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چکیــده | پیادهراههــا بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن عناصــر ادراک منظــر نقــش مهمــی در ارتقــای
فعالیتهــای اجتماعــی و فرهنگــی در جامعــه دارنــد .نقشــی کــه ابتــدا باعــث شــناخت و درک مخاطــب
از منظــر شــده و ســپس ثبــت خاطــرات جمعــی و فــردی را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت .ایــن راه صرف ـاً
مســیری بــرای رســیدن از نقطــۀ یــک بــه نقطــۀ دو نیســت؛ بلکــه فراتــر از نقــش ابتدایــی آن یعنی گــذر مبداء-
مقصــدی اســت .پیادهراههــا تصاویــر مهــم مخاطــب از منظــر را میســازند .راه مفهومــی در بطــن خویــش
دارد کــه غایــت آن داشــتن مبــداء و مقصــد نیســت ،ادراک در مســیر راه صــورت میگیــرد و مقصــد بــا آن
معنــی مییابــد .قرارگیــری و توســعه شــهر تهــران در دامنــه رشــته کوههــای البــرز ،ظرفیــت و پتانســیلهای
تاریخــی ،طبیعــی و توپوگرافیــک حاصــل از ایــن اســتقرار ،باعــث شــده اســت تــا ایــن لبههــای منظریــن نقــش
مهمــی در تعامــل مخاطبــان بــا آن و هویتبخشــی بــه شــهر تهــران داشــت ه باشــد .مســیر پیــادۀ بــام تهــران
در قســمت شــمالی منطقــۀ یــک تهــران ،یکــی از مهمتریــن پیادهراههــای بــرون شــهری تهــران در طبیعــت
بکــر کوهســتانی اســت و باعــث ایجــاد فضاهــا و نظرگاههــای طبیعــی و شــهری در طــول مســیر راه شــده کــه
منجــر بــه خوانــش و ادراک طبیعــت و شــهر میشــود .ایــن پیــادهراه بــا تلفیقــی از ویژگیهــای طبیعــی و
تعاملــی باعــث ایجــاد فضــای جمعــی شــده اســت کــه بخشــی از هویــت خــود را از شــهر و بخــش دیگــر را از
طبیعــت گرفتــه و در واقــع باعــث پیوســتگی در ادراک مخاطبــان بیــن طبیعــت و شــهر شــد ه اســت .پژوهــش
پی ـشرو ابتــدا اقســام پیــادهرو ،ویژگیهــا و ادراکات مخاطبیــن در آنهــا را بررســی کــرده و ســپس الیههــای
منظریــن مســیر پیــاده راه بــام تهــران را بــه عنــوان یــک پیــاده راه طبیعی-اجتماعــی ،تحلیــل کــرده اســت.

واژگان کلیدی | پیادهراه ،ادراک ،طبیعت ،مسیر پیادۀ بام تهران.

مقدمــه | راه تنهــا یــک مســیر مبــدأ -مقصــدی نیســت؛ بلکــه ابعــاد
مختلــف کمــی و کیفــی آن همــواره اهمیــت دارد .مخاطبــان ایــن
مســیر کــه هــرروز از آن عبــور میکننــد ،دیگــر درگیــر پرسـشهای
ابتدایــی و اولیــه نیســتند .پــس از شــکلگیری راه ،بــه دلیل اســتفاده
مرتــب مخاطبــان ،کســب تجــارب و خاطــرات جمعــی و فــردی
نقشهــای جدیــدی پیــدا میکنــد (منصــوری1395 ،ب) .در ایــن
نقشهــا راه همچــون یــک قــاب عمــل کــرده و ماننــد ســناریویی
اســت کــه بــه کاراکترهــای آن در محیــط نقــش و معنــی میدهــد.
ایــن نقشهــا بــه مخاطــب اجــازه میدهــد کــه امــکان تماشــای
طبیعــت و نظــر کــردن در آن را داشــته باشــد و نقــش فاعلــی
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مخاطــب را تقویــت کنــد و درنهایــت او را بــه تماشــای منظــری
ش شــده وادار کنــد .راه در کشــور ایــران بــه دلیــل شــرایط،
گزین ـ 
تنــوع اقلیمــی ،وضعیــت توپوگرافــی ،تعامــل و ارتباطــات بیــن
مخاطبــان از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .راههایــی کــه در میان
کریدورهــای طبیعــی بــه عنــوان نخســتین پناهــگاه بــرای حفاظــت
از انســان در مقابــل خطــرات و تهدیدهــای گوناگــون بودهاســت.
در ایــن میــان حرکــت پیــاده قدیمیتریــن و ابتداییتریــن نحــوه
جابهجایــی انســان در منظــر بــه شــمار میآیــد .مســیری جهــت
دهنــده کــه ادراک انســان در ایــن فضــا محصــول ســاماندهی ایــن
محــور قدرتمنــد اســت .درواقــع راه مــکان اتصــال بــه طبیعــت و
شــهر و ادراک انســان بــه واســطه ایــن مســیر اســت .نوشــتار پیشرو
بــه بررســی اقســام پیــادهراه در ســه مرحلــه میپــردازد:
 -1مطالعــات نظــری :تبییــن انــواع پیــادهراه و بیــان اهــداف،

گونهشناسی پیادهراه؛ بام تهران به مثابه یک پیادهراه طبیعی -اجتماعی |فرزان حاجی رضایی
کاراکترهــا و ویژگیهــای منظریــن هریــک.

 -2مطالعــات میدانــی :بررســی مســیر پیــادۀ بــام تهــران بــه عنــوان
یــک نمونــۀ مــوردی از پیــادهراه و تحلیــل ادراک مخاطــب در ایــن
مســیر در پهنهبندیهــای گوناگــون.
 -3اســتنتاج :نتیجهگیــری از اقســام پیــادهراه و نقــش هریــک در
ادراک و خوانــش مخاطــب از فضــا.

