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ووِنرف1؛
 مؤلفه های منظر شهری در خیابان برای زندگی

منظر شهری
ــط  ــان از محی ــطه ادراکم ــه واس ــه ب ــت ک ــده ای اس ــر پدی منظ
و تفســیر ذهــن، توأمــان حاصــل می شــود؛ در واقــع منظــر، 
پدیــده ای اســت عینی-ذهنــی کــه گاه بــه جهــت تســهیل بررســی 
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ــک  ــی تفکی ــی و ذهن ــاد عین ــه ابع ــزاع ب ــه انت ــه آن و ب و مطالع
می شــود )ماهــان و منصــوری، 139۶: 2۶(. منظــر شــهری دانــش 
ــول  ــه در ط ــت ک ــهروندانی اس ــزد ش ــهر ن ــوم ش ــناخت مفه ش
تاریــخ در آن محیــط زیســته و بــا کالبدهــای طبیعــی و مصنوعــی 
محیــط ارتباطــی معنایــی تولیــد کرده انــد کــه در تــداوم حیــات 
معقــول آنهــا نقــش اساســی دارد. اگرچــه منظــر شــهر بــر اســاس 
اصالــت بعــد معنایــی شــهر پدیــد آمــده؛ امــا کارکردهــا و کالبــد 
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ــه  ــردم، ب ــه و م ــایل نقلی ــی وس ــدف یکپارچگ ــا ه ــترک ب ــای مش ــوری، فض ــث پیاده مح ــده | در مبح چکی
عنــوان رویکــردی انســان- محــور در طراحــی خیابان هــای 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 محلــه ای امــن و ســرزنده و بــا اعمــال 
ــران  ــی، ارتبــاط هم زیســتی خودروهــای شــخصی و عاب ــرای ماشــین های عبــوری محل محدودیــت ســرعت ب
پیــاده را افزایــش داده، به طوری کــه حــق تقــدم را بــرای عابــران پیــاده قائــل بــوده تــا امــکان حضــور و حرکــت 
آزادانــه تمــام افــراد پیــاده، بــه خصــوص افــراد ســالخورده و کم تــوان جســمی- حرکتــی در فضــا را  فراهــم آورد 

و محــدوده ای امــن بــرای بــازی کــودکان در محلــه تأمیــن  کنــد. 
وونــرف بــه عنــوان بخشــی از منظــر شــهری در مقیــاس محلــه، متشــکل از مؤلفه هــای کالبــدی- عملکــردی، 
زیباشــناختی و معنایــی- مکانــی منظــر اســت و از نحــوه ترکیــب محیــط انسان ســاخت بــا محیــط طبیعــی 
ــر اســاس فعالیت هــای انســانی حاصــل می شــود، کــه از طریــق انطبــاق نیازهــای ارگونومیــک، شــخصیتی،  ب
اجتماعــی و فرهنگــی مــردم در یــک محلــه ویــژه و بهره گیــری از کلیــه ی ابزارهــای محیطــی »فــرم، عملکــرد 
ــم آورده  ــاکنان محــل فراه ــرای س ــی و شــناختی لذت بخــش ب ــات حســی، ادراک ــد تجربی ــا«،  می توان و معن
و مجمــوع ســطوح »حســی، فرمــال و نمادیــن« در یــک تجربــه  زیبایی شــناختی بــا محوریــت انســان و عابــر 
پیــاده، بــه لــذت زیبایی شــناختی ختــم  می شــود. نهایتــاً منظــر شــهری وونــرف بــه عنــوان پدیــده ای عینــی-
ذهنــی، بــا ارتقــای ســرزندگی، افزایــش تعامــالت اجتماعــی و القــای حــس مــکان  در فضــای ادغــام شــده پیاده، 
دوچرخــه و ســواره بــه عنــوان فضــای اشــتراکی محلــه پیاده مــدار دموکراتیــک و زیســت پذیر مطــرح می شــود 

کــه تداعــی خیابــان زندگــی بــرای ســاکنین خواهــد بــود. 

واژگان کلیدی |  وونرف، فضای مشترک، خیابان برای زندگی، منظر شهری.
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وونِرف | مینو قره بگلو و فرناز خواجه سعید

ــوری،  ــت )منص ــهر اس ــر ش ــت منظ ــرل و هدای ــزار کنت ــهر اب ش
ــات  ــع ادبی ــا بررســی جام ــن اســاس، ب ــر همی 1389: 32-33(. ب
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 

می شــود2. دســته بندی 

پیشــینه پیاده محــوری خیابان هــا در منظــر 
ــهری ش

بــا  مي تــوان  را  شــهر   )1961( جیکوبــز  جیــن  اعتقــاد  بــه 
خیابان هایــش شــناخت. گهــل )1987( بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد 
ــر فعالیت هــاي  کــه بهبــود کیفیــت فضاهــاي عمومــي شــهري، ب
روزمــره و اجتماعــي شــهروندان، تأثیــر مســتقیم دارد و ایــن تأثیــر 
ــر پیاده راهــي یافــت. فصــل مشــترک تمامــي  ــوان در معاب را مي ت
ــتري در  ــق پیاده گس ــاي موف ــراي طرح ه ــی اج ــارب بین الملل تج
مراکــز شــهري، اولویــت دادن بــه حضــور پررنــگ نقــش انســان ها 
ــر  ــاي شــهري و حداکث ــاي فضاه ــدف احی ــا ه ــاده ب ــران پی و عاب
ــاز  ــورد نی ــاي م ــازي فض ــا و حداقل س ــاي پیاده راه ه ــردن فض ک
ــالت  ــش تعام ــث افزای ــه باع ــه در نتیج ــت ک ــه اس ــایل نقلی وس
ــي  ــاي پیرامون ــاني محیط ه ــاي انس ــت جنبه ه ــي و تقوی اجتماع
و افزایــش کیفیــت فضاهــاي مطلــوب پایــدار شــهري شــده اســت 

