طرح های اجرایی می باشد و چارچوب نظری که همه وجوه 

ارائه نمی نماید.  پیرایش شهری را دربرگیرد 
زیادی  قرابت  موضوع  نظر  از  که  پژوهش هایی  از  یکی 
دیگران  و  احمدی  مقاله  دارد؛  حاضر  مقاله  موضوع  با 
فرهنگی  و  اجتماعی  تأثیرات  »ارزیابی  عنوان  با   )1396(
ناصر  محور  بصری  زوائد  حذف  و  شهری  پیرایش  طرح 
خسرو« است. در این مقاله به موضوع عدم توجه به اسناد 
باالدستی و مغفول ماندن مؤلفه های رویکرد توسعه پایدار 
پرداخته  پروژه  این  طراحی  در  هویت  و  امنیت  همچون 
تعلق  حس  تقویت  چون  اهدافی  تحقق  برای  و  می شود 
به مکان، افزایش احساس رضایت و اعتماد شهروندان به 
مدیریت شهری، کاهش خروج سکنه از این محور، کاهش 
روند تبدیل کاربری مسکونی به تجاری، رونق کسب و کار 
و افزایش گردشگری و تردد، اقدامات مداخله ای پیشنهاد 
در  پژوهش  این  اگرچه  که  است  ذکر  به  الزم  می گردد. 
عنوان قرابت زیادی با مقاله حاضر دارد؛ اما در بخش مبانی 
را  پیرایش شهری  با  پیشینه پژوهش، تحقیقات مرتبط  و 
پیرایش  طرح  ارزیابی  معیار  رو،  این  از  نمی نماید.  ارائه 
شهری محور ناصر خسرو از مبانی نظری پیرایش شهری 
به  مقاله حاضر  در حالیست که  این  است.  نگردیده  منتج 
شناخت وجوهی می پردازد که در طرح های پیرایش شهری 
باید مورد توجه قرار گیرد و ارزیابی محور انقالب را مبتنی 

بر این وجوه به انجام می رساند.
یکی از پژوهش هایی که هم از نظر موضوع و هم از نظر 
حاضر  مقاله  موضوع  با  زیادی  قرابت  شده  بررسی  نمونه 
شناسایي  به  که  است   )1399( دیگران  و  راد  مقاله  دارد؛ 
و  نماها  پیرایش  و  مرمت  پروژه  ریسک هاي  تحلیل  و 
جداره هاي شهري محور انقالب و پهنه رودکي می پردازد. 
این پژوهش بر ریسک های پروژه های نوسازی جداره های 
به  اقدام  پرسشنامه  طریق  از  و  میشود  متمرکز  شهری 

شناسایی این ریسک ها می نماید. این در حالیست که مانند 
مقاله پیشین، زیربنای نظری و پیشینه پژوهشی این مقاله 
نیز مطالعات انجام شده در حوزه پیرایش شهری نمی باشد 

اجتماعی تمرکز می نماید.  بر وجه مشارکت  و صرفًا 
پیرایش  حوزه  در  شده  انجام  داخلی  پژوهش های  اگرچه 
اما می توان  باال می باشد؛  به پژوهش های  شهری محدود 
از میان پژوهش هایی که به طور مستقیم به این موضوع 
نمی پردازند هم وجوهی از پیرایش شهری را استخراج کرد. 
نوغابي  شریفي  و  ضمیري  مقاله  به  می توان  نمونه  برای 
تابلوهاي  بصري  عناصر  نقش  »تحلیل  عنوان  با   )1399(
کرد.  اشاره  مشهد«  مدرس  خیابان  منظر  در  تبلیغاتي 
نویسندگان این مقاله تبلیغات شهري بخشي جدایي ناپذیر 
هویت  ایجاد  در  که  می دانند  امروزی  شهرهای  کالبد  از 
بصري و تقویت خوانایي شهر مؤثرند. از این رو، با روشی 
تحلیلی در پی ارائه راهکارهای اجرایی براي بهبود وضعیت 
هستند.  مشهد  شهر  مدرس  خیابان  در  شهري  تبلیغات 
پژوهش هایی از این دست می توانند برای رسیدن به نگاهی 
همه جانبه و کل نگر به وجوه پیرایش شهری در مقاله حاضر 
مورد استفاده قرار گیرند. همچنین است پژوهش دانشپور 
دگرگونی،  »پدیدارشناسی  موضوع  با   )1399( دیگران  و 
پیوستگی و پایایی مفهوم شهر و خاطره در مرکز تاریخی 
تهران از منظر معماران، مورخان و اصحاب هنر« که اگرچه 
به صورت مستقیم به بحث پیرایش شهری نمی پردازد؛ اما 

به وجه تاریخی و مؤلفه خاطره انگیزی اشاره می کند. 
نماهای  پیرایش  وجوه  بر  تأکید  با  نظری  مبانی 

شهری
چنانچه بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد؛ پژوهش های 
و  شده اند؛  وارد  مستقیم  طور  به  حوزه  این  به  محدودی 
مختلف  وجوه  که  نظری  چارچوب  یک  ارائه  به  هیچ یک 
پیرایش شهری را در برگیرد؛ نپرداخته اند. با این حال، در این 
مقاله با تحلیل محتوای این پژوهش ها و نیز پژوهش هایی 
وجوه  پرداخته اند؛  مقوله  این  به  غیرمستقیم  طور  به  که 
و  اجتماعی،  ادراکی،  کالبدی،  هویتی،  تاریخی،  شش گانه 

اقتصادی به شرح زیر استخراج گردیده است:
* یک- تاریخی: اورباشلی )1395، 304( »اصل حداقل 
می دهد.  ارائه  شهری  منظر  پیرایش  مورد  در  را  مداخله« 
هدف از این اصل حفاظت از ارزش هاست. ارزش ها انواع 
از  تاریخی یکی  ارزش های  برمی گیرند که  در  را  مختلفی 
آن هاست )مسعود و دیگران 1399( که به تجربیات زندگی 
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روزمره مردم پیوند خورده است )ایکوموس8 1987(. فیلدن 
)1394، 282( زنگار را گرانبها می داند؛ چون تنها با گذشت 
که  است  معتقد  وی  آورد.  به  دست  را  آن  می توان  زمان 
ساختمان ها  کردن  تمیز  هنگام  که  بود  مراقب  می بایست 
زنگار آن ها از بین نرود. نکته دیگر که در پیرایش شهری 
باید مورد توجه قرار گیرد آن است که الحاقاتی که به نما 
اضافه می شود باید در هماهنگی با شخصیت، خط آسمان، 
ابعاد، مقیاس، رنگ، و مصالح بنای تاریخی باشد )گاواد9 

.)2011
* دو- هویتی: هویت شهر در یک بازه زمانی طوالنی 
لینچ هویت  )بارکات10 و دیگران 2019(.  شکل می گیرد 
اندازه  تا چه  تعریف می کند که شخص  این صورت  به  را 
مکان ها  سایر  از  مجزا  صورت  به  را  مکانی  می تواند 
تشخیص دهد یا به یاد بیاورد )لینچ 1381(. جنبه فیزیکی 
نقش اساسی در شکل گیری هویت محلی دارد که این امر 
بیشتر متکی بر احساس شهروندان نسبت به رنگ، صدا، بو 
و بافت محیط اطراف است تا ویژگی های منحصر به فرد 
بارکات و دیگران  از  نقل  به  فیزیکی آن )شائو11 2014؛ 
2019(. این احساس منتج از اتمسفر فضاست. نمای خیابان 
از جمله عناصر فیزیکی یک خیابان است که می تواند آن 
خیابان را از دیگر خیابان ها متمایز کند. یکی از مهم ترین 
اثرات آلودگی بصری از بین رفتن هویت خیابان هاست که 
توجه به آن در بافت های تاریخی اهمیت بیش تری می یابد 
)ییلماز12 و ساگسوز13 2011(. از این رو، یکی از اثرات 

پیرایش شهری می تواند احیای هویت خیابان باشد.
ویژگی های  به  زیبایی شناسی شهری  کالبدی:  * سه- 
بصری شهر و آرایش و پیرایش چهره شهر می پردازد که 
آن  اصول  و  شاخص ها  از  یکی  بصری  آشفتگی  نداشتن 
از  یکی  بصری  آالینده های  از  محیطی  پاکسازی  است. 
پیشنهاداتی است که می توان برای مدیریت بصری به کار 
برد )بهزادفر و دیگران 1391، 89(. آلودگی بصری ترکیبی 
در چشمانداز شهری  مختلف  بی نظمی های  و  آشفتگی  از 
نادرست،  تصمیمات  جمله  از  مختلف  دالیل  به  که  است 
فقدان الزامات قانونی، عدم نظارت و کنترل، عدم تناسب 
فرهنگ  و  آموزش  کمبود  و همچنین  و عملکرد،  استفاده 

