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با نگاهي  بررسي ميزان تعامل فضاهاي پياده شهري با شهروندان
 عنوان نمونه مطلوببه محله فهادان يزد به

 محسن موسويسيد 

  23/10/1392:تاريخ پذيرش    09/10/1391:تاريخ دريافت
  :چكيده

مساله اصلي اين تحقيق اين است كه عامل گريز شهروندان از فضاهاي پياده شهري چيست و 
اين پژوهش برآن است . شهروندان چگونه مي توانند با فضاهاي پياده شهري ارتباط بيشتري برقرار كنند

و هاي شهري بپردازد و راهكارهاي ممكن جهت رونق بخشيدن زندگي در پياده راهتا به اهميت جريان 
عنوان يك نمونه مطلوب در نظر محله فهادان يزد به .را معرفي نمايد هاايجاد مطلوبيت در پياده راه

گرفته شده كه زندگي در پياده راههاي آن جريان دارد و سعي شده است تا با روش قياسي، ويژگيهاي 
هاي امروزي كشورمان مورد مقايسه قرار گيرد تا نتايج و كيفي موجود در اين محله با پياده راه كمي

شهر از اجزا و عناصري تشكيل شده كه برخي از  .ها كمك كندملموس آن، به بهبود كيفيت پياده راه
نظر ن صورت بهها فيزيكي و قابل رويتند و بالطبع اثرگذار بر محيط شهري و مسيرهاي پياده، در آآن
اين تحقيق بر آن است تا . هاي ذهني و معنايي هم وجود دارند كه غير قابل رويتندرسد كه پديدهمي

هاي امروزي مورد مقايسه قرار اين فرضيه را نيز در محله فهادان يزد بررسي نمايد و با ساير پياده راه
اني در طراحي ساختمانها موجب گريز دهد كه عدم رعايت مقياس انسنتيجه اين پژوهش نشان مي .دهد

معماران و طراحان شهري به كمك يگديگر . گرددشهروندان از قرار گرفتن در فضاهاي پياده فضاها مي
ها توانند با در نظر گرفتن تمهيداتي نظير رواق و طاقگان، در جهت رعايت مقياس انساني در پياده راهمي

  .گام بر دارند
 .ه، نشانه، لبه، تعامل با شهروندان، محله فهادانپياده را: هاواژه كليد
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  مقدمه و بيان مساله
تنها انسان پياده است كه . حركت پياده اولين و اساسي ترين شكل جابه جايي انسان است

تواند درك درستي از محيط اطراف خود داشته باشد و در اين نوع حركت است كه فرد مي
امروزه حركت پياده به . كندارتباط با محيط پيرامون خود پيدا ميمجال كافي براي برقراري 

رو نياز به بازنگري در شكل و ساختار حلقه گمشده زندگي شهرنشيني تبديل شده است، از اين
هاي امروزي، ضرورتي است كه ذهن تمامي متخصصان طراحي شهري و همچنين خيابان

  .شغول كرده استمخاطبان و كاربران فضاهاي شهري را به خود م
هاي شهري بپردازد و اين پژوهش برآن است تا به اهميت جريان زندگي در پياده راه

. را معرفي نمايدها راهكارهاي ممكن جهت رونق بخشيدن و ايجاد مطلوبيت در پياده راه
گيرند و خود شهروندان باني اصلي آن به راهكارهايي كه از فرهنگ و هنر بومي مردم جان مي

  .آيندمي شمار
كنيم، عنوان عناصر اثرگذار بر كيفيت فضاهاي پياده شهري از آنها ياد ميهر آنچه كه ما به

. اندهاي فيزيكي قابل رويتي هستند كه عموما معماري يا شهرسازي و يا تلفيقي از اين دوپديده
اهاي شهري، بريم شامل نمعنوان لبه هاي شهري نام ميطور مثال، هر آنچه كه از آنها بهبه

ها، فيزيكي همه اين پديده. باشنداز اين دست مي فضاهاي سبز، عوامل طبيعي و چشم اندازها،
به همين شكل از . قابل رويتند و تأثيري مستقيم بر كيفيت مسيرهاي پياده خواهند داشت و

  . توان نام بردها نيز ميها و نشانهگره
ها فيزيكي و عناصري تشكيل شده كه برخي از آنبنابراين اگر بپذيريم كه شهر از اجزا و 