ــان، 1394: 8-7(.  ــدي و امینی ــور زرن )محمدپ
در ســال های اخیــر دو نظریــه »اتومبیــل- محــور3« بــودن 
ــای  ــا مکان ه ــک ی ــدون ترافی ــا ب ــین ی ــدون ماش ــدوده ب و »مح
ــهرها  ــر ش ــزی منظ ــوری4« در برنامه ری ــک موت ــر ترافی ــته ب بس
ــا هــدف  ــی ب ــروزه رویکــرد جهان ــا ام ــورد توجــه بوده اســت، ام م
ــین و  ــن ماش ــادل بی ــا »تع ــهرها ی ــودن ش ــور۵« ب ــان- مح »انس
ــردد  ــت از ت ــه حمای ــت ک ــداری اس ــت پای ــاده« در جه ــر پی عاب
عابــر پیــاده بــا تقســیم بندی ســطوح شــهری بــه پیــاده و ســواره 
را تأکیــد دارد )معینــی، 138۵: 10(. بــر همیــن اســاس تحــوالت 
ــان  ــا زم ــه 1940 ت ــاده راه از ده ــوص پی ــی در خص ــری جهان فک

ــت. ــده اس ــان ش ــدول 1 بی ــر در ج حاض

ــه و  ــایل نقلی ــی وس ــترک : یکپارچگ ــای مش فض
ــان  ــردم در خیاب م

فضــای مشــترک۶، مفهــوم طراحــی شــهری و مهندســی ترافیــک 
ــون  ــی همچ ــنتی خیابان ــر س ــذف عناص ــق ح ــه از طری ــت ک اس
عالئــم، چراغ هــای راهنمایــی، موانــع پیاده هــا، نشــانه گذاری 
و جــداول جاده هــا، منجــر بــه ادغــام عابــران، خودروهــا و 
ــن  ــود. ای ــترک می ش ــی مش ــاده ای در فضای ــران ج ــر کارب دیگ
تخلیــه مبلمــان خیابــان، منجــر بــه مفهومــی جایگزیــن بــه نــام 
»خیابان هــای عریــان7« می شــود. فضــای مشــترک در پــی احیــای 
قلمــروی عمومــی از تســلط خــودرو و دســتیابی بــه تعــادل بهتــر 
 )Gillies, 2009: 1( .ــت ــی اس ــی و حرکت ــای اجتماع ــن نقش ه بی
ــر از  ــوان بخشــی جدایی ناپذی ــه عن ــده در فضــای مشــترک ب رانن
بافــت اجتماعــی و فرهنگــی در نظــر گرفتــه می شــود. ســپس رفتار 
)هماننــد ســرعت(، توســط هنجارهــای روزمــره کنتــرل می شــود. 
ــن  ــان8 و ب ــس موندرم ــد هان ــرادی مانن ــط اف ــرد توس ــن رویک ای
 Heydecker & Robertson,( ــت ــعه یاف ــی9 توس ــون- بایل همیلت

.)2009: 39-40

ــران  ــام کارب ــه تم ــن اســت ک اصــل اساســی فضــای مشــترک ای
جــاده، بــه جــای تفکیــک،  بایــد یکپارچــه با هــم ادغــام شــوند و 
هــر کــدام دارای حــق مســاوی از جــاده باشــند. طبــق تصویــر1، 

- خیابان ها و فضاهای ویژه عابر پیاده برای نخستین بار در شهرهای اروپادهه 1940
- نخستین تجربه آزمایشی در ایجاد منطقه بی ترافیک در شهرهای روتردام و استکهلم

- محدود کردن ترافیک و ایجاد ناحیه پیاده در تمام اروپا دهه 1950
- ممنوعیت ورود اتومبیل به نواحی تاریخی و تجاری در اکثر شهرهای اروپا، احیای فضاهای عمومی، ایجاد خیابان های پیاده

- ایجاد فضاهای پیاده محور در نقاط مختلف دنیا مانند ایاالت متحده، در اروپا در کشورهای آلمان، انگلستان، هلند دهه 1960 تاکنون

جــدول1 : تحــوالت فکری جهان در خصوص پیاده راه. مأخذ : Rafieyan, Sedighi & Pour Mohammadi, 2011 : 41؛ حقی، ایزدی و مولوی، 1393: 18.

تصویر1 : طبقه بندی یان گهل از روابط میان وسایل نقلیه و مردم.
.Gehl, 1987 :مأخذ
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ارائه شــده یان گهــل )Jan Gehl(، در کتــاب »زندگــی  مــدل 
ــن  ــاط بی ــی ارتب ــوص گونه شناس ــاختمان ها10« در خص ــن س بی
 Gillies,( عابــران و وســایل نقلیــه در محیــط شــهری، مؤثــر اســت
2009:14(. ایــن مــدل طیفــی متشــکل از چهــار بخــش اســت. در 
یــک ســوی ایــن طیــف، شــهری اســت کــه در آن، ترافیــک ســواره 
ــر،  ــای دیگ ــس. در انته ــد لس آنجل ــلط دارد، مانن ــط تس ــر محی ب
شــهری ماننــد ونیــز وجــود دارد کــه وســایل  نقلیــه موتــوری را 
کامــاًل نادیــده می گیــرد. بیــن ایــن دو نقطــه، دو رویکــرد مــوازی، 
ــدل،  ــن م ــد. در ای ــام را نشــان می دهن ــک و ادغ تضــادی از تفکی
گهــل شــهر رادبــرن )Radburn( و هاتــن )Houten(؛ )شــهرهای 
ــد  ــان می  ده ــی نش ــه  ای از مکان های ــوان نمون ــه عن ــدی( را ب هلن
کــه ترافیــک ســواره از عابــران پیــاده بــا زیرســاخت مجــزا بــرای 
 .)Hamilton-Baillie, 2005( ــت ــده اس ــدا ش ــم ج ــک از ه هری
ــه  ــهری ب ــر ش ــان منظ ــد، طراح ــه ش ــاًل گفت ــه قب ــور ک همان ط
طــور کلــی از دهــه 19۵0 از ایــن مــدل پیــروی کرده انــد. مــدل 
ــه و  ــایل نقلی ــه در آن، وس ــت ک ــی اس ــردی ادغام ــوم، رویک س
ــه  ــا وســایل نقلی ــد، ام ــه اشــتراک می گذارن ــان را ب ــران، خیاب عاب
مســلط بــر خیابــان نیســتند کــه ایــن مــدل، در فضــای مشــترک 
طرح هــای  و  وونــرف  خیابان هــای  نمونــه  می یابــد.  تجســم 
هانــس موندرمــان )Hans Monderman( در شــهرهای دلــف 
ــی و  ــدی(، از اصــول خوانای ــورگ )شــهرهای هلن )Delft( و کالمب
زمینــه محلــی بــرای تأثیرگــذاری بــر رفتــار تمــام کاربــران فضــا 