و ساگسوز 2011(. )ییلماز  پدید می آید 
* آلودگی بصری تأثیرات منفی از جمله اختالالت بینایی 
و  پراکندگی  مانند   ،)655  ،2017 دیگران  و  )اله یاری14 
می کند.  ایجاد   )2011 ساگسوز  و  )ییلماز  چشم  خستگی 

عالوه بر مشکالت فیزیکی، آلودگی بصری تأثیرات روانی 
ذهنی،  تمرکز  کاهش  و  پریشانی  که  دارد  همراه  به  نیز 
)چتکویک  خاص  فضاهای  تحمل  کاهش  و  حواس پرتی، 
توانایی  کاهش  است.  آن  نمونه های  از   )2018 دیگران  و 
فتحعلی پور17  و  جهانبخش16،  )نامی15،  بردن  لذت  در 
2016( یکی دیگر از اثرات نامطلوب آلودگی بصری نماهای 

خیابان هاست.
 )1381 )لینچ  شهر  خوانایی  مفهوم  ادراکی:  چهار-   *
به این معناست که شهر تا چه اندازه به وضوح قابل درک 
است و تا چه حد از نظر ذهنی قابل شناسایی و تجسم است 
)مؤیدی و دیگران 1392(. وجوه ملموس منظر شهری در 
از  یکی  خیابان  نمای  است؛  اثرگذار  شهر  تجسم  قابلیت 
پیرایش  است.  منظر شهری  ملموس  این وجه  بخش های 
و حذف زوائد بصری در خوانایی خیابان ها مؤثر است. برای 
نمونه، تابلوهای شهری و نورپردازی آن ها به ویژه در شب در 
تصویر ذهنی مخاطب از شهر اثرگذار است )فوکاهوری18 
و کیوبوتا19 2002، 82؛ به نقل از کارگر و دیگران 1396، 
خوانایی  به  می تواند  مناسب  نورپردازی  رو،  این  از   .)308

بیشتر خیابان در شب کمک کند )درودی 1396(. 
* پنج- اجتماعی: امنیت شهری متأثر از عوامل مختلفی 
از جمله ویژگی های کالبدی محیط است. صالحی )1386( 
فضاهای  محیطی  آسایش  »نقش  عنوان  با  خود  مقاله  در 
شهری در پیشگیری از ناهنجاری های رفتاری« در بررسی 
آلودگی های  و  محیطی  آلودگی های  پدیده  دو  بین  نسبت 
مؤلفه های  از  یکی  به عنوان  را  بصری  آسایش  رفتاری، 
اساس  بر  است.  برده  نام  شهری  امن  محیط های  اصلی 
نظریه ویلسون و کلینگ پیوند مستقیمی میان ظاهر آشفته 
و بی نظمی خیابان ها و ساختمان ها و وقوع جرم وجود دارد 
) به نقل از طالب پور 1396، 141(. پیرایش شهری عالوه 
بر کاستن از آشفتگی و بی نظمی، با باال بردن درجه درک 
فضای خیابان می تواند باعث افزایش میزان احساس امنیت 
دیگران  و  بهرامی  از  نقل  به  25؛   ،2006 )راس20  گردد 
1396(. یکی دیگر از عوامل کالبدی مؤثر در افزایش این 
)طالب پور  است  شهری  محیط  کافی  روشنایی  احساس، 

 .)144-143  ،1396
خود  با  کژکارکرد  شهری  منظر  اقتصادی:  شش-   *
زوائد  حذف  می آورد.  همراه  به  را  اقتصادی  کژکارکردی 
این  است؛  هزینه  صرف  و  سرمایه گذاری  نیازمند  بصری 
سرمایه گذاری زمانی توجیه پذیر خواهد بود که با خود ارزش 
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و  فرهنگی  منظر  از  چه  و  اقتصادی  لحاظ  از  چه  افزوده 
اجتماعی داشته باشد. حذف زوائد بصری از نماهای شهری 
رو  امالک  باعث شود که  منظر  بهبود کیفیت  با  می تواند 
به زوال به کاربری های مولد تبدیل شوند و از این طریق 
ارزش افزوده ملکی ایجاد نماید. در چنین شرایطی تقاضا 
برای امالک آن محدوده شهری افزایش یافته که این امر 
رقابت پذیری از طریق جذب سرمایه و اقشار خالق را در 
توسعه گردشگری  زمینه  این موارد در کنار هم  دارد.  پی 
افزایش  به  منجر  نهایت  در  که  می کند  فراهم  را  شهری 
اشتغال و سطح درآمد بخش های دولتی و خصوصی خواهد 
شد )انوشفر و سبزواری 1393، 242-229(. به این ترتیب، 
اگرچه پیرایش شهری هزینه بر است اما در طوالنی مدت، 

تأثیرات مثبت اقتصادی در پی خواهد داشت.
توسعه چارچوب نظری پیرایش نماهای شهری

بر  از استخراج وجوه اصلی در بخش پیشین، مبتنی  پس 
توضیحات مرتبط با هر یک وجوه فرعی از پیشینه و مبانی 
نظری واکاوی شده، استخراج گردید. دسته بندی پیشنهادی 
با نظرات سه متخصص پیرایش شهری در حوزه طراحی 
شهری، مرمت شهری، و مرمت بنا اصالح و تدقیق گردید. 
برهمکنش نظرات ایشان تغییری در دسته بندی وجوه اصلی 
ایجاد نکرد؛ اما دسته بندی وجوه فرعی با ادغام وجوه فرعی 
با تأثیرات مشابه در یکدیگر، حذف وجوه با ماهیت تکراری 

به  و اضافه نمودن وجوهی که در پیشینه و مبانی نظری 
آن اشاره نشده بود؛ بازنگری گردید. در نهایت، وجوه اصلی 
شش  گانه پیرایش شهری و وجوه فرعی هر یک از آن ها به 

شرح زیر تعیین شدند:
*یک- تاریخی: ارزش های تاریخی ملموس و ناملموس، 

ارزش های معاصر ملموس و ناملموس، زنگار
*دو- هویتی: شخصیت و استقالل مکان، اتمسفر فضا

کالبدی  فضای  اجرا،  و  مصالح  کیفیت  کالبدی:  *سه- 
مبلمان  نورپردازی،  و  روشنایی  فروشان،  دست  مختص 
زیبایی  بصری،  هماهنگی  تبلیغات،  و  تابلوها،  شهری، 

سی شنا
*چهار- ادراکی: آدرس دهی، قابلیت تجسم، تصویر ذهنی، 

خوانایی
*پنج- اجتماعی: آموزش و اطالع رسانی، امنیت، حضورپذیری، 

مشارکت اجتماعی
سرمایه گذاری، هزینه، ارزش افزوده،  اقتصادی:  *شش- 

احیای کاربری بنا، توسعه گردشگری، اشتغال زایی.
نظری  چارچوب  فرعی  و  اصلی  وجوه  این  بر  مبتنی 
طرح های پیرایش شهری به شکل 2 ارائه گردید. چارچوب 
پیشنهادی این قابلیت را دارد که هم در برنامه ریزی و هم 
ارزیابی طرح های پیرایش شهری و حذف زواید بصری  در 

برده شود.  به کار 

شکل 2. چارچوب نظری پیرایش شهری
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مقاله  در  ارائه شده  به ذکر است که وجوه شش گانه  الزم 
حاضر به طور کامل از یکدیگر مجزا نیستند؛ بلکه برهمکنشی 
ناگسستنی دارند. تفکیک آن ها در این مقاله، صرفًا به هدف 
پیرایش  طرح های  ارزیابی  و  بررسی  امکان  ساختن  میسر 
شهری است. به عنوان نمونه، ساماندهی منابع نوری یکی 
کاهش  راستای  در  شهری  پیرایش  »کالبدی«  اقدامات  از 
آلودگی بصری و نوری است. با این حال، این اقدام اثرات 
دیگری نیز در پی دارد. با نورپردازی طراحی شده می توان 
بر ارزش های »تاریخِی« نمای خیابان تأکید کرد و باعث 
بر  نورپردازی  همچنین  گردید.  خیابان  »هویت«  ارتقای  
و  است  مؤثر  نیز  شب  در  خیابان  از  شهروندان  »ادراک« 
خوانایی خیابان را افزایش میدهد. یک خیابان روشن و خوانا 
در شب حس امنیت بیشتری را به وجود می آورد و می تواند 
به یک فضای  به خود جلب  کند و  را  بیشتری  شهروندان 
»اجتماعی« سرزنده تبدیل گردد. با حضور دائمی شهروندان 
رونق »اقتصادی« را به همراه دارد )درودی 1396(. چنین 
در  بیشتری  عالقمندی  تعلق،  حس  افزایش  با  خیابانی 
ساکنان برای مشارکت در تمیز نگاه داشتن نماها و رعایت 
نظری  چارچوب  مقاله  ادامه  در  می آورد.  وجود  به  ضوابط 
پیرایش  طرح  ارزیابی  برای  مبنایی  به عنوان  پیشنهادی 

