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چکیــده | در مبحــث پیادهمحــوری ،فضــای مشــترک بــا هــدف یکپارچگــی وســایل نقلیــه و مــردم ،بــه
عنــوان رویکــردی انســان -محــور در طراحــی خیابانهــای شــهری معاصــر مطــرح شــده اســت .پدیــده وونــرف
بــه معنــای حیــاط زندگــی ،معــادل منطقــه آرام ترافیکــی و پهنــه خانگــی بــوده کــه در پــی تحقــق فضــای
مشــترک در مقیــاس محلــه مســکونی اســت .وونــرف ،بــا هــدف ایجــاد محلـهای امــن و ســرزنده و بــا اعمــال
محدودیــت ســرعت بــرای ماشــینهای عبــوری محلــی ،ارتبــاط همزیســتی خودروهــای شــخصی و عابــران
پیــاده را افزایــش داده ،بهطوریکــه حــق تقــدم را بــرای عابــران پیــاده قائــل بــوده تــا امــکان حضــور و حرکــت
آزادانــه تمــام افــراد پیــاده ،بــه خصــوص افــراد ســالخورده و کمتــوان جســمی -حرکتــی در فضــا را فراهــم آورد
و محــدودهای امــن بــرای بــازی کــودکان در محلــه تأمیــنکنــد.
وونــرف بــه عنــوان بخشــی از منظــر شــهری در مقیــاس محلــه ،متشــکل از مؤلفههــای کالبــدی -عملکــردی،
زیباشــناختی و معنایــی -مکانــی منظــر اســت و از نحــوه ترکیــب محیــط انسانســاخت بــا محیــط طبیعــی
بــر اســاس فعالیتهــای انســانی حاصــل میشــود ،کــه از طریــق انطبــاق نیازهــای ارگونومیــک ،شــخصیتی،
اجتماعــی و فرهنگــی مــردم در یــک محلــه ویــژه و بهرهگیــری از کلیـهی ابزارهــای محیطــی «فــرم ،عملکــرد
و معنــا» ،میتوانــد تجربیــات حســی ،ادراکــی و شــناختی لذتبخــش بــرای ســاکنان محــل فراهــم آورده
و مجمــوع ســطوح «حســی ،فرمــال و نمادیــن» در یــک تجرب ـ ه زیباییشــناختی بــا محوریــت انســان و عابــر
پیــاده ،بــه لــذت زیباییشــناختی ختــممیشــود .نهایتـاً منظــر شــهری وونــرف بــه عنــوان پدیــدهای عینــی-
ن در فضــای ادغــام شــده پیاده،
ذهنــی ،بــا ارتقــای ســرزندگی ،افزایــش تعامــات اجتماعــی و القــای حــس مــکا 
دوچرخــه و ســواره بــه عنــوان فضــای اشــتراکی محلــه پیادهمــدار دموکراتیــک و زیسـتپذیر مطــرح میشــود
کــه تداعــی خیابــان زندگــی بــرای ســاکنین خواهــد بــود.

واژگان کلیدی | وونرف ،فضای مشترک ،خیابان برای زندگی ،منظر شهری.

منظر شهری

منظــر پدیــدهای اســت کــه بــه واســطه ادراکمــان از محیــط
و تفســیر ذهــن ،توأمــان حاصــل میشــود؛ در واقــع منظــر،
پدیــدهای اســت عینی-ذهنــی کــه گاه بــه جهــت تســهیل بررســی
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و مطالعــه آن و بــه انتــزاع بــه ابعــاد عینــی و ذهنــی تفکیــک
میشــود (ماهــان و منصــوری .)26 :1396 ،منظــر شــهری دانــش
شــناخت مفهــوم شــهر نــزد شــهروندانی اســت کــه در طــول
تاریــخ در آن محیــط زیســته و بــا کالبدهــای طبیعــی و مصنوعــی
محیــط ارتباطــی معنایــی تولیــد کردهانــد کــه در تــداوم حیــات
معقــول آنهــا نقــش اساســی دارد .اگرچــه منظــر شــهر بــر اســاس
اصالــت بعــد معنایــی شــهر پدیــد آمــده؛ امــا کارکردهــا و کالبــد

وون ِرف | مینو قرهبگلو و فرناز خواجهسعید
شــهر ابــزار کنتــرل و هدایــت منظــر شــهر اســت (منصــوری،
 .)33-32 :1389بــر همیــن اســاس ،بــا بررســی جامــع ادبیــات
مربــوط بــه منظــر شــهری ،بــرای رســیدن بــه یــک نظــر اجمالــی
و کاربــرد آن در پژوهــش حاضــر ،ابعــاد منظــر شــهری اجمــاالً در
ســه مؤلفــه کالبدی-عملکــردی ،زیباشــناختی و معنایــی -مکانــی
دســتهبندی میشــود.2

پیشــینه پیادهمحــوری خیابانهــا در منظــر
شــهری

بــه اعتقــاد جيــن جيكوبــز ( )1961شــهر را ميتــوان بــا
خيابانهايــش شــناخت .گهــل ( )1987بــر ايــن نكتــه تأكيــد دارد
كــه بهبــود كيفيــت فضاهــاي عمومــي شــهري ،بــر فعاليتهــاي
روزمــره و اجتماعــي شــهروندان ،تأثيــر مســتقيم دارد و ايــن تأثيــر
را ميتــوان در معابــر پيادهراهــي يافــت .فصــل مشــترک تمامــي
تجــارب بینالمللــی اجــراي طرحهــاي موفــق پيادهگســتري در
مراكــز شــهري ،اولويــت دادن بــه حضــور پررنــگ نقــش انســانها
و عابــران پيــاده بــا هــدف احيــاي فضاهــاي شــهري و حداكثــر
كــردن فضــاي پيادهراههــا و حداقلســازي فضــاي مــورد نيــاز
وســايل نقليــه اســت كــه در نتيجــه باعــث افزايــش تعامــات
اجتماعــي و تقويــت جنبههــاي انســاني محيطهــاي پيرامونــي
و افزايــش كيفيــت فضاهــاي مطلــوب پايــدار شــهري شــده اســت
(محمدپــور زرنــدي و امينيــان.)8-7 :1394 ،
در ســالهای اخیــر دو نظریــه «اتومبیــل -محــور »3بــودن
و «محــدوده بــدون ماشــین یــا بــدون ترافیــک یــا مکانهــای
بســته بــر ترافیــک موتــوری »4در برنامهریــزی منظــر شــهرها
مــورد توجــه بودهاســت ،امــا امــروزه رویکــرد جهانــی بــا هــدف
«انســان -محــور »5بــودن شــهرها یــا «تعــادل بیــن ماشــین و
عابــر پیــاده» در جهــت پایــداری اســت کــه حمایــت از تــردد
عابــر پیــاده بــا تقســیمبندی ســطوح شــهری بــه پیــاده و ســواره
را تأکیــد دارد (معینــی .)10 :1385 ،بــر همیــن اســاس تحــوالت
فکــری جهانــی در خصــوص پیــادهراه از دهــه  1940تــا زمــان
حاضــر در جــدول  1بیــان شــده اســت.

