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چکیــده | خیابانهــا بخــش قابلتوجهــی از فضــای عمومــی آزاد در شــهرها را تشــکیل میدهنــد و بــه عنــوان
نماینــدگان مهــم فضاهــای عمومــی شــهری شــناخته میشــوند .در تاریــخ فرهنــگ شــرق و غــرب نیــز ،خیابــان
یکــی از مهمتریــن فضاهــای عمومــی بــوده اســت .بــا ایــن وجــود ،در حــال حاضــر شــکاف نســبتاً عمیقــی میــان
معنــا و کارکــرد خیابــان در شــرق و غــرب وجــود دارد کــه منجــر بــه ایجــاد مناظــر شــهری متمایــزی میــان
شــرق و غــرب شــده اســت .ایــن پژوهــش بــه بررســی تفاوتهــای منظــر خیابــان از جنبههــای معنایی-ادراکــی،
عملکردی-فعالیتــی و زیباشــناختی (عناصــر غیرکالبــدی معمــاری شــامل عناصــر نیمــه ثابــت و متحــرک) در
خیابــان در شــرق (کشــورهای جنوبشــرقی آســیا) و غــرب (آمریــکای شــمالی ،اروپــا و اقیانوســیه) میپــردازد.
روش تحقیــق از نــوع کیفــی (کتابخان ـهای و بــر پایــۀ مشــاهدات نویســنده) اســت .یافتههــای تحقیــق نشــان
میدهــد بــا وجــود آنکــه منظــر خیابــان بــه عنــوان پدیــدهای عینــی و ذهنــی شــناخته میشــود ،منظــر خیابــان
در شــرق و غــرب از لحــاظ نــوع ادراک و جنبههــای عینــی و ذهنــی بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند .منظــر خیابــان
در شــرق و غــرب از جنبههــای معنایــی ،عملکــردی و زیباشــناختی و در ویژگیهایــی چــون تنــوع فعالیــت ،نظــم،
مــرز میــان فضــای عمومــی و خصوصــی ،الگوهــای زمانــی عملکردهــا ،میــزان بهکارگیــری حــواس مختلف انســان
و چگونگــی انطباقپذیــری و انعطافپذیــری فضــا ،بــا یکدیگــر تفاوتهــای بــارزی دارنــد.

واژگان کلیدی | منظر شهری ،خیابان ،فرهنگ ،فضای اجتماعی ،خیابان در شرق ،خیابان در غرب.

مقدمـه | منظـر ،پدیـدهای اسـت که به واسـطۀ ادراکمـان از محیط
و تفسـیر ذهـن ،توأمان حاصل میشـود (ماهـان و منصـوری،1396 ،
 .)26منظر شـهری نیز ،دانش شـناخت مفهوم شهر در نزد شهروندانی
اسـت کـه در طول تاریخ در آن محیط زیسـته و بـا کالبدهای طبیعی
و مصنوعـی محیـط ارتباطـی معنایـی برقـرار کردهانـد کـه در تـداوم
حیـات معقـول آنها نقـش اساسـی دارد .اگرچه منظر شـهر براسـاس
اصالـت بُعـد معنایـی شـهر پدید آمـده ،امـا کارکردهـا و کالبد شـهر
ابـزار کنترل و هدایت منظر شـهر اسـت (منصـوری.)33-32 ،1389 ،
محیـط و فرهنـگ بر یکدیگـر اثری متقابل داشـته و مفهـوم فرهنگ
در درک چگونگـی تعامـل انسـان بـا محیطهای ساختهشـده ضروری
اسـت .از سـویی ،محیط انسانسـاخت با اجزا ،تناسـبات ،نظم ،شـکل،
رنـگ و دیگـر ویژگیهایـش ،بیانگـر جهانبینـی و فرهنگی اسـت که
آن را شـکل داده اسـت و از سـوی دیگـر ،تأثیـر محیـط بـر انسـان و
شـکلگیری رفتارهـای او از گذشـته تـا به امـروز مورد توجه بسـیاری
از اندیشـمندان بوده اسـت .منظور از دوگانگی شـرق و غرب از دیدگاه
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جامعهشناسـان ،تفـاوت درکشـده بیـن دنیای شـرقی و غربی اسـت.
مرزهـای بیـن شـرق و غرب عمدتاً فرهنگی هسـتند و نـه جغرافیایی
و بـه همیـن خاطـر ،کشـورهای اسـترالیا و زالندنـو (با وجـود اینکه از
لحـاظ جغرافیایی در شـرق قـرار دارند) در غرب گروهبندی میشـوند،
از لحاظ تاریخی ،آسـیا (به اسـتثنای سـیبری) به عنوان شـرق ،و اروپا
بـه عنـوان غـرب شـناخته میشـود .امـروزه منظـور از غـرب ،معموالً
اسـترالیا ،اروپـا و آمریکاسـت .تفاوتـی کـه میان شـرق و غـرب در این
مقالـه مـورد توجـه اسـت ،تفـاوت جغرافیایی نیسـت ،بلکه براسـاس
تفـاوت مبانـی جهانبینـی و فرهنگـی اسـت .حاصـل این تفـاوت در
جهانبینی میان دو بسـتر فرهنگی ،بر شـکل کالبدی شـهرها و نظام
شـکلدهندۀ آن و محیـط انسانسـاخت تأثیـر میگـذارد .فضاهـای
شـهری بـه آن دسـته از فضاهـای بـاز عمومـی در شـهرها اطلاق
میشـود کـه بسـتر فرهنگـی تعاملات اجتماعـی هسـتند (پاکـزاد،
 .)1397فضاهای شـهری فعال ،باعث غنابخشـیدن به زندگی عمومی
در شـهرها میشـوند .آنهـا بـه عنـوان فضاهـای تنفـس شـهرها عمل
کـرده ،افـراد در آنها احسـاس آرامـش پیدا میکنند و بـه فعالیتهای
اجتماعـی میپردازنـد ،غـذا و یـا کاالهای دیگـر میخرند ،در مراسـم