 .)Gillies, 2009:15( بهره می برند

وونرف و تئوری فضای مشترک
»وونــرف« یــا معــادل فارســی »خیابــان بــرای زندگــی11« اولیــن 
ــان  ــهری و مهندس ــان ش ــه طراح ــت ک ــدی اس ــای هلن خیابان ه
ترافیــک بــه همــراه ســاکنین، بــه عنــوان راهــی بــرای دســتیابی 
 .)Bach, 2005( ــد ــدا کردن ــت پذیر12« پی ــای زیس ــه »خیابان ه ب
وونــرف اساســاً یــک جنبــش اجتماعــی اســت، حرکتــی در 
راســتای حــذف حاکمیــت اتومبیــل در فضاهــای شــهری و احقــاق 
Hass-( ــهری ــی ش ــای عموم ــانی در فضاه ــردی و انس ــوق ف حق

Klau, 1990( کــه بــه دنبــال هماهنگــی عابــران پیــاده، دوچرخــه 
و وســایل نقلیــه اســت )Nalmpantis et al., 2017: 454( و بــر 
ــه همــه  ــان ب ــه کوچــه و خیاب ــرض اســتوار اســت ک ــن پیش ف ای
ــاد اجتماعــی موجــب  ــک نه ــوان ی ــه عن ــق دارد و ب ســاکنان تعل
ــرای همــه  ــی ســازنده ب ــای اجتماع ــالت و کارکرده ــای تعام ارتق
 Pressman, 1987: 42;( ســاکنان خصوصــاً کــودکان می شــود
Abu-Ghazzeh, 1998: 800-803 بــه نقــل از قــره بگلــو، عینی فــر 
ــرف  ــزدی، 1392: 72(. از ســویی، اصــول نظــری طراحــی وون و ای
ــه ای  ــه گون ــر پایــه اشــتراکی کــردن فضاهــای شــهری اســت، ب ب
ــو  ــان مح ــه و انس ــل، دوچرخ ــت اتومبی ــان حرک ــرز می ــه م ک

می شــود و در ایــن حالــت بــا ایجــاد نوعــی عــدم اطمینــان خاطــر 
ــط  ــا محی ــه بیشــتر ب ــل هرچ ــه تعام ــا را وادار ب ــا آنه در راننده ه
ــش امنیــت و  ــن رویکــرد، افزای ــی ای ــد. هــدف غای اطــراف می کن

ــور، 1391: 2۶(.   ــت )قاضی پ ــی اس ــالت اجتماع تعام
ــه معنــی  ــاره »فضــای مشــترک13« از مفهــوم وونــرف ب ــد دوب تول
ــه 19۶0 در  ــه در اواخــر ده ــی14« حاصــل شــد ک ــاط زندگ »حی
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 پیچ وخــم، جــای آنهــا را گرفتنــد. بــا ایــن اقــدام »وونــرف« یــا 
ــا اراده ســاکنین شــهر دلــف و تمهیــدات  »حیــاط مســکونی«1۵ ب
مهنــدس هلنــدی بــه نــام جوســت ویــل )Joost Vahl( در هلنــد 
ــه  ــی مســکونی ک ــاز شــد )Van den Boomen, 2002(؛ خیابان آغ
در آن، محیــط زندگــی بــر زیرســاخت های وســایل نقلیــه مســلط 
ــای  ــه نیازه ــرف درحالی ک ــر 7-2 وون ــق تصاوی ــود. طب ــد ب خواه
ســاکنان را به طــور کامــل تأمیــن می کنــد، از طریــق تغییــر 
فیزیکــی خیابــان، فضایــی بــرای ماشــین ها فراهــم می کنــد. 
ــا و  ــتفاده از خیابان ه ــیوه اس ــر ش ــرف، تغیی ــی وون ــدف اصل ه
ــی  ــا طراح ــکونی ب ــای مس ــی در خیابان ه ــت زندگ ــود کیفی بهب
 Collarte,( ــرای ترافیــک اســت ــه فقــط ب ــردم، و ن ــرای م ــا ب آنه

 .)2012 :4
مفاهیــم »ادغــام ترافیکــی« و »آرام ســازی ترافیکــی« در زون هــای 
)Ministry of Transport, 1963( مطــرح  بو کانــان  اکولوژیــک 
ــان را  ــر بو کان ــدی تفک ــی و هلن ــزان آلمان ــود. برنامه ری ــده ب ش
به عنــوان پــدر معنــوی آرام ســازی ترافیــک، در سیاســت های 
توســعه شــهری بــه کار بســتند. اندیشــه های دی بویــر بــه عنــوان 
مبــدع ایــن سیاســت ها در هلنــد، بــه طــور کلــی ملهــم از تفکــرات 
ــف  ــهر دل ــد ش ــق کم درآم ــر در مناط ــت. دی بوی ــان بوده اس بوکان
کــه بــا مشــکل کمبــود فضــا بــرای محــل بــازی کــودکان روبــرو 
بودنــد، بــرای رفــع تضــاد میــان فرهنــگ حضــور افــراد و اتومبیــل 
در خیابــان، مفهــوم با هم بودگــی بــوکان را توســعه داد و بــا 
ــی در  ــژه ای از بن بســت، احســاس رانندگ ــتفاده از طراحــی وی اس
ــه  ــور ب ــا را مجب ــا و آنه ــدگان الق ــه رانن ــاغ خصوصــی را ب ــک ب ی
ــا مشــارکت  ــا محیــط اطــراف کــرد و ب توجــه و تعامــل بیشــتر ب
ــه  ــت. به طوری ک ــه خــود گرف ــی ب ســاکنان محــالت، شــکل عمل
ــاده و فضــای اتومبیل هــا  ــن پی ــا ادغــام فضــای عابری خیابان هــا ب
ــده  ــه بیشــتر تداعی کنن ــه ســطوح مشــترکی شــدند ک ــل ب تبدی
ــن حــس توســط  ــود. ای ــرای فضــای محــالت ب ــی ب ــاط خلوت حی
کاشــت درختــان، جانمایــی مبلمــان شــهری و حیــاط خلوت هــای 