رسد نظر ميقابل رويتند و بالطبع اثرگذار بر محيط شهري و مسيرهاي پياده، در آن صورت به
ها غير قابل رويتند و اين پديده. اندهاي ديگري نيز وجود دارند كه ذهني و معناييكه پديده

  .هاي پيادهالبته اثر گذار بر كيفيت فضاهاي شهري و مسير
اين تحقيق بر آن است تا اين فرضيه را بطور خاص در محله فهادان يزد بررسي نمايد و 

توانند عالوه بر عناصر فيزيكي مشهود، بر كيفيت عوامل معنايي و غير قابل رويتي كه مي
  .مسيرهاي پياده اثرگذار باشند را شناسايي كرده و نحوه اثرگذاري آنها را تبيين نمايد

  
  ف تحقيقاهدا
  با غالب پياده راههاي امروزي با رويكرد ) محله فهادان يزد(مقايسه نمونه موردي مطلوب

 هاي امروزي و بهبود كيفيت آنها روشناخت اشكاالت موجود در پياده

  ي هاي امروزمعرفي راهكارهاي منتج از قياس نمونه مورد مطلوب مورد بررسي با پياده
  و ايجاد مطلوبيت در آنها راههابراي ارتقاي كيفيت پياده 
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شناسايي عوامل گريز شهروندان از فضاهاي پياده شهري امروزي از طريق مقايسه ويژگيهاي 
عنوان نمونه مطلوب با غالب پياده راههاي فيزيكي و كيفي موجود در محله فهادان يزد به

  امروزي
  

  روش تحقيق و مراحل آن
، استدالل و قياس منطقي با استفاده از تدابير روش تحقيق بكارگرفته شده در اين پژوهش

 طريق از و كاربردي بوده نوع از تحقيق اين. باشدتوصيفي با رويكردي كيفي مي - تحليلي
  . است گرفته صورت ايكتابخانه يمطالعه ميداني و مطالعه

مهمترين . براي سنجش معيارهاي عام پياده راهي مطلوب، محله فهادان يزد انتخاب شد
تردد روان پياده در آن  ز شهر و در بافت تاريخي همراه باعلت اين انتخاب، حضور آن در مرك

محله فهادان يزد به عنوان يك نمونه مطلوب در نظر گرفته شده كه زندگي در پياده . باشدمي
راههاي آن جريان دارد و سعي شده است تا با روش قياسي ويژگيهاي كمي و كيفي موجود در 

  .اي امروزي موجود در كشورمان مورد بررسي قرار گيردهبا خيابانها و پياده راه اين محله
ي عيني ناظر تعليم يافته و عكاسي و تحليل ها از روش مشاهدهآوري دادهبراي جمع

پرسشنامه و تحليل  هر چند كه نويسنده از. ه شده استويژگيهاي كمي و كيفي فضاها استفاد
آن نيز به شكل محدود بهره برده اما بعنوان شيوه اصلي گردآوري اطالعات در اين تحقيق 

 .شناخته نمي شود
سپس محله فهادان . نگاهي اجمالي به تاريخچه و پيشينه تحقيق دارد ابتدا اين مقاله در

ياده بر كيفيت فضاهاي پ يزد را به عنوان نمونه مطلوب معرفي نموده و عناصر فيزيكي اثرگذار
ادامه  در. دهدها را در آن مورد بررسي قرار ميها و نشانههاي شهري، گرهلبه شهري مانند

شناخت عوامل معنايي اثرگذار بر افزايش كيفيت فضاهاي پياده شهري را نيز در نمونه موردي 
 هايداده مبناي بر ايمقايسه مشاهدات، تدوين از پس .داده است قرار كار دستور مطلوب در

 ارتقاي جهت پيشنهاداتي انتها، در دارد سعي مقاله اين. شده صورت گرفته است آوريجمع
  .كيفيت پياده راههاي امروزي ارايه نمايد

  
  تاريخچه و پيشينه تحقيق

تا قبل از دوران انقالب صنعتي حركت پياده جزء الينفك زندگي انسان به شمار مي رفت و 
هاي شهر و ديدن ن فارغ از مسائل روزمره فرصتي را براي عبور از خيابانشهروند و شهرنشي

اما بعد از انقالب صنعتي و تسلط سواره، روز به روز گذر از پياده . اتفاقات جاري در آن داشت
هاي موجود نيز براي عبور تر شد تا جايي كه به مرور پياده راههاي شهري كمرنگ و كمرنگراه