فضــای مشــترک  :یکپارچگــی وســایل نقلیــه و
مــردم در خیابــان

فضــای مشــترک ،6مفهــوم طراحــی شــهری و مهندســی ترافیــک
اســت کــه از طریــق حــذف عناصــر ســنتی خیابانــی همچــون
عالئــم ،چراغهــای راهنمایــی ،موانــع پیادههــا ،نشــانهگذاری
و جــداول جادههــا ،منجــر بــه ادغــام عابــران ،خودروهــا و
دیگــر کاربــران جــادهای در فضایــی مشــترک میشــود .ایــن
تخلیــه مبلمــان خیابــان ،منجــر بــه مفهومــی جایگزیــن بــه نــام
«خیابانهــای عریــان »7میشــود .فضــای مشــترک درپــی احیــای
قلمــروی عمومــی از تســلط خــودرو و دســتیابی بــه تعــادل بهتــر
بیــن نقشهــای اجتماعــی و حرکتــی اســت)Gillies, 2009: 1( .
راننــده در فضــای مشــترک بــه عنــوان بخشــی جداییناپذیــر از
بافــت اجتماعــی و فرهنگــی در نظــر گرفتــه میشــود .ســپس رفتار
(هماننــد ســرعت) ،توســط هنجارهــای روزمــره کنتــرل میشــود.
ایــن رویکــرد توســط افــرادی ماننــد هانــس موندرمــان 8و بــن
همیلتــون -بایلــی 9توســعه یافــت (Heydecker & Robertson,
.)2009: 39-40
اصــل اساســی فضــای مشــترک ایــن اســت کــه تمــام کاربــران
جــاده ،بــه جــای تفکیــک ،بایــد یکپارچــه باهــم ادغــام شــوند و
هــر کــدام دارای حــق مســاوی از جــاده باشــند .طبــق تصویــر،1

تصویر : 1طبقهبندی یان گهل از روابط میان وسایل نقلیه و مردم.
مأخذ.Gehl, 1987 :

جــدول : 1تحــوالت فکری جهان در خصوص پیادهراه .مأخذ Rafieyan, Sedighi & Pour Mohammadi, 2011 : 41 :؛ حقی ،ایزدی و مولوی.18 :1393 ،

دهه 1940

 خیابانها و فضاهای ویژه عابر پیاده برای نخستین بار در شهرهای اروپا -نخستین تجربه آزمایشی در ایجاد منطقه بیترافیک در شهرهای روتردام و استکهلم

دهه 1950
دهه  1960تاکنون

 محدود کردن ترافیک و ایجاد ناحیه پیاده در تمام اروپا ممنوعیت ورود اتومبیل به نواحی تاریخی و تجاری در اکثر شهرهای اروپا ،احیای فضاهای عمومی ،ایجاد خیابانهای پیاده -ایجاد فضاهای پیادهمحور در نقاط مختلف دنیا مانند ایاالت متحده ،در اروپا در کشورهای آلمان ،انگلستان ،هلند
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جســتار
مــدل ارائهشــده یانگهــل ( ،)Jan Gehlدر کتــاب «زندگــی
بیــن ســاختمانها »10در خصــوص گونهشناســی ارتبــاط بیــن
عابــران و وســایل نقلیــه در محیــط شــهری ،مؤثــر اســت (Gillies,
 .)2009:14ایــن مــدل طیفــی متشــکل از چهــار بخــش اســت .در
یــک ســوی ایــن طیــف ،شــهری اســت کــه در آن ،ترافیــک ســواره
بــر محیــط تســلط دارد ،ماننــد لسآنجلــس .در انتهــای دیگــر،
شــهری ماننــد ونیــز وجــود دارد کــه وســایل نقلیــه موتــوری را
کامـ ً
ا نادیــده میگیــرد .بیــن ایــن دو نقطــه ،دو رویکــرد مــوازی،
تضــادی از تفکیــک و ادغــام را نشــان میدهنــد .در ایــن مــدل،
گهــل شــهر رادبــرن ( )Radburnو هاتــن ()Houten؛ (شــهرهای
هلنــدی) را بــه عنــوان نمونــهای از مکانهایــی نشــان میدهــد
کــه ترافیــک ســواره از عابــران پیــاده بــا زیرســاخت مجــزا بــرای
هریــک از هــم جــدا شــده اســت (.)Hamilton-Baillie, 2005
همانطــور کــه قبــ ً
ا گفتــه شــد ،طراحــان منظــر شــهری بــه
طــور کلــی از دهــه  1950از ایــن مــدل پیــروی کردهانــد .مــدل
ســوم ،رویکــردی ادغامــی اســت کــه در آن ،وســایل نقلیــه و
عابــران ،خیابــان را بــه اشــتراک میگذارنــد ،امــا وســایل نقلیــه
مســلط بــر خیابــان نیســتند کــه ایــن مــدل ،در فضــای مشــترک
تجســم مییابــد .نمونــه خیابانهــای وونــرف و طرحهــای
هانــس موندرمــان ( )Hans Mondermanدر شــهرهای دلــف
( )Delftو کالمبــورگ (شــهرهای هلنــدی) ،از اصــول خوانایــی و
زمینــه محلــی بــرای تأثیرگــذاری بــر رفتــار تمــام کاربــران فضــا
بهرهمیبرند (.)Gillies, 2009:15