شهری خیابان انقالب به کار برده می شود.
محدوده مورد مطالعه

سازمان زیباسازی شهر تهران، طرح هایی را برای سامان دهی 
جداره برخی خیابان ها و میدان ها تهیه و اجرا نموده است. 
زوائد  حذف  و  شهری  »پیرایش  عنوان  تحت  طرح ها  این 
بصری« به مرمت نمای ابنیه و برخی همسان سازی ها در 
این طرح ها  اهم  است.  پرداخته  مغازه  ها  تابلوی  و  تبلیغات 

از:  عبارتند 
 * پیرایش و حذف زوائد شهری در محور سعدی

 * پیرایش و حذف زوائد در محور انقالب حد فاصل میدان 
انقالب تا میدان فردوسی

 * پیرایش و حذف زوائد شهری در میدان بهارستان

 * پیرایش و حذف زوائد شهری در محور ستارخان
تیر  هفت  میدان  در  شهری  زوائد  حذف  و  پیرایش   *  
)سازمان  دولت  دروازه  تا  جنوبی  مفتح  خیابان  فاصل  حد 

.)1400 تهران  شهر  زیباسازی 
در این مقاله محدوده طرح پیرایش و حذف زوائد بصری 
خیابان انقالب )حد فاصل میدان انقالب تا چهاراه ولیعصر( 
پژوهش مشخص گردید )شکل های 2  به عنوان محدوده 
شهر  تاریخی  محدود حصار  در  خیابان  این  اگرچه   .)5 تا 
واقع نشده است اما با توجه به رویکردهای متأخر نسبت به 
از  تاریخی )عشرتی21 و دیگران 2018(، یکی  شهرهای 
الیه های تاریخی شهر تهران محسوب میشود که حفاظت 
از آن به عنوان بخشی از شهر تاریخی در دوران اسالمی 
خیابان  محور  احیای  و  زوائد  دارد. طرح »حذف  ضرورت 
زیباسازی  سازمان  سوی  از   1394-95 سال  در  انقالب« 
شهر تهران به هدف حفظ ارزش های تاریخی و فرهنگی 
و  پیرایش  طریق  از  خیابان  این  به  اصالت  بازگرداندن  و 
کردن  پاکیزه  شو،  و  جداره ها، شست  بصری  زوائد  حذف 
تابلوهای کسب  نمای ساختمان ها، ساماندهی  بهسازی  و 
ارائه گردید. هدف  پیاده بر سواره  اولویت بخشی  و کار، و 
غایی این طرح باال بردن سطح حیات اجتماعی از طریق 
ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری بوده است22. دالیل 
انتخاب این محور  برای انجام پژوهش حاضر عبارتند از:

مهم  خیابان های  از  یکی  بهعنوان  محور  این  اهمیت   *  
تهران؛ شهر 

و  فرهنگی،  سیاسی،  تاریخ  در  محور  این  مهم  نقش   *  
تهران؛ شهر  معاصر  اجتماعی 

 * استقرار مراکز مهم علمی مانند دانشگاه تهران و مراکز 
مهم فرهنگی و هنری مانند تئاتر شهر در این محور که 

سبب جذب نوع ویژه ای از مخاطبین گردیده است؛ 
 * و موفقیت طرح پیرایش شهری خیابان انقالب در قرار 
 -2019 دوره  در  آقاخان  جایزه  کوتاه  لیست  در  گرفتن 

.2017

شکل 3. محدوده مورد مطالعه: خیابان انقالب حدفاصل میدان انقالب تا چهارراه ولی عصر 
)مأخذ: نگارندگان مبتنی بر مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی سازمان زیباسازی شهر تهران(
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ــه  ــان انقــالب پــس از پیرایــش و تعویــض تابلوهــا )مأخــذ: مرکــز اســناد و کتابخان شــکل 4. )راســت( نمایــی از خیاب
تخصصــی ســازمان زیباســازی شــهر تهــران(

ــس از  ــپ( پ ــل و )چ ــط( قب ــران؛ )وس ــگاه ته ــروی دانش ــن، روب ــان 12 فروردی ــش خیاب ــاختمانی نب ــکل 5 و 6. س ش
ــان( ــذ: هم ــش شــهری )مأخ پیرای

روش  پژوهش

این  است.  کیفی  راهبرد  تحقیق،  بر  حاکم  اصلی  راهبرد 
از یک روش  گام  در هر  دارد که  اصلی  گام  دو  پژوهش 

شد:  استفاده  تحقیق 
 * در گام نخست از روش تحلیل محتوا برای استخراج 
وجوه پیرایش بهرده برده شد و با روش استدالل منطقی 

ارائه گردید. پژوهش  نظری  چارچوب 
طرح  ارزیابی  برای  موردپژوهی  در  دوم  گام  در   *  
عمیق  مصاحبه  ابزار  از  انقالب  خیابان  شهری  پیرایش 
نیمه ساختاریافته با دو گروه کسبه و عابران خیابان انقالب 
برای جمع آوری داده ها و از روش تحلیل کیفی استراوس و 
کربین )1393( برای کدگذاری مصاحبه ها بهره گرفته شد. 
برای تدوین سؤاالت مصاحبه سه مرحله انجام شد: یک( 
شهری  پیرایش  نظری  چارچوب  بر  مبتنی  اولیه  سؤاالت 
)شکل 1( تهیه گردید. دو( برای اطمینان از روایی سواالت 
پیشنهادی  نظری  چارچوب  همراه  به  سؤاالت  مصاحبه، 
که  شهری  پیرایش  حوزه  متخصصان  همان  اختیار  در 
در تدقیق وجوه اصلی و فرعی از دانش ایشان بهره برده 
سؤاالت  ایشان  نظرات  بر  مبتنی  گرفت.  قرار  بود،  شده 
که  گردد  اطمینان حاصل  این  تا  گردید  تدقیق  و  اصالح 
اواًل سؤاالت آزمون وجه فرعی مورد نظر از وجوه پیرایش 
شهری را اندازه گیری می کند یا خیر؛ و دوم این که آیا این 
سؤال ها کل محتوای وجوه اصلی و فرعی پیرایش شهری 
را در بر می گیرد یا خیر. پس از انجام اصالحات جزئی با 
سؤاالت  درباره  نظر  مورد  متخصصان  بین  توافق  به  نظر 
»روایی صوری« تأیید گردید. سه( و سپس با چند نفر از 
بودن  گویا  از  تا  انجام شد  اولیه  عابران مصاحبه  و  کسبه 

مبتنی  اطمینان حاصل شود.  عام  مخاطب  برای  سؤاالت 
بر بازخوردها، سؤاالت نهایی تهیه گردید. سؤاالت نهایی 
مختص  آن  سؤال   13 که  بود  سوال   29 شامل  مصاحبه 
کسبه و سایر سؤاالت بین کسبه و عابران مشترک بود.

با توجه به محدوده موردپژوهش، نمونه آماری پژوهش باید 
از میان مخاطبان خیابان انقالب حدفاصل میدان انقالب 
به  خیابان  انتخاب می گردید. مخاطبان  ولیعصر  تا چهاراه 
دو گروه »کسبه« و »عابران« تقسیم گردیدند. اما با نظر 
به این که برخی از مخاطبین این محدوده مراجعه مکرر 
این  وضعیت  از  روشن  تصویری  ندارند؛  محدوده  این  به 
محدوده پیش و پس از انجام طرح پیرایش شهری ندارند. 
به  آماری  نمونه  تعیین  برای  دیگری  معیارهای  این رو،  از 

شرح اضافه گردید:
 * معیارهای انتخاب نمونه آماری از میان کسبه خیابان 
انقالب: یک( کسبه ای که محل کسبشان در محدوده مورد 
مطالعه قرار دارد؛ دو( محل کسبشان قبل، حین انجام، و 
پس از انجام طرح، ثابت بوده است. سه( در تمامی روزهای 
هفته به جز صبح روزهای جمعه که به دلیل برگزاری نماز 
جمعه محل کسب آن تعطیل است؛ در محل کسب خود 
حضور دارند. نمونه آماری از میان کسبه ای انتخاب گردید 