  .ها پيوستندها كم كم به خاطرهرفتند و از آن به بعد بود كه پياده راهاتومبيل از بين 
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تا نشاني از آرامش و  گردددنبال گمگشته خود در شهر ميبا اين حال انسان امروزي به
سرزندگي شهر گذشته را بيابد، شهري كه عنان آن به دست انسان پياده بوده و از اين رهگذر 

فردي كه از دير باز از طريق گذرهاي سنتي با . پرداخته استمي با محيط اطراف خود به تعامل
هاي جديد يكباره با قطع نواحي يا محالت ديگر در ارتباط بوده در اثر توسعه خيابان كشي

ناگفته پيداست كه با اين دگرگوني، نيازهاي . شود پيوستگي فضايي و كالبدي مواجه مي
. متمادي شكل گرفته هرگز رفع نشده و نخواهد شدارتباطي و عملكردي او كه در طول قرون 

چنانچه گذرهاي سنتي، مدام گستره طولي يك خيابان جديداالحداث را قطع و وصل نمايند، 
  .نتيجه امر بروز آشفتگي و اختالالت اساسي در جريان آمدو شد سواره است

  
  محله فهادان يزد به عنوان نمونه مطلوب

شهر يزد مي باشد كه درمجاورت محالت بازارنو، شاه ابوالقاسم، محله فهادان قديمي ترين محله 
و كوشكنو قراردارد و ازجانب شمال به بخش شمالي خيابان فهادان، از جنوب به محالت بازارنو 
و وقت الساعت  از غرب به محالت شاه ابوالقاسم و كوشكنو و از شرق به خيابان امام خميني 

  )1تصوير شماره . (محدود ميشود
هاي رواني آن از مركزيتي ين محله هم از نظر كالبدي و هم از نظر نقشه شناختي و جنبها

از طرفي بسياري از عناصر . شودهاي اصلي شهر محسوب ميقوي برخوردار است و يكي از محله
خانه الريها، مسجد فهادان، آب انبار فهادان، بقعه شيخ احمد فهادان  شاخص تاريخي شهر مانند

  .ر اين محله قرار دارندو غيره د
  

  
  

 ، نقشه شهر يزد،1تصوير شماره 

 هاي طراحي شهري و فضاهاي مسكوني در ايران، جلد اولمنبع؛ اصول و روش

 محله فهادان در بافت قديم يزد 
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  عناصر فيزيكي اثرگذار بر كيفيت فضاهاي پياده شهري
هاي مسيرهاي پياده پديده همانطور كه پيشتر گفته شد، عناصر اثر گذار بر افزايش كيفيت

اينطور به . معماري، شهرسازي و يا تلفيقي از اين دواند فيزيكي قابل رويتي هستند كه عموماً
رسد كه وجود اين عناصر در فضاهاي پياده موجب افزايش كيفيت هاي فيزيكي تردد در نظر مي

فرضيه، صحت يا عدم صحت آن نگارنده بر آن است كه تا با مطالعه اين . گردداين مسيرها مي
  .را بررسي نمايد

باشد، مي 1با در نظر گرفتن يك نوع دسته بندي كه برگرفته از عناصر تصوير ذهني لينج
ها و تأثيرات ها و نشانهها، گرهعناصر كالبدي موثر بر كيفيت مسيرهاي پياده در سه دسته لبه

  .اندگرفتهآنها بر كيفيت مسيرهاي پياده مورد بررسي قرار 
  

 هاي شهريلبه

هاي شهري مانند نماهاي شوند، در نتيجه لبههاي خود تعريف مياز آنجاييكه راهها با لبه
شهري، فضاهاي سبز، عوامل طبيعي و چشم اندازها تأثيري مستقيم بر كيفيت مسيرهاي پياده 

  .خواهند داشت
 نماهاي شهري  

اول رعايت مقياس انساني : اندحائز اهميتنماهاي شهري براي افراد پياده از چند جهت 
عدم . انسان پياده بايد بتواند با فضاي اطراف خود ارتباط برقرار كند و آن را درك نمايد. است

رعايت مقياس انساني در طراحي ساختمانها موجب گريز شهروندان از قرار گرفتن در اين گونه 
توانند با در نظر گرفتن ديگر ميمعماران و طراحان شهري به كمك يگ. گرددفضاها مي