وونرف و تئوری فضای مشترک

«وونــرف» یــا معــادل فارســی «خیابــان بــرای زندگــی »11اولیــن
خیابانهــای هلنــدی اســت کــه طراحــان شــهری و مهندســان
ترافیــک بــه همــراه ســاکنین ،بــه عنــوان راهــی بــرای دســتیابی
بــه «خیابانهــای زیســتپذیر »12پیــدا کردنــد (.)Bach, 2005
وونــرف اساســاً یــک جنبــش اجتماعــی اســت ،حرکتــی در
راســتای حــذف حاکمیــت اتومبیــل در فضاهــای شــهری و احقــاق
حقــوق فــردی و انســانی در فضاهــای عمومــی شــهری (Hass-
 )Klau, 1990کــه بــه دنبــال هماهنگــی عابــران پیــاده ،دوچرخــه
و وســایل نقلیــه اســت ( )Nalmpantis et al., 2017: 454و بــر
ایــن پیشفــرض اســتوار اســت كــه كوچــه و خیابــان بــه همــه
ســاكنان تعلــق دارد و بــه عنــوان یــك نهــاد اجتماعــی موجــب
ارتقــای تعامــات و كاركردهــای اجتماعــی ســازنده بــرای همــه
ســاكنان خصوصــاً كــودكان میشــود (;Pressman, 1987: 42
 Abu-Ghazzeh, 1998: 800-803بــه نقــل از قــره بگلــو ،عینیفــر
و ایــزدی .)72 :1392 ،ازســویی ،اصــول نظــری طراحــی وونــرف
بــر پایــه اشــتراکی کــردن فضاهــای شــهری اســت ،بــه گون ـهای
کــه مــرز میــان حرکــت اتومبیــل ،دوچرخــه و انســان محــو
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میشــود و در ایــن حالــت بــا ایجــاد نوعــی عــدم اطمینــان خاطــر
در رانندههــا آنهــا را وادار بــه تعامــل هرچــه بیشــتر بــا محیــط
اطــراف میکنــد .هــدف غایــی ایــن رویکــرد ،افزایــش امنیــت و
تعامــات اجتماعــی اســت (قاضیپــور.)26 :1391 ،

تولــد دوبــاره «فضــای مشــترک »13از مفهــوم وونــرف بــه معنــی
«حیــاط زندگــی »14حاصــل شــد کــه در اواخــر دهــه  1960در
شــهر دلــف هلنــد گســترش یافــت؛ بــا افزایــش نارضایتی ســاکنان
یــک محلــه از ناامنــی و عبــور و مــرور ترافیکــی در محلــه خــود،
ســاکنین ،خیابــان آجــری خــود را خــراب کــرده و بــا مســیرهای
پــر پیچوخــم ،جــای آنهــا را گرفتنــد .بــا ایــن اقــدام «وونــرف» یــا
«حیــاط مســکونی» 15بــا اراده ســاکنین شــهر دلــف و تمهیــدات
مهنــدس هلنــدی بــه نــام جوســت ویــل ( )Joost Vahlدر هلنــد
آغــاز شــد ()Van den Boomen, 2002؛ خیابانــی مســکونی کــه
در آن ،محیــط زندگــی بــر زیرســاختهای وســایل نقلیــه مســلط
خواهــد بــود .طبــق تصاویــر  2-7وونــرف درحالیکــه نیازهــای
ســاکنان را بهطــور کامــل تأمیــن میکنــد ،از طریــق تغییــر
فیزیکــی خیابــان ،فضایــی بــرای ماشــینها فراهــم میکنــد.
هــدف اصلــی وونــرف ،تغییــر شــیوه اســتفاده از خیابانهــا و
بهبــود کیفیــت زندگــی در خیابانهــای مســکونی بــا طراحــی
آنهــا بــرای مــردم ،و نــه فقــط بــرای ترافیــک اســت (Collarte,
.)2012 :4

مفاهیــم «ادغــام ترافیکــی» و «آرامســازی ترافیکــی» در زونهــای
اکولوژیــک بوکانــان ( )Ministry of Transport, 1963مطــرح
شــده بــود .برنامهریــزان آلمانــی و هلنــدی تفکــر بوکانــان را
بهعنــوان پــدر معنــوی آرامســازی ترافیــک ،در سیاســتهای
توســعه شــهری بــه کار بســتند .اندیش ـههای دیبویــر بــه عنــوان
مبــدع ایــن سیاسـتها در هلنــد ،بــه طــور کلــی ملهــم از تفکــرات
بوکانــان بودهاســت .دیبویــر در مناطــق کمدرآمــد شــهر دلــف
کــه بــا مشــکل کمبــود فضــا بــرای محــل بــازی کــودکان روبــرو
بودنــد ،بــرای رفــع تضــاد میــان فرهنــگ حضــور افــراد و اتومبیــل
در خیابــان ،مفهــوم باهمبودگــی بــوکان را توســعه داد و بــا
اســتفاده از طراحــی ویــژهای از بنبســت ،احســاس رانندگــی در
یــک بــاغ خصوصــی را بــه راننــدگان القــا و آنهــا را مجبــور بــه
توجــه و تعامــل بیشــتر بــا محیــط اطــراف کــرد و بــا مشــارکت
ســاکنان محــات ،شــکل عملــی بــه خــود گرفــت .بهطوریکــه
خیابانهــا بــا ادغــام فضــای عابریــن پیــاده و فضــای اتومبیلهــا
تبدیــل بــه ســطوح مشــترکی شــدند کــه بیشــتر تداعیکننــده
حیــاط خلوتــی بــرای فضــای محــات بــود .ایــن حــس توســط
کاشــت درختــان ،جانمایــی مبلمــان شــهری و حیــاط خلوتهــای
مقابــل منــازل مســکونی تشــدید شــد (.)Hass-Klau, 1990
طبــق دیــدگاه نظریهپــردازان شــهری ،وونــرف نمونــهای از یــک
خیابــان دموکراتیــک و زیس ـتپذیر بــوده کــه بــا رویکــرد نیمــه

وون ِرف | مینو قرهبگلو و فرناز خواجهسعید

تصاویر : 7-2اولویت مســیر پیاده ،دوچرخه و فضای بازی کودکان ،مارپیچ کردن معابر و جانمایی مبلمان و فضای ســبز محوطه در وونرف اولیه  ،دلف ،هلند.
مأخذwww.feedyeti.com/woonerven :

