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چکیده

که چگونه   این مقاله، ارتباط میان پیاده راه سازی و حس مکان را می سنجد. پرسش اصلی این است 

گرفت؟ روش این  گذر، شاخص ها و معیار هایی بر پایۀ توان دریافت پیاده به کار  می توان برای ارزیابی 

نوشتارهای  از  مکان  حس  و  پیاده راه سازی  بن مایه های  نخست،  است.  توصیفی  و  کیفی  پژوهش، 

جنبه  های  پایۀ  بر  پیاده راه سازی  مبانی  سپس  است؛  شده  استخراج  طراحی شهری  به  مربوط 

حس مکان، رده بندی شده و معیار هایی برای بهبودبخشی حس مکان با کمک پیاده راه سازی تعیین 

که رابطۀ مستقیمی میان پیاده راه سازی و حس مکان  شده است. یافتۀ اصلی این نوشتار، این است 

ریخت شناسانه،  فضایی،  )بوم شناختی،  کالبدی  جنبۀ  سه  از  پیاده راه  ها  سنجش  برقرار است. 

گزینشی( »مکان« با معیار های  کارکردی و  زمینه ای، بصری(، ذهنی )دریافتی( و رفتاری )اجتماعی، 

دقیق قابل انجام است. در پژوهش پیش رو برخی از این معیار ها به این صورت به دست آمده اند: 

بصری،  تنوع  گذر،  با  بدنه ها  آمیختگی  شیوۀ   اندازه ها،  فضایی،  مرزبندی  و  تنوع  پوشش طبیعی، 

دسترسی  شیوۀ  و  کاربری ها  مردمی،  تعامل  آسایش،  و  آرامش  غیربصری،  دریافت های  و  یادمان ها 

کیفی می توان به ارزیابی پیاده راه های موجود در شهرها پرداخت. ارزیابی  به آنها. با این معیار های 

درست،  پیاده راه سازی  است.  به کارگیری  قابل  نیز  دیگر  فضاهای  برای  معیار ها  این  با  مکان  حس 

گام به گام می تواند حس مکان را در شهرها و سکونتگاه ها بهبود بخشد.  برنامه ریزی شده و 

واژه های کلیدی

پیاده راه سازی، فضاهای شهری، حس مکان، ارزیابی پیاده پذیری.

.E-mail: rezaei@iau.ae ،۰۲۱-۲۲6۴۴۴۱7 :تلفن: ۰۹۱۲۲۱۴75۴۸، نمابر *
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 روش پژوهش

در ایــن پژوهش برای بررســی و اندازه گیری پیاده پذیری و تأثیر 
آن در بهبــود حــس مــکان، نخســت ابعــاد و جنبه هــای مختلــف 
مکان و حس مکان شناسایی  و رده بندی شده  است؛ سپس آرای 
اندیشــمندان دربارۀ انگاره های شــهری، در ایــن رده بندی منظور  
کاوی ایــن آرا، بن مایه های پیاده پذیــری در آنها  شــده اســت؛ بــا وا
گرفته  اســت. آنگاه با بررسی این  روشــن شــده و در ردۀ مربوط قرار 

مقدمه

گذر روشــن  کیفی برای ارزیابی پیاده پذیری  بن مایه ها، معیار های 
کیفی و توصیفی است و شامل  شده  است. روش پژوهش در اینجا 

کاوی و ارزیابی یا سنجش است. دو بخش وا
کاوی  وا پنداره هــا،  بهتــر  و دربرگیرندگــی  پوشــش دادن  بــرای 
جنبه های حس مکان در دو الیه   انجام شــده  اســت. الیۀ نخســت 
کمترین رده )ســه رده( انتخاب شده اســت.۱  بنیــادی و فشــرده بــا 

چیرگــی خــودرو در شــهرها و ســکونتگاه ها، عامــل از بیــن  رفتن 
گی هــای پرشــماری از بافت هــای مســکونی شــهری در جهان،  ویژ
به ویژه در ایران شده است. برای مردم شهرها، ترافیک و مسیرهای 
تــوان دریافــت و بهره بــرداری از  جدیــد اتومبیــل، حــس مــکان و 
گی های طبیعی، تنوع و نفوذ پذیری  کالبدی )مانند ویژ ارزش های 
کاربری هــا بــا بافت  فضایــی و بصــری، شــکل بدنه هــا و آمیختگــی 
کهــن، هویت و اصالت  زمینــه( و نیــز درک ارزش هــای یادمان های 
کــه  گذرهــا و میدان هــا  بافت هــای مســکونی را تغییــر داده  اســت. 
دیرزمانی در پی پیاده روی و تجمع مردم، محل آسایش، آرامش، 
جنبــش و تعامــل بــوده، امــروزه بــه خیابان، فلکــه  و المکانــی پر از 
گذر خودرو تبدیل شــده  هــراس و شــلوغی و آلودگی بــرای تجمع و 
گذرها، بلکه در همۀ فضاهای  است. آشفتگی پیاده روی نه تنها در 
گفتــه می شــود  شــهر ماننــد میدان هــا دیــده  می شــود چنان چــه 
گم شده یا بی هویت تغییر یافته  سرنوشت میدان ایرانی به فضایی  
کــزاد پنــدارۀ فلکــه و چالش های   اســت)ابراهیمی، ۱۳۸۸، ۱۰7(. پا
برمی شــمرد: چنیــن  آن را  ناجایــی  و  ســواره  و  پیــاده  آمیختگــی 
کوچــك مورد تقلید  فلکــه به تدریج در همۀ شــهرهای بزرگ و 
گرفتــه و مظهــری از توســعه و پیشــرفت شــد. در فلکــه، فرد  قــرار 
پیاده در درجۀ دوم اهمیت قرار داشته و نقش مسائل اجتماعی 
که امروزه فضای  به حداقل ممکن می رســد. این در حالی است 
ج گاه ، محل  ســبز وســط فلکه ها در بســیاری موارد تبدیل به تفر

کزاد، ۱۳۸6، ۱۰5(. کودکان شده است )پا تجمع و بعضًا بازی 
کــه امــروزه به دلیــل اختــالط مفهومی  او همچنیــن می نویســد 

که: میدان و فلکه با فضایی روبرو هستیم 
 ۱. نــه حرکــت ســهل و ســریع راننــده تأمیــن شــده اســت و نه 
ایمنــی عابــر پیــاده. ۲. ایــن فضــا به عنــوان محــل توزیــع ســریع 
حرکت ســواره عمل ننموده، بلکــه به محل توقف های بی مورد و 
طاقت فرســای رانندگان تبدیل شده است.۳. این فضا بر خالف 
کسی  علت وجودی خود، تبدیل به ترمینال خطوط اتوبوس و تا
مســافرکش شده اســت. ۴. اتصال شــاخه ها به فلکه با معضالت 
زیادی مواجه اســت و خود نیز مشکل ســاز شــده است. 5. تمرکز 
کاربری هــا و فعالیت های سفرســاز در فلکه  نابجــا، شــاخص ترین 
از ســهولت و ســرعت حرکت ســواره می کاهــد. 6. ناهنجاری های 