  )2تصوير شماره . (تمهيداتي نظير رواق و طاقگان، در جهت رعايت مقياس انساني گام بر دارند
  

  
  

 1389، محله فهادان يزد،  2تصوير شماره 

  )نگارنده(سيد محسن موسوي: عكاس
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  ساباطها و ساير گذرگاههاي پياده در محله فهادان يزد 

  شهري گذشته مناطق مركزي ايران  با در نظر گرفتن تمهيـداتي نظيـر رواق و طاقگـان،    معماران و طراحان
 .در جهت رعايت مقياس انساني گام بر داشته اند

  
هاي مركزي هستند، ها، راهروها و حياطهايي كه داراي اجزايي مانند طاقگانساختمان

ها و ديد زدن از ميان آن كنند چرا كه قدممردم را به حركت در ميان اين اجزاء ترغيب مي
  ).76: 1387تيبالدز، . (مناظر اطراف، براي عابران پياده جذاب است

. اي باشد كه احساس انساني را برانگيزدگونهها بايد بهنكته دوم اينكه فضاي بين ساختمان
كيفيت هر فضايي چه بزرگ چه كوچك، با ارتفاع زياد يا ارتفاع كم و عريض يا باريك از نظر 

. هاي انسان مربوط باشدها و احساستواند با عكس العملبصري واجد خصوصياتي است كه مي
تواند آنچنان آگاهانه صورت گيرد كه در انساني كه در اين فضا قرار طراحي فضاي شهري مي

يك فضاي شهري بزرگ در انسان احساس عظيم نمودن را . اي پديد آوردگيرد، احساس ويژهمي
: 1366توسلي، (و اين در اثر كوچك و ناچيز بودن انسان در هيبت فضا است  كندايجاد مي

27.(  
نكته سوم ناهماهنگي هايي است كه بين ساختمانهاي مختلف امروزي از نظر طرح، رنگ، 

ها، سيماي شهري نامطلوبي را ايجاد اين ناهماهنگي. مصالح، بافت، ارتفاع و كاربري وجود دارد
در حالي كه در محله فهادان يزد اين . دهدرا بشدت كاهش ميكرده و جذابيت پياده 

شود و سيماي شهري منسجم و جذابي را پديدار ها به شكل مطلوبي مشاهده ميهماهنگي
  )4و  3هاي تصاوير شماره. (اندگشته
  

  
  

 1388فروردين تهران،  12، خيابان  3تصوير شماره 

 )نگارنده(سيد محسن موسوي: عكاس

 ناهماهنگي بين ساختمانهاي مختلف از نظر طرح، رنگ و مصالح، جذابيت بصري پياده را كاهش داده است . 

  ساخت وسازهاي مداوم در شهرها، معضلي است كه تأثير منفي در نماهاي شهري ايجاد مي كند 
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   1389، محله فهادان يزد،  4تصوير شماره 
 )نگارنده(سيد محسن موسوي: عكاس

  بين ساختمانهاي محله فهادان از نظر رنگ، بافت، مصـالح، ارتفـاع، خـط آسـمان و سـاير عناصـر       هماهنگي
 بصري

  
  هاگره

        هايي هستند كه جمعيت زيادي را به سمت خود هاي شهري مكاناز آنجايي گره
ها به عنوان يك قابليت جهت طراحي مسيرهاي پياده به توان از اين ويژگي آنكشانند، ميمي
توان تمايل ها ميبا تقويت گره. ها در نظر گرفتها و يا عبور مسيرهاي پياده از آنمت آنس

ها و پيرو آن امكان حضور هاي خود به سمت آنشهروندان را در قراردهي مسير فعاليت
همينطور با افزايش پياده . شهروندان در فضاهاي شهري و ايجاد حس شهروندي را افزايش داد

هاي ناشي از حضور خودروها توان موجبات افزايش امنيت و كاهش آلودگيها، ميمداري در گره
  )5تصوير شماره . (را فراهم آورد

  

  
  

  1389، محله فهادان يزد ،  5تصوير شماره 
 )نگارنده(سيد محسن موسوي: عكاس

 مكاني براي تجمع و هم صحبتي  تلف به آن نقطه متمركز مي شوند وگرهي در محله فهادان كه مسيرهاي مخ
  .باشدافراد مي
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  هانشانه
هايي جهت ها به عنوان مكاناز آن. ها محل هاي ارجاع هستنددانيم نشانههمانطور كه مي