   .)Hass-Klau, 1990( ــازل مســکونی تشــدید شــد ــل من مقاب
ــک  ــه ای از ی ــرف نمون ــردازان شــهری، وون ــدگاه نظریه پ ــق دی طب
ــا رویکــرد نیمــه  ــوده کــه ب ــان دموکراتیــک و زیســت پذیر ب خیاب

جســتار
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ــه  ــرد. به طوری ک ــهری می نگ ــترک ش ــای مش ــه فض ــبکه ای ب ش
ــای  ــاب »خیابان ه ــودن )Anne Vernex Moudon( در کت آن  م
خیابان هــای  تئــوری  عمومــی1۶«  اســتفاده  بــرای  عمومــی 
طرفــدار  کــه  خیابان هایــی  می کنــد؛  بیــان  را  دموکراتیــک 
ــه یــک  ــرای رســیدن ب اتومبیل مــداری نیســتند، امــا فضایــی را ب
ــا و  ــد پیاده ه ــان مانن ــران خیاب ــر کارب ــا دیگ ــه ب ــادل منصفان تع
زیســت پذیر  خیابان هــای  ماننــد  و  ایجــاد  دوچرخه ســوارها 
ــه  ــرف را ب ــودن، وون ــد. م ــد می کنن ــایش تأکی ــی و آس ــر ایمن ب
عنــوان نمونــه خیابــان دموکراتیــک موفــق بیــان می کنــد. 
دونالــد  اپلیــارد )1980( در کتــاب »خیابان هــای  همچنیــن 
ــه اختصــار بیــان  ــه ب ــرف را این گون زیســت پذیر«، مشــخصات وون
ــرض  ــی در ع ــر جای ــی در ه ــه راحت ــد ب ــما می توانی ــرده : »ش ک
خیابــان وونــرف قــدم بزنیــد و کــودکان می تواننــد در هــر جایــی 
ــا  ــت پیاده ه ــع حرک ــد مان ــدگان نبای ــد. رانن ــازی کنن ــه ب آزادان
ــع  ــد مان ــز نبای ــازی نی ــال ب ــودکان در ح ــا و ک ــوند و پیاده ه ش
ــی  ــا در مکان های ــردن تنه ــارک ک ــوند. پ ــین ها ش ــت ماش حرک
ــر اســت«  ــده امکان پذی ــته ش ــن نوش ــر روی زمی ــه حــرف P ب ک
)Moudon, 1991: 34 بــه نقــل از فضائلــی و صدیــق، 1392: 33(. 
ــاب »شــهر  ــاً الکســاندر )Christopher Alexander( در کت نهایت
ــهر،  ــح ش ــکل صحی ــه ش ــتیابی ب ــرای دس ــت17« ب ــت نیس درخ
ــک و  ــی و ارگانی ــهرهای طبیع ــی در ش ــات درخت ــوی ارتباط الگ
ــی  ــوع و طراح ــهرهای مصن ــبکه در ش ــوی نیمه ش ــن الگ همچنی
ــرف و  ــت وون ــد اس ــرده و معتق ــه ک ــر مقایس ــا یکدیگ ــده را ب ش
آرام ســازی ترافیــک شــهری در خیابــان محلــی نمونــه ای از همیــن 

ــه  ــان هــم ب رویکــرد نیمه شــبکه ای شــهر اســت کــه در آن، خیاب
عنــوان عنصــری ترافیکــی عمــل می کنــد و هــم بعــد اجتماعــی و 

ــاندر، 1393: ۶-۵(.  ــت )الکس ــل اس ــر آن قائ ــی ب روان
ــه  ــد در زمین ــر 8 و 9 هلن ــق تصاوی ــرف، طب ــداع وون ــد از اب بع
اجرایــی همچنــان پیشــتاز بــوده و در حــدود 7000 محلــه 
مســکونی را پوشــش داده اســت )Hamilton-Baillie, 2001( کــه 
ــف و ریجــس ویــک در نزدیکــی هــاگ  ــر اهمیت تریــن آنهــا دل پ
هســتند، کــه در هــر دو  فضــای خیابــان بــه یــک فضــای اجتماعی 
و ســرزنده تغییــر ماهیــت داده اســت )Hass-Klau, 1990(. بعــداً 
بــه مــوازات هلنــد، در آلمــان )197۶(، انگلســتان )1977(، ســوئد 
و دانمــارک )1977(، فرانســه )1979(، ژاپــن )1979( و ســوئیس 
ــورد توجــه  ــان م ــرف در طراحــی خیاب ــز رویکــرد وون )1982( نی
واقــع شــد و حمایت هــای قانونــی، سیاســی و اجرایــی را در 
دســتگاه حکومتــی و محلــی بــه خــود اختصــاص داد )قاضی پــور، 
ــا  ــده ب ــرف در ســایر نقــاط، ایــن پدی ــا اجــرای وون 1391: 34(. ب
اصطالحــات بعضــاً متفــاوت همچــون »منطقــه آرام ترافیکــی18« 
ــز  ــکا و نی ــترالیا و آمری ــترک19«  در اس ــان مش ــان، »خیاب در آلم
ــه  ــوم پهن ــد. مفه ــناخته ش ــتان ش ــی20«  در انگلس ــه خانگ »پهن
خانگــی از مفهــوم وونــرف در بریتانیــا در اواخــر دهه 1990  بســط 
یافــت. بــه گفتــه اپلیــارد و کاکــس21، تفــاوت ظریفــی بیــن این دو 
وجــود دارد : یــک وونــرف در هلنــد بــر ایجــاد حــس مــکان تأکیــد 
می  کنــد، درحالی کــه یــک پهنــه خانگــی در بریتانیــا بــر کاهــش 
ترافیــک و کاهــش تصادفــات تمرکــز دارد. بــا ایــن حــال، هــر دو 
ــودکان و  ــازی ک ــرای ب ــوم، فضــای رســمی و غیررســمی را ب مفه

