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چکیــده | تجربــه فضــا در خــال زندگــی روزمــره بــر پایــه ویژگیهــای آن
مقولــهای اســت کــه منجــر بــه نحــوه شــناخت و ارزیابــی کاربــران در فضــا
میشــود .بــه منظــور بررســی ایــن تجربــه در فضــای خیابــان و شــناخت
ویژگیهــای مشــترک بیــن خیابانهــای مطلــوب کــه آنهــا را بــرای کاربــران
جــذاب و مطلــوب میســازد خیابــان آزادی حــد فاصــل میــدان انقــاب تــا
اکباتــان بــهعنــوان فضایــی کــه علیرغــم اهمیــت کالبــدی و موقعیــت آن فاقــد
کیفیــت الزم بــرای حضــور پیــاده اســت و خیابانهــای خیــام در قزویــن و خیابــان
مطهــری در رشــت کــه بــر پایــه مصاحبــه بــا شــهروندان در تحقیقــات قبلــی از
جذابیــت الزم جهــت حضــور در مــکان برخــوردار هســتند ،انتخــاب شــدهاند.
هــدف ایــن تحقیــق مقایســه بیــن دو فضــای اخیــر و محــور آزادی اســت تــا بتوان
بــه ایــن پرســش پاســخ داد کــه تفــاوت کیفــی ایــن فضاهــا مربــوط بــه کــدام
یــک از متغیرهــای تحقیــق اســت .متغیرهــای مــورد مطالعــه در ایــن تحقیــق
مبتنیبــر ســه مؤلفــه مطالعــه «فینشــتین» بــر عدالــت در فضــا شــامل تنــوع،
برابــری و دموکراســی و مؤلفههــای مطالعــه «لینــچ» دربــاره عوامــل مطلوبیــت
فضــای شــهری شــامل دوام ،معنــا ،تناســب ،دسترســی ،اختیــار ،عدالــت و کارایــی
هســتند .نتایــج حاکــی از آن اســت کــه آنچــه توانســته خیابانهــای مطهــری و
خیــام را بــه فضاهایــی مطلــوب مبــدل ســازد ،عامــل دوام و کارایــی فضاســت کــه
زمینهســاز حمایــت فضــا از زندگــی روزمــره افــراد اســت.
واژگان کلیدی | خیابان آزادی ،خیابــان مطهری ،خیابان خیام ،زندگی روزمره،
عدالت ،نظریه لینچ.
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مقدمــه | مطالعــات نشــان میدهــد فــرم و کالبــد شــهر
نــه تنهــا در زندگــی روزمــره افــراد ،بلکــه در طبقهبنــدی
اجتماعــی و الگــوی زندگــی آنهــا نقــش دارد و در عیــن
حــال میــان ویژگیهــای خیابــان و خصوصیــات فــردی و
اجتماعــی افــراد نیــز رابطــهای وجــود دارد (Pham et al,
 .)2017بــه طــور کلــی ،ســه پارادایــم گوناگــون در عرصــه
شهرســازی شــامل نوشهرســازی ،شهرســازی روزمــره و
پساشهرســازی وجــود دارد .نوشهرســازی طراحــی شــهری
را مبتنیبــر کیفیاتــی از قبیــل قابلیــت قــدم زدن در
فضــا ،فشــردگی فضــا ،مقیــاس انســانی و سلســلهمراتبی
ی میدانــد کــه مــردم را
از فضاهــای خصوصــی و عمومــ 
بــه تعامــات چهــرهبــه چهــره دعــوت میکنــد .شهرســازی
روزمــره بــه انــدازه نوشهرســازی آرمانگــرا نبــوده و بــر
واقعیــات زندگــی روزمــره اســتوار اســت .ایــن رویکــرد بــاور
دارد کــه ارتبــاط بیــن زندگــی روزمــره و طراحــی شــهری
در خــال فضاهــای عمومــی شــکل میگیــرد (Crawford et
 .)al, 2005بــا ایــن دیــدگاه ،شهرســازی بــه دنبــال احیــای
دوبــاره معنــای انســانی محیــط شــهری و قلمــرو عمومــی بــا
توجــه بــه عملکردهــای روزانــه و جنبههــای بالقــوه آن اســت
( .)Certeau, 1984در ایــن میــان ،پارادایــم پساشهرســازی بــه
انــدازه دو رویکــرد قبــل در محافــل تخصصــی و دانشــگاهی
جذابیــت نداشــته و گاه شهرســازی منظــر یــا شهرســازی
زیرســاخت نامیــده میشــود .در میــان ســه پارادایــم مذکــور،
شهرســازی روزمــره جذابتریــن و دموکراتیکتریــن
رویکــرد اســت و طــراح بــه مثابــه دانشــجویی اســت کــه
شــرایط معمــول و عمومــی را تجربــه میکنــد تــا شــرایط
ایــدهآل.
میچــل بــر مبنــای نظریــه لفــور ،فضاهــای شــهری را در
رابطــه بــا زندگــی روزمــره یعنــی کار ،بــازی ،خریــد و
زندگــی تعریــف میکنــد (Lefebvre, 1996 in Purcell,
 .)2003الو نیــز توضیــح میدهــد کــه مــردم در حیــن تمرین
اجتماعــی ،محیــط کالبــدی خــود را بــرای پاســخگویی بــه
نیازهــای مختلــف خــود شــکل میدهنــد و بــهعنــوان عامــل
اجتماعــی کــه واقعیــات و معانــی خــودش را میســازد عمــل
میکننــد ( .)Low, 1996لفــور ایــن مقولــه را بــا معرفــی ســه
الگــوی متفــاوت از فضــا شــامل  :فضــای دریافــت شــده،
فضــای شــناخته شــده  ،فضــای ذهنــی؛ تبییــن میکنــد