هاي پياده به سمت توان با تقويت مسيررو ميشود، از همينيابي استفاده ميدهي و نشانهآدرس
مسيرها گرديد و به واسطه آن موجبات تعامل شهروندان  ها موجب قرارگيري مردم در ايننشانه

  .را با محيط اطراف فراهم و درك متقابل نسبت به محيط اطراف را ميسر ساخت
به واسطه اين . هاستها، به ياد ماندن آنها در مسير نشانهيابي پياده راهاز ديگر فوائد مكان

صورت عبوري و يا مقصدي در وزانه بههايي مهم تبديل شده كه رامر، اين مسيرها به مكان
شوند كه گيرند كه در نتيجه به عنصري يادماني در ذهن ثبت ميمسير فعاليت افراد قرار مي

  .ها گردندتوانند مامن خاطرهمي
هاي عملكردي و ظاهري اي ويژگيها داراي پارهها و گرهدر مجموع بايد گفت نشانه

ها در جهت تقويت هر دو توان از آنو مي) همپوشاني دارندكه گاهاً بر هم (باشند مشترك مي
  .عنصر استفاده نمود

  
  عوامل معنايي اثرگذار بر افزايش كيفيت فضاهاي پياده شهري

تراكم حركت پياده در يك مسير سبب تحول فعاليتي و در نتيجه ارتقاء سطح اقتصادي 
مردم زماني حاضر به . اهد شدپهنه احاطه كننده مسير حركت و به عبارتي احياء بافت خو

لذا يكي . حركت در مسيري خواهند بود كه در ازاي پياده روي مشوق هاي كافي دريافت دارند
هاي بسيار موثر در احيا اين شهرها، تشويق شهروندان و گردشگران به حركت در از راه حل

اي و خدماتي طرههاي تاريخي، خاطول مسيرهايي است كه بتواند از اماكن جاذب شامل، مكان
 .بهره برند

    اند با در بسياري از كشورها كه به احياء شهرها از طريق صنعت گردشگري پرداخته
هايي گيري از اين روش مسيرهاي شهري را جهت اين امر تجهيز نموده و توسط نقشهبهره

اده تورهاي گردشگري پي"عنوان خاص گردشگران را تشويق به حركت در طول اين مسير به
صورت تردد عابر پياده در نظر مسيرهاي گردشگري طراحي شده عمدتاَ به. نمايندمي "شهري

فضاهاي اختصاصي حركت عابر پياده، سطح تعامالت اجتماعي را ارتقاء داده و . گرفته شده است
  ).190؛ 1385عباس زادگان، ( يابدمتعاقبا حس تعلق به مكان نيز افزايش مي

سازي سنتي ايران داراي اعتبار و اي كه در شهرايران زمين، نمونه در ميان شهرهاي كهن
بندي كهن را در خود حفظ كرده، هويت ويژه بوده و تا كنون نيز آثاري از ساختار و استخوان

بافت قديم يزد، . ترين بافت قديمي را دارداين شهر، ارزشمندترين و وسيع. باشدشهر يزد مي
هاي گرانبهايي از آثار تاريخي و فرهنگي بشر را در خود جاي داده كه با فرسودگي آنها گنجينه

عالوه بر ساختار كالبدي، هويت فرهنگي و تاريخي شهر نيز در معرض خطر نابودي قرار گرفته 
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 .شودي شهري با طول و عرض جغرافيايي خاص و فاقد هويت تبديل ميو صرفاً به يك محدوده
گيري هماهنگ، مداوم، پيوسته و يكپارچه در طول البدي بافت قديم، شكلخصلت اساسي ك

  ).2- 1؛ 1385سرايي و ديگران، . (تاريخ است
  

 
  

  1389، محله فهادان يزد،  7و  6هاي تصاوير شماره
 آناهيتا قدير، دانشجوي معماري دانشگاه مازندران: عكاس

 هاي مسيرهاي پياده وجود دارد كه خاصي در جداره هاي محله فهادان در بافت قديم يزد، زيباييدر كوچه
 .جذابيتهاي زيادي را براي افراد پياده فراهم نموده است

  
معماري منطقه كويري يزد با بافت . معماري ايراني محل بروز فرهنگهاي مختلف است

هاي باريك، عالوه برخلق زيبايي بصري، مناسبات فرهنگي و فشرده، درونگرايي و كوچه
  )7و  6هاي تصاوير شماره. (گذاردعي زندگي مردمان اين مرز و بوم را به نمايش مياجتما