خوانشی بر منظر خیابانهای جنوبشرقی آسیا در قیاس با غرب
مختلـف عمومی شـرکت میکنند و یا به سـادگی از بـودن در محیط
شـهری لـذت میبرنـد .طبـق نظـر اندیشـمندان و متخصصـان حوزۀ
شـهری ،خیابـان از جمله فضاهای باز و عمومی شهرهاسـت و همانند
سـایر اجزای شـهر برگرفتـه از فرهنـگ و جهانبینی جامعهای اسـت
کـه در آن پدیـدار شـده اسـت .خیابانهـا هماننـد واژههـای ادبـی،
نشـاندهندۀ ارزشها و فرهنگ جمعی هر مکان اسـت (لسـان و ژند،
 .)1388بـه عبـارت دیگر ،کیفیت انتظامبخشـی به خیابـان (به عنوان
یـک محیـط مصنـوع) تابـع ارزشهـا و هنجارهـای فرهنگـی اسـت؛
بـه صورتـی کـه بیشـترین همخوانـی را بـا مـدل آرمانـی آن فرهنگ
داشـته باشـد .معانـی و کارکـرد خیابـان در فرهنگهـای گوناگـون و
بـه خصـوص شـرق و غـرب ،تفاوتهـای بنیادیـن داشـته و ماحصـل
آن ،منظـری متفـاوت در خیابانهـای شـرق و غـرب اسـت .در برخی
فرهنگهـا ،خیابانهـا مناظـر شـهری فعـال ایجـاد میکننـد و بـه
نمونـهای از فضاهای عمومی شـهری تبدیل میشـوند کـه در آن انواع
فعالیتهـای تجـاری ،سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی انجام میشـود
) .(Fernando, 2006; Rapoport, 1987درحالیکـه «جیـن جیکوبز»
حـال و هـوای خیابانهـای غربـی را سـاکت و کسـلکننده میدانـد،
محققیـن حـوزۀ شـهری خیابانهـای جنوبشـرقی آسـیا را سـرزنده
ً
کاملا
توصیـف میکننـد ).(Oranratmanee & Sachakul, 2014
واضـح اسـت که منظـر خیابان 1در شـهرها و کشـورهای حوزۀ شـرق
نیـز بـا یکدیگر تفاوتهایی دارد ،اما به سـبب قرارگیـری در منطقهای
بـا ویژگیهـای فرهنگی مشـترک ،شـباهتهایی داشـته که آنهـا را از
خیابانهـای غربـی متمایـز میکند .مباحـث در این مقالـه ،به منظور
افزایـش دانـش مخاطـب از متنوعتریـن نـوع خیابان در شـرق و غرب
(یـا بـه عبارتـی دو سـر طیـف) در نظر گرفته شـده اسـت .هـدف این
پژوهش ،شـناخت ویژگیهـای معنایی-ادراكـی و عملكردی-فعالیتی
مؤثـر بـر تفـاوت منظر خیابان در شـرق (منظـور خیابانهـای تجاری
محلههای سـنتی در جنوبشـرقی آسـیا که ویژگیهای سـنتی خود
را حفـظ کردهانـد و در ادبیات حوزۀ شهرسـازی به خیابانهای شـرقی
مشـهور هسـتند) و غـرب (خیابانهای تجـاری محلی در کشـورهای
اروپایـی ،آمریکای شـمالی ،اسـترالیا و زالند نو) اسـت .محقـق در این
پژوهـش در نظـر دارد بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهـد کـه کـدام عوامـل
معنایی-ادراكـی و عملكردی-فعالیتـی منجـر بـه تفاوتهـای منظـر
خیابـان در شـرق و غـرب شـده اسـت؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال،
ابتـدا بـه مطالعات صورتگرفتـه در رابطه بـا خیابان در شـرق و غرب
پرداخته شـده اسـت.

پیشینۀ پژوهش

خیابانهـا و پیادهروهـای آنهـا ،بخـش مهمـی از فضـای آزاد عمومی
شـهری بـوده و نقـش مهمـی در غنای زندگـی عمومی شـهرها دارد
) .(Jacobs, 1961محققـان حـوزۀ شـهر معتقدند که «اگـر ما بتوانیم
خیابانها را به شـکلی زیبا و شـگفتانگیز طراحـی کنیم ،مکانهایی
بـرای اجتماع ،مکانهای سـازندۀ اجتماع و جـذاب برای همۀ افراد ،با

موفقیـت حدود یک سـوم شـهر را بهطور مسـتقیم طراحـی کردهایم
و تأثیـر بسـیار خوبـی بر سـایر قسـمتهای شـهر خواهیم داشـت»
) .(Jacobs, 1993, 6بنابرایـن ،شـناخت مفهـوم خیابـان بـه عنـوان
عمدهتریـن فضاهـای عمومی شـهرها ،از اهمیت بهسـزایی برخوردار
اسـت .در دهههـای اخیـر ،تحقیقـات وسـیعی در مـورد طراحـی و
برنامهریـزی خیابانهـا صـورت گرفتـه اسـت .بسـیاری از مطالعات و
پژوهشهـای صـورت گرفتـه ،خـواه پژوهشهایـی که اسـاس آنها بر
کاهـش بـار ترافیکـی) (Biddulph, 2012و یـا تجربـۀ عابـران پیاده
)(Ewing & Handy, 2009; Jones, Al-Shaheen, & Dunse, 2016

بـوده ،و خـواه مطالعاتـی کـه بـر اسـتفاده از خیابـان بـه عنـوان یک
فضـای اجتماعـی و نـه صرفـاً کانالـی جهـت دسترسـی و رفتوآمد
تأکیـد دارنـد ) ،(Jacobs, 1993; Mehta, 2013, 2019بـا اتـکا بـر
نمونههـای خیابانهـا در کشـورهای غربی اسـت.
علاوه بـر تحقیقات وسـیعی کـه در زمینـۀ خیابان به عنـوان فضای
عمومـی در حـوزۀ غـرب صـورت گرفتـه اسـت ،دسـتهای دیگـر از
مطالعات ،فضای عمومی و خیابان را در کشورهای جنوبشرقی آسیا
مطالعـه کردهانـد .محققان حوزۀ شهرسـازی در جنوبشـرقی آسـیا
معتقدنـد بسـیاری از شـهرهای ایـن حـوزه همچنان فرمهـای بومی
خـود را حفـظ کردهانـد و این امر در فضای عمومی شـهرهای معاصر
قابل مشـاهده اسـت ) .(Chifos & Yabes, 2000چیـا )(Chia, 2003
بیـان میکنـد فضاهـای عمومـی معاصر در شـهرهای جنوبشـرقی
آسـیا ،در اصـل فضـای مشـترک تکاملیافتـه در روستاهاسـت کـه
در گذشـته نقـش ارتباطدهنـدۀ خانـه ،مـزارع و روسـتا را بـر عهـده
داشـتهاند .ماتئـو بابیانـو و لـدا )،(Mateo-Babiano & Leda, 2007
بـه منظـور افزایـش میـزان پایـداری فضـای خیابـان ،یـک تحلیـل
اجتماعی-فرهنگـی از کاربـران خیابانهـای آسـیایی بـا تمرکـز بـر
رفتـار ،جامعهشناسـی خیابانـی و فرهنـگ انجـام دادنـد .داگالس و
دانیـر ) (Douglass & Deniere, 2008خاطرنشـان كردنـد كه فضای
عمومـی در جنوبشـرقی آسـیا غیررسـمی و خودجـوش اسـت.
اورانراتمنـی و سـاچاکول )(Oranratmanee & Sachakul, 2014
بـا مطالعـۀ پایلـوت  15خیابـان و بررسـی دقیـق چهار خیابـان عابر
پیـاده در تایلنـد ،ایـدۀ خیابـان بـه عنـوان فضـای عمومـی و شـیوۀ
غیررسـمی اسـتفاده از خیابان برای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی
و نقشهـای چندمتغیرۀ خیابان در شـهرهای جنوبشـرقی آسـیا را
مـورد ارزیابی قرار دادند .تحقیقـات اخیر چی و تو)(Chi & Tu, 2018
بـا اسـتفاده از تئـوری مکان و سـرمایۀ فرهنگی ،جنبههـای کالبدی،
عملکـردی و اجتماعـی خیابـان  Hang Buomدر محلـۀ باسـتانی
هانوی)که در شـکلگیری روح متمایز منطقۀ تاریخی نقش اساسـی
داشـته) را مـورد بررسـی قـرار میدهـد .تحقیـق سـان و همـکاران
) (Sun, Bell, Scot & Qian, 2019روابـط مکانی-زمانـی بیـن عابـران
پیـاده و دستفروشـان خیابان در یانچنگ چیـن را در برمیگیرد .نتایج
حاصـل از ایـن تحقیـق نشـان میدهـد ،حضـور دستفروشـان نقـش
مؤثری در سـرزندگی شـهری و افزایش فعالیت بدنی شـهروندان دارد.
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همچنیـن ایـن مطالعـات نشـان میدهد کـه فضای عمومی در شـرق
(جنوبشـرقی آسـیا) به صورتی متفاوت درک شـده و مورد اسـتفاده
قـرار میگیـرد .به عبارتی تاریخ و فرهنگ در شـهرهای جنوبشـرقی
آسـیا ،صحنـۀ منحصربهفـردی از خیابانهـای تجـاری سـنتی ایجـاد
کـرده کـه از هنجارهـای غربی متمایز اسـت.
در ایـن میـان برخـی صاحبنظـران بـه تفاوتهـای اسـتفاده
از خیابـان و فضـای عمومـی در کشـورهای غربـی پرداختهانـد
).(Hass-Klau, Crampton, Dowland & Nold, 1999; Rapoport, 1987
راپاپـورت ) (Rapoport, 1987با انجام چندین مقایسـه اشـاره میکند
كـه مـردم برخی فرهنگها و خردهفرهنگها ،بیشـتر از سـایر گروهها
از خیابانهـا و میادیـن اسـتفاده میكننـد .وی در یـک مطالعـه ،بـه
مقایسـۀ استفادۀ خیابان در یک شـهر کوچک در انگلیس )(Yoredale
با یک شـهر در ایاالت متحده ) (Midwestپرداخت .یافتههای تحقیق
نشـان داد کـه بـا وجود جمعیـت کمتـر شـهر  ،Yordaleخیابانهای
ایـن شـهر سـرزندهتر بودنـد .دسـتهای دیگـر از محققـان ،خیابانها
را در کشـورهای شـرق و غـرب مقایسـه کردهانـد تـا درک دقیقـی
از چگونگـی تأثیـر فرهنـگ در اسـتفاده از خیابانهـا داشـته باشـند
).(Edensor, 1998; Mazumdar, 2002; Mehta, 2009a; Rapoport, 1987
بـرای مثـال ،ادنسـور ) (Edensor, 1998در مقالـۀ «فرهنـگ خیابان
در هنـد» ،تفاوتهـای بیـن «خیابـان هنـد» و «خیابـان غربـی» را
بررسـی میکنـد« .خیابـان در هند» به عنوان فضایی کنترلنشـده و
پرتحـرک بـا مرزهای بـاز و ترکیبـی از فرمها و فعالیتهـای فضایی،
تجربیـات حسـی ،ارزشهـا و جلوههـای متفـاوت توصیـف میشـود
کـه در آن انـواع مردم بـرای انجام انـواع فعالیتهـای فرهنگی جمع
میشـوند .در عیـن حـال ،او «خیابـان غربـی» را «بسـیار منظـم»،
«تکمنظـوره» و «بیـش از حـد تعیینشـده» توصیـف میکنـد کـه
در آن تعاملات انسـان بـه جهـت عملکرد خیابان قطع شـده اسـت.