کــه در زندگــی روزمــره مــردم تجربــه میشــود .فضــای
دریافــت شــده از طریــق تمریــن و تجربــه زندگــی روزمره در
شــهر ســاخته میشــود .فضــای شــناخته شــده بــه تصاویــر
فضایــی کــه نتیجــه شــناخت و فراینــد تفکــر بــوده و فضــا
را در ذهــن کاربــر شــکل میدهــد و بــه وســیله معمــاران،
طراحــان شــهری و برنامهریــزان پدیــد میآیــد اشــاره دارد.
فضــای ذهنــی فضایــی اســت کــه ســاکنین در ذهــن خــود
بــر اســاس تجــارب زندگیشــده بــه آن تجســم میبخشــند
و بــرای آنهــا جنبــه عاطفــی و معنایــی دارد (Lefebvre,
 .)1991بــه طــور مشــابه ،دولــورز هایــدن ( )1995نیــز بــه
ایــن مقولــه اشــاره میکنــد کــه قــدرت یــک مــکان در
داســتانها و روایتهــای روزمــره مــردم اســت کــه دائمــاً
بــرای خلــق مــکان در حــال فعالیــت هســتند (Hayden,
 .)1995بــا ایــن مقدمــه ،تحقیــق حاضــر بــا انتخــاب چنــد
نمونــه از فضاهــای عمومــی موفــق و ناموفــق و بررســی آنهــا
از طریــق تجربــه مســتقیم فضــا در چارچــوب معیارهــای
ح شــده از ســوی لینــچ ،ســعی دارد بــه دو پرســش
مطــر 
اصلــی پاســخ دهــد  :اوالً هــر یــک از فضاهــای مــورد مطالعــه
دارای چــه ویژگیهــا و مؤلفههــای مثبــت و منفــی بــر
اســاس نظریــه لینــچ هســتند؟ ثانی ـاً ویژگیهــای مشــترک
مطلــوب و نامطلــوب میــان فضاهــای نمونــه در خــال تجربه
زندگــی روزمــره کدامنــد؟