هاي ديگري نيز وجود رسد كه پديدهنظر ميبا بررسي مطالعات انجام شده تا اين مرحله، به
ها غير اين پديده. انداند و در اين عناصر كالبدي در نظر گرفته نشدهدارند كه ذهني و معنايي

هايي از اين نمونه. گذار بر كيفيت فضاهاي شهري و مسيرهاي پيادهيتند و البته اثرقابل رو
فرهنگ مردم، : شود عبارتند ازها كه عدم حضور آنها و يا عدم بكارگيري آنها احساس ميپديده

آرامش، آسايش، امنيت، راحتي و بطور كلي مفاهيمي كه مرتبط با حضور مردم در فضاهاي 
  .پياده مي باشند

 ي شهرياگر بپذيريم كه بخش مهمي از برخوردهاي اجتماعي و فرهنگي در فضاهاي پياده
هاي اجتماعي و فرهنگي شهر افتد در آن صورت نقش فضاهاي پياده در تقويت بنياناتفاق مي

هاي اجتماعي به سوي خود اين فضاها با جذب طيف وسيعي از گروه. نمايدغير قابل انكار مي
ها و ها، خواستهها، احساستعامل و برخورد مستقيم شهروندان را باوجود بينشحس همگرايي، 

  )4: 1384محمدزاده، . (نمايندهاي مختلف تقويت ميگرايش
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توان نتيجه هاي امروزي ميدر قياس بين مسيرهاي پياده محله فهادان و ساير پياده راه
وجود دارند كه از ناخوشايندي  گرفت كه عوامل اثرگذاري در طراحي فضاهاي پياده امروزي

در واقع اين عناصر . شوندعناصر بوجود آورنده فضاهاي پياده و يا ناهماهنگي بين آنها ايجاد مي
هر چند كه ممكن است از نظر بصري بتوانند محيط جذابي را خلق نمايند ولي همان 

كاربران خود توانند پاسخگوي نيازهاي روحي و رواني محيطهاي جذاب از نظر حسي، نمي
  . باشند

رسد راهكار مناسب براي تلفيق اين ويژگيها با كالبد عناصر فيزكي نظر ميبنابراين به
فضاهاي پياده، رسيدن به روشي از طراحي در مسيرهاي پياده است تا بتواند همه پارامترهاي 

ش نمود تا با بايد تال. فيزيكي، بصري و حسي را در نظر بگيرد و توأمان به همه آنها پاسخ دهد
هاي آورند و عموما كمي هستند مانند لبهاستفاده از عناصري كه فضاهاي شهري را بوجود مي

ها، عواملي مانند آسايش، راحتي، امنيت، تعامالت اجتماعي و فرهنگي كه ها و نشانهشهري، گره
 .تر نمود-كيفي هستند را با كيفيت

  
گذار بر پياده و مصداقهايي از عوامل رواني تاثير(هايي از قياس صورت گرفته يافته

  )پياده راه
  در غالب پياده روهاي شهرهاي ايران، عدم احساس خود و محيط براي عابر پياده وجود دارد

. آوردوجود مي و عدم خوانايي در پياده راه، احساس سردرگمي و آشفتگي را در فرد پياده به
دهد و ي ذهني را به فرد پياده به عنوان مخاطب خود نميهمچنين مسير امكان بازنمايي نقشه

   بنابراين عمل پياده روي بيش از لذت بخش بودن بسته به روحيات فرد، خسته كننده يا
در صورتيكه اين اشكاالت در نمونه مطلوب مورد مطالعه به علت وجود . آور خواهد بودرعب

  .شود، يافت نمي)از آن ياد شدهاي محله كه پيشتر در تحليلي ويژگي(خوانايي 
 اي است كه افراد خودشان در معرض ديد قرار هاي امروزي، شرايط به گونهدر اكثر پياه رو

شود تاثير دارند، بدون آنكه ديدي كامل يا حداقل به همان اندازه داشته باشند، كه باعث مي
ي فضاهاي نشستن و مكث اين وضعيت در طراح. رواني نامطلوبي در عملكرد آنها مشاهده گردد

ي خريدار و ها و همچنين ويترين نامناسب مغازه ها كه فروشنده امكان مشاهدهدر پياده راه
 .گرددها ميآيد كه باعث عدم استقبال افراد پياده از اين مكان العمل او را دارد پيش ميعكس