فرضیه

ایــن پژوهــش بــر مبنــای ایــن فرضیــه شــکل گرفتــه اســت کــه
پیــادهروی در بــام تهــران کیفیتــی اســت کــه در مرحلــۀ اول
تحتتأثیــر رونــد طبیعتگرایانــۀ آن بــوده و در مرحلــۀ دوم منتــج
بــه ادراک کلنگــر مخاطــب از شــهر شــدهاســت.

راه به مثابۀ فهم منظر

راه ابتداییتریــن و اصلیتریــن موقعیــت بــرای خوانــش و درک
شــهر اســت (منصــوری1395 ،ب) و منظــر راه ادراکــی اســت کــه
در خــال شــناخت و تفســیر عناصــر و نمادهــای راه از طبیعــت
یــا شــهر بــه دســت میآیــد .یکــی از مهمتریــن کارکردهــای راه
اســتفاده از تجربــۀ حرکــت بــرای درک همزمــان کالبــد و خاطــرۀ
شــهر اســت (لینــچ .)1395 ،یکــی از اهــداف پیادهراههــا بهبــود و
ارتقــاء تصاویــر ذهنــی شــهروندان از طریــق جلــب توجــه مکانهــای
اجتماعــی -تاریخــی اســت (تیبالــدز  .)1385 ،یکــی از مهمتریــن
وظایــف راه نقــش ادراکــی آن اســت .راه رفتــن شــکل ابتدایــی از
ادراک طبیعــت را بــه مــا میدهــد .پیــادهروی بیشــترین نزدیکــی به
محیــط را دارد و بــه مخاطــب اجــازه میدهــد کــه فراینــد شــناخت،
ادراک و بهخاطــر آوردن منســجمتر باشــد (مدنیپــور)1392 ،؛
بنابرایــن نقــش پیــادهراه در درک و شــناخت مخاطــب از منظــر و نیز
خاطــرات و حــوادث تاریخــی بســیار حائــز اهمیت اســت (تصویــر .)1
راه تصاویــر مهــم مخاطــب از منظــر را میســازد و اصلیتریــن فضــا
بــرای ادراک مخاطــب اســت ،ادراک در مســیر راه صــورت میگیــرد و
مقصــد بــا آن معنــی مییابــد .بــه طورکلــی پیــادهراه را میتــوان بــه
ســه دســتۀ پیــادهراه درون شــهری ،پیــادهراه حومه شــهر و پیــادهراه
بــرون شــهری تقســیم بنــدی نمــود کــه در ادامــه بــه بررســی آنهــا
خواهیــم پرداخت.

بــه مؤلفههــای بســیار زیــادی اســت کــه در ایــن بیــن خیابــان و
پیــادهراه ســهم مهمــی از ادراکات مــا را تشــکیل میدهنــد .در واقــع
درک مــا از شــهر بــر اســاس راه و زندگــی پیــاده اتفــاق میافتــد.
ایــن حرکــت پیــاده میتوانــد موجــب افزایــش ادراک ،ارتقــای
هویــت و احســاس تعلــق بــه شــهر شــود.

زندگــی شــهری در طــول تاریــخ همــواره بــا تعامــل ســازنده میــان
مخاطبــان تعریــف میشــود و روابــط شــهروندان بــا یکدیگــر باعــث
ارتقــای زندگــی جمعــی در شــهر بــودهاســت .زندگی پیاده بســتری
مناســب بــرای ایجــاد ایــن تعامــات فراهــم مـیآورد .در ایــن میــان
پیــادهراه بــه دلیــل ویژگــی ذاتــی خــود در ایجــاد تعامــات اجتماعی
از نقــش اساســی برخــوردار اســت .مدنیپــور یکــی از ویژگیهــای
شــهر خــوب را شــهر قــدم زدن و مکــث کــردن میدانــد ،شــهری
کــه فضــای شایســته ،منســجم و بــه دور از ازدحــام بــرای قــدم
زدن دارد (مدنیپــور .)1391 ،برقــرای تعامــات اجتماعــی از
مهمتریــن شــاخصهای فضاهــای جمعــی ،امــری اســت کــه بــه
واســطه همیــن پیادهروهــا امکانپذیــر اســت .احــداث پیادهراههــا
میتوانــد در ثبــت و ارتقــای حیــات مدنــی مراکــز شــهر مؤثــر باشــد.
طبــق نظــر «کریســتوفر الکســاندر» ،خیابانهــای شــهر صحنــۀ

رویارویــی اجتماعــی اســت ،خیابــان زمینــۀ تعامــل میــان گروههــای
مختلــف را فراهــم م ـیآورد کــه ایــن خــود باعــث نظــم اجتماعــی

پیادهراه درونشهری

نقــش پررنــگ زندگــی اجتماعــی پیــادهراه
د ر و نشــهر ی

زندگــی پیــاده مایــه اصلــی شــکلگیری اجتمــاع و روابــط اجتماعــی
اســت .طبــق تعریــف ،منظــر شــهری یعنــی اداراک مــا از شــهر بــه
واســطه نمادهــای آن (منصــوری .)1389 ،درک مــا از شــهر وابســته
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جســتار
میشــود (الکســاندر .)1381 ،از آنجــا کــه خیابــان محــل اصلــی
زندگــی اجتماعــی در فضــای شــهر اســت ،حافظــۀ تاریخــی ســبب
پدیــد آمــدن هویتهــای مســتقل در پیــادهراه میشــود .بنابرایــن
اهــداف اجتماعــی یکــی از مهمتریــن دالیــل شــکلگیری خیابــان
و پیــادهراه اســت.

