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ــای آن  ــه ویژگی ه ــر پای ــره ب ــی روزم ــالل زندگ ــا در خ ــه فض ــده | تجرب چکي
ــا  ــران در فض ــی کارب ــناخت و ارزیاب ــوه ش ــه نح ــر ب ــه منج ــت ک ــه ای اس مقول
می شــود. بــه منظــور بررســی ایــن تجربــه در فضــای خيابــان و شــناخت 
ــران  ــرای کارب ــا را ب ــه آن ه ــوب ک ــای مطل ــن خيابان ه ــای مشــترک بي ویژگی ه
ــا  ــالب ت ــدان انق ــل مي ــد فاص ــان آزادی ح ــازد خياب ــوب می س ــذاب و مطل ج
اکباتــان بــه  عنــوان فضایــی کــه علی رغــم اهميــت کالبــدی و موقعيــت آن فاقــد 
کيفيــت الزم بــرای حضــور پيــاده اســت و خيابان هــای خيــام در قزویــن و خيابــان 
مطهــری در رشــت کــه بــر پایــه مصاحبــه بــا شــهروندان در تحقيقــات قبلــی از 
ــده اند.  ــاب ش ــتند، انتخ ــوردار هس ــکان برخ ــور در م ــت حض ــت الزم جه جذابي
هــدف ایــن تحقيــق مقایســه بيــن دو فضــای اخيــر و محــور آزادی اســت تــا بتوان 
ــه کــدام  ــوط ب ــه ایــن پرســش پاســخ داد کــه تفــاوت کيفــی ایــن فضاهــا مرب ب
ــق  ــن تحقي ــه در ای ــورد مطالع ــای م ــق اســت. متغيره ــای تحقي ــک از متغيره ی
ــت در فضــا شــامل تنــوع،  ــر عدال ــر ســه مؤلفــه مطالعــه »فينشــتين« ب مبتنی ب
ــاره عوامــل مطلوبيــت  ــری و دموکراســی و مؤلفه هــای مطالعــه »لينــچ« درب براب
فضــای شــهری شــامل دوام، معنــا، تناســب، دسترســی، اختيــار، عدالــت و کارایــی 
هســتند. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه آنچــه توانســته خيابان هــای مطهــری و 
خيــام را بــه فضاهایــی مطلــوب مبــدل ســازد، عامــل دوام و کارایــی فضاســت کــه 

ــراد اســت. ــره اف ــی روزم ــت فضــا از زندگ زمينه ســاز حمای
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ــد شــهر  ــرم و کالب ــد ف ــات نشــان می ده ــه |  مطالع  مقدم
ــدی  ــه در طبقه بن ــراد، بلک ــره اف ــی روزم ــا در زندگ ــه تنه ن
ــن  ــش دارد و در عي ــا نق ــی آنه ــوی زندگ ــی و الگ اجتماع
ــردی و  ــات ف ــان و خصوصي ــای خياب ــان ویژگی ه ــال مي ح
 Pham et al.( ــود دارد ــه ای وج ــز رابط ــراد ني ــی اف اجتماع
ــون در عرصــه  ــم گوناگ ــی، ســه پارادای ــه طــور کل 2017(. ب

شهرســازی شــامل نوشهرســازی، شهرســازی روزمــره و 
ــهری  ــی ش ــازی طراح ــود دارد. نوشهرس ــازی وج پساشهرس
در  زدن  قــدم   قابليــت  قبيــل  از  کيفياتــی  مبتنی بــر  را 
ــله  مراتبی  ــانی و سلس ــاس انس ــا، مقي ــردگی فض ــا، فش فض
ــردم را  ــه م ــد ک ــی  می دان ــی و عموم ــای خصوص از فضاه
بــه تعامــالت چهــره  بــه چهــره دعــوت می کنــد. شهرســازی 
ــر  ــوده و ب ــرا نب ــازی آرمان گ ــدازه نوشهرس ــه ان ــره ب روزم
واقعيــات زندگــی روزمــره اســتوار اســت. ایــن رویکــرد بــاور 
ــاط بيــن زندگــی روزمــره و طراحــی شــهری  دارد کــه ارتب
 Crawford et( در خــالل فضاهــای عمومــی شــکل می گيــرد
ــای  ــال احي ــه دنب ــدگاه، شهرســازی ب ــن دی ــا ای al, 2005(. ب