که هر سه شرط مذکور را دارا بودند.
 * معیارهای انتخاب نمونه آماری از میان عابران خیابان 
این محدوده  به  هفته  در  روز  انقالب: یک( حداقل چهار 
از خیابان انقالب مراجعه می کنند و این وضعیت پیش و 
دو(  است؛  بوده  ثابت  پیرایش شهری  انجام طرح  از  پس 
این  در  خیابان  نمای  وضعیت  از  روشن  نسبتًا  تصویری 
محدوده پیش از انجام طرح پیرایش شهری در ذهن دارند. 
نمونه آماری از میان عابرانی انتخاب گردید که هر دو شرط 
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مذکور را دارا بودند.
برای انتخاب نمونه آماری در این محدوده از روش نمونه 
گیری نیمه تصادفی بهره گرفته شد تا کسبه و عابرانی انتخاب 
شوند که شروط فوق الذکر را دارا باشند. تعداد افراد نمونه 
آماری از ابتدا مشخص نگردید. تعداد افراد جامعه آماری در 
و  )هامربرگ23  است  محدود  معمواًل  کیفی  تحقیق  روش 
دیگران 2016، 500(. در این پژوهش مصاحبه ها تا رسیدن 
به »نقطه اشباع« داده ادامه پیدا کرد. نقطه اشباع نقطه ای 
به دست  است که محقق درمی یابد که اطالعات جدیدی 
است  قبلی  اطالعات  تکرار  شواهد  و  داده ها  و  نمی آورد 
)بلور24 و وود25 2006(. در این پژوهش برای تعیین نقطه 
اشباع، هر مصاحبه پس از انجام کدگذاری گردید. کدگذاری 
به  عابران رسیدن  از  از کسبه و 10 مصاحبه  12 مصاحبه 
اشباع را نشان داد؛ اما برای اطمینان، مصاحبه  با کسبه تا 
پیدا  ادامه  نفر  چهاردهمین  تا  عابران  با  و  نفر  شانزدهمین 
کرد. در مجموع 30 مصاحبه انجام شد که 16 نفر از گروه 
ذکر  به  الزم  می شد.  شامل  را  عابران  از  نفر   14 و  کسبه 
است که در ابتدای هر مصاحبه، اهداف پژوهش و اقدامات 
آن ها  از  و  داده شد  توضیح  افراد  به  پیرایش شهری  طرح 
درخواست شد که نظرات خود را درباره  این طرح بیان کنند. 
تمامی مصاحبه ها با کسب اجازه از مصاحبه شوندگان ضبط 
به صورت  از مصاحبه ها  دریافتی  پاسخ های  تمامی  گردید. 
کلمه به کلمه یادداشت برداری و سپس به صورت خط به 
گردید؛  ذکر  این  از  پیش  که  چنان  گردید.  کدگذاری  خط 
داده ها با روش کدگذاری استراوس و کربین )1393( -که 
از روش های تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش های کیفی 
است- کدگذاری شد. در مرحله یک داده ها خالصه نویسی 
و داده های غیرمرتبط حذف گردید. در مرحله دوم کدگذاری 
انجام و به موارد مشابه کدهای یکسان اختصاص داده شد. 
در این مرحله کدگذاری اطالعات به صورت مداوم بازنگری 
شد. کدها زیر شش وجه اصلی پیرایش شهری طبقه بندی 
دفعات  و  استنتاج  مصاحبه ها  از  کدها  ترتیب،  این  به  شد. 

تکرار هر کد مشخص گردید. 
کسبه  مختص  که  مصاحبه  سؤال  پنجمین  نمونه  برای 
بوده این بوده است: »همکاری و مشارکت شما با سازمان 
به  پاسخ  در  است؟«.  بوده  چگونه  طرح  این  در  زیباسازی 
لوازم  فروشنده  ساله/   32 )مرد/  کسبه  از  یکی  سؤال  این 
مهندسی، کارشناسی عمران( پاسخ داده است: »هر کاری که 
به ما گفته شد انجام دادیم و با ما مثل یک کارگر رفتار شد 

را  مغازه  داخل  و  بیرون  و خاک  گرد  تمام  یعنی خودمان 
به  نداد«.  انجام  کاری  ما  برای  شهرداری  و  کردیم  تمیز 
این پاسخ کد باز »عدم رضایت از مشارکت« داده شد. در 
)مرد/ 55 ساله/  از کسبه  دیگر  یکی  این سؤال  به  پاسخ 
صاحب کتابفروشی، دیپلم( گفته است: »کار خاصی انجام 
انجام  و  همکاری  »بدون  باز  کد  پاسخ  این  به  ندادیم«. 
تمام کار توسط شهرداری« داده شد. کسبه دیگری )زن، 
24 ساله، فروشنده کتابفروشی، دانشجوی کارشناسی ارشد 
ارتباطات( در پاسخ به این سؤال مصاحبه بیان کرده است: 
»همکاری الزم را انجام دادیم تا طرح پیش برود چون در 
نهایت این همکاری به نفع خودمان بود«. به این پاسخ کد 
باز »با همکاری و مشارکت با رضایت« اختصاص داده شد. 
به همین منوال کدگذاری پاسخ های کسبه به این پرسش 
با  الف(  شامل  شده  استخراج  کدهای  سپس  یافت.  ادامه 
همکاری و مشارکت با رضایت )6 کاسب(، ب( با همکاری 
بدون  ج(  کاسب(،   4( رضایت  بدون  ولی  مشارکت  و 
کاسب(،   6( توسط شهرداری  کار  تمام  انجام  و  همکاری 
با  تحت عنوان کد محوری »همکاری و مشارکت کسبه 
شهرداری« کدگذاری شد. این کد به عنوان یکی از کدهای 
مرتبط با وجه فرعی »مشارکت اجتماعی« که از خود یکی 

از وجوه فرعی وجه »اجتماعی« است؛ قرار گرفت.
بر  مبتنی  توصیفی  آمار  کدگذاری،  فرآیند  انجام  از  پس 
استخراج  وجوه شش گانه  تفکیک  به  کدها  تکرار  فراوانی 
گردید تا مبنای تعیین میزان رضایت از طرح از دید کسبه 
و عابران قرار گیرد. الزم به ذکر است که برای اطمینان از 
»پایایی«، مبتنی بر روش پیشنهادی رائو و پری )رائو26 و 
پری27 2003( عمل شد. بر این اساس، مصاحبه ها توسط 
دو نفر به صورت جداگانه اما موازی با یکدیگر انجام شد. 
سپس یافته ها با هم مقایسه شد. مراحل کدگذاری نیز به 
صورت مجزا توسط این دو نفر انجام شد و کدهای انتخاب 
شده با یکدیگر قیاس گردید. تا از اعتبار کدگذاری اطمینان 
حاصل شود.  مصاحبه ها در زمستان 1399 انجام شد. هر 

مصاحبه  به طور میانگین30 دقیقه به طول انجامید.

نمایش  را  مصاحبه شوندگان  فردی  مشخصات   1 جدول 
می دهد. 
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جدول 1. مشخصات فردی مصاحبه شوندگان

یافته های پژوهش

داده های مستخرج از مصاحبه های انجام شده با کسبه و 
عابران خیابان انقالب به تفکیک وجوه شش گانه تاریخی، 
هویتی، کالبدی، ادراکی، اجتماعی، و اقتصادی به شرح زیر 

تحلیل گردیده است.
پیرایش  اثرات  به  اولین سؤال مصاحبه  یک- تاریخی: 
بدین  یافت.  اختصاص  تاریخی  وجه  نقطه نظر  از  شهری 
منظور از هر دو گروه کسبه و عابران پرسیده شد که آیا 
از  شعارنوشته  یک  مانند  اجتماعی  یا  سیاسی  خاطرهای  
پیرایش شهری،  انجام  با  که  دارند  یاد  به  انقالب  خیابان 
آثار آن از بدنه ساختمان ها حذف شده باشد؛ در پاسخ به 
خاطره ای  چنین  که  کردند  بیان  افراد  عموم  سؤال  این 
از  این حال حدود %40  با  نمی آورند.  یاد  به  را  خیابان  از 
داشتند؛  ذهن  در  را  خاطراتی  چنین  که  مصاحبه شوندگان 
شده  حذف  خاطراتشان  فیزیکی  شواهد  که  کردند  اذعان 
است: »خیابان انقالب در تاریخ معاصر ایران نقش اصلی 
داشته است و همیشه جریان های سیاسی و اجتماعی این 
انتخاب می کردند؛  بیان خواسته های خود  برای  را  خیابان 
اما همه آثار آن ها از بین رفته است« )زن/ عابر/ 37 ساله/ 
دکتری(. مبتنی بر یافته های به دست آمده، طرح پیرایش 
شهری خیابان انقالب نتوانسته است در حفظ آثار و شواهد 
موفق عمل  چندان  اجتماعی  و  خاطرات سیاسی  فیزیکی 