وونِرف | مینو قره بگلو و فرناز خواجه سعید

تصاویر2-7 : اولویت مســیر پیاده، دوچرخه و فضای بازی کودکان، مارپیچ کردن معابر و جانمایی مبلمان و فضای ســبز محوطه در وونرف اولیه ، دلف، هلند. 
www.feedyeti.com/woonerven :مأخذ
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 Collarte, 2012 :4 &( ــد ــب می کنن ــی ترکی ــای اجتماع فعالیت ه
.)Lusher., Seaman. & Tsay, 2008: 14

اصــول طراحــی فضــای مشــترک در منظــر 
ــرف ــهری وون ش

وونــرف بــا دادن حداکثــر ســرعت 30 کیلومتــر بــر ســاعت بــرای 
ــای  ــترک خودروه ــای مش ــتی و فض ــاط هم زیس ــین ها، ارتب ماش
ــران پیــاده را افزایــش می دهــد، به طوری کــه حــق  شــخصی و عاب
تقــدم را بــه عابــران پیــاده قائــل بــوده تــا خودروهــا بــه ســرعت 
ــای  ــاده و چراغ ه ــم ج ــام عالئ ــد. تم ــت کنن ــاده حرک ــران پی عاب
راهنمایــی را از بیــن بــرده و اختــالف ارتفــاع بین ســطح پیــاده روی 
کنــاری و جــاده را منســوخ می کنــد. ایــن ایــده در مناطــق 
مســکونی اعمــال می شــود، لــذا مســیرها را بــدون طــرد اســتفاده 
ــای  ــی زمین ه ــای آزاد و حت ــه فضاه ــخصی، ب ــین های ش از ماش
ــردی  ــن رویک ــا چنی ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــل می کن ــازی تبدی ب
کاربــران ویلچــر دیگــر محــدود بــه مســیرهای  دسترســی خطــی 
نیســتند و می تواننــد هــر جــا کــه بخواهنــد حرکــت کننــد، چــرا 
ــن  ــا از بی ــاده و پیاده روه ــطح ج ــن س ــاع بی ــالف ارتف ــه اخت ک
رفتــه اســت )Nalmpantis et al., 2017:452-453(. نیمکت هــا، 
درختــان و باغچه هــای مســیر، در عمــل بــه عنــوان موانــع 
ــای  ــه ارتق ــر ب ــال منج ــن ح ــوده و در عی ــا ب ــی اتومبیل ه حرکت
 Appleyard,( می شــوند  خیابــان  زیبایی شناســی  مؤلفه هــای 
1980(. همیلتــون- بایلــی )Hamilton-Baillie, 2001: 5(  معتقــد 
ــک  ــرای ترافی ــات و وضــوح ب ــت، ثب ــردن قطعی ــن ب اســت »از بی
ســواره، مزایــای قابل توجهــی داشــته  اســت«. هماننــد تصویــر10، 
ــان یــک ناحیــه   ــا عالیــم آغــاز و پای ایــن تغییــرات کــه همــراه ب
وونــرف هســتند، راننــدگان را از محیــط اطــراف خــود آگاه ســاخته 

ــا احتیــاط بیشــتری در ایــن محله هــای مســکونی رانندگــی  ــا ب ت
.)McBeath, 2009: 2( کننــد

ــدف  ــرف دو ه ــده در وون ــه ش ــه کار گرفت ــت های ب ــذا سیاس ل
عمــده را دنبــال می کنــد : 1( تأمیــن فرصت هــای مطلــوب بــرای 
ــاده،  ــران پی ــای عاب ــت نیازه ــا اولوی ــا ب ــتفاده کنندگان از فض اس
دوچرخه ســواران و سیســتم حمل و نقــل عمومــی و 2( احیــای 
عملکردهــای ســنتی فضاهــای شــهری در محــالت مســکونی. ایــن 
ــتند : 1(  ــته بندی هس ــل دس ــی قاب ــد مفهوم ــه بع ــداف در س اه
فضــای محــالت بایــد امــن بــوده و امــکان حضــور بالواســطه افــراد 
را تضمیــن نمایــد؛ 2( محــالت بایســتی امــکان تحــرک و جابجایی 
ــودکان و  ــورد ک ــه در م ــم آورد ک ــا فراه ــراد را در فض ــه اف آزادان
ــوان جســمی حرکتــی ایــن مــورد نمــود  افــراد ســالخورده و کم ت
مضاعفــی می یابــد و 3( فضــای محلــه بایــد جذابیــت و مطلوبیــت 
بصــری و محیطــی را بــرای افــراد تأمیــن کنــد کــه در آنهــا رغبــت 
ــه  ــان ایجــاد شــود کــه منجــر ب حضــور در فضــای عمومــی خیاب
ــود  ــکان  می ش ــس م ــاد ح ــی و ایج ــق محیط ــس تعل ــای ح ارتق

)قاضی پــور، 1391: 31(.