دوبــاره معنــای انســانی محيــط شــهری و قلمــرو عمومــی بــا 
توجــه بــه عملکردهــای روزانــه و جنبه هــای بالقــوه آن اســت 
)Certeau, 1984(. در ایــن ميــان، پارادایــم پسا شهرســازی بــه 
انــدازه دو رویکــرد قبــل در محافــل تخصصــی و دانشــگاهی 
ــازی  ــا شهرس ــر ی ــازی منظ ــته و گاه شهرس ــت نداش جذابي
زیرســاخت ناميــده می شــود. در ميــان ســه پارادایــم مذکــور، 
دموکراتيک تریــن  و  جذاب تریــن  روزمــره  شهرســازی 
ــه  ــت ک ــجویی اس ــه دانش ــه مثاب ــراح ب ــت و ط ــرد اس رویک
ــرایط  ــا ش ــد ت ــه می کن ــی را تجرب ــول و عموم ــرایط معم ش

ــده   آل.  ای
ــهری را در  ــای ش ــور، فضاه ــه لف ــای نظری ــر مبن ــل ب ميچ
رابطــه بــا زندگــی روزمــره یعنــی کار، بــازی، خریــد و 
 Lefebvre, 1996 in Purcell,( می کنــد  تعریــف  زندگــی 
2003(. الو نيــز توضيــح می دهــد کــه مــردم در حيــن تمرین 

ــه  ــرای پاســخگویی ب اجتماعــی، محيــط کالبــدی خــود را ب
نيازهــای مختلــف خــود شــکل می دهنــد و بــه  عنــوان عامــل 
اجتماعــی کــه واقعيــات و معانــی خــودش را می ســازد عمــل 
می کننــد )Low, 1996( . لفــور ایــن مقولــه را بــا معرفــی ســه 
ــده،  ــت ش ــای دریاف ــامل : فض ــا ش ــاوت از فض ــوی متف الگ
ــد  ــن می کن ــی؛ تبيي ــای ذهن ــده ، فض ــناخته  ش ــای ش فض

ــای  ــود. فض ــه می ش ــردم تجرب ــره م ــی روزم ــه در زندگ ک
دریافــت شــده از طریــق تمریــن و تجربــه زندگــی روزمره در 
شــهر ســاخته می شــود. فضــای شــناخته شــده بــه تصاویــر 
ــوده و فضــا  فضایــی کــه نتيجــه شــناخت و فراینــد تفکــر ب
ــه وســيله معمــاران،  ــر شــکل می دهــد و ب را در ذهــن کارب
ــد اشــاره دارد.  ــد می آی ــزان پدی طراحــان شــهری و برنامه ری
فضــای ذهنــی فضایــی ا ســت کــه ســاکنين در ذهــن خــود 
ــر اســاس تجــارب زندگی شــده بــه آن تجســم می بخشــند  ب
 Lefebvre,( و بــرای آنهــا جنبــه عاطفــی و معنایــی دارد
ــه  ــز ب ــدن )1995( ني ــورز های ــه طــور مشــابه، دول 1991(. ب

ــکان در  ــک م ــدرت ی ــه ق ــد ک ــاره می کن ــه اش ــن مقول ای
ــاً  ــه دائم ــت ک ــردم اس ــره م ــای روزم ــتان ها و روایت ه داس
 Hayden.( ــتند ــت هس ــال فعالي ــکان در ح ــق م ــرای خل ب
ــد  ــا انتخــاب چن ــه، تحقيــق حاضــر ب ــن مقدم ــا ای 1995(. ب

نمونــه از فضاهــای عمومــی موفــق و ناموفــق و بررســی آنهــا 
ــای  ــوب معياره ــا در چارچ ــتقيم فض ــه مس ــق تجرب از طری
ــش  ــه دو پرس ــعی دارد ب ــچ، س ــوی لين ــده از س ــرح  ش مط
اصلــی پاســخ دهــد : اوالً هــر یــک از فضاهــای مــورد مطالعــه 
دارای چــه ویژگی هــا و مؤلفه هــای مثبــت و منفــی بــر 
ــه لينــچ هســتند؟ ثانيــاً ویژگی هــای مشــترک  اســاس نظری
مطلــوب و نامطلــوب ميــان فضاهــای نمونــه در خــالل تجربه 