نماید.
که  بود  مغازه ها  قدیمی  تابلوهای  زمینه  در  سؤال  دومین 
با  مرتبط  خاطرات  و  تاریخی  گذشته  از  بخشی  روایتگر 
خیابان بودند. سؤال به این صورت طرح شد که »آیا حذف 
تابلوهای قدیمی مغازه ها از نقطه نظر روایت گری تاریخی 
تصمیم درستی بوده است یا خیر«. تحلیل پاسخ ها نشان 

می دهد که حدود دو سوم مصاحبه شوندگان با حذف تابلوها 
روایتگری  و  تاریخی  ارزش  به  توجهی  و  بودند  موافق 
تابلوهای قدیمی ارزش  تابلوها نداشتند. اگر چه همه  این 
تاریخی نداشتهاند اما در این میان مصاحبه شوندگانی بودند 
و  خیابان  تاریخ  نمایش  و  حفظ  به  دقیق تر  نگاهی  با  که 
نشانه های آن از جمله تابلوهای قدیمی عالقه نشان دادند: 
موجب  آن ها  تمام  نوسازی  و  قدیمی  تابلوهای  »تعویض 
تاریخی خیابان شده  است؛  از روایت  بین رفتن بخشی  از 
شاید منظم کردن برخی تابلوها بهتر از حذف آن ها بود« 
)زن/ عابر/ 37 ساله/ دکتری(. مبتنی بر نظر این بخش از 
مصاحبه شوندگان، حذف همه تابلوها و جایگزینی تابلوهای 
دارای ارزش با تابلوهای جدید، تصمیم درستی نبوده است. 
دو- هویتی: نظر هر دو گروه درباره یکدست شدن تابلوها 
پرسیده شد. از نظر عموم مصاحبه شوندگان، تابلوهای جدید 
نظر  بین  حال  این  با  هستند.  قدیمی  تابلوهای  از  زیباتر 
هویت  بر  تغییر  این  تأثیرگذاری  زاویه  از  عابران  و  کسبه 
این  موافق  کسبه   %75 دارد:  وجود  نظر  اختالف  خیابان 
کسبه  میان  در  بودند.  آن  مخالف  عابران   %71 و  تغییر 
فقط آن هایی که صاحب انتشاراتی معروف بودند؛ مخالف 
یکدست شدن تابلوها بودند؛ صاحب انتشارات طهوری در 
از  نشانه ای  قدیمی  »تابلوی  که  داشت  اذعان  زمینه  این 
نشر خودمان بود و طراحی منحصر به خودش را داشت« 
)مرد/ باالی 50 سال/ کارشناسی(. عموم عابران نیز معتقد 
بودند که یکدست کردن تابلوها باعث شده که شخصیت 
منحصر به فرد برخی از مغازه ها که در تابلوی آن ها نمود 
به پرسشی  پاسخ  نادیده گرفته شود. در  بوده است؛  یافته 
دیگر درباره تطابق طرح پیرایش شهری با هویت تاریخی 
خیابان، 62/5% کسبه اذعان داشتند که تابلوهای جدید با 
هویت تاریخی خیابان تطابق دارد؛ در حالی که نظر عموم 

نمونه 
آماری
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این  داشت.  قرار  کسبه  عموم  نظر  مقابل  نقطه  در  عابران 
به هویت  آن است که عموم کسبه نسبت  از  یافته حاکی 
این خیابان و عناصر کالبدی نمایانگر آن، حساسیت زیادی 
از  زمینه  این  در  عابران  که  نظر می رسد  به  اما  نداشته اند. 
دالیل  از  یکی  شاید  بوده اند.  برخوردار  بیشتری  حساسیت 
این اختالف قشر اجتماعی ویژه ای است که مخاطب اصلی 

این بخش از خیابان انقالب است.
به  کالبدی  وجه  درباره  پرسش  اولین  کالبدی:  سه- 
این  به  پاسخ  در  یافت.  اختصاص  بصری«  »نظم  موضوع 
بر  خیابان  بصری  نظم  که  کردند  بیان  افراد   %86 سؤال، 
اثر پیرایش شهری افزایش پیدا کرده است. همچنین %80 
مصاحبه شوندگان بر تأثیر مثبت این طرح در کاهش »آلودگی 
بصری و نوری«، تأکید کردند. تحلیل پاسخ ها نشان می دهد 
عواملی مانند عدم تناسب ساختمان ها با یکدیگر، بی نظمی 
آسمان  خط  و  ساختمان ها،  عقب رفتگی  و  پیش آمدگی  در 
روشنایی  دارد.  بصری  آلودگی  در  سزایی  به  تأثیر  آشفته 
خیابان از نظر 62.5% کسبه کاهش و از نظر 71% عابران 
افزایش یافته است. درباره کیفیت کرکره ها و تابلوها و نیز 
 %25 ناراضی،  نیمی  شد؛  سؤال  کسبه  از  آن ها  اتصاالت 
بودن  نامرغوب  بودند.  راضی  حدودی  تا   %25 و  راضی 
مصالح و اتصاالت تابلوها و اتصالی سیستم روشنایی آن ها 
بودن کیفیت مصالح کرکره ها، و  پایین  بارندگی،  زمان  در 
جایگذاری نامناسب کولرها از جمله عوامل نارضایتی ایشان 
باعث شد  و  نکردند  انتخاب  درست  را  کولر ها  بود: »جای 
کولر  چند تا از مغازهها بسوزد« )مرد/ فروشنده/ 50 ساله/ 
کارشناسی(. بر این اساس می توان چنین استنباط کرد که 
طرح پیرایش شهری خیابان انقالب از دید عموم کسبه و 
عابران از نقطه نظر افزایش نظم بصری و کاهش آلودگی 
بصری و نوری موفق عمل کرده است؛ اما بخش زیادی از 
کسبه از تغییراتی که در تابلوها و کرکره های مغازه هایشان 
انجام شده است، به دلیل عدم اجرای دقیق جزئیات و نیز 
استفاده از مصالح نامرغوب، چندان راضی نیستند. این امر 

باعث کاهش موفقیت طرح در وجه کالبدی شده است.
نظر 93% مصاحبه شوندگان خوانایی  از  ادراکی:  چهار- 
خیابان در اثر اقدامات پیرایش شهری افزایش یافته است. با 
این حال در زمینه نقش تغییر تابلوها و یکدست شدن آن ها 
وجود  نظر  اختالف  عابران  و  کسبه  میان  خوانایی  این  در 
خوانایی  افزایش  امر موجب  این  دید عموم کسبه  از  دارد. 
یافته  کاهش  خوانایی  عابران  اکثر  دید  از  اما  است،  شده 

است: »در گذشته برخی از تابلوها به  دلیل مشخصه های 
بارز مانند رنگ یا نور، با یک نگاه قابل تشخیص بودند؛ 
ولی االن به دلیل یک شکل شدن، باید نوشته های تابلوها 
کارشناسی  دانشجوی  ساله/   23 عابر/  )زن/  بخوانم«  را 
تعریف خوانایی  به نظر می رسد که  اساس  این  بر  ارشد(. 
و آدرس دهی در ذهن عابران و کسبه اختالف وجود دارد. 
شاخص  تابلوی  چند  وجود  عابران  برای  می رسد  نظر  به 
از  و  است  میکرده  کمک  محیط  خوانایی  به  متفاوت،  و 
آن به عنوان ابزاری برای آدرس پیدا کردن یا آدرس دهی 