.Lusher, Seaman & Tsay, 2008: 14 & Gillies, 2009:13 :تصاویر8 و9 : منظر شــهری وونرف در آمستردام، هلند. مأخذ

تصویر10 : عالئم ورودی و خروجی وونرف در هلند : عالیم انســان ها بزرگ تر 
.Heydecker & Robertson, 2009: 38 :از ماشین ها. مأخذ

جســتار
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ــر  ــل در طراحــی منظــر اکث ــي ذی ــج ویژگ ــر 11، پن ــق تصوی طب
وونرف هــا وجــود دارد )کاشــاني جــو و مفیــدی شــمیرانی، 1388: 

 :)10-9
1. ایجــاد دروازه هــای مشــخص تــا هویــت محلــه را تقویــت کــرده 

و بــه راننــدگان نشــان دهــد آنــان مهمانانــي در محلــه هســتند.
2. اضافــه کــردن منحني هایــي بــه خطــوط عبــوري تــا بــه 

ــکند. ــده را بش ــد رانن ــط دی ــدي خ ــورت عم ص
3. اســتفاده از عناصــري ماننــد نیمکت هــا، تجهیــزات بــازي، 
ــه کاهــش ســرعت  ــدف دوگان ــه ه ــي ک ــا و پوشــش گیاه میله ه
ترافیــک و ایجــاد تســهیالت محیــط پیاده مدارتــر را  بــراي 

ــد. ــم کن ــاکنان فراه س
ــق حــذف  ــرعت از طری ــا س ــت ب ــدگان از حرک ــتن رانن 4. بازداش
ــان  ــا، مبلم ــا میله ه ــان ب ــت آن ــد و هدای ــي ممت ــداول خیابان ج

خیابانــي، درختــان و کف ســازی های متفــاوت. 
۵. فراهــم کــردن پارکینــگ بــرای ســاکنین محلــه ضــروري اســت، 
امــا بــا فضاهــاي متنــاوب، به طــوری کــه خیابــان طــوري شــروع 

نشــود کــه احســاس محوطــه پارکینــگ را ایجــاد کنــد. 
تحقیقــات در زمینــه مطالعــات مــوردی مختلــف وونــرف در 
اروپــا نشــان داده اســت کــه وونرف هــا تأثیــر مثبتــی بــر محیــط 
 Biddulph,( ــد ــته اند مانن ــاکنان داش ــی س ــز زندگ ــان و نی خیاب

:)2012: 214-217

• کاهــش ســرعت رانندگــی و افزایــش ســطح ایمنــی در محــالت 
مســکونی تــا 30 کیلومتــر بــر ســاعت

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

ــر در  ــدن طوالنی ت ــا مان ــا ب ــری و فعالیت ه ــش اجتماع پذی • افزای
فضــا و ارتباطــات کالمــی بیشــتری

• ایجــاد خیابانــی جذاب تــر بــا جانمایــی مناطــق بــازی بزرگ تــر 
ــرای کــودکان و نیــز بهبــود مؤلفه هــای زیســت محیطی ب

• 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 
ــه  ــک ب ــهری و کم ــای ش ــی خیابان ه ــت محیط ــود کیفی • بهب

ــهری  ــی ش ــرای زندگ ــا ب ــش تقاض افزای
ــق  ــواری در مناط ــا دوچرخه س ــاده روی ی ــه پی ــراد ب ــویق اف • تش

محلــی.

واکاوی ابعاد منظر شهری در ونروف
ــی،  ــده ای عینی-ذهن ــوان پدی ــه عن ــرف، ب ــهری در وون ــر ش منظ
ــن پژوهــش، طبــق جــدول 2،  ــه جهــت تســهیل بررســی در ای ب

ــناختی و  ــردی، زیباش ــه کالبدی-عملک ــه مؤلف ــزاع در س ــه انت ب
ــد: ــته بندی ش ــل دس ــی ذی ــی- مکان هویت

ــب  ــر شــهری از نحــوه ترکی ــردی : منظ ــه کالبدی-عملک 1. مؤلف
محیــط انسان ســاخت بــا محیــط طبیعــی بــر اســاس فعالیت هــای 

انســانی در شــهر حاصــل می شــود )تقوایــی، 1391(.
2. مؤلفــه زیباشــناختی : مجمــوع ســطوح »حســی، فرمــال 
و نمادیــن« در یــک تجربــه زیبایی شــناختی توســط انســان 
ــه ی  ــری از کلی ــا بهره گی ــاختار ب ــه س ــه شــده و درصورتی ک تجرب
ــات حســی،  ــا« تجربی ــرد و معن ــرم، عملک ــای محیطــی »ف ابزاره
ــه  ــد، ب ــی کن ــرد تداع ــرای ف ــن لذت بخشــی را ب ــی و نمادی ادراک
لــذت زیبایی شــناختی ختــم می شــوند )پاکــزاد و ســاکی، 1393: 

.)13
ــه  ــی تجرب ــاختار ذهن ــکان، س ــی : م ــی- مکان ــه معنای 3. مؤلف
ــناخت  ــق ادراک و ش ــرد از طری ــه ف ــت ک ــی اس ــی- فضای زمان
ــت  ــه آن دس ــا ب ــه صحنه ه ــی ب ــبت دادن معان ــا نس ــط و ب محی

.)1379 )ماتــالک،  می یابــد 

نتیجه گیری
 ابعــاد منظــر شــهری اجمــاالً در ســه مؤلفــه کالبدی-عملکــردی، 
زیباشــناختی و معنایــی- مکانــی قابــل تفکیــک اســت کــه 
ــرف  ــردی وون ــای کالبدی-عملک ــش، مؤلفه ه ــج پژوه ــق نتای طب

تصویر11 : نمونه ای از یک خیابان قبل )چپ( و بعد از )راســت( تبدیل به یک 
.Chasan, ND :وونرف. مأخذ