مفهوم منظر شهر و خیابان

تعریف کالن ( )1382از منظر شـهر ،بیشـتر جنبههای کالبدی ،بصری
و عینـی منظر شـهری اسـت .او منظر شـهری را هنر یکپارچهسـازی
بصـری و سـاختاری مجموعـۀ سـاختمانها ،خیابانهـا و مکانهـای
سـازندۀ محیـط شـهر و همچنین هنـر چگونگـی برقـراری ارتباطات
بیـن اجـزای مختلـف سـازندۀ کالبد شـهر میدانـد« .کویـن لینچ» با
تأییـد نظریـات کالـن ،جنبـۀ ادراکی را بـه ابعاد کالبـدی و عملکردی
اضافـه میکنـد« .بهزادفـر» اجـزای تشـکیلدهندۀ منظـر شـهری را
در سـه بخـش عوامـل کالبـدی ،غیرکالبـدی و فعالیتهـای انسـانی

مـورد بررسـی قـرار میدهـد (وحـدت ،سـجادزاده و کریمـیمشـاور،
 .)1394پاکـزاد ( )1397منظـر را بـه عنـوان فرسـتندهای میداند که
اطالعـات متفاوتـی بـه انسـان مخابـره میکنـد و اجـزای آن را بـه دو
دسـتۀ فیزیکی/کالبـدی و انسـانی تقسـیم میکند« .گلـکار» منظر را
بخـش متجلی و ملمـوس فرم معرفی میکند کـه در آن تبلور بصری،
کارکـردی و معنایـی چیزهایـی کـه فضـا را شـکل میدهنـد ،دیـده
میشـود (گلکار« .)1385 ،منصوری» منظر شـهری را فهم شهروندان
از شـهر میدانـد کـه بـه واسـطۀ ادراک نمادهـای آن (ابعـاد عینـی
وکالبـدی شـهر) و تداعـی معانـی مرتبـط با ابعـاد ذهنـی و خاطرهای
صـورت میگیـرد و اهـداف سـهگانۀ منظـر شـهری را زیباشـناختی،
فرهنگی-هویتـی و عملکـردی معرفـی میکنـد (کریمیمشـاور،
منصوری و ادیبی .)1389 ،فیضی و اسـدپور ( )1392منظر شـهر را به
دو دسـتۀ عینی شـامل عوامل طبیعی و مصنـوع ،و ذهنی طبقهبندی
میکننـد .در ایـن میـان ،عوامـل عینـی در بردارندۀ مجموعـه عوامل
طبیعـی و مصنـوع ماننـد فـرم ابنیـه ،جدارههـای شـهری و طبیعی،
تجهیـزات شـهری ،فضاهـای باز و پوشـشهای طبیعی بـوده و عوامل
ذهنـی نیـز شـامل رویدادهای فرهنگـی ،حـوادث تاریخـی ،خاطرات،
روابـط ،تعاملات انسـانی و رویدادهای فردی-جمعی هسـتند .وحدت
و همـکاران ( )1394منظـر شـهری را در دو بُعـد عینـی و ذهنـی و
سـه مؤلفـۀ زیباشـناختی (عینی-ذهنـی) ،معنایی-ادراكـی (ذهنی) و
عملكردی-فعالیتـی طبقهبنـدی میکننـد .اصطالح «منظـر خیابان»
بـه عنـوان تصویر بصـری محیـط کالبدی خیابـان و عناصـر گوناگون
آن هماننـد مسـیرهای عابـر پیـاده ،دوچرخهسـواری ،ایسـتگاههای
حملونقـل عمومـی ،مناطـق سـایهدار ،رفـوژ ،نورپـردازی و عالئـم
خیابـان تعریـف شـده اسـت ).(Patandianan & Shibusawa, 2020
در نظـر کرنکشـاو ) (Crankshaw, 2009و کارمونـا و همـکاران
) (Carmona, Tiesdell, Heath & Oc, 2010منظـر خیابـان بـه
وسـیلۀ دو عنصـر اصلـی تعریـف میشـود :عناصـر تشـکیلدهندۀ
خیابـان و فعالیتهـای مرتبـط .عناصر تشـکیلدهندۀ خیابان شـامل
عـرض ،ترازبنـدی و ویژگیهـای سـاختمانهای تشـکیلدهندۀ بدنۀ
خیابـان بـوده و فعالیتها شـامل ترافیک وسـایل نقلیـه و فعالیتهای
انسـانی خـارج از سـاختمانها و عملکردهـای داخل آنهاسـت .وحدت
و همـکاران ( )1394منظـر خیابـان را بخشـی از منظـر شـهر در نظر
میگیرنـد کـه شـامل ابعاد عینـی و ذهنـی و مؤلفههـای عملکردی-
فعالیتـی ،زیباشـناختی و معنایی-ادراکـی اسـت (جـدول  .)1تمامـی
ایـن مؤلفههـا نقـش مهمی در شـکلدهی به شـخصیت کلـی ،ظاهر
بصـری و هویـت خیابـان ایفا میکننـد .تمرکز پژوهش حاضر بیشـتر

جدول  .1ابعاد و مؤلفههای ارزیابی منظر خیابانهای شهری .مأخذ :وحدت و همکاران.1394،
ابعاد و مؤلفههای منظر خیابانهای شهری
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عملکردی-فعالیتی

مؤلفۀ زیباشناختی

مؤلفۀ معنایی-ادراکی
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خوانشی بر منظر خیابانهای جنوبشرقی آسیا در قیاس با غرب
بر مقایسـۀ جنبههای معنایی-ادراکی و عملکردی-فعالیتی خیابان در
شـرق و غـرب بـا توجه به عناصر متحـرک و نیمه ثابت خیابان اسـت.
ذهنـی زیباشناسـانۀ عناصـر ثابت ،هماننـد فرم و
جنبههـای عینـی و
ِ
سـیمای سـاختمانها و بدنههـای شـهری ،خوانایـی ،محصوریـت و ...
مـورد بحـث قـرار نمیگیرد.

روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش کار ،پژوهشـی توصیفی-تحلیلی
اسـت کـه در آن مشـاهدات نویسـنده و منابـع نوشـتاری و تحقیقات
وابسـته بـه نمونههـای مـوردی خیابانهـای غربـی و شـرقی (دو سـر
طیـف) بـرای تعییـن شـاخصهای مؤثر بـر تفاوتهای منظر شـهری
خیابان در شـرق و غرب بررسـی شـده اسـت.

تنوع و تراکم فعالیتها

مـردم موتـور سـیکلت یـا دوچرخۀ خـود را در وسـط خیابـان متوقف
میکننـد تـا بـا افـراد پیـاده گـپ بزننـد و این یـک فعالیـت فرهنگی
ِ
مختلـف فعالیتهایی مانند
محسـوب میشـود .عابران پیـاده در انواع
نشسـتن ،ایسـتادن ،چمباتمهزدن ،درازکشـیدن ،خوابیدن ،پخت و پز،
غذاخـوردن ،سـاخت مصنوعـات و صنایع دسـتی ،آویختن لباسهای
شستهشـده ،شـعاردادن ،چانهزنـی و حتـی نمازخوانـدن مشـاهده
میشـوند ;(Chi & Tu, 2018; Mazumdar, 2002; Mehta, 2009a
) .Rapoport, 1987اُرانراتمانی ) (Oranratmanee, 2012عملکردهای
دیگـری در خیابانهای جنوبشـرقی آسـیا شناسـایی کـرده و معتقد
اسـت آنهـا علاوه بـر رفتوآمـد ،عملکردهـای مختلـف اجتماعـی و
فرهنگـی نیـز دارنـد .خیابان یـک فضای تجـاری دائم و موقت اسـت؛
پایگاهی برای گفتمان سیاسـی و مذهبی ،مکانی مشـترک برای بیان
عمومـی عقایـد ،فضـای تجمـع بـرای خانوادههـا و دوسـتان و گاهـی
اوقـات یـک اتاق نشـیمن یا یـک اتاق غذاخوری برای سـاکنان شـهر.
اسـتفادۀ چندمنظوره از خیابان ،جنبهای دیگر از فرهنگ جنوبشرقی
آسـیا را نشـان میدهـد کـه پرسـهزدن در جمعیـت را نوعـی تفریـح
میدانـد .درامونـد ) (Drummond, 2000توضیـح میدهـد كـه
خیابانهـای جنوبشـرقی آسـیا (همچون ویتنـام) ،اگرچـه به صورت
غیرسـازمانیافته و متناقض ظاهر میشـوند ،اما فعالیتهای بیشـتری
در طـول شـبانهروز ارائه کرده و نسـبت بـه خیابانهای غربـی به افراد
بیشـتر و در مـدت زمـان طوالنیتر خدماترسـانی میکننـد (تصاویر
 3و  .)4میتـوان نتیجـه گرفـت که اسـتفادۀ موقـت از فضای عمومی
در جنوبشـرقی آسـیا در مقایسـه با کشـورهای غربی بسیار فشردهتر
است.

مازومـدار ) (Mazumdar, 2002نشـان میدهـد خیابانهـای منطقـۀ
آسـیا و اقیانوسـیه از خیابانهای غربی متمایز هسـتند .نوع فعالیتها
در خیابـان بیـن شـرق و غرب متفاوت اسـت .خیابانهـای غرب اغلب
نقـش عملکردی داشـته و برای اهـداف حملونقل مورد اسـتفاده قرار
میگیرنـد .خریدکـردن و بسـیاری از فعالیتهای تفریحـی مرتبط در
فضـای داخلـی سـاختمانها بهوقـوع میپیونـدد ).(Mehta, 2009b
فضـای خیابـان در زمـان مشـخص بـرای فعالیتهـای مشـخص و
ازپیـش تعیینشـده مـورد اسـتفاده قرار میگیـرد و کنترل زیـادی بر
نـوع فعالیتهـا وجـود دارد (تصویر .)1
در مقابـل ،خیابانهای شـهرهای آسـیایی بـرای کارکردهای متعددی
مورد اسـتفاده قرار میگیرند .خیابان در شرق سرشار ازحضور مردم در
انواع مختلف لباس ،حیوانات ،دوچرخهها ،کامیونها و اتوبوسهاسـت.
پیادهروها توسـط مغازهداران برای نمایش کاالهای خـود ،آویزانکردن
آگهیها و نشـانهگذاری اسـتفاده میشـود .فروشـندگان کاالهای خود
را در پیادهروهـا پخـش میکننـد کـه بعضـی اوقـات منجر بـه ازدحام
و افزایـش ترافیـک عابـر پیـاده میشـود (تصویـر  .)2بنابرایـن ،عابران
پیـاده نمیتواننـد بهسـرعت و در یـک خـط مسـتقیم حرکـت کنند.

ترکیبهـای متفاوت از نظم خیابان در شـرق و غـرب ،مناظر متفاوتی
از خیابـان را رقـم زده اسـت .خیابانهـای غربـی دارای نظمـی قطعی
هسـتند .بـه ایـن معنـا کـه عناصـر خیابـان از قانونـی واحـد تبعیـت
میکننـد کـه محصـول آن وحـدت اشـکال و عملکردهاسـت و بـه
نوعـی نشـان از به تصویرکشـیدن قدرت حاکـم در ادارۀ محیـط دارد.