کــف فلکــه هــا« )همــان،۱۰5-۱۰6(. کالبــدی موجــود در بدنــه و 
گریزناپذیر اســت، ولی  کارکــرد خودروها در شــهر ارزنده و  هرچنــد 
کــرد اتومبیل در ســکونتگاه های بشــری همانند  نبایــد فرامــوش 
بسیاری ابزارهای دیگر شایسته است تا برای زیستن و ماندگاری 
کند. از همین رو در رده های ارزشــی پس از  بهتر انســان نقش ایفا 

پیاده رو قرار دارد. 
گذشــته عابــر پیــاده به عنــوان عنصــر اصلــی در برنامه ریزی  در 
گرفت و مقیاس انســانی در  و طراحــی شــهری مورد توجه قــرار می 
کنون، رشــد  کرد. هم ا همــۀ ابعــاد و جهات حرف اول را عنوان می 
کشــور باعــث از بیــن رفتن  شهرنشــینی و ازدیــاد وســایل نقلیــه در 
مقیاس انسانی در سطح شهر، نابودی فضاهای شهری وارتباطات 
کز شــهری و افزایش میزان  کــم در مرا چهــره بــه چهره ، افزایــش ترا
تصادفــات در شــبکۀ معابــر، از بیــن رفتــن ایمنی و امنیــت عابرین 
پیاده، کاهش ارزش عابر پیاده، و به طور کلی موجب تنزل کیفیت 
گردیده اســت و امــکان بهره گیری از  محیــط از منظرهــای مختلف 
کاهش داده است و در نهایت  موقعیت مکانی محیط را به شــدت 
کیفیــت پایین به خصوص بــرای عابرین  منجــر به بــروز محیطی با 

پیاده شده است )رفیعیان، صدیقی و پورمحمدی، ۱۳۹۰، ۴۲(.
کاهــش پیاده پذیــری در فضاهــای شــهری از جملــه  بنابرایــن 
که شهرسازان باید به آن بپردازند. شاید  مهمترین مشکالتی است 
بتــوان پیاده پذیری را میزان ظرفیت و قابلیت پیاده روی مناســب 
که بایــد همواره  در فضاهای ساخته شــده دانســت. روشــن اســت 
پیــاده  و دریافــت او از فضــا یــا همــان حــس مــکان، از اهــداف برتــر 
کمتر نوشتاری  کنون  شهرســازی درنظرگرفته  شود. با این وجود تا 
بــه تدویــن معیارهــای ســنجش پیاده پذیری در فضاهای شــهری 
پرداختــه اســت. رابطه ی میان حــس مکان و پیاده پذیــری نیز به 
کمتر مورد پژوهش قرارگرفته است. از یک سو پیاده پذیر  طور جامع 
کیفیــت مــکان برای شــهروندان  بــودن می توانــد بازتــاب دریافــت 
که می توان  باشــد؛ از ســوی دیگر رفتار مردم پیاده، معیاری اســت 
کیفیــت مکان را در بافت ســنجید. در اختیار داشــتن  به کمــک آن 
کــه بتوان بــا آن پیاده پذیری مکان هــا را اندازه گیری و  معیار هایــی 
کرد، می تواند بن مایه هایی برای  کیفی مکان را روشن  گی های  ویژ
گزینش قواعد شهرسازی شمرده  شود.  ساماندهی، برنامه ریزی و 
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کرده تا  الیــۀ دوم برگرفته از دیدگاه اندیشــمندان، الیۀ  یــک را ریزتر 
گســترۀ وســیع تری را دربرگیرد.۲ این الیــه، برای مهارپذیری  بتواند 
گزینش شــده است.  بهتر و نیز ارزش پذیری بیشــتر بر پایۀ ۹ بخش 
گانــه بر پایۀ  کــه در جدول های جدا از انگاره هــای طراحــی  شــهری 
گرد آمده، پنداره های مربوط به پیاده پذیری  الیۀ سه گانۀ نخست 
اســتخراج  شده و همبســته با رده های الیۀ دوم، ساماندهی شده 
 اســت. ســرانجام بــر پایــۀ ایــن پنداره هــا و بن مایه هــا، معیار هــای 
گام های پژوهش را در  گزینش شده اند. نمودار ۱، روش و  مرتبط تر 

این نوشتار نمایش می دهد.
از  پژوهــش  ایــن  در  کیفــی  روش  بیشــتِر  ارزش پذیــری  بــرای 
گرفته  کارشناســان در نوشــتارهای مهم و معتبــر بهره  دیدگاه های 
شــده  و از روش مشــاهده و نمونه گیری پرهیز شده  است. بنابراین 
کّمــی و ارزیابــی  هرچنــد ایــن پژوهــش امــکان پیشــنهاد ترازدهــی 
نمونه ای و مشاهدۀ مکان را برپایۀ معیار های به دست آمده فراهم 
کیفــی و  ســاخته،۳ امــا روش برگزیــده در آن، بازبینــی و ســنجش 

توصیفی بوده است. 

پیاده پذیری و پیاده راه ها در سکونت گاه ها و 
شهرهای جهان

تــا آغــاز قرن بیســتم، شــهرها و خیابان ها بــرای عابــران پیاده و 
وســایل حمل و نقل ســبک از قبیل درشکه و دوچرخه برنامه ریزی 
می شــده  اســت. با ظهــور خودرو، طراحــی شــهرها در جهت ایجاد 
گهانی و فزایندۀ  هماهنگــی بین تردد خودرو و بافت شــهر، رشــد نا
جمعیــت و راه های پیــاده پیش رفت. راهبردهــای نوین طراحی، 
هــم ایده هــای نــو را عملی ســاخت )مانند شــهر خطی ســوریا ماتا، 
گارنیه و باغ شــهر ِابنیزر هاورد( و هم به ســرعت  شــهر صنعتی تونی 
گاه به کندی، پی آمدهای نامطلوبی با خود داشــت. چنان که در  و 
قرن بیســتم به جست  وجوی راهبردهای طراحی شهری در جهت 
هماهنگی پیاده راه ها با بافت شهری آمیخته با خودرو اقدام شد. 
که از نظر وی  مامفــورد دربــارۀ خیابان های جدیــد و ورود اتومبیل 
کل ســطح شــهر برای آنان آماده ســازی می شــود چنین  یک ســوم 

می نویسد:
شاید دیگر فضاهای کناره های آب، برای آنها که قصد پیاده روی 
دارنــد هیــچ دسترســی نداشــته باشــد، شــاید درختــان باســتانی 