وونِرف | مینو قره بگلو و فرناز خواجه سعید
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بــا بهره گیــری از راهکارهــای طراحــی کالبــدی منظــر کــه 
شــامل عناصــر طبیعــی )پوشــش گیاهــی و آب( و مصنــوع 
ــود،  ــی( می ش ــری حجم ــار هن ــازی، آث ــان، کف س ــر )مبلم منظ
ــت  ــای کیفی ــت محیطی و ارتق ــای زیس ــود مؤلفه ه ــب بهب موج
منظــر شــهری آن می شــود. از طرفــی بــا فراهــم کــردن امکانــات 
بــرای طراحــی مشــارکتی ســاکنان و افزایــش فعالیــت اجتماعــی 
ــه  دور از  ــاال و ب ــت ب ــا امنی ــه ای ب ــا، محل ــی آنه ــارت طبیع و نظ
جــرم و جنایــت ایجــاد کــرده و جذابیــت محیطــی جهــت حضــور 
فعــال و حرکــت آزادانــه تمــام افــراد پیــاده، ســال خورده، کاربــران 
ــالط  ــی آورد. اخت ــم م ــا را فراه ــواران در فض ــر و دوچرخه س ویلچ
عملکردهــای مختلــف در کنــار اختصــاص فضایــی محــدود بــرای 
تــردد آرام و پــارک خودروهــای ســاکنین، موقعیت هــای اســتفاده 
بهینــه از فضــا را بــه خصــوص بــرای فعالیــت و بــازی امن کــودکان 
ــد. ــش می یاب ــق خاطــر ســاکنان افزای ــرده و حــس تعل ــن ک تأمی

مؤلفه هــای زیباشــناختی وونــرف متشــکل از عناصــر فرمی، حســی 
و نمادیــن منظــر، بــا تنــوع فــرم مســیر حرکتــی و ترکیبــات رنگ، 

ــازی  ــه آرام س ــر ب ــو منج ــا، از یک س ــم کف پوش ه ــح و عالی مصال
ــش  ــاً افزای ــر ســاعت و نتیجت ــر ب ــا ســرعت30 کیلومت ــک ت ترافی
ســطح ایمنــی در محــالت مســکونی شــده و از ســویی بــا تلفیــق 
ــن از  ــتفاده نمادی ــی و اس ــی در ادراک محیط ــای حس محرک ه
ــه ارتقــای حــس زیبایی شــناختی  عناصــر بومــی منظــر، منجــر ب
ــود  ــخصی خ ــای ش ــاکنان از حیاط ه ــردن س ــذت ب ــی و ل محیط

می شــود.
ــی  ــق معرف ــر از طری ــی منظ ــی- مکان ــای هویت ــاً مؤلفه ه نهایت
ــی  ــری(، ذهن ــاخص بص ــر ش ــانه های عناص ــی )نش ــر عین عناص
نیــز  و   یادمانــی(  مشــخصه های  و  اجتماعــی  )ویژگی هــای 
معانــی عینی-ذهنــی، منجــر بــه تشــویق افــراد بــه پیــاده روی یــا 
دوچرخه ســواری در مناطــق محلــی، احیــای عملکردهــای ســنتی، 
افزایــش امنیــت، ســرزندگی و تعامــالت اجتماعــی و ایجــاد حــس 
مــکان  بــرای تمامــی اقشــار ســاکن می شــود. لــذا خیابــان زندگــی، 
بــه عنــوان فضایــی اشــتراکی در محلــه پیاده مــدار دموکراتیــک و 
ــد. ــق می یاب ــاکنان تحق ــرای س ــرف ب ــق وون ــت پذیر، از طری زیس

جســتار
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پوشش 
گیاهی و 
درختکاری

تنوع پوشش گیاهی در باغچه های کنار بازی کودکان و نیمکت ها
حفاظت و کاشت درختان به عنوان فضای سبز و موانع حرکتی سواره در خیابان

گلدان ها به عنوان عناصر فضایی و موانع حرکتی
ممانعت از ایجاد محدودیت دید توسط عناصر عمودی مانند گلدان ها و درختچه ها

راهکارهای جمع آوری آب های سطحی بدون برجستگی در سطح خیابانآب
وع

صن
ر م

اص
عن

مبلمان

نیمکت ها، تجهیزات بازي، میله ها و پوشش گیاهي با هدف دوگانه کاهش سرعت و ایجاد محیطی 
پیاده مدارتر

نیمکت ها برای استراحت بزرگ ساالن و مراقبت از کودکان در حال بازی )خیابان برای زندگی(
حذف جداول خیاباني ممتد و هدایت مسیر با میله ها، مبلمان خیاباني، درختان و کف سازی ها

نورپردازی منظر با اولویت پیاده برای ایجاد حس خانگی محله در ورودی خانه ها، گوشه های دنج و موانع
امکان برپایی آالچیق و غرفه موقت فروش محصوالت

ممانعت از پارک ممتد خطی ماشین ها در کناره خیابان)پارک در محل های ایمن و  بدون مانع حرکتی(

کف سازی

عدم استفاده از آسفالت و کف پوش نمودن کل مسیر با سنگفرش های رنگی معرف حوزه های عملکردی
راهکارهای کاهش سرعت در موارد تغییر ناگهانی سطح تقاطع و پل ها، تغییر ناگهانی جهت حرکت 
و  وجود مسیرهای کم عرض برای هشدار رانندگان با هدف »رفتار ماشین ها در خیابان زندگی مانند 

مهمان«
تنوع در رنگ و طرح کف سازی و تجربه فضاهای حرکتی به واسطه 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 ساختمان های مهم

اجتناب از تفکیک مسیر به دو راه جداگانه پیاده و سواره با هم سطح سازی کف کل عرض معبر

هنر خیابانی، 
مجسمه و...