شــبکهای بــه فضــای مشــترک شــهری مینگــرد .بهطوریکــه
ن مــودن ( )Anne Vernex Moudonدر کتــاب «خیابانهــای
آ
16
عمومــی بــرای اســتفاده عمومــی » تئــوری خیابانهــای
دموکراتیــک را بیــان میکنــد؛ خیابانهایــی کــه طرفــدار
اتومبیلمــداری نیســتند ،امــا فضایــی را بــرای رســیدن بــه یــک
تعــادل منصفانــه بــا دیگــر کاربــران خیابــان ماننــد پیادههــا و
دوچرخهســوارها ایجــاد و ماننــد خیابانهــای زیســتپذیر
بــر ایمنــی و آســایش تأکیــد میکننــد .مــودن ،وونــرف را بــه
عنــوان نمونــه خیابــان دموکراتیــک موفــق بیــان میکنــد.
همچنیــن دونالــد اپلیــارد ( )1980در کتــاب «خیابانهــای
زیس ـتپذیر» ،مشــخصات وونــرف را اینگونــه بــه اختصــار بیــان
کــرده « :شــما میتوانیــد بــه راحتــی در هــر جایــی در عــرض
خیابــان وونــرف قــدم بزنیــد و کــودکان میتواننــد در هــر جایــی
آزادانــه بــازی کننــد .راننــدگان نبایــد مانــع حرکــت پیادههــا
شــوند و پیادههــا و کــودکان در حــال بــازی نیــز نبایــد مانــع
حرکــت ماشــینها شــوند .پــارک کــردن تنهــا در مکانهایــی
کــه حــرف  Pبــر روی زمیــن نوشــته شــده امکانپذیــر اســت»
( Moudon, 1991: 34بــه نقــل از فضائلــی و صدیــق.)33 :1392 ،
نهایتــاً الکســاندر ( )Christopher Alexanderدر کتــاب «شــهر
درخــت نیســت »17بــرای دســتیابی بــه شــکل صحیــح شــهر،
الگــوی ارتباطــات درختــی در شــهرهای طبیعــی و ارگانیــک و
همچنیــن الگــوی نیمهشــبکه در شــهرهای مصنــوع و طراحــی
شــده را بــا یکدیگــر مقایســه کــرده و معتقــد اســت وونــرف و
آرامســازی ترافیــک شــهری در خیابــان محلــی نمونـهای از همیــن

رویکــرد نیمهشــبکهای شــهر اســت کــه در آن ،خیابــان هــم بــه
عنــوان عنصــری ترافیکــی عمــل میکنــد و هــم بعــد اجتماعــی و
روانــی بــر آن قائــل اســت (الکســاندر.)6-5 :1393 ،

بعــد از ابــداع وونــرف ،طبــق تصاویــر  8و  9هلنــد در زمینــه
اجرایــی همچنــان پیشــتاز بــوده و در حــدود  ۷۰۰۰محلــه
مســکونی را پوشــش داده اســت ( )Hamilton-Baillie, 2001کــه
پــر اهمیتتریــن آنهــا دلــف و ریجــس ویــک در نزدیکــی هــاگ
هســتند ،کــه در هــر دو فضــای خیابــان بــه یــک فضــای اجتماعی
و ســرزنده تغییــر ماهیــت داده اســت ( .)Hass-Klau, 1990بعــدا ً
بــه مــوازات هلنــد ،در آلمــان ( ،)۱۹۷۶انگلســتان ( ،)۱۹۷۷ســوئد
و دانمــارک ( ،)۱۹۷۷فرانســه ( ،)۱۹۷۹ژاپــن ( )۱۹۷۹و ســوئیس
( )۱۹۸۲نیــز رویکــرد وونــرف در طراحــی خیابــان مــورد توجــه
واقــع شــد و حمایتهــای قانونــی ،سیاســی و اجرایــی را در
دســتگاه حکومتــی و محلــی بــه خــود اختصــاص داد (قاضیپــور،
 .)34 :1391بــا اجــرای وونــرف در ســایر نقــاط ،ایــن پدیــده بــا
اصطالحــات بعض ـاً متفــاوت همچــون «منطقــه آرام ترافیکــی»18
در آلمــان« ،خیابــان مشــترک »19در اســترالیا و آمریــکا و نیــز
«پهنــه خانگــی »20در انگلســتان شــناخته شــد .مفهــوم پهنــه
خانگــی از مفهــوم وونــرف در بریتانیــا در اواخــر دهه  1990بســط
یافــت .بــه گفتــه اپلیــارد و کاکــس ،21تفــاوت ظریفــی بیــن این دو
وجــود دارد  :یــک وونــرف در هلنــد بــر ایجــاد حــس مــکان تأکیــد
میکنــد ،درحالیکــه یــک پهنــه خانگــی در بریتانیــا بــر کاهــش
ترافیــک و کاهــش تصادفــات تمرکــز دارد .بــا ایــن حــال ،هــر دو
مفهــوم ،فضــای رســمی و غیررســمی را بــرای بــازی کــودکان و
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جســتار

تصاویر 8و : 9منظر شــهری وونرف در آمستردام ،هلند .مأخذ.Lusher, Seaman & Tsay, 2008: 14 & Gillies, 2009:13 :

فعالیتهــای اجتماعــی ترکیــب میکننــد (& Collarte, 2012 :4
.)Lusher., Seaman. & Tsay, 2008: 14