بــه زیــر تیغ رونــد و چه بســا ســاختمان ها و بافــت ارزشــمند برای 
شتاب بخشی رفت و آمدهای خودروها پاره شوند. این بیابان های 
منطبــق  چهارچرخ هــا  آمدوشــد  بــا  ساده اندیشــانه  فرش شــده 
شــده و درعیــن حــال تبدیــل به بوســتان، زمین  بــازی و پیــاده راه  
کی و  گــرد و خا ک، پیاده راهــی  جدیــد  می شــوند: بوســتانی ترســنا
.)Wallar, 1988( زمیــن  بــازی پربیــم و هــراس از حضــور خودروهــا
کتاب مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا، ارزش  جین  جیکبز در 
کرده اســت. او پیاده راه ســازی اتفاقی و  پیاده پذیری را به خوبی ذکر 
بی برنامــه و نامطلــوب را، یک دگردیســی مختصر اما ارزشــمند برای 
گســترش زندگــی جمعــی در شــهر می دانــد. یکــی از اصــول پنج گانــۀ 
گسترش محله »رادبرن« در ۱۹۲۹ به نقل از پایه گذاران آن، »کالرنس 
اشــتاین« و »هنری رایت« و براســاس الگوی پیشنهادی شــان برای 
شهرسازی عصر ماشین، جداسازی راه پیاده و سواره بوده است. از 
سال ۱۹۴0، شهرهای ویژۀ پیاده از شمال غرب اروپا گسترش یافتند. 
از ســال ۱۹50، مرزبندی رفت و آمد ســواره در بافت های قدیمی رواج 
یافــت و از دهــۀ 60 پیاده راه ســازی در آمریــکا آغــاز شــد )رفیعیــان، 
صدیقی و پورمحمدی، ۱۳۹0، ۴۳(. »جریان شهرگرایی نو« و »رشد 
کــه بــر  هوشــمند« از دهــۀ 70 و 80، از جملــه جنبش هایــی هســتند 
کید کرده اند. جنبش صلح آمیز »ایجاد  ایجاد محله های پیاده پذیر تأ
بخش هــای شــهری بــه دور از خــودرو« به دســت نهادهــای مردمــی 
بــا هدف ایجاد محله ســرزنده و بر پایۀ دسترســی مطلــوب پیاده به 
کاربری هــای عمومــی، خانه هــا و انــواع فضاهای شــهری در سراســر 
گونه های مختلف تشــکیل شــده  است. »استیون ملیا« و  جهان به 
کرده اند:  همکارانش این بخش ها را در سه رده شناسایی و تفکیک 
الگوی نخست الگوی »وبان« یا بدون توقف اتومبیل، ایده ای است 
کالبدی برای ورود خودرو در محله های شــهر، بنابراین  بدون مانع 
در این بخش ها آرام سازی رفت و آمدی انجام می شود و هر خودرو با 
کند. سوار و  گذر  کم، می تواند بدون ایست طوالنی، آهسته  شــتاب 
کردن مردم در این بخش ها میســر است. الگوی دوم، الگوی  پیاده 
که در آن رفت وآمــد خودروهای خاص آن  با دسترســی اندک اســت 
هــم تنها در زمان های معین ممکن اســت. به بیــان دیگر رفت و آمد 
خودرو در این بخش شــهر برای همه افراد و همیشــه میسر نیست. 
که  کانون هــا و محورهــای پیاده راه سازی شــده، الگوی ســوم اســت 
 Melia,( کنــد گذر  طبــق آن، خــودرو نمی توانــد و نبایــد هرگــز از آنهــا 
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سنجه های پیاده پذیری
)نقش پیاده راه سازی در بهبود حس مکان(

نمودار 1- روش پژوهش.
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کل می توان از برتری های پیاده روی در قیاس با شیوه های  در 
کرد: دیگر آمدوشد، به موارد زیر اشاره 

کمتر  • سرانۀ فضای الزم 
• دربرگیــری جمعیــت بیشــتر در فضا به هنگام اوج آمدوشــد با 

کمترین هزینه
کارآیی بیشتر پیاده در قیاس با سواره در استفاده از فضا  •

کاهش آلودگی هوا  •
کاهش آلودگی صوتی به ویژه در شهرها   •

افزون بر اینها، پیاده روی یکی از بهترین راه های حفظ سالمتی، 
 Tolley,( کاهــش تصادفــات و افزایــش تعامــالت اجتماعــی اســت
12-11 ,2003(. هرچنــد دربــارۀ ارتبــاط ســالمتی و پیاده راه ســازی 
کمتــر بررســی موشــکافانه انجــام شــده، امــا دربــارۀ ارتبــاط آن بــا 
تعامالت شــهروندان بســیار نوشــته  شده اســت. پژوهش »شورر«۴ 
در ۲۰۰۱ و »نوبیس«5 در ۲۰۰۳ به دو روش نشان داده است تمایل 
کاهش اســتفاده از خودرو و افزایش پیاده روی در الگوی بدون  به 
توقــف خودرو )الگــوی وبان( خودبه خود انجام می شــود. پژوهش 
ایــن  کــودکان در  امنیــت بیشــتر  نیــز،  شــورر و »نــوزل«6 در ۱۹۹۳ 
بخش ها و مطلوبیت بیشــتر پیاده راه ها را برای اقشــار آسیب پذیر، 
برجســته ســاخته  اســت. »اورنتزدر«7 و همکارانش در ســال ۲۰۰۸، 
دوســت یابی،  شــمار  بــودن،  هــم  بــا  زمــان  افزایــش  و  پیوســتگی 
درک جامعــه از طریــق مشــاهده و روی هم رفتــه تعامــل مــردم را 
در بخش هــای پیاده راه سازی شــدۀ شــهر وین نشــان داده  اســت. 
کانون ها و محورهای  کســیدکربن را در  کاهش دی ا مطالعات آنها، 
پیاده راه سازی شــده )تنهــا بــرای پیاده( در ســنجش با بخش های 
دیگــر نیــز پوشــش داده  اســت. چالش اصلــی این بخش هــا دربارۀ 
پارکینگ و مهار خودروهاســت. بررســی »بورگــرز«۸ )۲۰۰۸( در هلند 
نشــان  می دهــد دارندگان خــودرو در این بخش ها بیــش از هر چیز 
Me-  ( از فاصلــۀ محــل پــارک اتومبیل تا خانه شــان شــکایت دارند
کــزاد اهــداف برنامــۀ  lia, Parkhurst & Barton, 2010, 31-34(. پا
پیاده راه ها را شــامل سرزندگی )تنوع در طول مسیر و نفوذپذیری( 
کزاد،  ایمنی پیاده و سواره، انعطاف در کاربری و عملکرد می داند )پا
۱۳۹۰، ۲۹۰-۲۸۲(. ایســتایی و پویایی فضــا نیز در بهبود چگونگی 
فضــای پیــاده راه مؤثر اســت؛ چنان چه با حفظ اســتانداردها برای 
گره هــای مناســب برای  برنامه ریــزی پیــاده راه می تــوان بــه ایجــاد 
مکث، نشستن و تماشا کردن پرداخت )مجتهد سیستانی،۱۳۸7، 
7( و )حبیبــی، ۱۳۸۳، 5۰(. »فرنــک جاســکویچ« نــکات مهــم را در 
کیفیــت پیاده راه هــا برگرفتــه از زیبایی شناســی، آســایش  ارزیابــی 
ــه اصل را  ـُ کرده و ن و آرامــش حرکتــی و فعالیتــی در فضــا شناســایی 
کــرده اســت: درک مــکان با میــزان محصوریــت، پیچیدگی  ح  مطــر
گــذر، آمیختگــی ســاختمان ها بــا فضــا، پیچیدگــی فضاها،  شــبکه 
گذر، فضای  تنــوع خط لبــۀ بام یا اجزای الحاقی بدنه و پوشــانندۀ 
حفاظتــی یا مرزبندی، ســایۀ درختان، شــفافیت فضای عمومی و 
 .)Jaskiewicz, 1999, G1-G14(کالبــدی گی هــای  خصوصــی، ویژ
در پژوهش ســرزندگی فضاهای شهری، پژوهشــگران برای ارزیابی 
گزینۀ »روگــذر« و »زیرگــذر« و هدایت رفت وآمد بــه »کناره ها«،  ســه 
گرفته انــد: هزینه،  بــرای نمونــۀ پژوهشــی خــود پنج معیــار را بــه کار 