تصویر . 1خیابانی در پاریس فرانسه .مأخذ :آرشیو پژوهشکدۀ نظر.1385 ،

تصویر  .2خیابانی در بنگلر هند .مأخذhttp://www.lajournal.in/43-1.asp :

نظم عملکردی و بصری
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تصویر  .3تنوع فعالیتها در خیابان هندیها در کواالالمپور .عکس :مریم لسان،
.1393

تصویر  .4خیابانهای جنوبشرقی آسیا فعالیتهای بیشتری در طول شبانهروز
ارائه میکنند .عکس :مریم لسان.1393 ،

در مقابـل ،کیفیـت فضایـی به ظاهر آشـفتۀ خیابان در شـرق ،ویژگی
منحصربهفـردی اسـت کـه در اغلب خیابانهـای اروپایـی و آمریکایی
بـا آن روبـرو نمیشـویم .برخلاف نظـم در خیابانهـای غربـی کـه
بـه وسـیلۀ قواعـد و قوانیـن ازپیـش تعریفشـدۀ قدرتهـای مرکزی
(مسـئولین و شـهرداریها) تعییـن میشـود ،خیابـان در شـرق دارای
نظم اسـتنباطی اسـت« .این نوع نظم ،خودجوش بوده و شـکلگیری
آن ناشـی از عناصر سیسـتمی اسـت که در واکنش به شرایط محیطی
از قواعـد پیـروی میکنـد» (آتشـینبار ،منصـوری و شـیبانی،1391 ،
 .)98نظـم اسـتنباطی بـه دنبـال ایجـاد تنوع در منظر شـهری اسـت
و بهرغـم ظاهـر غیرمنطقـی خـود ،بـا یـک الگـوی طبیعـی مطابقت
دارد و حاکـی از اهمیـت اجتمـاع و مالـکان در برابـر قـدرت حاکـم و
مرکزی اسـت (همان) .خیابانها در کشـورهای جنوبشـرقی آسیا در
عیـن سـرزندهبودن ،هماننـد نمونههای غربی سـازماندهی مشـخصی
نداشـته و در نـگاه اول مغشـوش و پـر از هرجومـرج بـه نظـر میآیـد.
ایـن هرجومـرج علاوه بـر بدنههـای خیابـان در عملکردهـای آن نیز
قابـل مشـاهده اسـت؛ بـرای مثـال جداسـازی مسـیر پیـاده و سـواره
اغلـب بـا چالش همـراه اسـت .مغـازهداران و دستفروشـان پیـادهراه را
اشـغال میکننـد .فضـای خیابـان اغلـب شـلوغ ،پرازدحـام ،کثیـف و
برخـی اوقـات پـر از زبالـه اسـت ) .(Dayaratne, 2010در خیابانهای
غربـی ،مـکان فعالیتها و رفتارها (نشسـتن ،مانـدن و حرکتکردن) و
محـل ریختـن زباله ازپیش تعیین شـده اسـت (تصویـر  .)5در مقابل،

موقعیـت و مـکان فعالیتهـا و اسـتفاده از خیابـان در شـرق متغیـر
اسـت و متناسـب بـا نیاز کاربـران خیابـان تعریف میشـود (تصویر )6
) .(Mehta, 2009bبه عبارت دیگر ،نظم درخیابانهای شـرقی توسـط
محدودیـت انطباقپذیری فضـای خیابان و پیادهراه بـرای فعالیتهای
گوناگون و از طریق مذاکرات بین اشـخاص تعریف میشـود تا توسـط
قوانین ازپیش تعیینشـدۀ مسـئولین دولتی ) .(ibidاین مسـئله باعث
بهوجودآمـدن مناقشـۀ دائمـی بین گروههایی میشـود که بـه زیبایی
و نظـم خیابـان توجـه کـرده و آنهایـی کـه سـرزندگی و فعالیتهـای
گوناگـون خیابانـی را مدنظـر دارنـد ) .(Appleyard, 1987برای مثال،
علیرغـم وجود ابزارهـای قانونی قدرتمند (همچـون قانون حملونقل
 2008در هانـوی) کـه تمـام فعالیتها به جـز پیـادهروی را در فضای
پیـادهراه ممنـوع میدانـد ،دولـت بهطور مسـتمر تالش در آزادسـازی
فضـای پیـادهراه بـرای عابـران پیـاده داشـته و مذاکرات «زیـر میزی»
بیـن افـراد محلـی و مقامات محلـی برای حفـظ فعالیتهـای تجاری
غیر رسـمی بهطـور مـداوم بـه وقـوع میپیونـدد ).(Chi & Tu, 2018
میتـوان نتیجـه گرفـت تفـاوت در نظـم خیابـان در شـرق و غـرب تا
حـد زیـادی منـوط بـه قدرتهـای شـکلدهنده و مدیریـت فضـای
خیابان اسـت .زیبایی و عناصر کالبدی شـهر از جمله عواملی هسـتند
کـه در میـزان رضایـت و جذب مردم بهسـوی فضاهای شـهری نقش
مؤثـری دارنـد .زیبایـی در معمـاری در ارتبـاط بـا محیـط و پیرامـون
معنـا مییابـد و بخـش مهمـی از ادراک زیبایـی یعنـی ادراک معنـا،

مغازهها

تصویر .5زونهای تعریفشده و مشخص برای فعالیتها در خیابان تجاری محلی در غرب.
زون  Bبرای فعالیت پیادهروی بوده و در زون  Cمبلمان شهری قرار میگیرد .مأخذ :برگرفته
از .Mehta, 2006
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تصویر .6دامنۀگسترشفعالیتمکانیدرخیابان درشرقکهمجموعیاستازفعالیتهای
ثابت (مغازهها) ،نیمه ثابت (دستفروشان محلی و ساکنین) و متحرک (دستفروشانی که
سبزی و مواد غذایی را با چرخ و موتور به خیابان میآورند) .تفاوت نظم عملکردی بین دو
طیف خیابان در شرق و غرب مشهود است .مأخذ :برگرفته از .Chi & Tu, 2018

خوانشی بر منظر خیابانهای جنوبشرقی آسیا در قیاس با غرب
نشـانهها و نمادهـا ،علاوه بـر آنکـه در ترجیحـات زیباییشناسـی
واجـد اهمیـت خاصـی هسـتند ،مشـخصکنندۀ خصوصیـات ارتباط
بیننـده با مـکان نیز بهشـمار میرونـد (امیـنزاده .)5 ،1389 ،کریس
و شـورتل ) (Krase & Shortell, 2011اسـتدالل میکننـد دادههـای
بصـری (همچـون نشـانهها ،ویژگیهـای معمـاری ،گرافیتـی) معانـی
اجتماعـی یـک محله را نشـان میدهنـد که محصول تحـوالت قومی
و طبقاتـی اسـت .پیچیدگـی مربوط به تعـداد تفاوتهای محسوسـی
اسـت کـه بیننـده در واحـد زمـان در معـرض آنهـا قـرار میگیـرد
) .(Rapoport, 1990عابـران پیـاده به موارد جالبتوجه برای مشـاهده
و در نتیجه سـطح باالیی از پیچیدگی نیاز دارند .ساختمانهای باریک
بـا اندازههـا ،شـکلها ،رنگهـا ،مـواد ،درهـا و پنجرههـای مختلـف به
ایـن پیچیدگـی میافزایند .بـه همین ترتیـب ،فعالیتهـای مرتبط با
خوردنیهـا در فضـای بـاز باعـث افزایش حضـور افـراد و فعالیتهایی
میشـود کـه تنـوع ایجـاد میکننـد .تابلوهـا و عالمتهـا ،هنرهـای
عمومـی و ترکیب کاربریهـا باعث ایجاد جذابیت بصری شـده و افراد
بیشـتری را بـه خیابان دعـوت میکننـد ).(Tandon & Sehgal, 2017
خیابانهای جنوبشـرقی آسـیا نسـبت بـه نمونههای غربـی خیابان،
از پیچیدگـی بصـری بیشـتری برخوردارنـد .این پیچیدگـی بصری به
دلیل حضـور مردم ،فعالیتهـای آنها ،کاربردهای مختلف سـاختمان،
تابلوهـای مختلـف ،فعالیتهـای رسـمی و غیررسـمی متفـاوت در
خیابـان و وجـود رنگهـای زنـده در ویترین خیابانهاسـت.