فضای عمومی مطلوب در خالل زندگی روزمره

لفــور و کراوفــورد هــر دو بــر اهمیــت قلمــرو عمومــی
بهعنــوان مــکان فعالیتهــای روزمــره تأکیــد میکننــد.
مــا بــه فضاهــای عمومــی عادالنــه در متــن زندگــی روزمــره
خــود در شــهر نیازمندیــم و ایــن فضاهــا نقــش مهمــی
در ایجــاد دموکراســی و امــکان مشــارکت شــهروندان در
فضایــی دموکراتیــک ایفــا میکننــد .بــا ایــن نــگاه ،فضاهــای
عمومــی فرصتــی بــرای تعامــل بــا دوســتان و بیگانــگان و
مجادلــه قــدرت فراهــم میآورنــد و از طریــق شــکلگیری
شــبکههای اجتماعــی ،حــس تعلــق و امنیــت افــراد در فضــا
را توســعه میدهنــد .در میــان الگوهــای مختلــف فضاهــای
عمومــی ،خیابــان همــواره از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
بــوده و در قــرن  19و اوایــل قــرن  20بــا پیشــرفت
تکنولــوژی و معرفــی کفســازیها و پیادهراههــا ،لبــه
خیابــان بــه یــک فضــای عمومــی اجتماعــی تبدیــل شــد.
تابستان 1396

شماره 39

61

جســتار

بلوارهــای هوســمان نــه تنهــا بــه نــور خورشــید اجــازه داد
کــه بیــن ســاختمانها بتابــد بلکــه فضایــی بــرای خیابــان
و پیادهروهــا و فعالیتهــای اجتماعــی فراهــم کــرد کــه
ایدههــای وی بــهعنــوان پایــهای بــرای فضاهــای عمومــی
آینــده در سراســر جهــان بــه کار رفتــه اســت (& Zachary
.)Orum, 2010
در ایــن میــان ،کیفیــات متعــددی وجــود دارنــد کــه فضاهای
عمومــی را بــه عرصــهای دموکراتیــک بــدل میکننــد
کــه محققینــی ماننــد کار ،لینــچ و گِل بــه آن اشــاره
کردهانــد .بــا توجــه بــه ایــن امــر ،فرانســیس جنبههــای
مختلــف فضاهــای عمومــی را بــه وســیله تنــوع کاربــران و
کاربریهــا ،آســایش ،دسترســی ،معنــای محیطــی ،کشــف،
چالــش ،مشــارکت ،کنتــرل ،اصــاح ،تضــاد و حــل ،کیفیــات
اکولوژیکــی و در نهایــت ارزیابــی و مدیریــت تبییــن میکنــد
( .)Francis, 1988فضاهــای عمومــی بایــد بــرای عملکردهــا و
اهــداف گوناگــون و نیــز بــا توجــه بــه نحــوه کاربــری متفاوت
شــهروندان طراحــی شــوند ( .)Walzer, 1986: 470دســتاورد
برابــری ،تأکیــد بــر عمومــی بــودن در برابــر خصوصــی بــودن
و زمین ـهای مشــترک بــرای معانــی اســت کــه بایــد بــا آن
بــرای معنــاداری ،دموکراتیــکبــودن و حمایتکننــدهبــودن
بیشــتر مواجــه شــد (.)Carr et al, 1992: 242
بــه طــور کلــی ،نیــاز بــه عدالــت در شــهر در زمــان بحرانهــا
و افراطگرایــی قــرن  19و در زمــان افســردگی اجتماعــی
کشــورهای غربــی مطــرح شــد ( .)Fainstein, 2010:166هــر
شــهروند مســتحق داشــتن میــزان حداقلــی از ســرزندگی
محیطــی ،هویــت ،کنتــرل و فرصــت اســت و طراحــی
شــهری مطلــوب بایــد فقــرا و ثروتمنــدان را بــه یــک نســبت
مــورد توجــه قــرار دهــد ( .)Jacobs & Appleyard, 1987لفــور
در رابطــه بــا حقــوق شــهری بــه طــور خــاص بــر مقابلــه بــا
خصوصیســازی فضاهــای عمومــی و حفــظ تنــوع اجتماعــی
اشــاره میکنــد (.)Lefebvre, 1996; Mitchell, 2003
بــه منظــور دســتیابی بــه عدالــت در شــهر ،فهرســتی از
ارزشهــای ضــروری کــه بایــد تــا حداکثــر ممکــن بــه
آنهــا دســت یافــت مطــرح اســت کــه شــامل  :دموکراســی،
برابــری ،تنــوع ،رشــد و پایــداری اســت (Fainstein, 2010:
 .)183-184مطالعــات مختلفــی در ایــن رابطــه وجــود دارنــد
کــه بــا تمرکــز بــر بُعــد برابــری در شــهرهای عدالــت محــور
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بــه خلــق شــهرهای همــه شــمول پرداختــه و گر وههــای
مختلــف اجتماعــی ماننــد ناتوانــان یــا کمتوانــان جســمی،
افــرادی کــه مشــکالت روحــی و روانــی دارنــد و حتــی
پناهجویانــی کــه در کشــورهای مختلــف مهاجــرت میکننــد
را مــورد توجــه قــرار دادهانــد (.)Hamer, 2017
جمــع بنــدی مطالعــات مذکــور نشــان میدهــد میتــوان در
ایــن بــاره بــه دو مثلــث  :دموکراســی ،برابــری و تنــوع و نیــز
فضــای درک شــده ،زندگــی شــده و تصــور شــده اشــاره کــرد
کــه در هــم تنیدهانــد و در بطــن خــود ابعــاد مختلفــی چــون
معنــا ،دسترســی ،تناســب ،بقــا ،کارایــی و عدالــت را دارنــد کــه
در نمــودار 1در قالــب مدلــی آورده شــده اســت.
ایــن تصویــر نشــان میدهــد دریافــت شــهروندان از عدالــت شــهر
ابعــاد گوناگونــی دارد کــه از خــال فضاهای رســمی و غیررســمی،
فضاهــای عمومــی شــهری ،زندگــی روزمــره و تعامــات کــه
شــکل دهنــده فضــای پیرامــون انســان اســت صــورت میگیــرد
کــه ظرفیتهــای مــکان یعنــی معنــا ،دسترســی ،تناســب ،بقــا و
کارایــی در آن نقــش مســتقیم دارد و بــه همیــن دلیــل ،مبنــای
تحقیــق حاضــر قــرار گرفتــه اســت.