ایمنــی، محیــط زیســت، ترافیــک و زیبایی شناســی. همچنیــن در 
که  کارآ برای ســرزندگی ۲۲ مورد بیان شــده  این پژوهش نکته های 
کاربری ها و رفتار ها۹، پنج نکته به پیاده راه  جدا از نکات مربوط به 
گذر پیاده، اختصاص دادن  کافی برای  مربوط است: ایجاد فضای 
خیابــان به عابران پیاده، امنیت اجتماعــی پیاده ها، ایمنی پیاده 
از خودرو، بهســازی فضای خیابان)کف ســازی و نماها( )خســتو و 

سعیدی رضوانی، ۱۳۸۹، 6۹و 7۳(.

جنبه های دریافت حس مکان

پنــدارۀ حــس مــکان در ادبیــات طراحــی شــهری بــا واژه هــای 
گونی دنبال شده است. »کوین لینچ« از شکل خوب شهر )۱۹۸۱(  گونا
گفته و زیست گاه خوب را با پنج معیار  سرزندگی )ماندگاری،  سخن 
آســایش، هماهنگی(، معنا )شناسه، ساختار، سازگاری، آشکاری، 
خوانایــی، بن مایگــی، ارزندگــی(، هماهنگــی )میــان رفتــار و فــرم(، 
کنترل  گون، عادالنه، بومی، مدیریتــی(، بازبینی و  دسترســی )گونا
)ســازگاری، برگشــت پذیری، پاسخ گویی، اســتواری( و دو معیار  برتر 
کارآیی، شناســایی می کنــد.۱۰ »یان بنتلی« و همکارانش،  عدالت و 
کرده  کیفیت مکان را با نام محیط های پاســخ ده )۱۹۸5( برجســته 
کلیــدی را برای ســاخت مــکان مطلوب پیشــنهاد  گــی  و هفــت ویژ
می دهنــد. آ نها در برنامه ریزی مکان، حــق انتخاب مردم را منظور 
خوانایــی،  و  دریافــت  ســهولت  تنــوع،  نفوذ پذیــری،  و  می کننــد 
و  )غنــا(  دریافــت  رســایی  بصــری،  هماهنگــی  انعطاف پذیــری، 
دلبســتگی )حــس تعلــق( را از معیار هــای مطلوبیــت ســکونت گاه 
می شــمرند.۱۱ »مایکل سورکین« استاد دانشــگاه نیویورك نیز یازده 
کارگاه های طراحی شهری خود نام  برده  راهبرد برای شهر خوب در 
گسترش   اســت: احیای مفهوم همســایگی، حفظ اصول پایداری، 
بوســتان های ســبز تــا حــد امــکان، معمــاری بومــی، محافظــت از    
کــردن فضاهای عمومــی، مراقبــت از عرصۀ   لبه هــای شــهر، فراهم 
خصوصــی، باور بــه طراحــی چشــم اندازها و نماها، پیونــد ماهرانۀ  
ح۱۲ )رضایی،  کاربری هــا، تســهیل انــواع آمد و شــد، زیباســازی طــر
کتــاب محیــط پاســخ ده بنتلــی و همکارانش  ۱۳۸۲ ب، 6۳-6۴(. 
کامل شــناخته شــده  کــه جنبه هــای زیســت بومی را دربرنگرفته، نا
و نقدهای انجام شــده بر آن، ســرانجام بنتلی را بر آن داشــت تا در 
سال ۱۹۹۰ سه معیار وابسته به زیست بوم )کارآیی از دیدگاه انرژی، 
کاســتن آلودگــی هوا و پشــتیبانی از طبیعت و زندگــی بوم وحش( را 
بــه هفــت معیار  پیش بیافزاید )گلــکار، ۱۳7۹، 5۴(. منوچهر مزینی 
کالبدی شــهر تهران  نیــز سرشــت مــکان یــا »روحیــه« را در بررســی 
پیش  می کشــد. از دید او آنچه روحیۀ شــهر را پدیــد می آورد، پیکر، 
ســیما و چهرۀ شــهر اســت و آنچه به این  ســه جان می دهد، مردم 
و زندگــی مــردم در شــهر اســت )رضایــی، ۱۳۸۲ پ، ۱۲۴(. الگــوی 
کانتــر« و »جــان پانتــر« دربــارۀ جنبه هــای مــکان زبانــزد  »دیویــد 
کانتر، بســتر شهر مانند یک مکان دربرگیرندۀ  اســت. بر پایۀ الگوی 
ســه عامل درهم تنیــدۀ »کالبد«، »رفتارها« و »پنداشــت ها« اســت 
)عباس زادگان، روستا، ۱۳۸7، ۴(. جان پانتر در نوشتار خود با نام 
ابعاد طراحی در برنامه ریزی شهری، بررسی بریتانیا در 5۰ سال، به  
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گزینش، چشــم انداز،  آرامــش یا ایمنی، نوآوری، برگشــت پذیری، 
.)Carmona, 2001, 94-95( کاربری ها پایداری و آمیختگی 

هماهنگ سازی انگاره های طراحی شهری با 
پیاده پذیری و حس مکان 

ذهنــی  و  رفتــاری  پایــداری،  کالبــدی،  جنبــۀ  چهــار  براســاس 
ذکرشــده  در بخــش قبــل، در ایــن پژوهــش پنداره هــا و انگاره های 
شــهری مربوط به این جنبه های مکان شناسایی و در این نوشتار 
در جدول هــای ۱ تــا ۴ رده بنــدی شــده اند.۱۳ هدف ایــن رده بندی 
طبق روش پژوهش، استنباط جایگاه پیاده راه سازی بوده است.