ــره کدامنــد؟ زندگــی روزم

فضای عمومی مطلوب در خالل زندگی روزمره 
لفــور و کراوفــورد هــر دو بــر اهميــت قلمــرو عمومــی 
به عنــوان مــکان فعاليت هــای روزمــره تأکيــد می کننــد. 
مــا بــه فضاهــای عمومــی عادالنــه در متــن زندگــی روزمــره 
ــی  ــش مهم ــا نق ــن فضاه ــم و ای ــهر نيازمندی ــود در ش خ
ــهروندان در  ــارکت ش ــکان مش ــی و ام ــاد دموکراس در ایج
فضایــی دموکراتيــک ایفــا می کننــد. بــا ایــن نــگاه، فضاهــای 
ــگان و  ــتان و بيگان ــا دوس ــل ب ــرای تعام ــی ب ــی فرصت عموم
ــکل گيری  ــق ش ــد و از طری ــم می آورن ــدرت فراه ــه ق مجادل
شــبکه های اجتماعــی، حــس تعلــق و امنيــت افــراد در فضــا 
ــان الگوهــای مختلــف فضاهــای  را توســعه می دهنــد. در مي
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــواره از اهمي ــان هم ــی، خياب عموم
بــا پيشــرفت  قــرن 20  اوایــل  و  قــرن 19  بــوده و در 
لبــه  پياده راه هــا،  و  کف ســازی ها  معرفــی  و  تکنولــوژی 
ــل شــد.  ــی تبدی ــی اجتماع ــک فضــای عموم ــه ی ــان ب خياب
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ــور خورشــيد اجــازه داد  ــه ن ــه تنهــا ب بلوارهــای هوســمان ن
ــان  ــرای خياب ــی ب ــد بلکــه فضای ــن ســاختمان ها بتاب کــه بي
و پياده روهــا و فعاليت هــای اجتماعــی فراهــم کــرد کــه 
ــی  ــای عموم ــرای فضاه ــه ای ب ــوان پای ــه  عن ــای وی ب ایده ه
 Zachary &( ــه اســت ــه کار رفت ــان ب ــده در سراســر جه آین

.)Orum, 2010

در ایــن ميــان، کيفيــات متعــددی وجــود دارنــد کــه فضاهای 
عمومــی را بــه عرصــه ای دموکراتيــک بــدل می کننــد 
کــه محققينــی ماننــد کار، لينــچ و ِگل بــه آن اشــاره 
ــای  ــيس جنبه ه ــر، فرانس ــن ام ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب  کرده ان
ــران و  ــوع کارب ــه وســيله تن ــی را ب ــف فضاهــای عموم مختل
کاربری هــا، آســایش، دسترســی، معنــای محيطــی، کشــف، 
چالــش، مشــارکت، کنتــرل، اصــالح، تضــاد و حــل، کيفيــات 
اکولوژیکــی و در نهایــت ارزیابــی و مدیریــت تبييــن می کنــد 
)Francis, 1988(. فضاهــای عمومــی بایــد بــرای عملکردهــا و 

اهــداف گوناگــون و نيــز بــا توجــه بــه نحــوه کاربــری متفاوت 
ــتاورد  ــوند )Walzer, 1986: 470(. دس ــی ش ــهروندان طراح ش
برابــری، تأکيــد بــر عمومــی بــودن در برابــر خصوصــی بــودن 
ــا آن  ــد ب ــی ا ســت کــه بای ــرای معان ــه ای مشــترک ب و زمين
بــرای معنــاداری، دموکراتيــک  بــودن و حمایت کننــده  بــودن 

.)Carr et al, 1992: 242( بيشــتر مواجــه شــد
بــه طــور کلــی، نيــاز بــه عدالــت در شــهر در زمــان بحران هــا 
ــی  ــردگی اجتماع ــان افس ــرن 19 و در زم ــی ق و افراط گرای
ــر  ــی مطــرح شــد )Fainstein, 2010:166(. ه کشــورهای غرب
ــرزندگی  ــی از س ــزان حداقل ــتن مي ــتحق داش ــهروند مس ش
محيطــی، هویــت، کنتــرل و فرصــت اســت و طراحــی 
شــهری مطلــوب بایــد فقــرا و ثروتمنــدان را بــه یــک نســبت 
مــورد توجــه قــرار دهــد )Jacobs & Appleyard, 1987(. لفــور 
در رابطــه بــا حقــوق شــهری بــه طــور خــاص بــر مقابلــه بــا 
خصوصی ســازی فضاهــای عمومــی و حفــظ تنــوع اجتماعــی 

.)Lefebvre, 1996; Mitchell, 2003( اشــاره می کنــد
ــتی از  ــهر، فهرس ــت در ش ــه عدال ــتيابی ب ــور دس ــه منظ ب
ــه  ــن ب ــر ممک ــا حداکث ــد ت ــه بای ــروری ک ــای ض ارزش ه
آنهــا دســت یافــت مطــرح اســت کــه شــامل : دموکراســی، 
 Fainstein, 2010:( ــت ــداری اس ــد و پای ــوع، رش ــری، تن براب
184-183(. مطالعــات مختلفــی در ایــن رابطــه وجــود دارنــد 

کــه بــا تمرکــز بــر بُعــد برابــری در شــهرهای عدالــت محــور 

ــای  ــه و گرو ه ه ــمول پرداخت ــه ش ــهرهای هم ــق ش ــه خل ب
ــان جســمی،  ــا کم توان ــان ی ــد ناتوان ــی مانن ــف اجتماع مختل
ــی  ــد و حت ــی دارن ــی و روان ــکالت روح ــه مش ــرادی ک اف
پناه جویانــی کــه در کشــورهای مختلــف مهاجــرت می کننــد 