روش تحقیق

در مطالعــه یــک پدیــده یکــی از روشهــای رایــج،
برداشــتهای اول شــخص محقــق 1اســت کــه تجــارب
دســت اول محقــق براســاس مشــاهدات او مبنــای تحقیــق
اســت .دســتاورد چنیــن مطالعاتــی ،یادداشـتهای توصیفــی
(از حــاالت و حــرکات ،گفتگوهــا ،موقعیتهــا ،فعالیتهــا
و رفتارهــا) و یادداشــتهای منطقــی و تحلیلــی محقــق
براســاس مشــاهده اســت کــه بــه صــورت سیســتماتیک و
غیرسیســتماتیک صــورت میگیــرد کــه نــوع دوم آن ،بــر
تبییــن ابعــاد نظــری موضــوع ،تعییــن ســاختار و متغیرهــا
و ســنجش آنهــا اســتوار اســت ( .)Low, 2005در تحقیــق
حاضــر مطالعــات ویولیــچ ( )Violichدر ســالهای 1998
و  1985و تُمبــز ( )Toombsدر ســالهای  1995و 1992
بــه عنــوان مصادیــق ایــن نــوع از تحقیــق ،مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــهاســت .مطالعــه کالرک نیــز نشــان داد بــرای
طراحــی بــر مبنــای زندگــی پیــاده بهتریــن روش اســتفاده از
مشــاهدهکنندگان و محققــان آمــوزشدیــده اســت کــه ضمــن
برداشــت ویژگیهــای کالبــدی و اجتماعــی مــکان و ضبــط آن
بتواننــد بــه ایــن امــر کمــک کننــد (.)Pliakas et al, 2017
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مطلوبیت
فضای عمومی

نمــودار  .1تلفیق تئوری زندگی روزمره ،تولید فضا و تئوری لینچ.
مأخذ  :نگارنده.

تصویر -1تلفیق تئوری زندگی روزمره ،تولید فضا و تئوری لینچ (نگارنده)

)Figure1- Different Aspect of Daily life, space production and Lynch Theories (Author