دگردیسی الگو های این رشته پرداخته است. 
)جنبــۀ   عمومــی  عرصــۀ   کالبــدی(،  )جنبه هــای  منظرشــهر 
کولوژیك )جنبۀ   اجتماعی(، ادراك عمومی )جنبۀ  ذهنی( و ابعاد ا
که او   از آنها نام می برد  پایــداری محیط( چهار پارادایمی هســتند 
بــدو پیدایــش  از  و معتقــد اســت دیدگاه هــای طراحــی شــهری 
کرده  کنــون به   تدریــج از یــک پارادایــم بــه    پارادایم بعــدی تغییر  تا

است  )رضایی، ۱۳۸۳، 55(.
هدف طراحی شهری در بسیاری از نظریات برابر با حس مکان 

قلمداد شده  است. 
که بیان کنندۀ موفقیت طراحی  کتــاب »به کمک طراحــی«  در 
در سیستم برنامه ریزی است، اهداف طراحی به نوعی بیان کنندۀ 
کالبدی است.  کیفیت های مورد توجه در طراحی شهری محیط 
کیفیت  ایــن اهــداف عبارت انــد از: هویــت، تــداوم، محصوریــت، 
عرصــۀ همگانــی، آســانی حرکــت، خوانایــی، تطابــق و تنــوع. از 
کتاب ابعاد طراحانۀ  کارمونا در  طرفی در ســال ۱۹۹۱ جان پانتر و 
کردنــد. این دو،  ح  کیفیــت را مطر برنامه ریــزی شــهری نیز بحث 
که به لحاظ فراوانی  کیفیاتــی  ح،  بــا روش تحلیل هفتاد و ســه طر
کیفیات محیط  دارای درصــد باالیی بودند را به عنوان مهم ترین 
کیفیــت  کیفیــات عبــارت بودنــد از:  کردنــد. ایــن  ح  شــهری مطــر
کیفیــت دیدها،  کیفیــت منظــر شــهر،  پایــداری زیســت محیطی، 
کیفیــت عرصــۀ  کیفیــت فــرم ســاختمان و  کیفیــت فــرم شــهر ، 

همگانی )عباس زادگان و روستا، ۱۳۸7، 5(.
ســه گانۀ  جنبه هــای  دیگــری  نوشــتار  در  کارمونــا«  »متیــو 
بیان شــدۀ مــکان را در طراحــی شــهری در یــک هشــت ضلعی، 
گی هــای مــکان را نیــز  مطابــق نمــودار ۲ قــرار داده اســت. او ویژ
در مطالعــۀ چنــد مــورد بــا شــاخص های پانزده گانــه شناســانده 
کوی و همســایگی، فضای شــهری،   اســت: زمینه، حــس مکان، 
خوانایی، پیوســتگی و پیونــد، حرکت، میزان چیرگــی خودروها، 

کالبدی )فضایی، ریخت شناسانه، زمینه ای، بصری، هنری و منظر شهری(. جدول 1- برخی انگاره های 

کارمونا پنداره  سالانگاره پردازنوشتاررده مطابقت با الیه بندی 

با ۱ هماهنگ  شهر  برنامه ریزی 
بن مایه های هنری

ریخت شناسانهشبکه خیابان ها ، میدان ها، ساختمان ها، بناهای یادبود۱۸۸۹کامیلو زیته

بصرینمای خیابان و نحوۀ آمیختگی و نشانۀ بصری آن۱۹۰۹ریموند آنوینبرنامه ریزی شهری در عمل۲

زمینه ایزمینه گرایی در برنامه ریزی روستایی۱۹۴6توماس شارپ آناتومی روستا۳

کیفیت حسی از بعد فضایی۱۹76کوین لینچمدیریت حس منطقه۴ فضاییفرآیند دستیابی به 

کالنمنظر شهر5 بصریبرتری درک بصری بر دیگر زمینه ها در درک شهر و مکان۱۹6۱گوردن 

کریستوفر یک زبان الگو6
الکساندر

کالن۱۹77 ریخت شناسانهریخت شناسی ۲7۳ الگو از مقیاس ریز تا 

کریرفضای شهری7 کالبدی شهر۱۹7۹راب  ریخت شناسانهگونه بندی فضاهای 

و ۸ توسعه  شهری،  چشم انداز 
مد یریت تاریخی

طی ۱۹۸۱وایت هند در  شهری  مدیریت  اساس  بر  شهر  ریخت شناسی 
دوران

ریخت شناسانه

گروشهر لبه۹ کاربری ها در ۱۹۹۱جو  پدید آمدن زیست گاه های نوین دارای همۀ 
که به آزادراه ها وابسته اند. کنارۀ شهرهای بزرگ، 

فضایی

فرانسیس ساخت شهرهای مردم مدار۱۰
تیبالدز

گروی زمینه گرایی و ۱۹۹۲ موفقیت مدیریت و حفظ شهرها در 
مردم مداری است.

زمینه ای

نمودار ۲- جنبه های طراحی شهری.
)Carmona, 2001, 282( :ماخذ

سنجه های پیاده پذیری
)نقش پیاده راه سازی در بهبود حس مکان(



۲۰
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۱۸  شماره۴  زمستان ۱۳۹۲

گزینشی و اجتماعی در عرصۀ عمومی شهر(. کارکردی،  جدول ۲- برخی انگاره های رفتاری )بر اساس رفتارهای 

ماخذ: )رضایی، 1383، 5۷(

بصرینما، چهارراه، خط آسمان، بام، نشانه ، تندیس، اثاثه، رنگ۱۹۹5کلیف ماتینطراحی شهری )آذین ها و آرایه ها(۱۱

)از ۱۲ تهران  شهر  کالبدی  مطالعات 
نظر بصــری و زیبـایی شناسی( 

خ، تندیس(۱۹۹6منوچهر مزینی ۱- پیکر )ورودی، خط آسمان، نیمر
کوی( گره،  ۲- سیما )نشانه، لبه، 

۳- چهره )فضا، نما، اثاثه  (

بصری

کالتورپ( و ۱۳ کالن شهر پسین، )پیتر 
به سوی بن مایه های شهرسازی 

)آندرس دوآنی، الیزابت 
پالترـ زیبرک(

بازنگری طراحی )الیزابت 
پالتر زیبرک(

نهضت 
نئواوربانیسم 

کلتورپ،  )پیتر 
آندره دوآنی، 

الیزابت 
پالترزیبرک(

۱۹۹۳
و 

۱۹۹۲
و 

۱۹۹۴

کالبدی و عرصۀ عمومی شهر ریخت شناسانهتوجه به    جنبه های 

۱۹۸۲آلدو ُرسیمعماری شهر۱۴

فضا ماشین است: یک نظریۀ ۱5
ساختاری معماری

نگاه نوین ساختاری و تحلیلی به فضا و تعمیم آن به علوم ۱۹۹6بیل هیلیر
انسانی مرتبط

ریخت شناسانه

طراحی شهر: به سوی یک شکل ۱6
شهری پایدارتر

جنبه های ۱۹۹۹هیلدبرند فری گرفتن  نظر  در  و  گالسگو  شهر  فضایی  تحلیل 
شکل گیری  در  کالبدی  و  محیطی  اقتصادی،  اجتماعی، 

فضای شهری پایدار

فضایی

کارموناپندار    هانگاره پردازسالنوشتاررده مطابقت با الیه بندی 

مرگ و زندگی شهرهای بزرگ ۱
آمریکایی

جین ۱۹6۱
جیکبز

شــهر بــه دلیــل پیچیدگــی و زندگــی در آن یــک اثرهنری نیســت 
فعالیــت  و  رفتــار  گنجینــۀ   ... بوســتان  میدانچــه ،  خیابــان،  و 

انسان ها ست.