کاراکتر اقتصادی پیادهراه

امــروزه فضاهــای پیــادهروی شــهری یکــی از مهمتریــن فضاهــای
شــهری و عرصههــای عمومــی در شــهر هســتند .جیــن جیکوبــز
پیادهروهــا را بــه عنــوان فضــای عمومــی و اصلــی شــهر و نیــز
حیاتیتریــن عنصــر آن بــه حســاب مــیآورد (جیکوبــز.)1384 ،
یکــی از اهــداف پیــادهراه بــه عنــوان پدیــدهای محــرک ایــن اســت
کــه بــر محیــط خود چــه اجتماعــی و چــه کالبــدی تأثیرگذار اســت.
ایــن محــرک عنصــری اســت کــه توســط شــهر شــکل میگیــرد و
ســپس آن هــم بــه نوبــه خــود محیــط را شــکل میدهــد ،هــدف آن
بازســازی تدریجــی و مــداوم بافتهــای شــهری اســت .نکتــه مهــم
ایــن اســت کــه محــرک یــک محصــول نهایــی نیســت بلــه عنصــری
اســت کــه توســعههای بعــدی را نیز بــه دنبــال دارد (لنــگ.)1386 ،

یکــی از ایــن توســعهها ،توســعۀ فضاهــای تجــاری پرکاربــرد در
شــهر هســتند و پیادهراههــا میتواننــد بســتر مناســبی بــرای
توســعه یافتگــی ،جــذب مخاطبــان و رونــق اقتصــادی بــرای شــهر
را فراهــم بیاورنــد .دستفروشــان ،مغازههــا ،کافههــا ،رســتورانها
و فروشــگاههای تجــاری بخــش مهمــی از لبــۀ تجــاری ایــن نــوع از
پیــادهراه را شــکل میدهنــد .در ایــن فضاهــا Watch walking
یکــی از فعالیتهــای مهمــی اســت کــه بــه معنــای قــدم زدن ،نــگاه
کــردن و خریــد اســت ،در واقــع عمــل خریــد فقــط بــرای رفــع نیــاز
نیســت و گاهــی اوقــات فراتــر از آن رفتــه و جنبــه تفریحــی و گذران
اوقــات فراغــت دارد .قســمتی از تعامــات شــهری مــردم خواســته
و ناخواســته بــه تعامــات اقتصــادی اختصــاص دارد و باتوجــه بــه
اینکــه پیــادهراه بایــد بســتری بــرای تعامــات اجتماعــی بــه وجــود
بیــاورد در کنــار آن میتوانــد بســتر فعالیتهــای اقتصــادی نیــز
باشــد .نکتــه مهــم در ایــن مــورد ایــن اســت کــه جذبــۀ اقتصــادی
همــواره بــه عنــوان یکــی از اصــول اولیــه و ذاتــی پیــادهراه در شــهر
از ابتــدا دیــده میشــود (تصویــر .)2

نقشهای در حال تغییر پیادهراه درونشهری

خیابــان از جملــه فضاهــای زیســتی اجتمــاع اســت و یکــی از
اصلیتریــن عناصــر ادراک شــهر بــه حســاب میآیــد .ایــن راه
تنهــا مســیری کــه کالبــد باشــد شــناخته نمیشــود ،بلکــه بــا
حیــات تاریخــی و مفهومــیاش نــزد مخاطبــان معنــا مییابــد.
خیابــان مجموعــهای از هویتهــای مســتقل و درکنــار هــم
چیــده شدهاســت کــه هرکــدام منشــأ تاریخــی و فعالیتــی جــدا
16
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تصویــر  :2بحــث  Windows shoppingدر پیادهراه شــهری .مأخذ :نگارنده،
.1397

گونهشناسی پیادهراه؛ بام تهران به مثابه یک پیادهراه طبیعی -اجتماعی |فرزان حاجی رضایی
دارنــد (آتشــینبار .)1389 ،از آنجــا کــه پیــادهراه و خیابــان زیــر
مجموعــۀ راه هســتند ،میتــوان مفهــوم بــاال را بــه پیــادهراه بســط
داد .بــرای نمونــه میتــوان بــه هویــت و نقشهــای شــکل گرفتــه
خیابــان انقــاب بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن خیابانهــای تهــران
کــه همــواره بــرای مــردم حامــل خاطــرات و معنــا اســت اشــاره
کــرد .ایــن معناهــا محصــول هویتهــای مســتقل آن طــی ادوار
مختلــف اســت -1 :قاجــار :مــرز شــمالی تهــران -2پهلــوی اول :تولــد
خیابــان ،مرکــز اداری ،تجــاری -3پهلــوی دوم :لبــۀ تهــران ،مرکــز
تفریحــی ،روشــنفکری -4 ،انقــاب اســامی :صحنــۀ سیاســی ،مرکز
روشــنفکری و سیاســی -اجتماعــی  -5دهــۀ اخیــر :بــورس کتــب
درســی و تجــارت رســانهای (همــان).
بــرای جمعبنــدی ایــن بخــش میتــوان گفــت ،خیابــان و پیــادهراه
در مرکــز شــهر بــه دلیــل اینکــه بیشــتر در کانــون حــواث اجتماعی،
سیاســی ،فرهنگــی ،تاریخــی و زندگــی روزمــره بودهانــد بیشــتر
تحتتأثیــر قــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه تعریــف منظــر که پدیــدهای
پویــا اســت ،خیابــان و زندگــی پیــاده در آن همــواره در حــال تغییــر
و نــو شــدن اســت و بنابرایــن شــناخت هویتهــای مســتقل آن،
ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر ،شــناخت نمادهــا و زندگــی جــاری در آن
الزامــی اســت (جــدول .)1