لــذا بــا عنایــت بــه تحقیــق مذکــور ،مطالعــه حاضــر بــه
طــور مشــابه ،ســه خیابــان آزادی (تهــران) ،خیــام (قزویــن)
و مطهــری (رشــت) را مــورد بررســی قــرار داده اســت کــه
نمونــه اول براســاس مصاحبههــای اولیــه بــا شــهروندان
چنــدان موفــق نبــوده و دو نمونــه دیگــر براســاس مصاحبــه
بــا شــهروندان و تحقیقهــای پیشــین محقــق و همــکاران
موفــق بــود ه اســت (بهارســتانی1393 ،؛ چرخچیــان.)1388 ،
ایــن تحقیــق بــر پایــه نظریــه لینــچ و نظریــه شهرســازی
روزمــره بــر پایــه تجربــه مســتقیم فضــا و نظریــه فینشــتن
در رابطــه بــا مفهــوم عدالــت در شــهر انجــام گرفتــه کــه
بــه چارچــوب نظــری آن در نمــودار 1اشــاره شــده اســت.
متغیرهــای اصلــی تحقیــق شــامل مــوارد زیــر اســت کــه
براســاس مشــاهدات مســتقیم ،امتیازهایــی بیــن  1تــا 10
بــه هــر یــک از طریــق امتیازدهــی مؤلفههــای آن دادهشــده
اســت :
 .1دوام  :دوام بــه ســه عامــل پایــداری ،ایمنــی و ســازگاری
بســتگی دارد.
 .2معنــا  :معنــا بــه قابــل تشــخیص بــودن ،ســازمان یافتگــی،
شــفافیت ،خوانایــی و اهمیت اشــاره دارد.

 .3تناســب  :واژه تناســب بــا انطبــاق کالبــد و شــکل بــا رفتار
کابــران در فضــا و انعطــاف پذیــری آن تعریــف میشــود.
 .4دسترســی  :مفهــوم در دســترس بــودن فضــا بــرای
گروههــای مختلــف مســتلزم تنــوع ،عدالــت و پذیــرا بــودن
بــرای حضــور گروههــای مختلــف اســت.
 .5کنتــرل  :بــر اســاس نظریــه لینــچ ایــن عامــل بــه نظــارت
مطلــوب و اطمینــان (وضــوح حوزههــا) ،پاســخگویی
مســئولین در نگهــداری از فضــا و ســازگاری و عــدم تضــاد
میــان حوزههــای مختلــف پاســخگو بــه فضــا اســت .اختیــار
و نظــارت در فضــا بــه حــق حضــور در مــکان ،حــق اســتفاده
آزادانــه افــراد از مــکان ،حــق اختصــاص دادن مــکان بــه
خــود ،حــق تغییــر و اصــاح ،حــق واگــذاری ،روشــن بــودن
محدودههــای تحــت نظــارت و پاســخگویی در صــورت بــروز
هرگونــه مشــکل در مــکان و عــدم تناقــض میــان حوزههــای
مختلــف مســئول در فضــا اشــاره دارد.
 .6کارایــی و عدالــت  :بررســی کارایــی در پاســخ بــه ایــن
پرســش اســت کــه آیــا تعادلــی میــان پنــج معیــار اول
وجــود دارد؟ یعنــی بهعنــوان مثــال دسترســی نظــارت
را مختــل میســازد؟ یــا دسترســی مطلــوب ســواره عــدم
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جســتار

امنیــت پیــاده را فراهــم میکنــد؟ عدالــت نیــز بــه توزیــع
عادالنــه خدمــات و امکانــات و عملکردهــا بــرای گروههــای
مختلــف بــا توانهــای مختلــف مالــی و جســمی اســت.

معرفی نمونههای موردی

الــف -محــور خیابــان آزادی حــد فاصــل میــدان
انقــاب تــا اکباتــان (تهــران)
خیابــان آزادی یکــی از خیابانهــای اصلــی تهــران اســت
کــه بــه لحــاظ جنبههــای مختلــف معنایــی ،کالبــدی
و عملکــردی و حتــی اجتماعــی اهمیــت ویــژهای دارد.
ایــن خیابــان بــه لحــاظ معنایــی ،عناصــر شــاخصی چــون
میــدان آزادی را در خــود جــای داده اســت کــه نمــاد
شــهر تهــران بهعنــوان پایتخــت ایــران اســت .بــه لحــاظ
عملکــردی نیــز عملکردهــای شــاخص اداری و دانشــگاهی
ماننــد دانشــگاه شــریف و تهــران و مرکــز خریــد کتــاب را
در شــهر در برمیگیــرد کــه اقشــار مختلــف اجتماعــی را هــر
روزه بــه خــود دعــوت میکنــد .بــه لحــاظ بعــد اجتماعــی
نیــز برگــزاری راهپیماییهــا و نمــاز جمعــه ســبب شــده
ایــن خیابــان میزبــان فعالیتهــای سیاســی ،اجتماعــی
و مذهبــی باشــد .عــاوه بــر ایــن ،وجــود ترمینــال غــرب