اجتماعی

۲
کاربردهای بی نظمی: هویت   -

شخصی و زندگی شهر
- آسیب های پنهان الیه های 

اجتماعی
- سقوط مرد عمومی

۱۹7۰

۱۹7۲
۱۹77

ریچارد 
سنت

نامناســب  کیفیــت    از  برگرفتــه  شــهر،  عمومــی  حیــات  افــول 
دسترسی  هاست.

گفت و گــو و تعامــل و رویارویــی  بررســی مرکــز شــهر و خیابان هــا، 
بیگانگان با یکدیگر

اجتماعی

اسکار ۱۹7۲فضای قابل دفاع۳
نیومن

کالبــد و الگــوی ُجــرم رابطــه وجــود دارد.  میــان شــیوۀ طراحــی 
امنیت فضا به کمک تجمع مردم ممکن است.

اجتماعی

۱۹77جنبۀ انسانی شکل شهر۴
۱۹۸۲

آموس 
راپوپورت

کارکردیتشویق مردم به ایجاد تعامل

یان بنتلی ۱۹۸5محیط های پاسخ ده5
و همکاران

طراحی مکان و حق انتخاب مردم
هفت عامل در پاســخ دهی محیط: نفوذپذیری، تنوع، سهولت 
غنــای  بصــری،  تناســبات  انعطاف پذیــری،  خوانایــی،  و  درك 

احساس و رنگ تعلق

اجتماعی

6
ـ خانه سازی با نگاه به    مردم

ـ مکان های مردمی

۱۹۸6
و

۱۹۹۰
کوپر  کلر 

مارکوس و 
سرکیسیان

کم مسکونی فضا، مردم، مکان ارزیابی ترا
هفت نوع فضا: میدانچه های شــهری، بوســتان  های محله ای، 
بوستان های کوچک، فضای باز آموزشگاه ها، فضای باز مسکونی 
کــودکان، فضــای بــاز درمانــی ویــژۀ ســالمندان، فضــای بــازی 

کارکردی

7
ـ آفرینش انگارۀ معماری: 

جایگاه علوم رفتاری در طراحی 
محیط

ـ جنبۀ انسانی »طراحی شهری« 
در آیندۀ شهرها

۱۹۸7
۱۹۹5
۱۹۹۴

جان لنگ
کید بر قرارگاه های رفتاری انسان شناخت محیط با تأ

کید بر معیار های انسانی تأ
کارکردی

ـ بررسی فضای عمومی در  ۸
کشورهای اسکاندیناوی
ـ زندگی در فضای میان 

ساختمان ها

گل۱۹۸7 یان 
گزینشی، اجتماعی گزیر،  اجتماعی و نیز افزایش بعد رفتار های نا

گزینشی به رفتار

۹
زندگی اجتماعی در فضاهای 

کوچک شهری 
۱۹۸۰

ویلیام ۱۹۸۸
وایت

بررسی رفتار مردم در شهر،
اجتماعیتعامل آشنا، غریبه و دوست
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جدول 3- برخی انگاره های ذهنی )دریافت و برداشت ذهنی و تجربی از شهر(.

کالبدی در الیۀ بوم شناختی(. جدول 4- برخی انگاره های گسترش پایدار شهر )بر اساس پنداره های 

ماخذ: )رضایی، 1383، 60(

ماخذ: )رضایی، 1383، 6۲(

ماخذ: )رضایی، 1383، 64(

دادخواستی برای مکان در ۱۰
قلمروهای عمومی

پیتر ۱۹۸۹
بوچانان

کارکردیساخت مکان در فضاهای شهری

دی او ای۱۹۹۲۱۴راهنمای خط مشی برنامه ریزی۱۱
دی او تی

دستورالعمل طراحی بر اساس الگوهای رفتاری
کارکردی

پنداره     سالانگاره پردازنوشتاررده

سیمای شهر۱
)منظر ذهنی شهر(

کوی، راه ۱۹6۰کوین لینچ گره،  لبه، نشانه، 
معنی، هویت، ساختار

ح وارۀ  ذهنی مردم به   صورت شمایلی است. طر

۲

ارزیابی سیمای شهر

دیدگاه های برداشتی یا دریافتی۱۹۹۰جک نسر

کنش اطالعات فضایی به دست مردم(۱۹۸5-۱۹76التمن و ولویل، هولویل۳ شناخت محیطی )شیوۀ دریافت   وا

ارزیابی محیطی )نحوۀ ارزیابی مکان به دست مردم(۱۹۸5مور و همکاران۴

رفتار محیطی )شیوۀ فعالیت و انتخاب مردم در پیرامون خود(۱۹6۱آنِزم اشتراستصاویر شهر آمریکایی5
انگاره های ذهنی مردم نمادین است.

خودروها می توانند سبب مرگ مکان های اجتماعی شهرها شوند.۱۹۸۱دانلد اپلیارد خیابان های سرزنده6

کلیدیسالانگاره پردازنوشتارردیف پندارۀ      

روش های بوم شناختی رویارویی با پرسمان های شهری۱۹6۹مک هارگطراحی با طبیعت۱

تغییر در نگرش به    طراحی شهرها با توجه به طبیعت۲۰۰۰آن ویستن اسپرنزبان چشم انداز۲

شکل شهر و فرآیند طبیعی: به   سوی ۳
یک بوم گرایی شهری

گسترش آیندۀ شهرها۱۹۸۹مایکل هاف نگرش به الیۀ طبیعت در 

کولوژی شهری )پایه ای برای ۴ ا
شکل دهی شهرها(

نگرانی های زیست محیطی۱۹۹5فردریک اشتاینر
گسترش پایدار

کوسیستم ها۱۹۹۰بنتلی و همکارانطراحی شهری بوم شناختی5 کاستن آلودگی ها، نگهداری از ا کارآیی انرژی، 

نگهداری طبیعت و چشم اندازهای شهری۱۹۹۰دی او ای )برای دولت انگلیس(همین میراث مشترک6

کولوژیکی7 کولوژیک در شهرهای قدیم و جدید۲۰۱۰محسن مصطفویشهرگرایی ا به کارگیری بن مایه های شهرسازی   ا

سکونت گاه های پایدار: راهنمایی برای ۹
برنامه ریزان، طراحان و سازندگان

 تقسیم بندی راهنمای طراحی پایدار در مقیاس های مختلف۱۹۹۴الیزابت بارتون

این پژوهش جنبه های حس مکان را نخســت در الیۀ ســه گانۀ 
کالبــدی )طبیعــی و مصنــوع(، رفتــاری و ذهنــی برگرفتــه از الگــوی 
کارمونا را برای  کرده و ســپس هشــت ضلعی  کانتر و پانتر رده بندی 
مــکان )نمــودار ۲( در الیه بندی هشــت گانه ای با ســه ردۀ پیشــین 
هماهنگ ســاخته  اســت. پس از آن، انگاره های وابسته به مکان، 
نقل شــده از اندیشــمندان مختلف در ردۀ مربوطه قرار داده  شــده 
 اســت )جــدول 5(. اصــول پیاده راه ســازی برگرفتــه  از نوشــتارهای 
گرفته   است. بنابراین  وابســته نیز در ردیف انگاره های مربوطه قرار 
گی هــا در هر دســته می تــوان جــدول 5 را پدید آورد  بــا تلخیــص ویژ
کــه در آن آرای بیان شــده در جدول هــای ۱ تــا ۴ بر پایــۀ جنبه های 