پیادهراه در حومه شهر

بــا گســترش شــهرها و افزایــش ســاخت و ســازها بــه تدریــج
فضاهــای ســبز و بــاز در حومــه شــهر تبدیــل بــه شــهرکهای
صنعتــی و مســکونی شــدند و بعدهــا در البـهالی ایــن ســاختارهای
شــهری فضاهــای بــاز و طبیعــی افــزوده شــدند کــه تأمیــن کننــده
نیازهــای روحــی انســان بــه طبیعــت بودنــد .همانطــور کــه قبــا
گفتــه شــد پیادهراههــا در فضاهــای درون شــهری (مرکــز شــهری)
بیشــتر کاراکتــر اجتماعــی بــه خــود میگیرنــد .در واقــع آنهــا محــل
برخوردهــای اجتماعــی ،سیاســی ،تاریخــی و فرهنگــی در شــهر
بــوده و مهمتریــن عنصــر بــا باالتریــن نقــش اجتماعــی هســتند.
«رابــرت فیشــمن» در کتــاب  The City Readerضمــن تحلیــل
چگونگــی ظهورخیابــان و پیــادهراه در شــهرهای کشــورهای اروپایــی
و آمریکایــی و بــا ذکــر مشــخصهها و ویژگیهــای آن ،حومــه شــهر
را بــه عنــوان گونــهای جدیــد از شــهر دســتهبندی میکنــد کــه

ســاختار کالن شــهری جدیــد را فراهــم مــیآورد .ایــن گونههــای
جدیــد شــهری در پیرامــون و حــول همــۀ مراکــز شــهری شــکل
گرفتهانــد کــه در یــک واحــد اقتصــادی ســرزنده در امتــداد
کریدورهــای بــزرگ راهــی گســترده شــدهاند و شــامل مراکــز
خریــد ،پارکهــای صنعتــی ،پردیسهــا ،مجتمعهــای اداری،
دانشــگاهی و بیمارســتانی هســتند ( .)Fishman, 2011درواقــع
طبــق ایــن تعریــف میتــوان گفــت کــه یکــی از ویژگیهــای اصلــی
در فضاهــای ایــن چنینــی جلــوه بــارز اقتصــادی -صنعتــی فضاهــای
حومــه شــهر در کنــار کریدورهــای ســبز بزرگراهــی اســت کــه
باعــث شــده پیــادهروی در چنیــن فضاهایــی کاراکتــر افتصــادی بــه
خــود بگیــرد .بــا رجــوع بــه پیشــینۀ ایــن مراکــز میتــوان ریشــه
شــکلگیری آنهــا را در جریــان مدرنیتــه جسـتوجو کــرد .حومــه
شــهرها جایــی اســت کــه نخســتین مراکــز خریــد در آنجــا شــکل
گرفتــه و موجــب جــذب شــهروندان نــه تنهــا بــرای خریــد و تفریــح
بلکــه بــرای ســکونت شدهاســت (لومقشــان.)1396 ،
درواقــع میتــوان گفــت پیــادهروی در فضاهــا کیفیتــی اســت کــه
وابســته بــه رونــدی اســت کــه طــی آن شــهرها و فضاهــای شــهری
ســاخته میشــود .رونــد شــکلگیری هــر فضــا تأثیــر مهمــی بــر
چگونگــی زندگــی جــاری در آن دارد .بــر ایــن اســاس پیــادهروی در
حومــۀ شــهر بــا پیــادهروی در مرکــز شــهر و بــرون شــهر (طبیعــی)
تفــاوت دارد .همانطــور کــه گفتــه شــد ،پیــادهروی در حومــۀ شــهر
بــا توجــه بــه پیشــینه و کیفیــت فضایــی آن بیشــتر شــخصیت
اقتصــادی -طبیعــی دارد و هرچــه از مرکــز شــهر دور میشــویم
از جنبههــای اجتماعــی آن کمتــر شــده و بــه ســایر جنبههــای
درگیــر آن اضافــه میشــود (جــدول .)2

پیادهراه برونشهری (طبیعی)

شــهر بــرای انســان موجــودی متناقــض اســت .از یــک طــرف عامــل
جدایــی و بیگانگــی او از طبیعــت و از طــرف دیگــر محیطــی بــرای
پیونــد و برقــراری اجتماعــی اســت .در نتیجــه شــهر میــان دو قطــب
طبیعــت و جامعــه ایفــای نقــش میکنــد .پویــش شــهرهای جدیــد
دور شــدن از یکــی و توســعه دیگری اســت .مشــکل امروز مــا مجازی
شــدن ارتباطــات بــه جــای واقعــی بــودن آنهــا اســت .بــه همیــن
دلیــل انســان امــروزه دوری و بیگانگــی از طبیعت را بیشــتر احســاس

جدول  :1تحلیل منظرین پیادهراه درونشهری مأخذ :نگارنده.
پیادهراه درونشهری
هدف پیادهراه

تعامالت اجتماعی ،صحنۀ رویارویی اجتماعی.

زمان استفاده

دائمی ،زندگی روزمره مردم با آن گره خورده است ،حیات مدنی با توجه به اختالط کاربری و فعالیتها.

بستر شکلدهندۀ فضا
کاراکتر فضا

بخش اصلی شکلدهندۀ جریانات اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،تاریخی و. ...
کاراکتر اصلی اجتماعی ،اگرچه کاراکتر فضا با توجه به رخدادهای گوناگون در حال تغییر است.
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جســتار
جدول  :2تحلیل منظرین پیادهراه حومه شهر .مأخذ :نگارنده.
پیادهراه حومۀ شهر
هدف پیادهراه

فضاهای باز پیاده در کنار فضاهای صنعتی برای تأمین نیازهای روحی انسان به طبیعت ،کریدورهای سبز.