مرز بین فضای عمومی و فضای خصوصی

مفاهیم عمومی و خصوصی به عنوان مفاهیم سازماندهی عمیقاً مهم در
زندگی اجتماعی جوامع غربی دیده میشوند ).(Benn & Gaus, 1983
تصویـر  7نشـان میدهـد که مـرز بین فضـای عمومـی و خصوصی و
همچنین زونهای تعریفشـده و مشـخص برای فعالیتها در خیابان
وجـود دارد .هرچنـد شـهروندان و دولتهـای آسـیایی توجـه کمتری
بـه ایـدۀ جداسـازی واضـح مـرز میـان فضاهـای عمومـی و خصوصی
در غـرب نشـان دادهانـد .فعالیتهای تجـاری در خیابانهای آسـیایی
هیـچگاه محـدود بـه فضـای داخلـی لبههای تجـاری خیابان نبـوده و

فضـای عمومـی خیابان بهطور معمول توسـط فعالیتهـای خصوصی
مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد )(Mongol & Idid, 2016؛ بـرای مثال،
مغـازهداران کاالهـای خـود را در پیـادهرو پخـش میکننـد (ن.ک .بـه
تصاویـر  3و  )4و رسـتورانداران از کوچههـای پشـتی محـل کسـب
خـود جهـت کار و فضـای انبـار اسـتفاده میکننـد .عـدم تفکیک مرز
بیـن فضـای خصوصی و عمومـی در خیابانهـای شـرقی ،میتواند در
ارتبـاط بـا بـا مالکیتهـای کمتـر تعریفشـده و نحـوۀ اجـرای قانون
باشـد .بـه صورتی که مقامـات در مورد اجرای قوانیـن مرزبندی فضاها
سـختگیری کمتری اعمال میکنند و این عوامل ممکن اسـت ریشـه
در تاریـخ و فرهنـگ سیاسـی ایـن کشـورها (ماننـد کنفوسیونیسـم
کـه ترویـج هارمونـی و تفکر کلنگر اسـت) داشـته باشـد .بهطورکلی
میتـوان نتیجه گرفت که در شهرسـازی آسـیای شـرقی مرز مبهمی
بیـن فضـای عمومی و خصوصـی وجـود دارد ).(Miao, 2001

الگوهای عملکردی در فضای خیابان

همانگونـه کـه گفتـه شـد ،یکـی از خصوصیـات منحصربهفـرد در
خیابانهـای شـرقی ،نحوۀ اسـتفاده از فضـا در زمانهای متفـاوت و در
طـول شـبانهروز اسـت .بـه این صـورت کـه فضـا و اسـتفادۀ از فضا در
طـول زمان تغییر میکنـد .به عنوان مثال ،همان فضایی که فروشـندۀ
تاهـو (توفـو) محصـول خـود را صبحهـا روبـهروی مرکـز اجتماعات به
فـروش میرسـاند ،در اواخـر بعدازظهـر بـه عنـوان زمیـن بـازی محله
بـرای کودکان اسـتفاده میشـود و این مکان میتواند عصرهـا و غروب
محل اجرای موسـیقی (و یا فروش غذای سریع-فسـت فود) نیز باشـد
) .(Mateo-Babiano & Leda, 2007چنیـن فعالیتهـای متنـوع و
وابسـته بـه زمـان در خیابانهای غربی با الگـوی تک فضا-تک عملکرد
دیـده نمیشـود ) .(Chi & Tu, 2018یـک مـدل سـاده نشـان میدهد
که در غرب فعالیتها به صورت افقی و وابسـته به فضا تعریف شـده و
رابطـۀ تک فضا-تک عملکـردی دارد و هر فضا و فعالیتهای مربوط به
آن ،کام ً
ال از سـایر فضاها مجزا هسـتند .برخالف ساختار غربی خیابان،
مفهـوم فضا در خیابانهای شـرقی (برای مثال در ژاپـن) بُعدی ذهنی،
عمـودی و وابسـته بـه زمـان دارد .زمـان بـه عنـوان فاصله و یـا «»ma

تصویر  .7راست :خیابانی در ایالت واشنگتن در آمریکا ،چپ :خیابان کوین در آکلد زالند نو .تصاویر نشان میدهد که مرز بین فضای عمومی و خصوصی و همچنین زونهای
تعریف شده و مشخص برای فعالیتها در خیابان وجود دارد .عکس :مریم لسان.1392 ،
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مریم لسان
میـان دو عملکـرد عمـل میکنـد .مـا ( )maبـه صـورت فاصلـۀ زمانی
بیـن دو پدیـدۀ مختلف یا بین دو رویداد گسسـته تعریف شـده اسـت
زمان روز
) .(Kurokawa, 1988رویدادها تقریباً مستقل از فضا و براساس ِ
اتفاق میافتـد ).(Kurokawa, 1988; Mateo-Babiano & Leda, 2007
بنابرایـن عملکردهـای خیابان در شـرق برخالف غرب که عینی اسـت،
پدیدهای عینی-ذهنی اسـت.

میزانبهکارگیریحواسمختلفانسان

بـا وجـود آنکـه بینایی مهمتریـن حـس از حـواس در ادراک فضاسـت،
ادراک خیابـان بـه عنـوان فضـای شـهری را نمیتـوان تنها یـک فرایند
بصـری قلمـداد کـرد .یک فضای شـهری توسـط کلیۀ حواس احسـاس
شـده و علاوه بـر حس بینایـی ،حواس شـنیداری ،بویایی و المسـه نیز
نقـش مهمـی در فراینـد ادراک فضاهای شـهری ایفـا میکنـد (پاکزاد،
 .)1397در فراینـد ادراک و احسـاس فضـای شـهری ،هرچـه اندامهـای
حسـی بیشـتر شـوند ،تأثیرگـذاری فضـا بیشـتر خواهـد بـود (لطفـی
و زمانـی)1393 ،؛ اگرچـه خیابانهـا در شـرق و غـرب در اغلـب مـوارد
در محصوریـت فیزیکـی سـاختمانهایی کـه آنهـا را احاطـه میکننـد،
مشـابهت دارنـد .خیابـان در غـرب عمدتـاً توسـط ویژگیهـای بصـری
خـود ادراکشـده و هویـت مییابنـد؛ اما خیابـان در شـرق در درجۀ اول
بـا صـدا و بوی آن مشـخص میشـود ،به عبارتی ویژگیهـای غیربصری
همچـون بـو و صـدا ،ویژگیهـای بصـری را تحـت تأثیـر قـرار میدهند
) .(Mehta, 2009bصداهـای گوشـخراش و نامطلـوب ،مناظـر ،بـو ،طعم
و ...بـه صـورت همزمـان در فضای خیابانهای آسـیایی تجربه میشـود.
امـا در غـرب ،فـروش غذاهـای خیابانـی (به جـز در زمان فسـتیوالهای
خاص) بدون مجوزهای بهداشـتی مقدور نیسـت .عالوه بر آن در بسیاری
از خیابانهـای آسـیایی ،بـه عنـوان مثـال هند ،به واسـطۀ تراکـم باالی
جمعیتی در خیابان ،حفظ فاصلۀ فیزیکی و اجتماعی امکانپذیر نیست
و طبـق گفتـۀ ادنسـور ) (Edensor, 1998ایـن خـود به یـک جغرافیای
المسـه 2در منظـر خیابـان میانجامد .میتـوان نتیجه گرفت کـه ادراک
خیابانهای شـرقی به سـبب درگیری بیشـتر اندامهای حسـی در افراد،
عمیقتـر بـوده و احتمـال نقشانگیـزی و خاطرهانگیـزی فضـا در آنهـا
نسـبت بـه نمونههای غربی بیشـتر اسـت.