گون مکان مرتب شده اند. گونا
کمــی  گــذر و ترازبنــدی  گی هــای یــک  بهتــر اســت ســنجش ویژ

کارشناســان و بــا  کمــک ایــن جــدول، به دســت  یــا نمره دهــی بــا 
کیفی  کــه بیشــتر معیار ها  بازنمایی هــای الزم انجــام شــود. از آنجــا 
گزارش های مربوط  است، بررسی از طریق آنها مستلزم استفاده از 
گروه هــای بومــی و  بــه هــر معیــار اســت. انجــام ارزیابــی به دســت 
کیفی  مردم نیز میســر اســت، امــا نیاز به پشــتیبانی آموزشــی دارد. 
بــودن معیار هــا، دلیــل پویایی آنهاســت و هــر معیار خــود می تواند 
بــا معیار هــای پرشــماری رســاتر شــود. ایــن پویایــی همچنیــن در 
کــه  آنجــا  از  ایــن پژوهــش  جنبه هــای مــکان دیــده  می شــود. در 
گونه های رفتاری  گزینشــی با دیگــر  گل«  رفتار  گفتۀ »یان  براســاس 
متفاوت اســت، برای نمونه جنبۀ نهم را می توان به هشــت جنبۀ 
کارمونــا افزود. همچنین می تــوان رده بندی هــای معیارها را در هر 

کرد. کالن به خرد مرتب  جنبه از 

سنجه های پیاده پذیری
)نقش پیاده راه سازی در بهبود حس مکان(
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کیفیت مکان گذربن  مایه های پیاد ه راه سازیجنبه های دریافت  معیار هایی برای ارزیابی 

کالبد

طبیعی، بوم شناسانه پوشش  و  درخت  سایۀ  از  بردن  بهره  طبیعی،  سرمایه های  از  شادمانی 
کارآیی  آب وهوا،  تابش،  و  نور  کیزگی،  پا و  آلودگی  جانداران،  و  بوم ها  دگر  بوستان  ها، 

انرژی، آسایش اقلیمی برای پیاده روی

گذر، آمیختگی چشم اندازهای  طبیعت و 
گذر  برجستۀ طبیعی با 

گذر کیزگی  پا

آسایش اقلیمی برای پیاده روی

مرز  )حریم(های فضایی، رده بندی و پیچیدگی های فضایی، گره ها، ایستایی و پویایی فضایی
فضا، گستره های عمومی و خصوصی، کاربرد بیشتر فضا، نفوذپذیری فضا، معیار های 
گذرها یا  گذر با دیگر  انسانی، گسترۀ پیاده و سواره، ساختار فضا، پیوستگی و پیوند 

فضاها )همانند بوستان، سرا، میدانچه و میدان(

گذر گونی فضایی   گونا
)اندازه  ها و بسته و باز بودن  فضایی(

گذرگاه، تودۀ فضا، پر و خالی فضا، اندازه های ریخت شناسانه دریافت میزان محصوریت فضا، محدوده 
کاربر پیاده و  کارآمد و مقیاس انسانی )تناسب عرض و طول راه، بسندگی مکان برای 

سواره، شیب(، گشایش ها

محله، زمینه ای بخش ،  لبه،  بدنه،  )با  پیوندها  گذر،  با  ساختمان ها  چیدمان  و  آمیختگی 
گذر، پوشش  کالبدی  گی های ساخت  معماری، گذر، ایستگاه های پیاده و سواره(، ویژ
یا  دائمی  موانع  گذر،  به  دسترسی ها  تندیس ها،  بومی،  رویه های  با  هماهنگی  گذر، 
ناتوان  ناتوان۱5 )کودک، سالمند،  گروه های  برای  گذر  راه پیاده، مطلوبیت  موقت در 

جسمی(، فرسودگی بدنه ها 

آمیزش  و  پوشش ها  بدنه ها،  چگونگی 
گذر آنها با 

مصالح، بصری بافت،  رنگ،  بصری،  نفوذ  نشانه ها،ف  زیبایی شناسانه،  و  بصری  درک 
بصری  تنوع  معیار های  شب،  در  دید  پارکینگ،  و  تأسیسات  پوشیدگی  یا  نمایانی 
)کوچک، میانی، بزرگ(، چشم اندازها، جهت گیری دید به مقابل برای سواره و پیاده، 

پیوستگی بصری پیاده، تندیس ها

گذر و به آن تنوع دید از 

نتیجه

در این نوشتار ارتباط پیاده راه سازی با حس مکان در سه  جنبه 
و ُنه الیه بررسی و هماهنگ با انگاره های طراحی شهری، معیار هایی 
کیفی برای ارزیابی پیاده راه ها پیشنهاد شد. در جدول 6، نهمین الیه 
گونه ی دیگر رفتاری تفکیک  گزینشی از دو  براساس تنوع رفتارهای 
کارمونا افزوده شده است. بنابراین دستاورد پایانی  شده و به الگوی 

این پژوهش طبق جدول6 پیشنهاد می شود. دریافت حس مکان 
گروی حضور مردم در آن   مکان است؛ از این رو، پیاده راه سازی از  در 
که باید به آن در سکونتگاه های ما ارج نهاده  شود.  اقداماتی است 
معیار های به دست آمده در این نوشتار می توانند برای ارزیابی حس 
مکان در فضاهای شهری به کار گرفته  شوند. زمینه های دیگر از قبیل 

جدول 6- ارتباط پیاده پذیری با حس مکان و معیار های پیاده پذیری برآمده از آنها.  

ابعاد حس مکان
انگاره پردازان )بررسی شده در پژوهش( 

الیه بندی یک
)برپایۀ الگوی کانتر و پانتر(

الیه بندی دو
کارمونا( )برپایۀ الگوی 

کالبدی

کاپلند )۱۹۹6(، جنکز و همکاران )۱۹۹6(، بلوارز )۱۹۹۳(، بارتون و همکاران )۱۹۹۴(،  هارگ )۱۹6۹(، بوم شناسانه  راجرز )۱۹۹7(، 
اسپرن )۲000(، هاف )۱۹8۹(، اشتاینر )۱۹۹5(، بنتلی و همکاران )۱۹۹0(، مصطفوی )۲0۱0(، دی.او.ای )۱۹۹0(

گرو )۱۹۹۱(، فری )۱۹۹۹(، لینچ )۱۹76(، هاف )۱۹۹0(فضایی کلتورپ )۱۹۹۳(، 

کریر )۱۹7۹(، هیلیر )۱۹۹6(، وایت هند )۱۹8۱(، الکساندر )۱۹77 و ۱۹87(، ُرسی )۱۹8۲(ریخت شناسانه زیته )۱88۹(، 

ورسکت )۱۹6۹(، تیبالدز )۱۹۹۲(، شارپ )۱۹۴6(، نیرن )۱۹55(زمینه ای

گیبرد )۱۹5۳(، مزینی )۱۹۹6(، ماتین )۱۹۹5(بصری گنات و رابینسون )۱۹87(،  کالن )۱۹6۱(، تا  آنوین )۱۹0۹(، 