نصب مجسمه ها و آثار بومی ساکنان در محل
تعلق خاطر ساکنین به فضاهای شخصی شده با عناصر کف سازی و مبلمان دست ساخت کودکان و 

اهالی

.Heydecker: 2009 & Nalmpantis et.al., 2017: 455-456 & Schepel, 2005 : جدول2 : مؤلفه ها و عناصر منظر شهری در وونرف. مأخذ : نگارندگان. مأخذ تصاویر



49شماره 43تابستان 1397

وونِرف | مینو قره بگلو و فرناز خواجه سعید

تصاویر وونرفمؤلفه ها و عناصر وونرف در محالت مسکونیعناصر منظرمؤلفه

دی
کر

مل
- ع

دی
الب

ک

فعالیت و عملکرد

فضای امن بازی کودکان، بخشی از فضای روباز نشیمن خانه با شخصیت منحصربه فرد هر خانه در محوطه
الزام به جانمایی فضاهایی برای پارک و بستن دوچرخه

فضای اشغالی کم پارک دوچرخه )فضای پارک هر ماشین 12 برابر فضای پارک دوچرخه(
تخصیص فضاهایی  محدود و مشخص در کف برای پارکینگ اهالی محله کنار خانه

پیاده روی خوشایند برای عابران پیاده به خصوص معلولین در کناره روی هم سطح 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 هم نشینی عملکردهای مختلف و ارتقای تعامالت اجتماعی و تعلق خاطر بین واحدهای 
همسایگی تجاری)فروشگاه، کافه، رستوران و ..( و خانه های مسکونی کنار هم

وونرف صرفاً حامل ترافیک درون محله ای بین مبدأ و مقصد خاص آن محدوده و حذف ترافیک مازاد

تی
اخ

شن
یبا

- ز
کی

درا
ا

فرمی

تنوع و ریتم چرخش مسیرهای حرکتی عابر سواره
تنوع ترکیبات رنگی سنگفرش کف پوش محله ای

تفکیک مسیر پیاده و سواره از طریق عناصر مبلمان و موانع منظر )تیر و بوالرد(
روش های آرام سازی ترافیک در پنج سطح  1( روش های 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 ۵( 
روش های ترکیبی

ایمنی و سرعت کم وسایل نقلیه به علت تنوع و غیر قابل پیش بین بودن  مسیر برای کاهش آلودگی 
صوتی در محله

حسی

حس دل بستگی به محله با استشمام رایحه گیاهان بومی و دست کاشت اهالی
حس امنیت عابران پیاده میان سال، معلول و کودک با برقراری قانون سرعت 30 در محله برای خودروها

ایجاد سطوح متنوع کف سازی برای تفکیک مسیر سواره، پیاده، نابینایان و فضای بازی کودک
عبور پیاده ها در خیابان های عریض از روی سنگفرش های رنگی و قرمز

تنوع مصالح و عناصر، معرف تنوع عملکرد فضا برای اهالی
تلفیق حواس در ادراک محیطی وونرف

نمادین

استفاده از عالیم گرافیکی کودکان محله به صورت برجسته در سطوح کف
اولویت قانوني عابرین پیاده و دوچرخه سواران بر رانندگان وسایل نقلیه موتوری

لذت و تعلق خاطر ساکنان بر حیاط های شخصی)وونرف( در محله با مبلمان، گل کاری، یادمان ها و بناهای 
عمومی طراحی شده خود ساکنان محله

جذابیت فضای خیابان با تجمیع عملکردهای متنوع در یک کف سازی هماهنگ
عدم نیاز به تابلوهای و عالیم بزرگ و جداکننده  فضای خیابان برای هشدار رانندگان

نی
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نیم
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صر 

عنا

نمادها و 
نشانه ها

تابلوهای نوشتاری و ترسیمی شروع و پایان منطقه وونرف،سرعت 30 و پهنه امن خانگی
تابلوهای نام محله کف سازی و دیوارها

ورودي و خروجی شاخص یک پهنه وونرف با نشانه ترافیکی مشخص:  عالیم انسان ها بزرگ تر از ماشین ها
تابلوهای هشدار با فاصله ۵0 متر از هم در بخش حرکت وسایل نقلیه برای کاهش سرعت خودروها

در طول مسیر، کلمه woonerf باید همراه با عالمت  آبی وونرف نمایش داده شود.

عناصر 
شاخص 

بصری

کاشت درختان شاخص به عنوان راهنمای مسیر و تلطیف آب وهوای محیطی
به کارگیری تیرک ها و موانع مسیر حرکتی به عنوان شاخص مسیر و کاهنده سرعت

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

نی
ذه

صر 
ویژگی های عنا

فرهنگی و 
اجتماعی 

مکان

تشویق ساکنان محله به طراحی مشارکتی فضای زیست پذیر خانه هایشان در محوطه با الحاق عناصر 
فضای سبز، نیمکت،گودال شنی یا تراس

مدیریت موقت خیابان توسط گروه ها و تشکل های محلی
جذابیت، امنیت و سرزندگی حاصل از تعامل رده های مختلف سنی)کودکان، بزرگ ساالن و افراد مسن( در محله
استقالل پیاده ها درحرکت )خصوصاً آزادی کودکان در بازی محله ای بدون نظارت چشمی و پیوسته بزرگساالن(

ارتقای تعامالت اجتماعی ساکنان در فضای مشترک حیاط های خانگی
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عنا
م

نی
ذه

صر 
مشخصه  عنا

یادمانی

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

حفاظت از بناها و ارزش های محلی و هویتی
استفاده از عناصر و مصالح بومی منطبق بر سنت های محلی

پرهیز از طرح های تزیینی وارداتی و زودگذر

وع
صن

ر م
اص

عن

فضای 
وونرف: فضای اشتراکی پیاده)کودک،کهن سال و معلول حرکتی( و سواره )ماشین و دوچرخه( در محله مسکونیاشتراکی

وونرف جزیی از شبکه بزرگ شهر پیاده مدار و زیست پذیر در یک محله
افزایش امنیت، سرزندگی و تعامالت اجتماعی در فضای مشترک پیاده، دوچرخه و سواره

محله دوستدار کودک با تأمین فضای امن بازی کودکان
ایجاد فضایی دموکراتیک با هم نشینی آزادانه و امن فعالیت ها و کاربران مختلف در کنار یکدیگر

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

خیابان 
دموکراتیک

خیابان 
زیست پذیر

خیابان 
پیاده مدار
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