تصویر  : 1موقعیت خیابان آزادی در شــهر تهران .مأخذ www.googleearth.com :
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نیــز بــه ایــن خیابــان نقــش دروازهای را اعطــا کــرده اســت
(تصاویــر  1تــا .)3
ب -خیابان خیام (قزوین)
ایــن خیابــان در مجــاورت مرکــز تاریخــی شــهر قزویــن قــرار
دارد کــه نــه تنهــا بــه دلیــل بدنــه تجــاری آن بــرای قــدم
زدن و خریــد کــردن ســاکنین شــهر جذابیــت دارد بلکــه
جاذبههــای عملکــردی و کالبــدی متنوعــی دارد کــه آن را
فضــای بــرای حضــور گروههــای مختلــف در شــهر تبدیــل
کــرده اســت .عملکردهــای مختلفــی از قبیــل آموزشــی،
اداری ،بهداشــت و درمانــی و تفریــح و ســرگرمی و از همــه
مهمتــر قــدم زدن از جملــه عملکردهــای مختلــف ایــن فضــا
اســت (تصاویــر  4تــا .)7
ج -خیابان مطهری (رشت)
خیابــان مطهــری رشــت یکــی از فضاهــای شــهری اســت
کــه از موقعیــت ویــژهای در ایــن شــهر برخــوردار بــوده و بــه
لحــاظ دسترســی شــرایط مطلوبــی داشــته و از نظــر اکثــر
شــهروندان ،محیطــی مطلــوب ارزیابــی شــدهاســت .ایــن
فضــا دارای عملکردهــای گوناگونــی از جملــه خریــد ،تفریــح

ت
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تصویر  2و  :3تصاویری از خیابان آزادی در شــهر تهران .عکس  :مریم چرخچیان.1394 ،

و رســتورانهای مختلــف اســت کــه گروههــای مختلــف را
بــه خــود جلــب میکنــد .وجــود فضاهــای تجــاری خطــی
کــه در تصویــر قابــل مشــاهده اســت و حضــور عناصــر قدیــم
و جدیــد در کنــار یکدیگــر و حضــور دائمــی افــراد از عناصــر
بــارز ایــن خیابــان اســت (تصاویــر  8تــا .)11

تحلیل دادهها

پــس از انجــام بررســیها و امتیازدهــی بــه هریــک از
متغیرهــا کــه بــه آن اشــاره شــد نتایــج بــه صــورت توصیفــی
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه بــه تفکیــک محورهــای
مــورد مطالعــه در ادامــهآمــدهاســت :

محور آزادی

نتایــج حاکــی از آن اســت کــه محــور مــورد مطالعــه
بیشــترین مطلوبیــت را بــه لحــاظ معنــا و کمتریــن مطلوبیت
را بــه لحــاظ کارایــی دارد .مطلوبیــت معنایــی ایــن محــور بــا
وجــود بناهــای شــاخص ماننــد میــدان آزادی و مونومانهــای
کالبــدی و عملکــردی موجــود در آن اســت .عامــل کارایــی
نیــز بــه عــدم حمایــت مــکان از حضــور پیــاده و تضــاد
اتومبیــل و کاربــران در فضــا اســت (نمــودار.)2

محور خیابان خیام

تصویــر  : 4موقعیت خیابان خیام در قزوین .مأخذ www.googleearth.com :