زمان استفاده

مقطعی-دائمی ،با توجه به جریان زندگی شهری جاری در آن.

بستر شکلدهندۀ فضا
کاراکتر فضا

جریانات اقتصادی ،صنعتی ،شکلگیری کریدورهای سبز در حومۀ شهر.
با توجه به بستر شکلدهنده ،اقتصادی ،صنعتی ،طبیعی ،اجتماعی ،کاراکتر فضا تقریباً ثابت.

میکنــد (منصــوری 1395 ،الــف) .ورود پارکهــا ،فضاهــای ســبز،
مســیرهای طبیعــی در دل طبیعــت بکــر ،کوهســتان ،رودخانــه و ...
فضاهایــی هســتند کــه نشــانۀ طبیعــت معنابخــش محیــط زندگــی
گذشــته انســان بودنــد .بــدون شــک ایجــاد پیادهراههــای طبیعــی
و ســرزنده بــا عملکــرد و فعالیتــی خــاص در کنــار شــهر الزم اســت.
در ایــن راههــا حــس مــکان و نمادهــای طبیعــی شــهر قابــل درکتر
میشــود و حضــور مخاطبــان در ایــن راههــا باعــث شــکلگیری
خاطــرات جمعــی شــده و تــداوم هویــت شــهر و طبیعــت را در پــی
دارد.

پیوستگی ادراک مخاطب و هویت شهر

طبیعــت یکــی از عناصــری اســت کــه همــواره در شــهرها بــه عنوان
یــک نیــروی توســعه دهنــده و هویتــی عمــل مینمایــد .زیرســاخت
طبیعــی در یــک فضــای جمعــی عــاوه بــر وجــه هویتــی کــه در
مقیــاس شــهر بــه منظــر شــهری میبخشــد ،توانایــی ایــن را دارد
کــه بــا تولیــد یــک فضــای جمعــی پویــا باعــث ایجــاد بســتری برای
ارتبــاط بیــن طبیعــت و اجتمــاع بشــود.
طبیعــت بــه عنــوان یــک بســتر پذیــرای انســان بــوده و زندگــی
بــا حضــور انســان در آن گــره خــوردهاســت .طبیعــت در شــهر بــا
فاصلهگــذاری از ســکونتگاه انســانی تعریــف و معنــا نمیشــود و
نیــز طبیعــت شــهری بــه معنــای عــدم دخالت انســان در آن نیســت
( .)Kaplan, 1995در ایــن میــان پیادهراههــای طبیعــی یکــی از
مهمتریــن عناصــری هســتند کــه بــا حفــظ آنهــا میتــوان باعــث
پیوســتگی در ادراک مخاطبــان و هویــت شــهر شــد .ایــن عناصــر
طبیعــی همــراه بــا راه بــه عنــوان عامــل اصلــی خوانــش آن ،حــاوی

خاطــرات جمعی شــهر و شــهروندان هســتند و ســبب حفــظ و تداوم
مفهــوم شــهری میشــوند ( .)Rossi, 1982پیادهراههــای بــرون
شــهری (طبیعــی) بــا تلفیقــی از ویژگیهــای طبیعــی و تعاملــی در
یــک بســتر باعــث ایجــاد فضــای جمعــی طبیعــی شــده که بخشــی
از هویــت خــود را از شــهر و بخــش بیشــتر هویــت خــود را از طبیعت
گرفتهاســت (جــدول  .)3همانطــور کــه قبــ ً
ا گفتــه شــد رونــد
شــکلگیری هــر فضــا تأثیــر مهمــی بــر منظــر جــاری در آن دارد.
بــر ایــن اســاس پیــادهروی طبیعــی بــا توجــه بــه ایــن کــه منظــر
فرهنگی-طبیعــی بــه عنــوان یــک نیــروی توســعهدهنده و هویتــی
عمــل کــرده و نیــز بــر اســاس فعالیتهــا ،اتفاقــات ،کاربریهــا و
کیفیــت فضــا باعــث شــده کاراکتــر طبیعــی -اجتماعــی بــه خــود
بگیــرد کــه در نتیجــه باعــث پیوســتگی ادراک مخاطــب ،بیــن شــهر
و طبیعــت میشــود.

بــام تهــران بــه مثابــه یــک پیــادهراه طبیعــی-
اجتماعــی

قرارگیــری و توســعۀ تهــران در دامنــۀ رشــته کوههــای البــرز و
ظرفیــت و پتانســیلهای تاریخــی ،طبیعــی و توپوگرافیــک حاصــل
از ایــن اســتقرار باعــث شــده تــا ایــن لبههــا و نظرگاههــای طبیعــی
نقــش مهمــی در شــناخت ،تعامــل ،هویتبخشــی و ایجــاد رابطــۀ
مناســب بیــن مخاطبــان بــا شــهر تهــران داشــتهباشــند .در ایــن
میــان پیــادهراه میتوانــد بســتر و نظرگاهــی بــرای تماشــای طبیعت
و داالندیــد شــهر باشــد .در اینجــا پیــادهراه همچــون یــک فریــم،
طبیعــت و منظــر شــهر تهــران را از نقاطــی خــاص و اســتراتژیک
بــه تصویــر میکشــد .مســیر پیــادۀ بــام تهــران در قســمت شــمالی

جدول  :3تحلیل منظرین پیادهراه برونشهری .مأخذ :نگارنده.
پیادهراه برونشهری
هدف پیادهراه

بازگشت به طبیعت ،دوری از قیل و قال شهر ،پیوستگی ادراک مخاطب بین طبیعت و شهر.

زمان استفاده

مقطعی ،با توجه به دور شدن از زندگی شهری جاری.