 كالبدي، از نظر رواني به عنوان يك عنصر  ها عالوه بر مسئله بودن آنهاعرض كم پياده راه
در اين شرايط افراد بسته به نوع فرهنگ، احساس تجاوز به حباب . باشدنيز نامطلوب مي

كنند در صورت امكان از محل تردد سواره و يا پيش فضاي شخصي خود را دارند و سعي مي
 .هاي تجاري جهت تردد و همچنين حفظ حريم خود استفاده نمايندبدنه
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 ي  رو بدون طراحي مناسب نيز، افراد را در خارج از فاصلهد پيادهدر مقابل عرض زيا
اگر اين عرض از حدي فراتر رود . گردداجتماعي قرار داده، مانع از برقراري تعامل بين آنها مي

روي به خاطر عدم احساس وجود حس سردرگمي، عدم امنيت و خسته كننده بودن پياده
 .داشتهاي ديگر را در بر خواهد انسان

 هاي شهرهاي ايران، نقاطي خاص به صورت خود جوش به عنوان مكاني اجتماع در پياده رو
ديد كامل و مطلوبي به اطراف دارند، آقايان  اين نقاط معموالً. شودپذير براي آقايان تعريف مي

 ميانسال فضاهايي به نسبت دنج و آقايان جوان فضاهايي كه در آن امكان ديده شدن وجود دارد
رو، براي خانم ها ها درپيادهاين مكان. كنندرا به عنوان مركز تجمع و اصطالحا پاتوق انتخاب مي

 .شوداز جمله فضاهاي اجتماع گريز محسوب مي

 هاي با عرض نسبتا كم امكان ديد ها مخصوصا پياده روروبراي كودكان خردسال كه در پياده
ود و درك فضايي آنها بر شت ديگري تعريف ميبه اطراف را ندارند درك محيط اطراف به صور

هاي پياده روها، بدنه) ي دسترسي و ديدكودكانبه اندازه(درارتفاع كم . تكيه دارد حس المسه
تنوع بافت و سطوح، متناسب با عملكرد آنها به ميزان زيادي در درك فضايي كودكان و ايجاد 

 .جذابيت براي آنان تاثير گذار خواهد بود

 هاي كالبدي كه يادآور خاطرات جمعي است و همچنين حفظ و  قويت شاخصحفظ و ت
 .ها تاثيرگذار باشدتواند در ايجاد حس مطلوبيت پياده راه تقويت نقاط خاطره انگيز مي

  در يك پياده رو مشخص، وجود فضاهاي شبيه به هم، انسجام فرآيند تفسير و به خاطر
تواند از نظر ادراك هويت فضايي، حس حفظ وحدت ميايجاد تنوع با . بردآوردن را ازبين مي

 .تعلق به محيط و دريافت زيبايي، از اهميت اساسي برخوردار باشد

 
  گيري و راهكارهاي پيشنهادي نتيجه

گذار بر كيفيت مسيرهاي پياده و با توجه به مباحث مطرح شده در باب عوامل و عناصر تاثير
مطالعه و مقايسه آن با غالب پياده راههاي امروزي،  با توجه به بررسي نمونه موردي مورد

نگارنده . شودطور خالصه به آن ها اشاره مينتايجي در اين باب به دست آمده كه در ذيل به
هاي پياده كمك اميد آن دارد تا با استفاده از اين استنتاج قياسي بتوان به ارتقاء كيفيت مسير

  .كرد
  توان نتيجه هاي امروزي ميمحله فهادان و ساير پياده راهدر قياس بين مسيرهاي پياده

گرفت كه عوامل اثرگذاري در طراحي فضاهاي پياده امروزي وجود دارند كه از ناخوشايندي 
در واقع اين عناصر . شوندعناصر بوجود آورنده فضاهاي پياده و يا ناهماهنگي بين آنها ايجاد مي

وانند محيط جذابي را خلق نمايند ولي همان هر چند كه ممكن است از نظر بصري بت
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توانند پاسخگوي نيازهاي روحي و رواني كاربران خود محيطهاي جذاب از نظر حسي، نمي
  . باشند

 رسد نظر مي بنابراين همانگونه كه در مورد موردي مطلوب مورد مطالعه مشاهده شد، به
يزكي فضاهاي پياده، رسيدن به روشي راهكار مناسب براي تلفيق اين ويژگيها با كالبد عناصر ف