.)Hamer, 2017( ــد ــرار داده ان ــه ق ــورد توج را م
ــوان در  ــد می ت ــان می ده ــور نش ــات مذک ــدی مطالع ــع  بن جم
ــز  ــوع و ني ــری و تن ــی، براب ــث : دموکراس ــه دو مثل ــاره ب ــن ب ای
ــرد  ــاره ک ــده اش ــور ش ــده و تص ــی ش ــده، زندگ ــای درک ش فض
ــون  ــی چ ــاد مختلف ــود ابع ــن خ ــد و در بط ــم تنيده ان ــه در ه ک
ــد کــه  معنــا، دسترســی، تناســب، بقــا، کارایــی و عدالــت را دارن

ــی آورده شــده اســت. ــب مدل در نمــودار1 در قال
ایــن تصویــر نشــان می دهــد دریافــت شــهروندان از عدالــت شــهر 
ابعــاد گوناگونــی دارد کــه از خــالل فضاهای رســمی و غيررســمی، 
ــه  ــالت ک ــره و تعام ــی روزم ــهری، زندگ ــی ش ــای عموم فضاه
شــکل دهنــده فضــای پيرامــون انســان اســت صــورت می گيــرد 
کــه ظرفيت هــای مــکان یعنــی معنــا، دسترســی، تناســب، بقــا و 
کارایــی در آن نقــش مســتقيم دارد و بــه هميــن دليــل، مبنــای 

تحقيــق حاضــر قــرار گرفتــه اســت.

روش تحقیق 
رایــج،  روش هــای  از  یکــی  پدیــده  یــک  مطالعــه  در 
برداشــت های اول شــخص محقــق1 اســت کــه تجــارب 
ــق  ــای تحقي ــق براســاس مشــاهدات او مبن دســت اول محق
اســت. دســتاورد چنيــن مطالعاتــی، یادداشــت های توصيفــی 
ــا  ــا، فعاليت ه ــا، موقعيت ه ــرکات، گفتگوه ــاالت و ح )از ح
و رفتارهــا( و یادداشــت های منطقــی و تحليلــی محقــق 
ــه صــورت سيســتماتيک و  ــه ب براســاس مشــاهده اســت ک
ــر  ــوع دوم آن، ب ــه ن ــرد ک ــورت می گي ــتماتيک ص غيرسيس
ــاد نظــری موضــوع، تعييــن ســاختار و متغيرهــا  تبييــن ابع
ــق  ــت )Low, 2005(. در تحقي ــتوار اس ــنجش آنهــا اس و س
حاضــر مطالعــات ویوليــچ )Violich( در ســال های 1998 
و 1985 و تُمبــز )Toombs( در ســال های 1995 و 1992 
ــوع از تحقيــق، مــورد اســتفاده  ــن ن ــق ای ــوان مصادی ــه عن ب
ــرای  ــان داد ب ــز نش ــه کالرک ني ــت. مطالع ــه  اس ــرار گرفت ق
ــر مبنــای زندگــی پيــاده بهتریــن روش اســتفاده از  طراحــی ب
مشــاهده کنندگان و محققــان آمــوزش  دیــده اســت کــه ضمــن 
برداشــت ویژگی هــای کالبــدی و اجتماعــی مــکان و ضبــط آن 

.)Pliakas et al, 2017( ــد ــر کمــک کنن ــن ام ــه ای ــد ب بتوانن
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 روزمره، تولید فضا و تئوری لینچ )نگارنده( تئوری زندگی تلفیق -1تصویر
Figure1- Different Aspect of Daily life, space production and Lynch Theories (Author) 

 

 مطلوبیت
 فضای عمومی 

 

ــه  ــر ب ــه حاض ــور، مطالع ــق مذک ــه تحقي ــت ب ــا عنای ــذا ب ل
طــور مشــابه، ســه خيابــان آزادی )تهــران(، خيــام )قزویــن( 
ــرار داده اســت کــه  ــورد بررســی ق و مطهــری )رشــت( را م
ــهروندان  ــا ش ــه ب ــای اولي ــاس مصاحبه ه ــه اول براس نمون
چنــدان موفــق نبــوده و دو نمونــه دیگــر براســاس مصاحبــه 
ــکاران  ــق و هم ــين محق ــای پيش ــهروندان و تحقيق ه ــا ش ب
موفــق بــوده  اســت )بهارســتانی، 1393؛ چرخچيــان، 1388(. 
ــازی  ــه شهرس ــچ و نظری ــه لين ــه نظری ــر پای ــق ب ــن تحقي ای
روزمــره بــر پایــه تجربــه مســتقيم فضــا و نظریــه فينشــتن 
ــه  ــه ک ــام گرفت ــهر انج ــت در ش ــوم عدال ــا مفه ــه ب در رابط
ــت.  ــده اس ــاره ش ــودار1 اش ــری آن در نم ــوب نظ ــه چارچ ب
ــه  ــت ک ــر اس ــوارد زی ــامل م ــق ش ــی تحقي ــای اصل متغيره
ــا 10  ــن 1 ت ــی بي ــتقيم، امتيازهای ــاهدات مس ــاس مش براس
بــه هــر یــک از طریــق امتيازدهــی مؤلفه هــای آن داده  شــده 