ايــن خيابــان در قســمت شــمالي خــود از دسترســي ســواره بهتــر،
حملونقــل عمومــي ،پیادهروهــای عريضتــري و فضــاي ســبز
بيشــتري برخــوردار اســت .ایــن فضــا از ســامت و بهداشــت
الزم برخــوردار بــوده و دفــع آبهــای ســطحی و زبالــه بــه نحــو
مطلوبــی در آن صــورت میگیــرد .کفســازی جــز در محــل
تقاطعهــا در ســایر نقــاط مناســب بــوده و عوامــل طبیعــی تنهــا
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در قســمت شــمالی مشــهود اســت .وجــود ترافیــک نــه تنهــا
در ایــن محیــط آلودگــی صوتــی ایجــاد کــرده ،بلکــه بــرای
عابــران نیــز تــا حــدودی عــدم امنیــت ایجــاد کــرده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،برخــی از مبلمــان شــهری ایــن خیابــان
فاقــد جزئیــات و موقعیــت مناســب بــوده و پیــادهروی را بــا
مشــکل روبــرو کــردهاســت .بررســی معیــار ســازگاری نیــز
نشــان میدهــد فضــا دارای مقیــاس انســانی مطلــوب بــوده و
از ارتفــاع مناســب ،راحتــی ،دیــد و شــیب مناســب برخــوردار
اســت و محیــط بــه لحــاظ آســایش روانــی وضعیــت نســبتاً
مطلوبــی دارد .در بخــش عامــل معنــا ،وضــوح و ســاختار
روشــن فضــا ،هویــت متمایــز بــه لحــاظ کالبــدی ،عملکــردی
و اجتماعــی ،وجــود مجســمهها ،درختــان قديمــي ،عناصــر
شــاخص ،حــس مکانیابــی مطلــوب و ســازگاری بــا هویــت

تصاویر  5و  : 6وضوح و ســاختار روشن فضا به مطلوبیت فضا کمک کرده
است .عکس  :مریم چرخچیان.1394 ،

تصویر  : 7وجود مجســمهها باعث ایجاد حس مکانیابی مطلوب و سازگاری
با هویت فرهنگی و اجتماعی میشــود .عکس  :مریم چرخچیان.1394 ،
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فرهنگــی و اجتماعــی بــه چشــم میخــورد .در ایــن فضــا
مســئولین عملکــرد مناســبی در نظــارت بــه مــکان دارنــد و
مالــکان نیــز اقدامــات الزم جهــت حفــظ و نگهــداری آن
بــه عمــل میآورنــد .ایــن فضــا فاقــد فضــای پارکینــگ
بــه میــزان الزم اســت و ایــن معضــل تضادهــای عملکــردی
میــان ســواره و پیــاده ایجــاد کــردهاســت .بــه لحــاظ

معیــار عدالــت در ایــن فضــا توجــه چندانــی بــه گروههــای
آســیبپذیر ماننــد ســالمندان ،معلولیــن و كــودكان صــورت
نگرفتــهاســت اگرچــه بــرای همــه افــراد جذابیــت داشــته
و توزیــع فعالیتهــا و خدمــات در امتــداد آن بــه نحــو
متعادلــی صــورت گرفتــهاســت (نمــودار.)3

نمودار  : 2مقایســه امتیازهای کسب شده در هر متغیر در محور خیابان آزادی تهران .مأخذ  :نگارنده.

نمودار  : 3مقایســه امتیازهای کسب شده در هر متغیر در محور خیابان خیام قزوین .مأخذ  :نگارنده.
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تصاویر  10 ،9و  : 11نمونههایی از فضاهای تجاری در بدنه خیابان مطهری ،رشــت .عکس  :مریم چرخچیان.1394 ،
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خیابان مطهری

خیابــان مطهــری بــه لحــاظ بهداشــت وضعیــت مناســبی
داشــته و بــه علــت تنــوع مغازههــا ،و ســرعت کــم
اتومبیلهــا از وضعیــت مطلوبــی بــه لحــاظ امنیــت
برخــوردار اســت .ایــن خیابــان علیرغــم ســاخت بناهــای
مرتفــع در ســالهای اخیــر ،هنــوز از مقیــاس انســانی
مناســبی برخــوردار اســت .وجــود بناهایــی خــاص ماننــد
دو مســجد قدیمــی و ورودی بــازار قدیمــی رشــت ضمــن
ایجــاد خوانایــی ســاختاری روشــن بــه آن بخشــیده و
برگــزاری مراســم عــزاداری مــاه محــرم بــه علــت وجــود
یــک امامــزاده در مجــاورت خیابــان ســبب شــکلگیری
رویــداد اجتماعــی در آن شــده اســت .ایــن خیابــان بــه