لینچ )۱۹60(، بیکن )۱۹75(، نوربرگ شولتز )۱۹80(، اپلیارد )۱۹8۱(، جنکز )۱۹88(، نسر )۱۹۹0(، التمن و ولویل و دریافتیذهنی
هولویل )۱۹85 و ۱۹76(، مور و همکاران )۱۹85(، اشتراس )۱۹6۱(

رفتاری
گل )۱۹87(، سنت )۱۹70، اجتماعی جیکبز )۱۹6۱(، بنتلی و همکاران )۱۹85(، وایت )۱۹80 و ۱۹88(، نیومن )۱۹7۲(، 

)۱۹77 ،۱۹7۲

کوپر مارکوس و سرکیسیان )۱۹86(، بوچانان کارکردی دی  او  ای ، دی  او  تی )۱۹۹۲(، لنگ )۱۹۹۴، ۱۹87، ۱۹۹5(، 
)۱۹8۹(، راپوپورت )۱۹77 و ۱۹8۲(

جدول 5- رده بندی انگاره های بررسی شده در این پژوهش در جنبه های سه گانۀ حس مکان. 

ماخذ: )Carmona, 2001 و نیز تکمیل آن براساس پژوهش نگارنده منطبق با جدول های 3 تا6(
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خاطرات، دریافتیذهنیت یادآوری  و  مکث  امکان  فضا،  هویت  و  معنی  اصالت،  و  جوهر  دریافت   
گذر، معنا، دریافت  گروهی، خوانایی، راه یابی و انتخاب، وحدت و پیوستگی  خاطرات 
ساختمان ها،  دیگر  به  نسبت  قدیمی  ساختمان های  شمار  و  یاد  فضا،  تشخیص 

آیین های میهنی و مردمی

آیین های  برپایی  خاطرات،  خوانایی، 
گذر مربوط به 

رفتار
مواجهۀ پسندیده )احترام و تحّیت( و ناپسند )کیف قاپی، جیب بری، دزدی(، آرامش و اجتماعی

آسایش )امنیت و ایمنی(، کاهش بیم برخورد با خودرو )نحوۀ هم جواری سواره و پیاده 
کنش )کودکان،  کنش با همسایه و جامعه، نحوۀ  کید بر آسایش پیاده (، پیوند و  با تأ
جنسیت،  اجتماعی،  و  گزینشی  رفتارهای  آشنا(،  و  غریبه   دوست،  ناتوان،  گروه های 
نمایش های  و  اجتماعی  آیین های  انجام  محیط،  کیزگی  پا جمعیت،  نژاد،  سن، 
خیابانی، صوت و بو )بوق، ترمز، گاز، هیاهو، فراخوان ها و تبلیغات صوتی، ساز و آواز، 

بوی اغذیه، بنزین، زباله ، مانداب(

گذر آرامش، آسایش، کنش مردمان در 

باز(، کارکردی فضای  در  عمومی  )کاربری   پیاده  برای  امن  قرارگاه های  حرکت،  آسودگی 
و  کردن  گذر  ایستادن،  )نشستن،  تحرکات  تجهیزات،  و  تأسیسات  کاربری ها،  تنوع 
کندی(  و  )تندی  آهنگ  پارکینگ،  گزیر،  نا رفتارهای  کاربری ها،  تلفیق  آنها(،  سرعت 
گره ها،  در  رفتار  نحوۀ  عرض،  از  و  طول  در  گذر  شیوه های  پیاده،  و  سواره  رفت وآمد 
توان آمدوشدها، انواع خودرو، شمار پیاده ها و سواره ها، دستیابی پیاده ها به خودرو 

وپارکینگ های عمومی 

گذر تنوع  کاربری ها و دسترسی به آنها از 

گرفتن(، آزادی، خواست و توان رفتاری )برای گزینشی  کارآیی بیشتر فضا )هواخوری، آفتاب 
کردن  پیاده روی، پوشش، خوردن و آشامیدن، شتاب در نشستن، مکث  کردن، گذر 

پیاده ها(

گزینشی مردم کارآیی رفتارهای 

تعداد مردم پیاده و سواره، فرهنگ، خواست و آرمان بومی و انواع 
گذر، می توانند در الیه های بررسی شده قرار داده  شوند.  خودرو در 
که در  کلی برای بهبود درک مکان، پیاده راهی مطلوب است  به طور 
آن افزون بر جنبه های ذهنی و دریافتی، جنبه های بوم شناسانه، 
کارکردی و  فضایی، ریخت شناسانه، زمینه ای، بصری، اجتماعی، 
گزینشی وابسته  به مکان پاس داشته شوند. برای رسیدن به این 
گذر،  کیزگی  گذر، پا هدف، این نوشتار معیار هایی مانند طبیعت و 
گذر(، چگونگی   باز بودن  فضایی  و  )اندازه  ها و بسته  تنوع فضایی 
دریافت های  و  یادمان ها  بصری،  تنوع  گذر،  با  بدنه ها  آمیختگی 

تنوع  مردمی،  کنش  آسایش،  و  امنیت  آرامش،  غیربصری، 
گزینشی مردم  کارآیی رفتارهای  کاربری ها، نحوۀ دسترسی به آنها و 
کرده است. همچنین می توان پیشنهاد داد به کمک  را بازشناسی 
کیفی،  کردن همه یا برخی از معیار های  کّمی  کارشناسی و با  گروه 
انجام  ایرانی  شهرهای  قدیمی  بخش های  در  به ویژه  گذر  ارزیابی 
این  براساس  نیز  مکان  جنبه های  همترازی  و  همبستگی   شود. 
گسترش داد تا  ُجستار، دست یافتنی است. این ارزیابی را می توان 
با آن نه تنها به برنامه ریزی  صحیح پیاده  راه سازی رسید، بلکه حس 
مکان را در تمامی یا بیشتر عرصه های عمومی شهر بهبود بخشید.

پی نوشت ها

۱ این الیه در این نوشتار، سویه نامیده شده است.
۲ با نام الیه در این نوشتار خوانده خواهد شد.

ّکمی در پژوهشــی دیگر برپایه ی این پژوهش توســط نگارنده در چند  ۳ روش 
شهر درون و بیرون ایران انجام شده است. 

4 Schüror.
5 Nobis.
6 Nützel.
7 Ornetzeder.
8 Borgers.

کارکرد آنها به ناچار با پیاده روی درپیوند است. که   ۹
10 Vital, Sensible, Well Fitted, Accessible, Well Controlled and two 

meta criteria Efficiency & Justice.
11 Permeability, Variety, Legibility, Robustious, Appropriateness, 

Richness, Personalization.
12 )Sorkin, 2001, 5-9(.

۱۳ انگاره هــای بررسی شــده در ایــن پژوهــش پرشــمار اســت و بنابرایــن تنهــا 
پاره ای از آنها در جدول ها آورده شده است.

14 DOE.
گــی می تواند از جنبۀ رفتاری نیز بررســی شــود، امــا در اینجا جنبۀ  ۱5 ایــن ویژ

کالبدی مّد نظر بوده است.
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