اصــول طراحــی فضــای مشــترک در منظــر
شــهری وونــرف

وونــرف بــا دادن حداکثــر ســرعت  30کیلومتــر بــر ســاعت بــرای
ماشــینها ،ارتبــاط همزیســتی و فضــای مشــترک خودروهــای
شــخصی و عابــران پیــاده را افزایــش میدهــد ،بهطوریکــه حــق
تقــدم را بــه عابــران پیــاده قائــل بــوده تــا خودروهــا بــه ســرعت
عابــران پیــاده حرکــت کننــد .تمــام عالئــم جــاده و چراغهــای
راهنمایــی را از بیــن بــرده و اختــاف ارتفــاع بین ســطح پیــادهروی
کنــاری و جــاده را منســوخ میکنــد .ایــن ایــده در مناطــق
مســکونی اعمــال میشــود ،لــذا مســیرها را بــدون طــرد اســتفاده
از ماشــینهای شــخصی ،بــه فضاهــای آزاد و حتــی زمینهــای
بــازی تبدیــل میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،بــا چنیــن رویکــردی
کاربــران ویلچــر دیگــر محــدود بــه مســیرهایدسترســی خطــی
نیســتند و میتواننــد هــر جــا کــه بخواهنــد حرکــت کننــد ،چــرا
کــه اختــاف ارتفــاع بیــن ســطح جــاده و پیادهروهــا از بیــن
رفتــه اســت ( .)Nalmpantis et al., 2017:452-453نیمکتهــا،
درختــان و باغچههــای مســیر ،در عمــل بــه عنــوان موانــع
حرکتــی اتومبیلهــا بــوده و در عیــن حــال منجــر بــه ارتقــای
مؤلفههــای زیباییشناســی خیابــان میشــوند (Appleyard,
 .)1980همیلتــون -بایلــی ( )Hamilton-Baillie, 2001: 5معتقــد
اســت «از بیــن بــردن قطعیــت ،ثبــات و وضــوح بــرای ترافیــک
ســواره ،مزایــای قابلتوجهــی داشــتهاســت» .هماننــد تصویــر،10
ایــن تغییــرات کــه همــراه بــا عالیــم آغــاز و پایــان یــک ناحیــه
وونــرف هســتند ،راننــدگان را از محیــط اطــراف خــود آگاه ســاخته
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تــا بــا احتیــاط بیشــتری در ایــن محلههــای مســکونی رانندگــی
کننــد (.)McBeath, 2009: 2

لــذا سیاســتهای بــه کار گرفتــه شــده در وونــرف دو هــدف
عمــده را دنبــال میکنــد  )1 :تأمیــن فرصتهــای مطلــوب بــرای
اســتفادهکنندگان از فضــا بــا اولویــت نیازهــای عابــران پیــاده،
لونقــل عمومــی و  )2احیــای
دوچرخهســواران و سیســتم حم 
عملکردهــای ســنتی فضاهــای شــهری در محــات مســکونی .ایــن
اهــداف در ســه بعــد مفهومــی قابــل دســتهبندی هســتند )1 :
فضــای محــات بایــد امــن بــوده و امــکان حضــور بالواســطه افــراد
را تضمیــن نمایــد؛  )2محــات بایســتی امــکان تحــرک و جابجایی
آزادانــه افــراد را در فضــا فراهــم آورد کــه در مــورد کــودکان و
افــراد ســالخورده و کمتــوان جســمی حرکتــی ایــن مــورد نمــود
مضاعفــی مییابــد و  )3فضــای محلــه بایــد جذابیــت و مطلوبیــت
بصــری و محیطــی را بــرای افــراد تأمیــن کنــد کــه در آنهــا رغبــت
حضــور در فضــای عمومــی خیابــان ایجــاد شــود کــه منجــر بــه
ن میشــود
ارتقــای حــس تعلــق محیطــی و ایجــاد حــس مــکا 
(قاضیپــور.)31 :1391 ،

تصویر : 10عالئم ورودی و خروجی وونرف در هلند  :عالیم انســانها بزرگتر
از ماشینها .مأخذ.Heydecker & Robertson, 2009: 38 :

وون ِرف | مینو قرهبگلو و فرناز خواجهسعید
طبــق تصویــر  ،11پنــج ويژگــي ذیــل در طراحــی منظــر اكثــر
وونرفهــا وجــود دارد (كاشــاني جــو و مفیــدی شــمیرانی:1388 ،
:)10-9

 .1ايجــاد دروازههــای مشــخص تــا هويــت محلــه را تقويــت كــرده
و بــه راننــدگان نشــان دهــد آنــان مهمانانــي در محلــه هســتند.
 .2اضافــه کــردن منحنيهايــي بــه خطــوط عبــوري تــا بــه
صــورت عمــدي خــط ديــد راننــده را بشــكند.

 .3اســتفاده از عناصــري ماننــد نيمكتهــا ،تجهيــزات بــازي،
میلههــا و پوشــش گياهــي كــه هــدف دوگانــه كاهــش ســرعت
ترافيــك و ايجــاد تســهيالت محيــط پيادهمدارتــر را بــراي
ســاكنان فراهــم کنــد.

 .4بازداشــتن راننــدگان از حركــت بــا ســرعت از طريــق حــذف
جــداول خيابانــي ممتــد و هدايــت آنــان بــا ميلههــا ،مبلمــان
خيابانــي ،درختــان و کفســازیهای متفــاوت.

 .5فراهــم کــردن پاركينــگ بــرای ســاکنین محلــه ضــروري اســت،
امــا بــا فضاهــاي متنــاوب ،بهطــوری کــه خيابــان طــوري شــروع
نشــود كــه احســاس محوطــه پاركينــگ را ايجــاد کنــد.

تحقیقــات در زمینــه مطالعــات مــوردی مختلــف وونــرف در
اروپــا نشــان داده اســت کــه وونرفهــا تأثیــر مثبتــی بــر محیــط
خیابــان و نیــز زندگــی ســاکنان داشــتهاند ماننــد (Biddulph,
:)2012: 214-217
• کاهــش ســرعت رانندگــی و افزایــش ســطح ایمنــی در محــات
مســکونی تــا  30کیلومتــر بــر ســاعت

• فراهــم کــردن موقعیتهــای اســتفاده بهینــه از فضــا بــه
خصــوص بــرای فعالیــت و بــازی کــودکان

• افزایــش اجتماعپذیــری و فعالیتهــا بــا مانــدن طوالنیتــر در
فضــا و ارتباطــات کالمــی بیشــتری

• ایجــاد خیابانــی جذابتــر بــا جانمایــی مناطــق بــازی بزرگتــر
بــرای کــودکان و نیــز بهبــود مؤلفههــای زیس ـتمحیطی
• افزایش نظارت طبیعی و جلوگیری از جرم و جنایت

• فعــال کــردن افــراد مســن و دیگــران بــا تحــرک محــدود بــرای
داشــتن دسترســی بهتــر و جابجایــی در محیــط خیابانــی خــود

• بهبــود کیفیــت محیطــی خیابانهــای شــهری و کمــک بــه
افزایــش تقاضــا بــرای زندگــی شــهری

• تشــویق افــراد بــه پیــادهروی یــا دوچرخهســواری در مناطــق
محلــی.