از طراحي در مسيرهاي پياده است تا بتواند همه پارامترهاي فيزيكي، بصري و حسي را در نظر 
 . بگيرد و توأمان به همه آنها پاسخ دهد

 دهد كه بايد تالش نمود تا با استفاده از عناصري كه مقايسه صورت گرفته نشان مي
ها، ها و نشانههاي شهري، گرهكمي هستند مانند لبه رند و عموماًآوفضاهاي شهري را بوجود مي

عواملي مانند آسايش، راحتي، امنيت، تعامالت اجتماعي و فرهنگي كه كيفي هستند را با 
اين راهكاري است كه به شكل خوبي از آن در نمونه موردي مورد استفاده قرار . تر نمودكيفيت

 .گيردمي

 ها فرصت تامل محله فهادان يزد بعنوان معابري كه شهروند در آن بطور كلي پياده راههاي
دهي اي در شكلداشته تا به واسطه آن به ارتباط با محيط اطراف خود بپردازد، نقش عمده

از آنجايي كه عبور از پياده راهها و اصوال . كنندتصويري خوانا از شهر در ذهن افراد ايفا مي
ساني همواره خاطره انگيز بوده و صميميت فضايي را براي فضاهايي با مقياس ان ت درحرك

لذا عدم رعايت مقياس انساني در طراحي ساختمانها موجب گريز . مخاطب در پي خواهد داشت
معماران و طراحان شهري به كمك . گرددشهروندان از قرار گرفتن در اين گونه فضاها مي

هاي امروزي، ر رواق و طاقگان براي پياده راهتوانند با در نظر گرفتن تمهيداتي نظييگديگر مي
 . در جهت رعايت مقياس انساني گام بر دارند

 اند، فضاهايي از مسيرهاي پياده محله فهادان يزد عالوه بر آنكه از جنس عبور و دسترسي
لذا در پياده راههاي امروزي بايد تالش نمود تا با . باشندجنس تماشا و ديده شدن نيز مي

هاي آورند و عموما كمي هستند مانند لبهاز عناصري كه فضاهاي شهري را بوجود مياستفاده 
ها؛ عواملي مانند آسايش، راحتي، امنيت، تعامالت اجتماعي و فرهنگي كه ها و نشانهشهري، گره

 . تر نمودكيفي هستند را با كيفيت

  جذب كننده فرد وجود فضاهاي مكث و گشايشهاي جذاب در محله فهادان از جمله عوامل
رسد يكي از راهكارهاي ايجاد نظر ميبه. هاستپياده براي حضور و زندگي در پياده راه

ها و هاي فعال نظير اغذيه فروشي ها، قهوه خانهسرزندگي در مسيرهاي پياده، استفاده از جداره
موجب صورت فضاهاي مكث درآمده و اين مكان ها در مسير پياده به. باشدها ميرستوران

 . گردندافزايش تمايل شهروندان به حضور در پياده راهها مي

  رسد كه نظر مي، به)محله فهادان يزد(با بررسي انجام شده در نمونه موردي مطلوب 
. شونداند و در عناصر كالبدي فضا به ظاهر ديده نميهايي وجود دارند كه ذهني و معناييپديده
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. گذار بر كيفيت فضاهاي شهري و مسيرهاي پيادهالبته اثر ها غير قابل رويتند واين پديده
ها كه عدم حضور آنها و يا عدم بكارگيري آنها در پياده راههاي امروزي هايي از اين پديدهنمونه

فرهنگ مردم، آرامش، آسايش، امنيت، راحتي و بطور كلي : شود عبارتند ازاحساس مي
  .باشنداي پياده ميمفاهيمي كه مرتبط با حضور مردم در فضاه

 براي حل مسائل ": شود اين است كهاي كه از اين پژوهش استنتاج ميمهمترين نتيجه
هاي كالبدي و ذهني بايد در كنار هم قرار گيرند و هيچ كدام از مربوط به زندگي پياده، ويژگي

 ".توانند گره گشا باشندآنها به تنهايي نمي

 
  پي نوشتها

نويسنده كتابهايي چون سيماي شهر و تئوري شكل شهر،  (Kevin lynch)كوين لينچ  - 1
  .ريزي شهري در قرن بيستم داشتسهم بزرگي در طراحي و برنامه
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