 اســت :
1. دوام : دوام بــه ســه عامــل پایــداری، ایمنــی و ســازگاری 

بســتگی دارد. 
2. معنــا : معنــا بــه قابــل تشــخيص بــودن، ســازمان یافتگــی، 

شــفافيت، خوانایــی و اهميت اشــاره دارد.

تناســب : واژه تناســب بــا انطبــاق کالبــد و شــکل بــا رفتار   .3
کابــران در فضــا و انعطــاف پذیــری آن تعریــف می شــود. 

دسترســی : مفهــوم در دســترس بــودن فضــا بــرای   .4
ــودن  ــرا ب ــت و پذی گروه هــای مختلــف مســتلزم تنــوع، عدال

ــت.  ــف اس ــای مختل ــور گروه ه ــرای حض ب
کنتــرل : بــر اســاس نظریــه لينــچ ایــن عامــل بــه نظــارت   .5
پاســخگویی  حوزه هــا(،  )وضــوح  اطمينــان  و  مطلــوب 
ــدم تضــاد  ــداری از فضــا و ســازگاری و ع مســئولين در نگه
ميــان حوزه هــای مختلــف پاســخگو بــه فضــا اســت. اختيــار 
و نظــارت در فضــا بــه حــق حضــور در مــکان، حــق اســتفاده 
ــه  ــکان ب ــاص دادن م ــق اختص ــکان، ح ــراد از م ــه اف آزادان
خــود، حــق تغييــر و اصــالح، حــق واگــذاری، روشــن بــودن 
محدوده هــای تحــت نظــارت و پاســخگویی در صــورت بــروز 
هرگونــه مشــکل در مــکان و عــدم تناقــض ميــان حوزه هــای 

مختلــف مســئول در فضــا اشــاره دارد. 
ــن  ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــی کارای ــت : بررس ــی و عدال 6. کارای
ــار اول  ــج معي ــان پن ــی مي ــا تعادل ــه آی ــت ک ــش اس پرس
وجــود دارد؟ یعنــی به عنــوان مثــال دسترســی نظــارت 
ــدم  ــواره ع ــوب س ــی مطل ــا دسترس ــازد؟ ی ــل می س را مخت

نمــودار 1. تلفيق تئوری زندگی روزمره، توليد فضا و تئوری لينچ. 
مأخذ : نگارنده.

زندگی روزانه در خيابان
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جســتار

ــع  ــه توزی ــز ب ــت ني ــد؟ عدال ــم می کن ــاده را فراه ــت پي امني
ــای  ــرای گروه ه ــا ب ــات و عملکرده ــات و امکان ــه خدم عادالن

ــت. ــمی اس ــی و جس ــف مال ــای مختل ــا توان ه ــف ب مختل

معرفی نمونه های موردی 
ــدان  ــل می ــد فاص ــان آزادی ح ــور خیاب ــف- مح ال

ــران( ــان )ته ــا اکبات ــالب ت انق
ــت  ــران اس ــی ته ــای اصل ــی از خيابان ه ــان آزادی یک خياب
کــه بــه لحــاظ جنبه هــای مختلــف معنایــی، کالبــدی 
و عملکــردی و حتــی اجتماعــی اهميــت ویــژه ای دارد. 
ــی، عناصــر شــاخصی چــون  ــه لحــاظ معنای ــان ب ــن خياب ای
ميــدان آزادی را در خــود جــای داده اســت کــه نمــاد 
ــاظ  ــه لح ــت. ب ــران اس ــت ای ــوان پایتخ ــران به عن ــهر ته ش
ــگاهی  ــاخص اداری و دانش ــای ش ــز عملکرده ــردی ني عملک
ــاب را  ــد کت ــز خری ــران و مرک ــد دانشــگاه شــریف و ته مانن
در شــهر در برمی گيــرد کــه اقشــار مختلــف اجتماعــی را هــر 
ــه لحــاظ بعــد اجتماعــی  ــد. ب ــه خــود دعــوت می کن روزه ب
ــده  ــبب  ش ــه س ــاز جمع ــا و نم ــزاری راهپيمایی ه ــز برگ ني
ایــن خيابــان ميزبــان فعاليت هــای سياســی، اجتماعــی 
ــرب  ــال غ ــود ترمين ــن، وج ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی باش و مذهب