واکاوی ابعاد منظر شهری در ونروف

منظــر شــهری در وونــرف ،بــه عنــوان پدیــدهای عینی-ذهنــی،
بــه جهــت تســهیل بررســی در ایــن پژوهــش ،طبــق جــدول ،2

تصویر : 11نمونهای از یک خیابان قبل (چپ) و بعد از (راســت) تبدیل به یک
وونرف .مأخذ.Chasan, ND :

بــه انتــزاع در ســه مؤلفــه کالبدی-عملکــردی ،زیباشــناختی و
هویتــی -مکانــی ذیــل دســتهبندی شــد:

 .1مؤلفــه کالبدی-عملکــردی  :منظــر شــهری از نحــوه ترکیــب
محیــط انسانســاخت بــا محیــط طبیعــی بــر اســاس فعالیتهــای
انســانی در شــهر حاصــل میشــود (تقوایــی.)1391 ،
 .2مؤلفــه زیباشــناختی  :مجمــوع ســطوح «حســی ،فرمــال
و نمادیــن» در یــک تجربــه زیباییشــناختی توســط انســان
تجربــه شــده و درصورتیکــه ســاختار بــا بهرهگیــری از کلیــهی
ابزارهــای محیطــی «فــرم ،عملکــرد و معنــا» تجربیــات حســی،
ادراکــی و نمادیــن لذتبخشــی را بــرای فــرد تداعــی کنــد ،بــه
لــذت زیباییشــناختی ختــم میشــوند (پاکــزاد و ســاکی:1393 ،
.)13

 .3مؤلفــه معنایــی -مکانــی  :مــکان ،ســاختار ذهنــی تجربــه
زمانــی -فضایــی اســت کــه فــرد از طریــق ادراک و شــناخت
محیــط و بــا نســبت دادن معانــی بــه صحنههــا بــه آن دســت
مییابــد (ماتــاک.)1379 ،

نتیجهگیری

ابعــاد منظــر شــهری اجمــاالً در ســه مؤلفــه کالبدی-عملکــردی،
زیباشــناختی و معنایــی -مکانــی قابــل تفکیــک اســت کــه
طبــق نتایــج پژوهــش ،مؤلفههــای کالبدی-عملکــردی وونــرف
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جســتار
بــا بهرهگیــری از راهکارهــای طراحــی کالبــدی منظــر کــه
شــامل عناصــر طبیعــی (پوشــش گیاهــی و آب) و مصنــوع
منظــر (مبلمــان ،کفســازی ،آثــار هنــری حجمــی) میشــود،
موجــب بهبــود مؤلفههــای زیســتمحیطی و ارتقــای کیفیــت
منظــر شــهری آن میشــود .از طرفــی بــا فراهــم کــردن امکانــات
بــرای طراحــی مشــارکتی ســاکنان و افزایــش فعالیــت اجتماعــی
و نظــارت طبیعــی آنهــا ،محلــهای بــا امنیــت بــاال و بــهدور از
جــرم و جنایــت ایجــاد کــرده و جذابیــت محیطــی جهــت حضــور
فعــال و حرکــت آزادانــه تمــام افــراد پیــاده ،ســالخورده ،کاربــران
ویلچــر و دوچرخهســواران در فضــا را فراهــم مــیآورد .اختــاط
عملکردهــای مختلــف در کنــار اختصــاص فضایــی محــدود بــرای
تــردد آرام و پــارک خودروهــای ســاکنین ،موقعیتهــای اســتفاده
بهینــه از فضــا را بــه خصــوص بــرای فعالیــت و بــازی امن کــودکان
تأمیــن کــرده و حــس تعلــق خاطــر ســاکنان افزایــش مییابــد.
مؤلفههــای زیباشــناختی وونــرف متشــکل از عناصــر فرمی ،حســی
و نمادیــن منظــر ،بــا تنــوع فــرم مســیر حرکتــی و ترکیبــات رنگ،

مصالــح و عالیــم کفپوشهــا ،از یکســو منجــر بــه آرامســازی
ترافیــک تــا ســرعت 30کیلومتــر بــر ســاعت و نتیجتــاً افزایــش
ســطح ایمنــی در محــات مســکونی شــده و از ســویی بــا تلفیــق
محرکهــای حســی در ادراک محیطــی و اســتفاده نمادیــن از
عناصــر بومــی منظــر ،منجــر بــه ارتقــای حــس زیباییشــناختی
محیطــی و لــذت بــردن ســاکنان از حیاطهــای شــخصی خــود
میشــود.
نهایتــاً مؤلفههــای هویتــی -مکانــی منظــر از طریــق معرفــی
عناصــر عینــی (نشــانههای عناصــر شــاخص بصــری) ،ذهنــی
(ویژگیهــای اجتماعــی و مشــخصههای یادمانــی) و نیــز
معانــی عینی-ذهنــی ،منجــر بــه تشــویق افــراد بــه پیــادهروی یــا
دوچرخهســواری در مناطــق محلــی ،احیــای عملکردهــای ســنتی،
افزایــش امنیــت ،ســرزندگی و تعامــات اجتماعــی و ایجــاد حــس
ن بــرای تمامــی اقشــار ســاکن میشــود .لــذا خیابــان زندگــی،
مــکا 
بــه عنــوان فضایــی اشــتراکی در محلــه پیادهمــدار دموکراتیــک و
زیســتپذیر ،از طریــق وونــرف بــرای ســاکنان تحقــق مییابــد.