تفاوتهایفرهنگیدرمعنایخیابان

رابطـۀ میـان محیط مصنـوع و فرهنگ به عنـوان یک رابطـۀ دوطرفه
قلمـداد میشـود .فرهنگ ،در سـاخت محیـط مصنوع مشـارکت دارد
و توسـط آن پشـتیبانی میشـود .از یکسـو ،انتخابهـا ،تصمیمات و
ترجیحـات مردم در محیط ساختهشـده براسـاس ارزشهای فرهنگی
آنهاسـت و از سـوی دیگـر ،محیطهـای ساختهشـده از رفتـار انسـان
در رابطـه بـا پیشـینههای فرهنگـی حمایـت کرده یـا به عنـوان مانع
عمـل میکننـد ) .(Barker, 1963; Rapoport, 1976برداشـتها و
انتخابهـای هر جامعه توسـط فرهنگ پـرورش مییابـد .این موضوع
بـر شـیوههایی کـه یـک جامعـه محیطهـای سـاخت شـدۀ سـاکن
60
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در آن را تصویـر کـرده و شـکل میدهـد ،تأثیرگـذار اسـت .در مـدل
پیشـنهادی آمـوس راپاپـورت ،فرهنگ بـه عنوان جهانبینـی گروهی
از مـردم (روشـی خـاص بـرای نـگاه به جهـان) تعریف میشـود و یک
سیسـتم ارزشـی مشـترک میـان آنها ایجـاد میکنـد .ایـن ارزشها از
طریـق فراینـدی تدریجـی بـه اعضـای مختلف گـروه منتقل شـده و
دربرگیرنـدۀ ایدهآلهـا ،آرمانهـا ،برنامههـا و معانـی اسـت .همچنین
شـامل هنجارهـا و قوانینـی شـده و نوعـی روش زندگـی را شـکل
میدهـد کـه فعالیتهـا براسـاس آنهـا شـکل میگیـرد .هویـت
فرهنگـی نیـز نقـش مهمـی در فضاهـای شـهری داشـته و بـر نحـوۀ
درک ،ترتیـب و اسـتفادۀ مـردم از محیـط ساختهشـده اثرگذار اسـت.
بزرگتریـن تفـاوت بین خیابان در غرب و شـرق ،در سـاختار اجتماعی
فضـا و در اسـتفاده و معنـای آن نهفته اسـت .خیابان در غـرب عمدتاً
یـک فضـای حرکـت اسـت -یـک مسـیر -درحالیکـه در شـرق یک
مـکان اسـت ،مکانـی بـرای مانـدن ) .(Mehta, 2009bنـوع فعالیتها
در خیابـان نیـز یـک پدیـدۀ فرهنگـی اسـت .بهطورکلی ،آسـیاییها
افـرادی اجتماعـی هسـتند کـه معمـوالً بهتنهایـی بیـرون نمیرونـد،
بلکـه اغلـب فعالیتهای آنهـا در خیابان و فضاهـای عمومی به صورت
جمعـی اسـت ) .(Mateo-Babiano & Leda, 2007در ایـن گروههـای
اجتماعـی ،خیابانهـا بـه مقصد تبدیل میشـود؛ یعنـی مکانی جهت
خریـد ،غذاخـوردن ،و مالقات دوسـتان .حضـور متنوع افـراد و گروهها
بـر میـزان سـرزندگی خیابانهـای شـرقی میافزایـد .میتـوان گفت
خیابانهـا در شـرق بـه عنـوان رابطـی میـان فعالیتهـای تجـاری و
اجتماعـی عمـل میکننـد ) .(Fernando, 2006در اینجـا ،کاربـران
فضـای خیابـان میان فضای عمومی و خصوصی تمایز قایل نمیشـوند
و فضـای عمومـی خیابـان را امتـدادی از فضـای خصوصـی زندگـی
قلمـداد کرده و به مبادله و معاشـرت مشـغول میشـوند .امـا در غرب
خیابـان نقـش غالـب عملکـردی دارد که در سـالهای اخیـر به نقش
اجتماعی آن توسـط اندیشـمندان توجه بیشـتری صورت گرفته است.
اسـتفاده از فضای نشسـتن در بیرون کافهها و رسـتورانها در پیادهراه،
از نمونـه اقدامـات نسـبتاً جدید شـهرهای غربـی در این زمینه اسـت.

تطبیقپذیری و انعطافپذیری خیابان

واژۀ « »open-endednessاولیـن بـار توسـط آمـوس راپاپـورت
) (Rapoport, 1968برای محیطهای مسـکونی بهکار رفت که ساکنین
آن فضاهـای محیـط را تحـت کنتـرل داشـته و آنها را شخصیسـازی
میکننـد ) .(Fernando, 2006او ایـن ویژگـی را توانایـی کلی یک فضا
جهت پاسـخ به طیف گسـتردهای از نیازها و خواسـتههای کاربران فضا
در یـک زمـان یـا در طـول زمـان تعریف میکنـد .بنا بر نظـر راپاپورت
« »open-endednessبـه قابلیت تطبیقپذیری و انعطافپذیری محیط
بازمیگـردد ) .(ibidمحیطهای تطبیقپذیر بدون تغییر و سـازماندهی
مجـدد بسـیاری از فعالیتهـا را تأمیـن میکنند .به عبـارت دیگر ،یک
فضـای شـهری تطبیقپذیـر فضایی اسـت که بـدون نیاز بـه تغییرات
کالبـدی الگوهـای جـاری رفتـار در زمانهـای متفـاوت را تأمیـن کند

خوانشی بر منظر خیابانهای جنوبشرقی آسیا در قیاس با غرب
(لنـگ .)1398 ،پیادهراهها در خیابانهای شـرقی به جهت فعالیتهای
گوناگـون در طـی شـبانهروز و در طـول سـال ،فضاهایـی تطبیقپذیـر
هسـتند .عناصـر کالبـدی فضـای عمومـی کـه بهآسـانی سـازماندهی
میشـوند ،نقـش کلیـدی در انطباقپذیری خیابان جهـت فعالیتهای
گوناگـون ایفـا میکننـد ) .(Fernando, 2006محیطهـای انعطافپذیر
بـرای تأمیـن فعالیتهای مختلف بهآسـانی قابل تغییر هسـتند (لنگ،
 .)1398ابهـام موجـود میـان فضـای عمومـی و خصوصـی رویکـردی
منعطـف در رابطه با فضاهای عمومی شـهرهای متراکم فراهم میکند.
یکی از مواردی که اغلب در منطقۀ شـرق آسـیا با آن مواجه هسـتیم،
الگوهـای اشـتراک فضـا در زمانهـای متفـاوت و بـرای کارکردهـای
متفـاوت اسـت .برای مثـال ،خیابان به عنوان شـریان ترافیکـی در طی
سـاعتهای کاری مورد اسـتفاده قرار میگیرد در شـبها و پایان هفته
بـرای فعالیتهـای دیگری چـون بازارهای شـبانه یا فسـتیوالها بهکار
مـیرود ) .(Hidaka & Tanaks, 2001حتـی در محلههـای قدیمیتـر
شـهرها ،خانوادههـا ممکـن اسـت بخشـی از خیابانهـای پررفتوآمد
را بـه منظـور برگـزاری مراسـم جشـن یا عـزا بـدون هرگونه مجـوز از
مقامـات دولتـی ببندنـد .در غـرب نیـز خیابانهـا در روزهـای خاصی
از سـال جهـت برگـزاری بازارچههـا و جشـنوارههای خیابانـی بـه روی
ش تعیینشـده و با مجوزهای
اتومبیلها بسـته میشـود ،اما اغلب ازپی 
مقامـات دولتـی و شـهرداری صـورت میگیـرد ).(Mehta, 2009b
تصاویـر  8و  9نمونههایـی از ایـن جشـنوارهها را در کشـور زالنـد نـو
نشـان میدهـد .بـه عبارتی خیابـان ذاتاً فضایـی انطباقپذیر اسـت که
حـد انطباقپذیـری آن جهـت فعالیتهـای گوناگـون بـا حـد و حدود
قانونگـذاری و نحـوۀ اجـرای آنهـا تعریف میشـود .خیابانهای سـنتی
در شـرق و خیابانهـای حکومتـی در غـرب را میتـوان دو سـر ایـن
طیـف به شـمار آورد .در جـدول  2خالصـهای از مؤلفههـای تأثیرگذار
بـر تفاوتهـای منظر خیابان در شـرق و غرب نشـان داده شـده اسـت.