نيــز بــه ایــن خيابــان نقــش دروازه ای را اعطــا کــرده اســت 
ــا 3(. ــر 1 ت )تصاوی

ب- خیابان خیام )قزوين(
ایــن خيابــان در مجــاورت مرکــز تاریخــی شــهر قزویــن قــرار 
ــرای قــدم  ــه تجــاری آن ب ــه دليــل بدن ــه تنهــا ب دارد کــه ن
ــه  ــت دارد بلک ــهر جذابي ــاکنين ش ــردن س ــد ک زدن و خری
ــه آن را  ــی دارد ک ــدی متنوع ــردی و کالب ــای عملک جاذبه ه
ــل  ــف در شــهر تبدی ــای مختل ــرای حضــور گروه ه فضــای ب
ــی،  ــل آموزش ــی از قبي ــای مختلف ــت. عملکرده ــرده اس ک
ــح و ســرگرمی و از همــه  ــی و تفری اداری، بهداشــت و درمان
مهم تــر قــدم زدن از جملــه عملکردهــای مختلــف ایــن فضــا 

ــا 7(. اســت )تصاویــر 4 ت

ج- خیابان مطهری )رشت(
ــت  ــهری اس ــای ش ــی از فضاه ــت یک ــری رش ــان مطه خياب
کــه از موقعيــت ویــژه ای در ایــن شــهر برخــوردار بــوده و بــه 
ــر  ــی داشــته و از نظــر اکث لحــاظ دسترســی شــرایط مطلوب
ــن  ــت. ای ــده  اس ــی ش ــوب ارزیاب ــی مطل ــهروندان، محيط ش
فضــا دارای عملکردهــای گوناگونــی از جملــه خریــد، تفریــح 

 www.googleearth.com : تصویر 1 : موقعيت خيابان آزادی در شــهر تهران. مأخذ

تصویر 2 و 3: تصاویری از خيابان آزادی در شــهر تهران. عکس : مریم چرخچيان، 1394.
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تصویر 2 و 3: تصاویری از خيابان آزادی در شــهر تهران. عکس : مریم چرخچيان، 1394.

www.googleearth.com : تصویــر 4 : موقعيت خيابان خيام در قزوین. مأخذ 

ــف را  ــای مختل ــه گروه ه ــت ک ــف اس ــتوران های مختل و رس
ــد. وجــود فضاهــای تجــاری خطــی  ــب می کن ــه خــود جل ب
کــه در تصویــر قابــل مشــاهده اســت و حضــور عناصــر قدیــم 
و جدیــد در کنــار یکدیگــر و حضــور دائمــی افــراد از عناصــر 

بــارز ایــن خيابــان اســت )تصاویــر 8 تــا 11(.

تحلیل داده ها 
پــس از انجــام بررســی ها و امتيازدهــی بــه هریــک از 
متغيرهــا کــه بــه آن اشــاره شــد نتایــج بــه صــورت توصيفــی 
ــای  ــک محوره ــه تفکي ــه ب ــد ک ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس م

ــت :  ــده  اس ــه  آم ــه در ادام ــورد مطالع م

محور آزادی 
نتایــج حاکــی از آن اســت کــه محــور مــورد مطالعــه 
بيشــترین مطلوبيــت را بــه لحــاظ معنــا و کمتریــن مطلوبيت 
را بــه لحــاظ کارایــی دارد. مطلوبيــت معنایــی ایــن محــور بــا 
وجــود بناهــای شــاخص ماننــد ميــدان آزادی و مونومان هــای 
کالبــدی و عملکــردی موجــود در آن اســت. عامــل کارایــی 
ــاد  ــاده و تض ــور پي ــکان از  حض ــت م ــدم حمای ــه ع ــز ب ني

ــران در فضــا اســت )نمــودار2(. ــل و کارب اتومبي

محور خیابان خیام
ایــن خيابــان در قســمت شــمالي خــود از دسترســي ســواره بهتــر، 
ــبز  ــاي س ــري و فض ــای عریض ت ــي، پياده روه ــل عموم حمل ونق
ــت  ــالمت و بهداش ــا از س ــن فض ــت. ای ــوردار اس ــتري برخ بيش
ــه نحــو  ــه ب الزم برخــوردار بــوده و دفــع آب هــای ســطحی و زبال
مطلوبــی در آن صــورت می گيــرد. کف ســازی جــز در محــل 
تقاطع هــا در ســایر نقــاط مناســب بــوده و عوامــل طبيعــی تنهــا 

زندگی روزانه در خيابان
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تصویر 7  : وجود مجســمه ها باعث ایجاد حس مکان یابی مطلوب و سازگاری 
با هویت فرهنگی و اجتماعی می شــود. عکس : مریم چرخچيان، 1394.