جدول : 2مؤلفهها و عناصر منظر شهری در وونرف .مأخذ  :نگارندگان .مأخذ تصاویر .Heydecker: 2009 & Nalmpantis et.al., 2017: 455-456 & Schepel, 2005 :

مؤلفه

عناصر منظر
عناصر طبیعی

پوشش
گیاهی و
درختکاری
آب

مؤلفهها و عناصر وونرف در محالت مسکونی
تنوع پوشش گیاهی در باغچههای کنار بازی کودکان و نیمکتها

حفاظت و کاشت درختان به عنوان فضای سبز و موانع حرکتی سواره در خیابان

گلدانها به عنوان عناصر فضایی و موانع حرکتی

ممانعت از ایجاد محدودیت دید توسط عناصر عمودی مانند گلدانها و درختچهها

راهکارهای جمعآوری آبهای سطحی بدون برجستگی در سطح خیابان
نیمكتها ،تجهيزات بازي ،ميلهها و پوشش گياهي با هدف دوگانه كاهش سرعت و ایجاد محيطی
پيادهمدارتر

نیمکتها برای استراحت بزرگساالن و مراقبت از کودکان در حال بازی (خیابان برای زندگی)

نورپردازی منظر با اولویت پیاده برای ایجاد حس خانگی محله در ورودی خانهها ،گوشههای دنج و موانع
امکان برپایی آالچیق و غرفه موقت فروش محصوالت

ممانعت از پارک ممتد خطی ماشینها در کناره خیابان(پارک در محلهای ایمن و بدون مانع حرکتی)
عناصر مصنوع

کالبدی -عملکردی

مبلمان

حذف جداول خياباني ممتد و هدايت مسیر با ميلهها ،مبلمان خياباني ،درختان و کفسازیها

عدم استفاده از آسفالت و کفپوش نمودن کل مسیر با سنگفرشهای رنگی معرف حوزههای عملکردی

کفسازی

راهکارهای کاهش سرعت در موارد تغییر ناگهانی سطح تقاطع و پلها ،تغییر ناگهانی جهت حرکت
و وجود مسیرهای کمعرض برای هشدار رانندگان با هدف «رفتار ماشینها در خیابان زندگی مانند
مهمان»
تنوع در رنگ و طرح کفسازی و تجربه فضاهای حرکتی بهواسطه عناصر بصری

حکاکی نام محله درکف و دیواره محدوده ورودی به محله

تأکید به فضاهای با ترکم جمعیتی باال همچون تقاطع ،مسیرهای چرخشی و ورودی ساختمانهای مهم

اجتناب از تفکیک مسیر به دو راه جداگانه پیاده و سواره با همسطح سازی کف کل عرض معبر
هنرخیابانی،
مجسمه و...
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تعلق خاطر ساکنین به فضاهای شخصیشده با عناصر کفسازی و مبلمان دستساختکودکان و
اهالی
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تصاویر وونرف

وون ِرف | مینو قرهبگلو و فرناز خواجهسعید
مؤلفه

عناصر منظر

تصاویر وونرف

مؤلفهها و عناصر وونرف در محالت مسکونی
فضای امن بازی کودکان ،بخشی از فضای روباز نشیمن خانه با شخصیت منحصربهفرد هر خانه در محوطه

الزام به جانمایی فضاهایی برای پارک و بستن دوچرخه

فضای اشغالی کم پارک دوچرخه (فضای پارک هر ماشین  12برابر فضای پارک دوچرخه)

کالبدی -عملکردی

تخصیص فضاهایی محدود و مشخص در کف برای پارکینگ اهالی محله کنار خانه

فعالیت و عملکرد

پیادهروی خوشایند برای عابران پیاده بهخصوص معلولین در کنارهروی همسطح خیابان

تنوع عناصر مبلمان :مبلمان حرکتی ،نشستن ،نورپردازی ،پارک دوچرخه ،حفاظ فضای سبز ،حایل
زمین بازی
حداقل تابلوهای راهنمای بر هم زننده نظم در خیابان ،همچون فضای زیست خانه

اختالط و همنشینی عملکردهای مختلف و ارتقای تعامالت اجتماعی و تعلق خاطر بین واحدهای
همسایگی تجاری(فروشگاه ،کافه ،رستوران و  )..و خانههای مسکونی کنار هم
وونرف صرفاً حامل ترافیک درون محلهای بین مبدأ و مقصد خاص آن محدوده و حذف ترافیک مازاد
تنوع و ریتم چرخش مسیرهای حرکتی عابر سواره

تنوع ترکیبات رنگی سنگفرش کفپوش محلهای
فرمی

تفکیک مسیر پیاده و سواره از طریق عناصر مبلمان و موانع منظر (تیر و بوالرد)

روشهای آرامسازی ترافیک در پنج سطح  )1روشهای کنترل حجم ترافیک)2 ،کنترل سرعت توسط
تغییرات قائم در سطح راه)3 ،کنترل سرعت توسط تغییرات افقی در سطح راه )4 ،باریک سازی مسیر و )5
روشهای ترکیبی
ایمنی و سرعت کم وسایل نقلیه به علت تنوع و غیر قابل پیشبین بودن مسیر برای کاهش آلودگی
صوتی در محله

ادراکی -زیباشناختی

حس دلبستگی به محله با استشمام رایحه گیاهان بومی و دستکاشت اهالی

حس امنیت عابران پیاده میانسال ،معلول و کودک با برقراری قانون سرعت  30در محله برای خودروها

حسی

ایجاد سطوح متنوع کفسازی برای تفکیک مسیر سواره ،پیاده ،نابینایان و فضای بازی کودک

عبور پیادهها در خیابانهای عریض از روی سنگفرشهای رنگی و قرمز
تنوع مصالح و عناصر ،معرف تنوع عملکرد فضا برای اهالی
تلفیق حواس در ادراک محیطی وونرف

استفاده از عالیم گرافیکی کودکان محله به صورت برجسته در سطوح کف

اولويت قانوني عابرين پياده و دوچرخهسواران بر رانندگان وسايل نقليه موتوری
نمادین

لذت و تعلق خاطر ساکنان بر حیاطهای شخصی(وونرف) در محله با مبلمان ،گلکاری ،یادمانها و بناهای
عمومی طراحی شده خود ساکنان محله
جذابیت فضای خیابان با تجمیع عملکردهای متنوع در یک کفسازی هماهنگ

عدم نیاز به تابلوهای و عالیم بزرگ و جداکننده فضای خیابان برای هشدار رانندگان
تابلوهای نوشتاری و ترسیمی شروع و پایان منطقه وونرف،سرعت  30و پهنه امن خانگی

معنایی -مکانی

عناصر عینی

نمادها و
نشانهها

تابلوهای نام محله کفسازی و دیوارها
ورودي و خروجی شاخص یک پهنه وونرف با نشانه ترافیکی مشخص :عالیم انسانها بزرگتر از ماشینها
تابلوهای هشدار با فاصله  50متر از هم در بخش حرکت وسایل نقلیه برای کاهش سرعت خودروها

ت آبی وونرف نمایش داده شود.
در طول مسیر ،کلمه  woonerfباید همراه با عالم 
عناصر
شاخص
بصری