بستر شکلدهندۀ فضا
کاراکتر فضا
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منظر فرهنگی-طبیعی به عنوان یک نیروی توسعهدهنده و هویتی.
کاراکتــر اصلــی فضــا طبیعــی ،کاراکتــر تقریبــاً متــداوم در زمــان ،هرچــه از مرکــز شــهر دورتــر میشــویم از درجــۀ
اجتماعــی بــودن فضــا کمتــر شــده و بــه درجــۀ طبیعــی آن افــزوده میشــود.

گونهشناسی پیادهراه؛ بام تهران به مثابه یک پیادهراه طبیعی -اجتماعی |فرزان حاجی رضایی
منطقــه یــک تهــران واقــع در باالتریــن نقطــۀ خیابــان اصلــی
ولنجــک بــوده کــه از ارتقــاع  1830متــری شــروع شــده و در ارتفــاع
 1910از ســطح دریــا بــه ایســتگاه شــماره یــک تلهکابیــن توچــال
(نظــرگاه شــهری) میرســد (تصویــر  .)3ایــن مســیر طبیعــی در دل
کوهســتان البــرز باعــث ایجــاد فضاهــا و نظرگاههایــی زیبــا در طــول
مســیر راه شــده کــه بــه خوانــش و ادراک منظــر کلــی طبیعــت و
شــهر میپــردازد .در ادامــه بــه بررســی اهــداف ســه گانــه منظــر
ایــن پیــادهراه ،ادراکات مخاطــب و کاراکتــر و هویــت ایــن مســیر
خواهیــم پرداخــت.

پیــادهراه بــام تهــران بــه مثابــۀ گردشــگری
طبیعــی

گردشــگری و تفریــح درواقــع جوابــی اســت بــه نیازهــای درونــی
انســان کــه زمینــه ارتقــاء فکــری ،انبســاط خاطــر و تخلیــه
روحــی و روانــی او را فراهــم میکنــد .همانگونــه کــه انســان
بــه پــرورش جســم نیازمنــد اســت ،بــه تفریــح ســالم نیازمنــد
اســت تــا بدیــن شــکل بتوانــد بــه آرامــش روحــی و فکــری برســد
(غضنفــری و جــوادی .)1388 ،امــروزه بــا توجــه بــه هــدف و انگیزۀ
ســفر ،طیــف وســیعی از گردشــگری همچــون :گردشــگری تاریخــی،
طبیعــی ،زیارتــی ،آیینــی و ...شــکل گرفتهاســت .در ایــن بین مســیر
کوهســتانی بــام تهــران در دامنــۀ رشــته کوههــای البــرز بــه عنــوان
لبــۀ منظریــن تهــران از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .در ایــن
مســیر پیــاده غالــب فعالیتهــا معطــوف بــه معرفــی مکانهــای
طبیعــی بکــر و دســتنخــورده و ارائــۀ برنامههــای گردشــگری

بــرای ســفر بــه ایــن مکانهــا اســت .اگرچــه اخیــرا ً بــا بیدقتــی،
تأســیس کاربریهــا و فضاهــای تجــاری ،تجهیزات ورزشــی ،ســاخت
و ســاز بیــش از حــد باعــث بیســامانی و عــدم امــکان دسترســی بــه
ایــن فضاهــا شدهاســت .یکــی از اهــداف مســیر پیــاده بــام تهــران
بازگردانــدن مــردم بــه زندگــی طبیعــی ،خوانــش طبیعــت ،دوری
از قیــل و قــال شــهر و زندگــی ماشــینی اســت .امــروزه بــا توجــه
آنچــه کــه گفتــه شــد گردشــگری و گــذران اوقــات فراغــت در چنین
پیادهراههایــی الزامــی اســت .پیــادهراه بــام تهــران بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن پیادهراههــای بــرون شــهری تهــران میتوانــد بیشــترین
ســهم را در بــرآورده کــردن ایــن نیــاز داشــته باشــد .پیادهراهــی
طبیعــی کــه باعــث پــر کــردن اوقــات فراغــت و ثبــت خاطــرات
جمعــی میشــود ،مســیری شــگفتانگیز تــوأم بــا نشــانهها و نقــاط
عطــف بــه مثابــۀ مکانــی بــرای قرائــت ســناریوی طبیعــت و شــهر
اســت کــه باعــث پیوســتگی ادراک از شــهر و طبیعــت میشــود.

نقش زیستمحیطی پیادهراه بام تهران

از نقشهایــی کــه بــرای ایــن نــوع از پیــادهراه در نظــر گرفتــه
میشــود ،ارتقــای و بهبــود وضعیــت زیســت محیطــی اســت .کاهش
منابــع آلودگــی هــوا و صــدا ،ارتقــای امنیــت ،توســعه فضــای ســبز،
گســترش مناظــر بــاز ،کاهــش اســترس ،دوری از تراکــم و شــلوغی
و ...باعــث آمــاده ســازی بســتر مناســب زیســت محیطــی بــرای
مخاطبــان شدهاســت .در واقــع اســتفاده از ایــن پیــادهراه طبیعــی
بــرای حــل مشــکالت موجــود در شــهر تهــران اســت ،پیــادهروی
در ایــن فضــا باعــث تنــوع زیســتی شــده و ارتقــاء کیفیــت زندگــی

تصویر  :3پیوســتگی منظر طبیعی بام تهران و شهر تهران .عکس :فرزان حاجی رضایی.1397 ،
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جســتار
مخاطبــان را بــه دنبــال دارد.