تصویر8 : موقعيت خيابان مطهری در شهر رشت. 
 www.googleearth.com : مأخذ

در قســمت شــمالی مشــهود اســت. وجــود ترافيــک نــه تنهــا 
در ایــن محيــط آلودگــی صوتــی ایجــاد کــرده، بلکــه بــرای 
عابــران نيــز تــا حــدودی عــدم امنيــت ایجــاد کــرده اســت. 
ــان  ــن خياب ــهری ای ــان ش ــی از مبلم ــن، برخ ــر ای ــالوه ب ع
فاقــد جزئيــات و موقعيــت مناســب بــوده و پيــاده روی را بــا 
مشــکل روبــرو کــرده  اســت. بررســی معيــار ســازگاری نيــز 
نشــان می دهــد فضــا دارای مقيــاس انســانی مطلــوب بــوده و 
از ارتفــاع مناســب، راحتــی، دیــد و شــيب مناســب برخــوردار 
اســت و محيــط بــه لحــاظ آســایش روانــی وضعيــت نســبتاً 
ــاختار  ــوح و س ــا، وض ــل معن ــش عام ــی دارد. در بخ مطلوب
روشــن فضــا، هویــت متمایــز بــه لحــاظ کالبــدی، عملکــردی 
ــان قدیمــي، عناصــر  و اجتماعــی، وجــود مجســمه ها، درخت
شــاخص، حــس مکان یابــی مطلــوب و ســازگاری بــا هویــت 

تصاویر 5 و 6  : وضوح و ســاختار روشن فضا به مطلوبيت فضا کمک کرده 
است. عکس : مریم چرخچيان، 1394.
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نمودار 2 : مقایســه امتيازهای کسب شده در هر متغير در محور خيابان آزادی تهران. مأخذ : نگارنده.

نمودار 3 : مقایســه امتيازهای کسب شده در هر متغير در محور خيابان خيام قزوین. مأخذ : نگارنده.

ــا  ــن فض ــورد. در ای ــم می خ ــه چش ــی ب ــی و اجتماع فرهنگ
مســئولين عملکــرد مناســبی در نظــارت بــه مــکان دارنــد و 
ــداری آن  ــظ و نگه ــت حف ــات الزم جه ــز اقدام ــکان ني مال
ــگ  ــای پارکين ــد فض ــا فاق ــن فض ــد. ای ــل می آورن ــه عم ب
بــه ميــزان الزم اســت و ایــن معضــل تضادهــای عملکــردی 
ميــان ســواره و پيــاده ایجــاد کــرده  اســت. بــه لحــاظ 

معيــار عدالــت در ایــن فضــا توجــه چندانــی بــه گروه هــای 
آســيب پذیر ماننــد ســالمندان، معلوليــن و کــودکان صــورت 
ــراد جذابيــت داشــته  ــرای همــه اف ــه  اســت اگرچــه ب نگرفت
و توزیــع فعاليت هــا و خدمــات در امتــداد آن بــه نحــو 

ــی صــورت گرفتــه  اســت )نمــودار3(. متعادل

زندگی روزانه در خيابان
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تصاویر 9، 10 و 11 : نمونه هایی از فضاهای تجاری در بدنه خيابان مطهری، رشــت. عکس : مریم چرخچيان، 1394.



69شماره 39تابستان  1396

نمودار 4 : مقایســه امتيازهای کسب شده در هر متغير در محور خيابان مطهری رشت. مأخذ : نگارنده.

خیابان مطهری
ــه لحــاظ بهداشــت وضعيــت مناســبی  ــان مطهــری ب خياب
داشــته و بــه علــت تنــوع مغازه هــا، و ســرعت کــم 
امنيــت  لحــاظ  بــه  مطلوبــی  وضعيــت  از  اتومبيل هــا 
برخــوردار اســت. ایــن خيابــان علی رغــم ســاخت بناهــای 
ــانی  ــاس انس ــوز از مقي ــر، هن ــال های اخي ــع در س مرتف
مناســبی برخــوردار اســت. وجــود بناهایــی خــاص ماننــد 
دو مســجد قدیمــی و ورودی بــازار قدیمــی رشــت ضمــن 
ــيده و  ــه آن بخش ــن ب ــاختاری روش ــی س ــاد خوانای ایج
ــه علــت وجــود  برگــزاری مراســم عــزاداری مــاه محــرم ب
ــکل گيری  ــبب ش ــان س ــاورت خياب ــزاده در مج ــک امام ی
ــه  ــان ب ــن خياب ــده  اســت. ای ــی در آن ش ــداد اجتماع روی