بحث و نتیجهگیری

خیابانهـا در زمـرۀ مهمتریـن فضاهـای عمومی شـهری هسـتند .از

تصویر  .8فستیوال نیوتاون ،ولینگتون ،زالندنو .عکس :مریم لسان.1394 ،

گذشـته تـا بـه امـروز ،خیابان در شـهرها بـه عنـوان فضاهایی جهت
پاسـخدهی بـه نیازهای زیسـتی ،ارتباطـی و تفریحـی و عملکردهای
سیاسـی ،مذهبـی ،تجـاری ،مدنـی و اجتماعـی بـهکار میرفتهانـد.
خیابانهـای هـر شـهر و منطقـه ،برگرفتـه از فرهنـگ و جهانبینـی
جامعـهای اسـت کـه در آن پدیدار شـده اسـت .این مقاله به بررسـی
عوامـل مؤثـر بر تفاوتهـای منظر خیابان در شـرق و غـرب پرداخته
اسـت .یافتههـای پژوهش نشـان میدهد خیابـان در شـرق و غرب از
لحـاظ معنا ،زیباشـناختی (در اینجا منظور نظم و آشـفتگی ظاهری،
عناصـر نیمـه ثابـت و متحـرک موجـود در جدارههـا و پیادهراهها) ،و
عملکـرد با یکدیگـر تفاوتهـای قابلتوجهی داشـته که باعـث ایجاد
تفـاوت در منظـر شـهری خیابان میشـود .میتوان نتیجـه گرفت که
بزرگتریـن تفـاوت بین خیابان در غرب و شـرق در سـاختار اجتماعی
فضـا و در اسـتفاده و معنـای ذهنـی از خیابـان نهفتـه اسـت کـه بـه
واسـطۀ خصوصیـت تطبیقپذیـر خیابـان ایجاد شـده و حـد و حدود
انطباقپذیـری ب ه واسـطۀ نوع قـدرت شـکلدهنده و مدیریت خیابان
(دولـت و شـهرداریها و یـا اجتمـاع) و نحـوۀ اجـرای قوانیـن تعریف
میشـود .ترکیـب متنوعـی از ویژگیهـای عینـی و ذهنـی همچـون
نـوع و تنـوع فعالیتهـا ،نـوع نظـم عملکردی و بصـری خیابـان ،مرز
میـان فضای عمومـی و خصوصی ،الگوهای زمانـی ،میزان بهکارگیری
حـواس مختلـف انسـان و چگونگـی انطباقپذیـری و انعطافپذیـری
فضـا ،منظر متفاوتی از خیابان را در شـرق و غـرب رقم زده که ارتباط
زیـادی با نحـوۀ مدیریت فضا (قوانین مربوطـه) ،ادارهکنندگان خیابان
و معنـای خیابـان نـزد اسـتفادهکنندگان آن دارد (تصویر .)10

پیشنهادات برای پژوهشهای آتی

پژوهشهـای آتـی میتوانـد بـه دنبـال پاسـخ بـه سـؤالهای فـوق
باشـد :شـباهتها و تفاوتهـای منظـر خیابـان در ایـران بـا شـرق
و غـرب در کـدام اسـت؟ هریـک از انـواع خیابـان در شـرق و غـرب
چـه درسـی بـرای برنامهریـزی و طراحی خیابـان در ایـران میتواند
داشـته باشد؟

تصویر  .9انعطافپذیری و تطبیقپذیری خیابان ،سانتا پاراید ،ولینگتون ،زالند نو.
عکس :مریم لسان.1391 ،
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جدول  .2مؤلفههای مؤثر بر منظر فرهنگی خیابان در شرق و غرب .مأخذ :نگارنده.
مؤلفه

ابعاد

خیابان شرقی

خیابان غربی

معنای خیابان

معنایی-ادراکی

خیابان مکانی است برای ماندن و انجام فعالیتهای متنوع

عمدتاً یک فضای حرکت است -یک مسیر

نظم عملکردی

عملکردی-فعالیتی

پیچیدگی و نظم استنباطی (نظم پنهان) در خالل بینظمی و
هرجومرج آشکار

نظمی قطعی و آشکار در ساختار خیابان به
واسطۀ کنترلهای شدید بر فضای عمومی

نظم بصری

زیباشناختی

تنوع و پیچیدگی بیشتر

تنوع و پیچیدگی کمتر

مرز بین فضای عمومی و
خصوصی

معنایی-ادراکی

مرزی مبهم بین فضای عمومی و خصوصی وجود دارد (عینی و
ذهنی)

مرزی شفاف و تعریفشده بین فضای عمومی و
خصوصی و تفکیک واضح عملکردها و عرصهها
(عینی)

الگوهای عملکردی در

عملکردی-فعالیتی

بعد عمودی ذهنی و وابسته به زمان-فضا و استفاده از آن در
زمانهای گوناگون متغیر است.

افقی و تک فضا-تک عملکردی

فعالیتها ،عملکردها

عملکردی-فعالیتی

تنوع و تکثر فعالیتهای گوناگون در کنار یکدیگر

رابطۀ تک فضا-تک عملکردی

میزان بهکارگیری حواس

معنایی-ادراکی

عدم غلبۀ ویژگیهای بصری-بهکارگیری حواس مختلف

غلبۀ ویژگیهای بصری

تطبیقپذیری و انعطاف

عملکردی-فعالیتی

نیاز به مداخله در ویژگیهای کالبدی فضا در بستر خیابان رخ
میدهد.

خیابان فضایی منعطف است -فعالیتهای متنوع و گوناگون بدون

انعطافپذیری خیابان تنها با رعایت نظم و در
مواقع خاص برای مثال فستیوالها و مراسم و
مجوزهای دولتی امکانپذیر است.

مدیریت و کنترل فضای
عمومی

عملکردی-فعالیتی

اجتماع و مردم و مقامات محلی نقش پررنگی در ادارۀ خیابان دارند
(تفکر کلنگر).

نقش مهم دولت و شهرداریها در قانونمندکردن
خیابانها

خیابان

تصویر  .10دیاگرام عوامل مؤثر بر تفاوتهای منظر خیابان در نمونههای شرقی و غربی .مأخذ :نگارنده.

پینوشتها

* الزم به ذکر است که شرق و غرب واژههایی کلی بوده و در این مقاله هرکجا واژۀ شرق یا شرقی بهکار رود مقصود کشورهای جنوبشرقی آسیا (هند ،سریالنکا ،تایلند ،ویتنام و)....
است و در مقابل غرب نیز کشورهای آمریکای شمالی ،اروپا ،استرالیا و زالند نو را دربر میگیرد.
Streetscape .1
Haptic geography .2
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