می کرده اند. استفاده 
پنج- اجتماعی:  62/5% کسبه اذعان داشتند که پیش 
قرار  اختیارشان  در  آن  درباره  اطالعاتی  طرح،  انجام  از 
می دهد  نشان  مصاحبه ها  بررسی  حال  این  با  بود؛  گرفته 
طرح،  اتمام  و  شروع  دقیق  زمانبندی  از  ایشان   %75 که 
بودند؛  بی اطالع  آن  خروجی  همچنین  و  کار  انجام  نحوه 
برای نمونه یکی از فروشندگان بیان کرد: »مسئولین گفتند 
چگونگی  درباره   ولی  کرد  خواهیم  عوض  رو  تابلوها  که 
کار به ما توضیح ندادند و برنامه ریزی شان را به ما اطالع 
ندادند« )مرد/ فروشنده/ 48 ساله/ دیپلم(. همچنین تحلیل 
داده ها نشان می دهد که پیش از انجام طرح رضایت برخی 
یک  که  گفتند  من  »به  است:  بوده  نشده  جلب  کسبه  از 
انجام  را  کار  این  باید  و  است  شده  داده  ما  به  بودجه ای 
ساله/   39 فروشنده/  )مرد/  نبود«  مهم  ما  نظر  بدهیم. 
برخی  وجود  و  اولیه  موافقت  عدم کسب  وجود  با  دیپلم(. 
نارضایتی ها در حین انجام طرح، تقریبًا تمام کسبه از انجام 
پیرایش شهری اعالم رضایت کردند. »نحوه همکاری و 
مشارکت کسبه با شهرداری« نیز مورد پرسش قرار گرفت؛ 
توسط شهرداری  کار  تمام  بیان کردند که  37/5% کسبه 
انجام  کاری  هیچ گونه  ایشان  طرف  از  و  گرفته  صورت 
انجام طرح  در  میان 62/5% کسبه ای که  از  است.  نشده 
با  تعامل  و  همکاری  نحوه  از   %37/5 داشتند؛  مشارکت 
که  کردند  اعالم   %25 و  داشتند  کامل  رضایت  کارفرما 
از  حاکی  یافته ها  این  نداشتند.  همکاری  این  به  تمایلی 
آن است که طرح پیرایش شهری از نقطه نظر مشارکت 
اجتماعی نتوانسته است چندان موفق عمل نماید. این در 
حالی است که مشارکت اجتماعی یکی از وجوه اصلی در 
تضمین موفقیت طرح های شهری است. همچنین از هر دو 
گروه کسبه و عابران درباره تأثیر پیرایش شهری بر امنیت 
خیابان سؤال شد؛ 75% کسبه آن را بی تأثیر دانستند؛ در 
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حالی که همه عابران بیان کردند که حس امنیت در خیابان 
به دلیل افزایش نور در شب و ترمیم شیشه های شکسته 
و ساماندهی بالکن ها افزایش پیدا کرده است. از نظر %60 
مصاحبه شوندگان تعداد عابران این محدوده در اثر پیرایش 
شهری تغییری نکرده است. ایشان علت این امر را ثابت 
خیابان  این  به  مراجعه  برای  افراد  مقاصد  و  اهداف  بودن 
اعالم کردند. همچنین از نظر همه مصاحبه شوندگان این 
درباره  است.  نداشته  تأثیری  زنان  حضور  میزان  در  طرح 
مانند  بر شکل گیری کاربری های جاذب مردم  تأثیر طرح 
و  داشتن  مثبت  تأثیر  مصاحبه شوندگان   %40 کافه ها، 
26% بدون تأثیر بودن را اعالم کردند؛ مابقی افراد اظهار 

کردند.  بی اطالعی 
شش- اقتصادی:  تأثیرات اقتصادی پیرایش شهری از دو زاویه

-حین اجرای طرح و پس از آن- مورد بررسی قرار گرفت. 
به گفته 25% کسبه وجود داربست در زمان اجرای طرح 
باعث به وجود آمدن اختالل در کسب و کار شده است. در 
مورد هزینه دریافتی از کسبه برای انجام طرح پرسش هایی 
طرح گردید؛ اما وجود پراکندگی و تناقض  در پاسخ ها امکان 
تحلیل آن را فراهم نیاورد. از نظر نیمی از کسبه اقداماتی 

یکدست  و  بصری،  زوائد  حذف  روشنایی،  بهبود  مانند 
شدن اندازه تابلوها در جذب مشتری و میزان فروش تأثیر 
مالکان و کسبه  ترغیب  بر  تأثیر طرح  است.  داشته  مثبت 
نیز  مغازه ها  داخلی  دکوراسیون  تغییر  و  تعمیرات  انجام  به 
مورد پرسش قرار گرفت؛ که همگی بر بی تأثیر بودن آن 
استفاده  بر  طرح  این  ایشان  برخی  نظر  از  داشتند.  تأکید 
نیز  کاربری ساختمان ها  تغییر  و  متروکه  بناهای  از  مجدد 
تأثیر چندانی نداشته است؛ و برخی دیگر اظهار بی اطالعی 
کردند. همچنین ایشان از ارزش افزوده اقتصادی طرح بر 
هدف  که  امالکی  فروش  و  خرید  و  اجاره  و  رهن  قیمت 
پیرایش شهری بودند؛ اطالع کافی نداشتند. مبتنی بر این 
داده ها می توان تأثیر منفی طرح پیرایش شهری در زمان 
اجرای طرح بر کسب و کار برخی مغازه ها را نتیجه گرفت 
اقتصادی  تأثیرات  اما سایر  نمی باشد.  نیز  از ذهن  دور  که 

طرح نیاز به بررسی های دقیق تر کارشناسی دارد. 
جدول 2 موضوعات مورد پرسش قرار گرفته در مصاحبه ها 
را به تفکیک وجوه شش گانه پیرایش شهری و کدگذاری 
پاسخ ها مبتنی بر دو گروه پاسخ دهنده کاسب و عابر را ارائه 

می نماید.

وجه 
اصلی

کد بازپاسخ دهندهکد محوری 

تاریخی

نداشتن خاطره )8(، حذف آثار خاطره )8(کاسبخاطرات سیاسی یا اجتماعی
نداشتن خاطره )10(، حذف آثار خاطره )4(عابر

موافق )12(، مخالف )4(کاسبحذف تابلوهای قدیمی
موافق )8(، مخالف )4(، هم بله و هم خیر )2(عابر

هویتی

موافق )12(، مخالف )4(کاسبیکدست شدن تابلوها
مخالف )10(، موافق )4(عابر

بله )10(، خیر )6(کاسبتطابق طرح با هویت تاریخی
خیر )10(، بله )4(عابر

ی
کالبد

افزایش )14(، کاهش )2(کاسبتأثیر طرح بر نظم بصری
افزایش )12(، هم افزایش و هم کاهش )2(عابر

ــد  ــم و جدی مقایســه تابلوهــای قدی
از نظــر زیبایــی

تابلوهای جدید زیباتر )8(، تابلوهای قدیم زیباتر )8(کاسب
زیباتــر بــودن تابلوهــای جدیــد )10(، زیباتــر بــودن تابلوهــای عابر

قدیــم )2(، هــم بلــه و هــم خیــر )2(
تأثیــر طــرح بــر آلودگــی بصــری و 

آلودگــی نــوری
کاهش )14(، افزایش )2(کاسب
کاهش )10(، تا حدی بهبود شرایط )2(، افزایش )2(عابر
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ــان در  ــور خیاب ــر ن ــرح ب ــر ط تأثی
ــب ش

کاهش نور )10(، افزایش نور )6(کاسب
افزایش نور )10(، بی تأثیر )4(عابر

کیفیت مصالح
عدم رضایت )8(، رضایت )4(، تا حدودی راضی )4(کاسب

کیفیت اتصاالت
رضایت )10(، عدم رضایت )6(کاسب

عدم رضایت )8(، رضایت )8(کاسبجاگذاری کولر

ادراکی

تأثیر طرح بر خوانایی خیابان
افزایش )14(، کاهش )2(کاسب
افزایش )14(عابر

تأثیر طرح بر آدرس دهی
ساده تر کردن )8(، بدون تأثیر )6(، مشکل تر کردن )2(کاسب
ــدون تاثیــر )4(، ســاده تر امــا در برخــی عابر ســاده تر کــردن )8(، ب

ــکل تر )2( ــوارد مش م

اجتماعی

اطالع رسانی پیش از طرح
بله )12(، خیر )4(کاسب

مشخص بودن خروجی کار
خیر )10(، بله )4(، تا حدی )2( کاسب

ــرای  ــبه ب ــت از کس ــب موافق کس
ــرح ــام ط انج

خیر به صورت اجباری )8(، بله با کسب رضایت )8(کاسب

تمایــل شــخصی کســبه بــرای 
انجــام طــرح

بله )14(، عدم رضایت )2(کاسب

عملکــرد  از  کســبه  رضایــت 
ــان انجــام طــرح شــهرداری در زم

راضی )6(، نسبتًا راضی )6(، خیر )4(کاسب

ــا  ــبه ب ــارکت کس ــکاری و مش هم
ــهرداری ش

بــا همــکاری و مشــارکت الزم ]بــا رضایــت )6(، عــدم رضایــت کاسب
)4([، انجــام تمــام کار توســط شــهرداری )6(

تأثیر طرح بر امنیت
بدون  اثر )12(، افزایش )2(، بی اطالع )2(کاسب
افزایش امنیت )12(، افزایش "حس" امنیت )2(عابر

میــزان  بــر  طــرح  تأثیــر 
خیابــان مخاطب پذیــری 

بدون تأثیر )10(، افزایش تعداد پیاده )4(، بی اطالع )2(کاسب
بدون تأثیر )8(، افزایش تعداد پیاده )6(عابر

ــور  ــزان حض ــر می ــرح ب ــر ط تأثی
ــان زن

بدون تغییر )14(، بی اطالع )2(کاسب
بدون تغییر )14(عابر

شــکل گیری  بــر  طــرح  تأثیــر 
مــردم جــاذب  کاربری هــای 

بی اطالع )6(، خیر )6(، بله )4(کاسب

خیر )6(، بله )4(، بی اطالع )4(عابر
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مبتنی بر آمار توصیفی منتج از مصاحبه ها، میزان موفقیت 
طرح پیرایش شهری از دید کسبه و عابران قابل استنباط 
است. در شکل 7 ، درصد موفقیت طرح به تفکیک وجوه 

فرعی ارائه گردیده است.