دليــل تنــوع عملکــردی از زندگــی روزمــره مطلوبــی 
برخــوردار بــوده و همجــواری مطلــوب فضا بــا عملکردهای 
تفریحــی و آموزشــی و مرکــز شــهر رشــت نيــز بــه غنــای 
ــن فضــا کمــک کــرده اســت. نقطــه ضعــف  عملکــردی ای
ایــن فضــا عــدم وجــود حمل ونقــل عمومــی و گاه وجــود 
موانعــی در کف ســازی و حضــور دســتفروش ها اســت کــه 
ــت.  ــاخته  اس ــه س ــت مواج ــا محدودی ــاده را ب ــت پي حرک
عــدم وجــود فضــای کافــی پارکينــگ معضــل دیگــر ایــن 
مــکان اســت. در ایــن مــکان، هيچگونــه مبلمــان شــهری 
ــا  ــی از مغازه ه ــدارد و گاه برخ ــود ن ــتن وج ــت نشس جه
ــرار  ــاده رو ق ــای پي ــود را در فض ــای خ ــز و صندلی ه مي

می دهنــد )نمــودار4(.
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نمودار 5 : مقایســه امتيازهای کسب شده در هر یک از محورهای مورد مطالعه. مأخذ : نگارنده.

نظریــه  براســاس  کلــی،  به طــور  نتیجه گیــری| 
ــر تجــارب مســتقيم و زندگــی  ــه ب ــره ک شهرســازی روزم
روزمــره در فضــا اســتوار اســت می تــوان گفــت : در 
ــه عــدم تناســب فضــا و عــدم  ــا توجــه ب ــان آزادی ب خياب
حمایــت آن از عملکردهــای جــاری در فضــا، کارایــی 
و موازنــه الزم بيــن ابعــاد مختلــف آن ایجــاد نشــده 
اســت. آنچــه بــه ایــن فضــا معنــا بخشــيده عناصــر 
اجتماعــی  حضــور  و  کالبدی-عملکــردی  هویت بخــش 
ــا  ــره آنه ــردم در فضاســت کــه در خــالل زندگــی روزم م
ــای  ــز متغيره ــام ني ــان خي ــه اســت. در خياب شــکل گرفت
مختلــف در تــوازن قــرار دارنــد و بيشــترین مطلوبيــت بــه 
ــری  ــان مطه ــق دارد. در خياب ــت تعل ــل دوام و عدال عام
ترتيــب  بــه  دوام  و  کارایــی  دسترســی،  معنــا،  نيــز 
بيشــترین امتيازهــا را بــه خــود نســبت داده انــد. مقایســه 
ــف  ــه ضع ــت ک ــی از آن اس ــز حاک ــور ني ــه مح ــن س ای
محــور آزادی مربــوط بــه کارایــی فضــا در قبــال زندگــی 
ــت و تناســب  روزمــره و دوام آن و ســپس کنتــرل و عدال
عملکــردی فضــا اســت. ایــن مقایســه ها حاکــی از آن 

اســت آنچــه توانســته ایــن محورهــا را بــه لحــاظ حضــور 
پيــاده مطلــوب یــا نامطلــوب نمایــد در درجــه اول تأميــن 
نيازهــای اوليــه و زندگــی روزمــره مــردم در فضــا یعنــی 
دوام و کارایــی و ســپس ظرفيــت فضــا در ایجــاد تناســب 
عملکــردی و در نهایــت عامــل معنــا اســت. درواقــع پــس 
از ایجــاد ظرفيت هــای اوليــه فضــا در حمایــت از زندگــی 
ــه  ــه ب ــت ک ــراد اس ــور اف ــه حض ــاد زمين ــره و ایج روزم
ــود  ــر می ش ــا منج ــا در فض ــد معن ــه تولي ــی ب ــور طبيع ط

ــودار5(. )نم
نکتــه آخــر آنکــه، تفــاوت بــارز در عامــل دوام فضــا ميــان 
بررســی مؤلفه هــای  نامطلــوب،  و  نمونه هــای مطلــوب 
ایــن عامــل و مشــاهدات ميدانــی در فضاهــای مــورد 
همــان  مؤلفــه  مهم تریــن  می دهــد  نشــان  مطالعــه 
ــت را  ــه بيشــترین مطلوبي ــاس انســانی فضــا اســت ک مقي
ــود  ــنهاد می ش ــن پيش ــد و بنابرای ــاد می کن ــا ایج در فض
در تحقيقــات آتــی مقایســه های دقيق تــری در جهــت 

ــرد. ــورت گي ــا ص ــد از فض ــن بُع ــری ای تعميم پذی
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