دلیــل تنــوع عملکــردی از زندگــی روزمــره مطلوبــی
برخــوردار بــوده و همجــواری مطلــوب فضا بــا عملکردهای
تفریحــی و آموزشــی و مرکــز شــهر رشــت نیــز بــه غنــای
عملکــردی ایــن فضــا کمــک کــرده اســت .نقطــه ضعــف
ایــن فضــا عــدم وجــود حملونقــل عمومــی و گاه وجــود
موانعــی در کفســازی و حضــور دســتفروشها اســت کــه
حرکــت پیــاده را بــا محدودیــت مواجــه ســاخته اســت.
عــدم وجــود فضــای کافــی پارکینــگ معضــل دیگــر ایــن
مــکان اســت .در ایــن مــکان ،هیچگونــه مبلمــان شــهری
جهــت نشســتن وجــود نــدارد و گاه برخــی از مغازههــا
میــز و صندلیهــای خــود را در فضــای پیــادهرو قــرار
میدهنــد (نمــودار.)4

نمودار  : 4مقایســه امتیازهای کسب شده در هر متغیر در محور خیابان مطهری رشت .مأخذ  :نگارنده.
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نتیجهگیــری| بهطــور کلــی ،براســاس نظریــه
شهرســازی روزمــره کــه بــر تجــارب مســتقیم و زندگــی
روزمــره در فضــا اســتوار اســت میتــوان گفــت  :در
خیابــان آزادی بــا توجــه بــه عــدم تناســب فضــا و عــدم
حمایــت آن از عملکردهــای جــاری در فضــا ،کارایــی
و موازنــه الزم بیــن ابعــاد مختلــف آن ایجــاد نشــده
اســت .آنچــه بــه ایــن فضــا معنــا بخشــیده عناصــر
هویتبخــش کالبدی-عملکــردی و حضــور اجتماعــی
مــردم در فضاســت کــه در خــال زندگــی روزمــره آنهــا
شــکل گرفتــه اســت .در خیابــان خیــام نیــز متغیرهــای
مختلــف در تــوازن قــرار دارنــد و بیشــترین مطلوبیــت بــه
عامــل دوام و عدالــت تعلــق دارد .در خیابــان مطهــری
نیــز معنــا ،دسترســی ،کارایــی و دوام بــه ترتیــب
بیشــترین امتیازهــا را بــه خــود نســبت دادهانــد .مقایســه
ایــن ســه محــور نیــز حاکــی از آن اســت کــه ضعــف
محــور آزادی مربــوط بــه کارایــی فضــا در قبــال زندگــی
روزمــره و دوام آن و ســپس کنتــرل و عدالــت و تناســب
عملکــردی فضــا اســت .ایــن مقایســهها حاکــی از آن

اســت آنچــه توانســته ایــن محورهــا را بــه لحــاظ حضــور
پیــاده مطلــوب یــا نامطلــوب نمایــد در درجــه اول تأمیــن
نیازهــای اولیــه و زندگــی روزمــره مــردم در فضــا یعنــی
دوام و کارایــی و ســپس ظرفیــت فضــا در ایجــاد تناســب
عملکــردی و در نهایــت عامــل معنــا اســت .درواقــع پــس
از ایجــاد ظرفیتهــای اولیــه فضــا در حمایــت از زندگــی
روزمــره و ایجــاد زمینــه حضــور افــراد اســت کــه بــه
طــور طبیعــی بــه تولیــد معنــا در فضــا منجــر میشــود
(نمــودار.)5
نکتــه آخــر آنکــه ،تفــاوت بــارز در عامــل دوام فضــا میــان
نمونههــای مطلــوب و نامطلــوب ،بررســی مؤلفههــای
ایــن عامــل و مشــاهدات میدانــی در فضاهــای مــورد
مطالعــه نشــان میدهــد مهمتریــن مؤلفــه همــان
مقیــاس انســانی فضــا اســت کــه بیشــترین مطلوبیــت را
در فضــا ایجــاد میکنــد و بنابرایــن پیشــنهاد میشــود
در تحقیقــات آتــی مقایســههای دقیقتــری در جهــت
تعمیمپذیــری ایــن بُعــد از فضــا صــورت گیــرد.

نمودار  : 5مقایســه امتیازهای کسب شده در هر یک از محورهای مورد مطالعه .مأخذ  :نگارنده.
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