شــکل 7. درصــد موفقیــت طــرح پیرایــش شــهری و حــذف زوائــد بصــری خیابــان انقــالب از نقطــه نظــر وجــوه اصلــی شــش گانه و وجــوه 
فرعــی هــر یــک از  آن هــا مبتنــی بــر نظــر کســبه و عابــران مبتنــی بــر آمــار توصیفــی

ی
صاد

اقت

ــرای  ــکل ب ــدن مش ــود آم ــه وج ب
ــرا ــان اج ــدت زم ــب در م کس

ــا حــدی )4(، کاسب عــدم ایجــاد مزاحمــت )10(، ایجــاد مزاحمــت ت
ایجــاد مزاحمــت )2(

بــر  تابلوهــا  نظم دهــی  تأثیــر 
مشــتری جــذب 

افزایش مشتری )8(، بدون تأثیر )6(، کاهش مشتری )2(کاسب

تأثیر مثبت )8(، بدون تأثیر )6(، تأثیر منفی )2(کاسبتأثیر طرح بر فروش کسبه
خیر )12(، بی اطالع )4(کاسبتأثیر طرح بر ارزش و قیمت بنا

تأثیــر طــرح بــر قیمــت رهــن، 
اجــاره و خریــد ملــک

بی اطالع )14(، بله )2(کاسب

ــری  ــر کارب ــر تغیی ــرح ب ــر ط تأثی
ن ها ختما ســا

خیر )16(کاسب

تأثیــر طــرح بــر اســتفاده مجــدد از 
بناهــای متروکــه

خیر )8(، بی اطالع )8(کاسب

تأثیــر طــرح بــر افزایــش تعمیــرات 
داخلــی

بی تأثیر )16(کاسب

ــه شــخصی توســط  پرداخــت هزین
کســبه

پرداخــت هزینــه توســط شــخص )8(، عــدم هزینــه شــخصی کاسب
)8(

جدول 2. خالصه جدول کدگذاری مصاحبه ها به تفکیک کسبه و عابر
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نتیجه گیری

پیرایش شهری و حذف زوائد بصری یکی از طرح هایی است 
که در میادین و خیابان های شهرها و به ویژه در بافت های 
پیشینه  بررسی  از  پژوهش  این  در  می شود.  انجام  تاریخی 
پژوهش و مبانی نظری مرتبط با موضوع شش وجه اصلی 
اقتصادی  و  اجتماعی،  ادراکی،  کالبدی،  هویتی،  تاریخی، 
استخراج گردید. این شش وجه، وجوهی هستند که برای 
موفقیت یک طرح پیرایش شهری باید به آن ها توجه شود. 
در ادامه مبتنی بر بررسی انجام شده و با بهره گیری از نظرات 
گردید.  تدقیق  شهری  پیرایش  فرعی  وجوه  متخصصین 
پیرایش  نظری  چارچوب  فرعی،  و  اصلی  وجوه  بر  مبتنی 
برنامه ریزی  در  نظری هم  این چارچوب  ارائه شد.  شهری 
برای این طرح ها و هم در ارزیابی آن ها قابل کاربرد است. 
و  اغتشاشات  کاهش  شهری  پیرایش  طرح های  هدف 
طرح هایی  چنین  انجام  است.  خیابان   جداره  آلودگی های 
دوران  آشکارتری  طور  به  شهر  سیمای  که  می شود  باعث 
تاریخی که پشت سر گذاشته، رویدادها و خاطرات مردمی 
که آن را شکل داده و با آن زیسته اند را بازتاب دهد. اگر 
چه گاه برنامه های پیرایش شهری این ردپاهای تاریخی را 
با آلودگی بصری اشتباه می گیرند و آن ها را پاک می کنند. 
نتایج حاصل از چارچوب نظری این پژوهش نشان می دهد 
و  گونه حذفی  پیرایش شهری هر  انجام طرح های  در  که 
مداخلۀ«  حداقل  »اصل  گرفتن  نظر  در  با  باید  پاکسازی 
همچنین  باشد؛  فیلدن  زنگاِر«  حفظ  »اصل  و  اورباشلی 
تابع  باید  تاریخی  نماهای  و  بناها  به  افزوده ای  هرگونه 
با  الحاقات جدید  تناسب  تا  باشد  گاواد  »اصل هماهنگِی« 
آسمان،  خط  شخصیت،  نظر  از  نما  و  بنا  تاریخی  اصالت 
ابعاد، مقیاس، رنگ، و مصالح را تضمین نماید. این اصول 
بافت میانی شهر یعنی آن  پیرایش شهری خیابان های  در 
بخش از بافت شهری که از نظر زمانی بین بافت تاریخی 
و بافت معاصر شهری قابل دسته بندی است نیز باید مورد 
توجه قرار گیرد. چرا که بافت میانی راوی بخشی از تاریخ 
شهر است که در صورت از میان رفتن، توالی داستان شهر 
را در آینده به مخاطره می اندازد. از این رو، آموزش مدیران 
و  مجریان،  طراحان،  برنامه ریزان،  قانون گذاران،  شهری، 
نسبت  آنان  شناخت  و  آگاهی  بردن  باال  برای  پیمانکاران 
و  خاطرات  از  مانده  جای  به  آثار  و  تاریخی  زنگارهای  به 

می نماید. ضروری  امری  شهر،  جداره های  بر  رویدادها 

پیرایش  طرح  موفقیت  میزان  ارزیابی  پژوهش،  ادامه  در 
)حدفاصل  انقالب  خیابان  بصری  زواید  حذف  و  شهری 
چارچوب  بر  مبتنی  عصر(  ولی  میدان  تا  انتقالب  میدان 
نظری پیشنهادی انجام گردید. این ارزیابی مبتنی بر نظر 
این  نتایج  پذیرفت.  صورت  عابران(  و  )کسبه  شهروندان 
تهران،  انقالب  خیابان  در  که  است  آن  از  حاکی  بررسی 
بخشی از خاطرات تاریخی و زنگار مربوط به مبلمان است 
که در شکل دهی به هویت خیابان مؤثر بوده است. جزئیات، 
عالیم گرافیکی، رسم الخط، نورپردازی، و زبان به کار رفته 
شهری،  مبلمان  از  بخشی  به عنوان  قدیمی  تابلوهای  در 
شواهد یک دوره ی تاریخی بوده اند که بهتر بود در محل 
قدیمی  تابلوهای  تعویض  اگر چه  خود حفاظت می شدند. 
افزایش  باعث  آن ها  شدن  یکدست  و  جدید  تابلوهای  با 
نظم بصری و خوانایی خیابان انقالب شده است؛ اما این 
اقدام بخشی از نشانه های  فیزیکی حامل هویت خیابان را 
مخدوش کرده است و دیگر به راحتی مشخص نیست که 

کدام مغازه به نام تر و یا قدیمی تر است. 
نتایج این پژوهش بر اهمیت اطالع رسانی درست و کافی 
به ساکنان و مالکان از زمانبندی دقیق شروع و اتمام طرح، 
انجام و خروجی کار در موفقیت طرح های پیرایش  نحوه 
مالی  امور  زمینه  در  اطالع رسانی  این  دارد.  تأکید  شهری 
در  ضعف  گیرد.  صورت  دقیق  و  واضح  طور  به  باید  نیز 
اطالع رسانی و عدم شفافیت مالی در طرح پیرایش شهری 
خیابان انقالب منجر به نوعی بی اعتمادی در برخی از کسبه 
نسبت به شهرداری شده است. علی رغم این بی اعتمادی، 
ایشان بر تأثیر مثبت طرح مذکور بر میزان جذب مشتری 

و فروش تأکید داشتند.
کاهش  و  نور  افزایش  با  انقالب  خیابان  شهری  پیرایش 
برای  امنیت  احساس  افزایش  موجب  بصری  آلودگی های 
تأکید  تحقیق  این  نتایج  دیگر  از  است.  شده  عابران 
در  اجرا  و  مصالح  کیفیت  و  جزییات  به  توجه  اهمیت  بر 
و  طراحی  در  بی دقتی  است.  شهری  پیرایش  طرح های 
تابلوها  برقی  اتصاالت  مانند  جزییات  سری  یک  اجرای 
دلیل  به  ثانویه  بصری  آلودگی  ایجاد  باعث  است  ممکن 
و  تابلوها  مانند  عناصری  چندباره  کندن های  و  نصب 
کولرها، باال رفتن هزینه اجرا، و پایین آمدن رضایت کلی 
از طرح شود. شکل 8 نتایج میزان موفقیت این طرح را از 