عناصر ذهنی

ویژگیهای
فرهنگی و
اجتماعی
مکان

کاشت درختان شاخص به عنوان راهنمای مسیر و تلطیف آبوهوای محیطی

به کارگیری تیرکها و موانع مسیر حرکتی به عنوان شاخص مسیر و کاهنده سرعت

جذابیت حیاط خانگی برای حضور و بازی کوکان با وجود نشانههای آبروی ممتد و همسطح مسیر
شاخص بودن نواحی بازی کودکان برای تمایز از نواحی عبور وسایل نقلیه با شعار «خیابان برای زندگی»

تشویق ساکنان محله به طراحی مشارکتی فضای زیستپذیر خانههایشان در محوطه با الحاق عناصر
فضای سبز ،نیمکت،گودال شنی یا تراس
مدیریت موقت خیابان توسط گروهها و تشکلهای محلی

جذابیت ،امنیت و سرزندگی حاصل از تعامل ردههای مختلف سنی(کودکان ،بزرگساالن و افراد مسن) در محله

استقالل پیادهها درحرکت (خصوصاً آزادی کودکان در بازی محلهای بدون نظارت چشمی و پیوسته بزرگساالن)

ارتقای تعامالت اجتماعی ساکنان در فضای مشترک حیاطهای خانگی
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جســتار
مؤلفه

عناصر منظر
عناصر ذهنی

مشخص ه
یادمانی

مؤلفهها و عناصر وونرف در محالت مسکونی

تصاویر وونرف

تأکید نمادین بر ساختمان مدرسه با تعریض محوطه پیاده و دوچرخه جلوی مدرسه و کاهش سرعت
ماشینها

حفاظت از بناها و ارزشهای محلی و هویتی

استفاده از عناصر و مصالح بومی منطبق بر سنتهای محلی

فضای
اشتراکی
عناصر مصنوع

معنایی -مکانی

پرهیز از طرحهای تزیینی وارداتی و زودگذر

خیابان

وونرف :فضای اشتراکی پیاده(کودک،کهنسال و معلول حرکتی) و سواره (ماشین و دوچرخه) در محله مسکونی
وونرف جزیی از شبکه بزرگ شهر پیادهمدار و زیستپذیر در یک محله

دموکراتیک افزایش امنیت ،سرزندگی و تعامالت اجتماعی در فضای مشترک پیاده ،دوچرخه و سواره
خیابان
زیستپذیر

محله دوستدار کودک با تأمین فضای امن بازی کودکان

خیابان
پیادهمدار

رویکرد نیمه شبکهای و پیچیده به شهر :خیابان هم به عنوان عنصری ترافیکی و هم با بعد اجتماعی و روانی

ایجاد فضایی دموکراتیک با همنشینی آزادانه و امن فعالیتها و کاربران مختلف در کنار یکدیگر

پینوشت
woonerf (pl. woonerven( .1

living street .11

 .2رجــوع شــود بــه :تقوائــی1391 ،؛ مؤیــدی ،علــی نــژاد و نوایــی172 :1392 ،
و کریمیمشــاور ،ســجادزاده و وحــدت.8-5 :1394 ،

Livable streets .12
The ‘rebirth’ of shared space .13

Automobile-Oriented .3

living yard .14

Traffic-Free Zone, Car-free Zone, Auto-Resticted Zone .4

residential yard .15

Pedestrain-Oriented .5

Public Street for Public Use .16

Shared space .6

A city is not a tree .17

naked streets .7

Verkehrsberuhigter Bereich .18

Hans Monderman .8

shared street .19

Ben Hamilton–Baillie .9

home zone .20

Life Between Buildings .10

Appleyard and Cox .21

فهرستمنابع
• پاکــزاد ،جهانشــاه و ســاکی ،الهــه .)1393( .تجربــهی زیباییشــناختی
محیطــی .نشــریه هنرهــای زیبــا.5-14 : )3(19 ،

• تقوایــی ،ســید حســن .)1391( .معمــاری منظــر درآمــدی بــر تعریفهــا و
مبانــی نظــری .تهــران  :دانشــگاه شــهید بهشــتی.
• حقــی ،محمدرضــا؛ ایــزدی ،محمــد ســعید و مولــوی ،ابراهیــم.)1393( .
ارزیابــی و مقایســه دو سیاســت پیــاد هراهســازی و پیادهمــداری در مراکــز
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• فضائلــی ،مرضیــه و صدیــق ،مرتضــی .)1392( .طراحــی شــهری خیابانهــا:
الگوهــا و نظریههــا .تهــران  :ســروش دانــش.
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.)1394( . ســلمان، حســن و وحــدت، مهــرداد؛ ســجادزاده،• کریمــی مشــاور
ســنجش اولویتهــای خوانــش منظــر فضاهــای شــهری از دیــدگاه شــهروندان
: )37(12 ، مجلــه بــاغ نظــر.) میدانهــای شــهری همــدان: (نمونــه مــوردی
.3-14
 فرنــاز فرشــاد:  ترجمــه. شــهر درخــت نیســت.)1390( . کریســتوفر،• الکســاندر
. آرمانشــهر: تهــران.و شــمین گلــرخ
 حوزه:  تهــران. آشــنایی بــا طراحــی محیــط و منظــر.)1379( . جــان،• ماتــاک
.معاونــت خدمــات شــهری ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز شــهر تهــران
 مفهــوم منظــر بــا تأکیــد بــر.)1396( . ســید امیــر، امیــن و منصــوری،• ماهــان
.17-28 : )47(14 ، مجلــه بــاغ نظــر.نظــر صاحبنظــران رشــتههای مختلــف
 ارزيابــي قابليتهــاي.)1394( . ناصــر، حســين و امينيــان،• محمدپــور زرنــدي
بازآفرينــي پيادهراههــاي گردشــگري از منظــر توســعه پايــدار شــهري (مطالعــه
، فصلنامــه اقتصــاد و مديريــت شــهري.) خــرداد تهــران15  خيابــان:مــوردي
.4-9 : )11(
گامــی، افزایــش قابلیــت پیادهمداری.)1385( . ســیدمحمدمهدی،• معینــی
.5-16 : )27( 27 ، مجلــه هنرهــای زیبــا.بــه ســوی شــهری انســانیتر
 بررســی تاریخــی، چیســتی منظــر شــهری.)1389( . ســید امیــر،• منصــوری
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