مراحل ادراک در مسیر پیاده بام تهران

همانطــور کــه قبــا گفته شــد بخــش عمــدهای از شــناخت و ادراک
انســان در راه صــورت میگیــرد .راه تصاویــر مهــم مــا از منظــر را
میســازد و یکــی از مهمتریــن فضاهــای مؤثــر بــر ادراک انســان از
منظــر هســتند .راه در ایــن منظــر کوهســتانی عنصــری جهتدهنده
اســت کــه ادراک انســان در ایــن پیــادهراه محصــول ســاماندهی ایــن
محــور قدرتمنــد اســت .راه ،مــکان اتصــال بــه طبیعــت و ادراک
انســان بــه واســطۀ آن اســت .در ادامــه بــه بررســی ادراک مخاطــب
در مســیر پیــاده بــام تهــران در ســه مرحلــه میپردازیــم.

مرحلۀ یک :مرز بین طبیعت و شهر

در انتهــای خیابــان ولنجــک مســیر پیــاده بــام تهــران از پارکینــگ
شــروع میشــود .مخاطــب در ایــن مســیر از ورودی تــا ابتــدای
پیــادهراه ســامت بــه یــک ادراک کلــی از فضــای بیــن شــهر و
طبیعــت میرســد .ایــن فضــا همچــون فضایــی میــاندار و مــرز بین
شــهر و طبیعــت اســت .مخاطــب بــه تدریــج از شــهر دور شــده و پــا
بــه عرصــه طبیعــت میگــذارد .درواقــع مخاطــب بــا یــک پیــش
آمادگــی ذهنــی بــه ســمت مســیر پیــش مـیرود .در ایــن مرحلــه
ادراک بــه صــورت شــناخت کلــی فضــا ،هندســۀ فضــا و دریافــت
کلیــات اســت (تصویــر .)4

تصویــر  :4ادراک در مرحله یک ،پیش آمادگی ذهنی .مأخذ :نگارنده.1397 ،
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مرحلۀ دو :ادراک بیواسطه در طبیعت

پــس از ورود بــه مســیر پیــاده یــک ادراک بیواســطه کلــی از طریــق
مواجهــه صــورت میگیــرد و در ایــن میــان ،حــواس مهمتریــن
عامــل ارتباطــی انســان بــا منظــر اســت .درواقــع انســان در ایــن
پیــادهراه از طریــق حــواس ،کلیتی از منظر کوهســتان را کــه در برابر
اوســت درک و یــک داوری ذهنــی نســبت بــه آن انجــام میدهــد.
پیــاده راه بــام تهــران کــه در ابتــدا حــاوی الیههــای عینــی اســت
بــه تدریــج پــس از طــی مســیری و ادراک حــاوی الیههــای معنایــی
و ذهنــی میشــود .ادراک در کوهســتان توچــال در ایــن مرحلــه از
درک کلیــات فراتــر رفتــه و منجــر بــه بررســی جایگذاریهــا و
روابــط بیــن عناصــر در ایــن منظــر میشــود (تصویــر  .)5پیــادهراه
بــام تهــران همچــون عنصــری پیونددهنــده عمــل کــرده و باعــث
میشــود کــه ایــن عناصــر بــا حــواس مــا درک بشــوند .ایــن تجــارب
حســی در راه در کنــار درختــان ،کوهســتان ،صخرههــا ،آب و فضــای
انسانســاخت بــه صــورت پیوســته بــا مشــاهدات کیفــی بــه وجــود
آمــده کــه بــه ادراک مخاطــب از منظــر راه کمــک مینمایــد.

مرحلــه ســه :ادراک کاراکتــر طبیعــی -اجتماعــی
(نظــرگاه بــام تهــران)

در ایــن مرحلــه ادراک نیــز فراتــر رفتــه و شــامل تشــخیص جزییــات
از جملــه کفســازی ،مبلمــان ،پلههــا ،رنگهــای طبیعــی و
نورپــردازی میشــود .پیــادهراه همچــون مســیری روایتگــر باعــث
شــده کــه نقــوش طبیعــی در راه بــه صــورت شــخصیت پــردازی

گونهشناسی پیادهراه؛ بام تهران به مثابه یک پیادهراه طبیعی -اجتماعی |فرزان حاجی رضایی
شــده بــا مخاطــب ســخن بگویــد .معمــاری ،صخرههــای طبیعــی
کوهســتان را بــا ذهــن انســان درگیــر و نوعــی تعامــل میــان چشــم و
ذهــن فراهــم بیــاورد .مخاطــب پــس از رســیدن بــه نظــرگاه انتهایــی
بــام تهــران بــه یــک ادراک جامــع از مســیر رســیده کــه ایــن ادراک
ابتــدا بــه صــورت کلــی و بیواســطه ( هستیشناســانه) و در
مرحلــۀ بعــد بــه صــورت جزئــی ،بــا واســطه و توســط تأمــل و تفکــر
(چیستیشناســانه) صــورت میگیــرد .پیــادهراه در اینجــا بــه عنــوان
یــک عامــل پیونــددهنــده اســت و بــا حرکــت انســان در مســیر ،این
ســکانسهای بصــری و متوالــی بــه صــورت یــک کل منســجم شــده
ادراک میشــود .ایــن فضــای جمعــی بــه دلیــل ماهیــت اصلــی آن
کــه تعامــات اجتماعــی اســت ،باعــث شــکلگیری یــک کاراکتــر
اجتماعــی -طبیعــی میشــود .ایــن فضــای جمعــی کــه در ابتــدا بــا
میــل بــه طبیعــت و فرهنــگ طراحــی شــده ،نهتنهــا بــرای اســتفاده
از نظــر کــردن در طبیعــت و هــوای پاکیــزه و آرامشبخــش نیســت،
بلکــه توســعۀ حیــات مدنــی شــهروندان نیــز در آن مــورد توجــه قرار
میگیــرد .هویــت شــکلگرفته از فضــای طبیعــی (کوهســتان) و
فضــای جمعــی ( نظــرگاه شــهری) منجــر بــه شــکلگیری یــک
کاراکتــر طبیعی-اجتماعــی شــده (تصویــر  .)6یــک فضــای جمعی با
باالتریــن تعامــات اجتماعــی در کنــار باالتریــن تعامالت دو ســویه با
طبیعــت ( فاعلــی -مفعولــی) کــه یــک پیوســتگی فضایــی بیــن این
دو نــوع از پیــادهراه را فراهــم آورده و در نهایــت سادهســازی ادراک،
ارتقــای هویــت و پیوســتگی ادراک شــهر و طبیعــت را به دنبــال دارد.