می دهد. ارائه  شش گانه  وجوه  نقطه نظر 
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شکل 8. میزان موفقیت طرح پیرایش شهری و حذف زوائد بصری خیابان انقالب از نقطهنظر وجوه شش گانه و مؤلفه های آن ها

مبتنی بر نتایج باال به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت 
که این طرح در دو وجه »ادراکی« و »کالبدی« به نسبت 
سایر وجوه موفق تر عمل کرده است. »افزایش خوانایی«، 
و  بصری  آلودگی  »کاهش  و  بصری«  نظم  »افزایش 
نوری« نیز به ترتیب مهم ترین اثرات آن می باشد. اما در 
وجه »اجتماعی« به ویژه تعامل با کسبه موفقیت کمتری 
به دست آورده است. تناقض آشکار بین نظرات دو گروه 
عابران و کسبه در وجه »هویتی« نشانگر آن است که برای 
ابزار  نمی تواند  مردم  نظر  به  صرف  تکیه  هویتی  مباحث 
متخصصین  نظر  از  بهره گیری  و  گردد  محسوب  مناسبی 
الزامی است. این نتیجه در  در این وجه مانند سایر وجوه 
وجه »تاریخی« نیز قابل تعمیم است؛ موافقت عموم مردم 
با حذف تمامی تابلوهای قدیمی خیابان انقالب بدون توجه 
پیرایش  که  می دهد  نشان  آن ها  تاریخی  ارزش های  به 
به  می تواند  کارشناسان،  نظر  از  بهره گیری  بدون  شهری 
تهدیدی برای ارزش ها به ویژه نشانه های فیزیکی خاطرات 
سیاسی و اجتماعی و زنگار بناها تبدیل شود. برای ارزیابی 
دقیق از اثرات اقتصادی این طرح، انجام پژوهش های آتی 

می گردد.  پیشنهاد 
پیرایش  این مقاله آشکار می سازد که در طرح های  نتایج 
شهری توجه به هر شش وجه تاریخی، هویتی، کالبدی، 
آن جا  از  است.  ضروری  اقتصادی  و  اجتماعی،  ادراکی، 
وجوه  از  مردم  عموم  آشنایی  سطح  بودن  پایین  گاه  که 
میان  تعارض  ایجاد  به  می تواند  شهر،  هویتی  و  تاریخی 

زمینه  در  شهری  پیرایش  اهداف  با  شهروندان  دیدگاه 
حفاظت و ارتقای ارزش های تاریخی و هویتی منجر  گردد، 
بهره گیری از نگاه کارشناسی در برنامه ریزی و طراحی دو 
برخوردار  باالیی  اولویت  از  »هویتی«  و  »تاریخی«  وجه 

می باشد.
پیرایش  طرح  ارزیابی  در  پژوهش  این  تمرکز  به  نظر  با 
شهری از نقطه نظر شهروندان )کسبه و عابران( بوده است، 
پیشنهاد می گردد در پژوهش های آتی ارزیابی این طرح از 
نقطه نظر متخصصان و مدیران شهری نیز به انجام رسد 
نتایج پژوهش حاضر قیاس گردد و در  با  نتایج حاصله  و 
صورت نیاز چارچوب نظری پیشنهادی مقاله حاضر، اصالح 

و تدقیق گردد.
نظری  بر چارچوب  مبتنی  پیشنهاد می گردد که  همچنین 
در  را  آن  بتوان  که  گردد  تهیه  بسته  پرسشنامه ای  فعلی 
ارزیابی طرح های پیرایش شهری با روش تحقیق کمی به 
کار برد. اگرچه بهره گیری از پرسشنامه بسته فرصت بررسی 
عمیق که در روش مصاحبه وجود دارد را فراهم نمی کند؛ 
و  داده ها  در جمع آوری  زیاد  دلیل سرعت  به  می تواند  اما 
امکان ارائه آماری تحلیلی عالوه بر آمار توصیفی، ابزاری 
مناسب برای ارزیابی سریع چنین طرح هایی محسوب شود. 
در  پایه  پرسشنامه  به عنوان  می تواند  پرسشنامه ای  چنین 
اختیار نهادهای اجرایی مربوطه از جمله سازمان زیباسازی 
پیرایش  طرح های  ارزیابی  در  و  گیرد  قرار  تهران  شهر 

شهری به کار برده شود.
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Visual pollution is one of the problems of urban appearance that great negative 
influence on the quality of life of citizens. Some elements such as billboards 
and advertisements on building facades, canals and shafts for air conditioning, 
electricity and telephone cables, and gas pipes, façade deterioration, 
heterogeneity of new constructions, disruption of the historical skyline, 
extensions to balconies and roofs for the increasing usable area of buildings, 
disruption of the originality of materials due to facade pollution repairs, and 
furniture disorder including the scattering of lighting elements and lighting are 
the causes of disorder in urban facades and visual pollution. The purpose of urban 
rehabilitation projects is to enhance the urbanscapes and reduce visual pollution 
in urban facades, especially in historical contexts. Also of urban rehabilitation 
projects create the opportunity for the appearance of the historic city to be a 
more visible reflection of the historical period that has passed by reducing the 
disturbances and pollution of the street wall. Although rehabilitation projects 
have been implemented in some Iranian cities in the last decade, including 
Tehran, a comprehensive understanding of the issue and the purposes that such 
projects should pursue has not yet been achieved. Enghelab Street is one of the 
most important east-west streets of Tehran, which was built during the Pahlavi 
period. This street is located in the middle of Tehran and since the middle urban 
fabric of the city is the narrator of a part of the city’s history that, if lost, would 
jeopardize the sequence of the city’s story in the future, it is very important to 
conserve this fabric. Enghelab Street has always played an important role in 
the political, cultural, and social history of Tehran. The section in front of the 
University of Tehran, with the gathering of bookstores, has its audience, which 
has led to the formation of galleries, art stores, book cafes, and socio-cultural 
exchange spaces. Although all these factors have led to the social and economic 
prosperity of this part of Enghelab Street, it has also increased visual pollution. 
Enghelab street rehabilitation & elimination of visual pollution project was 
presented by the Tehran Beautification Organization in 2015-2016 to preserve 
historical and cultural values. They wanted to restore authenticity to this street 
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by elimination of visual pollution, improving the facades of buildings, and organizing the billboards and 
advertisements on building facades. The purpose of this study is to develop the theoretical framework of 
urban rehabilitation projects based on the historical, identity, physical, perceptual, social, and economic 
aspects and components of each, and evaluate “Enghelab street rehabilitation & elimination of visual 
pollution project” in the city of Tehran. It should be noted that the six aspects presented in this article 
are not completely separate from each other, but have an inseparable interaction. The separation of 
them in this article is only for the purpose of making it possible to review and evaluate “Enghelab street 
rehabilitation & elimination of visual pollution project”. This study relies on the qualitative approach. 
This research has two main steps in which a research method was used in each step: The first step is to 
use content analysis and expert meeting to extract the aspects of urban rehabilitation and develop the 
theoretical framework of the research by logical reasoning. The second step is analyzing opinions and 
impressions of the two groups of business owners and pedestrians and codification of interviews by 
Strauss and Corbin’s qualitative analysis method. Through the results of the field study and interviews, 
the research shows that this project is more successful in “perceptual” and then “physical” aspects than 
other aspects based on the residents’ perspective. “Increasing legibility”, “establishing visual order”, 
and “reducing visual and light pollution” are the most important of its effects, respectively. But in the 
“social” aspect, especially the interaction with the business owners is less successful. The results of this 
study show that it is necessary to consider the six aspects of historical, identity, physical, perceptual, 
social, and economic aspects in urban rehabilitation project. This study also reveals that sometimes 
a low level of public awareness of the historical and identity aspects of the city can lead to a conflict 
between citizens’ views and the purposes of urban planning in the field of conservation and promotion 
of historical and identity values. Therefore, in both “historical” and “identity” aspects, cannot rely solely 
on the residents’ perspective, and the use of the opinion of experts is necessary for these projects. The 
general agreement of the interviewees to remove all the old billboards of shops of Enghelab street 
without considering their historical values shows that rehabilitation projects without the use of the 
opinion of experts can become a threat to values, especially the physical signs of political and social 
memories, and rust. It should also be noted that future research is proposed to accurately assess the 
economic impact of this project.
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