نتیجهگیری

راه در منظــر کوهســتانی بــام تهــران ،عنصــری جهتدهنــده بــوده و

ادراک مخاطــب در ایــن پیــاده راه محصــول ســاماندهی ایــن محــور
اســت .ایــن مســیر بــه نوعــی مــکان اتصــال بــه طبیعــت و ادراک
انســان بــه واســطۀ آن اســت .ایــن ادراک شــامل ســه مرحلــه اســت.
مرحلــۀ اول :مخاطــب از مســیر ورودی تــا ابتــدای پیــادهراه بــه یــک
ادراک کلــی از فضــای شــهر و طبیعــت میرســد (پیــش آمادگــی
ذهنــی) .مخاطــب کمکــم در حــال دور شــدن از فضــای شــهر تهران
و نزدیــک شــدن بــه طبیعــت اســت ،درواقــع ایــن فضا همچــون مرز
و میــانداری بیــن شــهر و طبیعــت اســت .مرحلــۀ دوم :پــس از ورود
بــه مســیر یــک ادراک بیواســطه کلــی از طریــق مواجهــه صــورت
میگیــرد .انســان از طریــق حــواس کلیتــی از پیــاده راه بــام تهــران
را کــه در برابــر اوســت درک کــرده و یــک داوری ذهنــی نســبت بــه
آن انجــام میدهــد .مرحلــۀ ســوم :در ایــن ســکانس ادراک فراتــر
رفتــه و پــس از ورود بــه نظــرگاه شــهری انســان بــه یــک ادراک
جامــع از مســیر رســیده کــه ایــن ادراک در ابتــدا بــه صــورت کلــی و
بیواســطه (هستیشناســانه) و در مرحلــه بعــد جزئــی و بــا تفکــر و
تأمــل (چیستیشناســانه) صــورت میگیــرد.
پیــادهراه بــام تهــران بــا تلفیقــی از ویژگیهــای طبیعــی و اجتماعــی
(تعاملــی) در یــک بســتر کوهســتانی ،باعــث ایجــاد یــک فضــای
جمعــی پویــا شدهاســت کــه بخشــی از هویــت خــود را از شــهر
و بخــش بیشــتر هویــت خــود را از طبیعــت گرفتــهاســت .مســیر
کوهســتانی توچــال بــا داشــتن ویژگیهــای زیباییشناســانه،
کارکــردی و هویتــی تهــران نقــش فعالــی در ادراک منظــر شــهر
و طبیعــت در اذهــان مخاطبــان دارد .هویــت ناشــی از فضــای
طبیعــی و تعامــل دو ســویه بــا طبیعــت از یــک طــرف و هویــت

تصویــر  :5ادراک در مرحله دو ،ادراک از طریق مواجهه .ماخذ :نگارنده.1397 ،
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جســتار

تصویر  :6ادراک در مرحله ســه ،ادراک کلنگر نسبت به مسیر .مأخذ :نگارنده.1397 ،

اجتماعــی ناشــی از تعامــات اجتماعــی در فضــای جمعــی آن منجر
بــه شــکلگیری یــک کاراکتــر طبیعــی -اجتماعــی شدهاســت.
ایــن هویــت التقاطــی در مســیر انتهایــی بــام تهــران (تــراس) یــک
فضــای جمعــی را بــا باالتریــن تعامــات اجتماعــی در کنــار باالترین
تعامــات طبیعتگرایانــه (فاعلی-مفعولی) شــکل دادهاســت .در این
فضــا تفســیری مــدرن از شــهر تهــران بــر یــک بســتر طبیعــی رخ
میدهــد و شــناخت منظــر پیــادهراه از طریــق هویتهــا و نمادهــای
آن صــورت میگیــرد .درواقــع پیــادهراه بــام تهــران همچــون یــک
عامــل پیونــد دهنــده عمــل کــرده و بــا حرکــت انســان در ایــن

مســیر ،ایــن ســکانسهای بصــری و متوالــی بــه صــورت یــک کل
منســجم ادراک میشــود .ایــن پیــاده راه طبیعی-اجتماعــی بــا
عملکــرد منحصــر بــه فــرد در کنــار شــهر بــه نوعــی باعــث شــده
کــه حــس مکانهــا و نمادهــای طبیعــی در منظــر کوهســتان
قابــل درکتــر شــود .ایــن راه همچــون ســناریویی اســت کــه بــه
کاراکترهــای آن نقــش و معنــی داده و در نهایــت باعــث پیوســتگی
بیــن ادراک مخاطــب از شــهر تهــران و طبیعــت کوهســتان توچــال
شدهاســت (تصویــر .)7

تصویر  :7روند ادراک منظر پیادهراه بام تهران در ذهن انســان و شکلگیری کاراکتر فضا .مأخذ :نگارنده.1397 ،
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* ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــه کارشناســی ارشــد نگارنــده تحــت عنــوان «بازطراحــی منظرمســیر پیــاده بــام تهــران بــا هــدف ایجــاد بســتری بــرای ثبــت
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