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چکیــده | پیاده راه هــا بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن عناصــر ادراک منظــر نقــش مهمــی در ارتقــای 
ــب  ــناخت و درک مخاط ــث ش ــدا باع ــه ابت ــی ک ــد. نقش ــه دارن ــی در جامع ــی و فرهنگ ــای اجتماع فعالیت ه
از منظــر شــده و ســپس ثبــت خاطــرات جمعــی و فــردی را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت. ایــن راه صرفــاً 
مســیری بــرای رســیدن از نقطــۀ یــک بــه نقطــۀ دو نیســت؛ بلکــه فراتــر از نقــش ابتدایــی آن یعنی گــذر مبداء- 
ــش  ــی در بطــن خوی ــازند. راه مفهوم ــر را می س ــب از منظ ــم مخاط ــر مه ــا تصاوی مقصــدی اســت. پیاده راه ه
ــا آن  دارد کــه غایــت آن داشــتن مبــداء و مقصــد نیســت، ادراک در مســیر راه صــورت می گیــرد و مقصــد ب
معنــی می یابــد. قرارگیــری و توســعه شــهر تهــران در دامنــه رشــته کوه هــای البــرز، ظرفیــت و پتانســیل های 
تاریخــی، طبیعــی و توپوگرافیــک حاصــل از ایــن اســتقرار، باعــث شــده اســت تــا ایــن لبه هــای منظریــن نقــش 
مهمــی در تعامــل مخاطبــان بــا آن و هویت بخشــی بــه شــهر تهــران داشــته  باشــد. مســیر پیــادۀ بــام تهــران 
در قســمت شــمالی منطقــۀ یــک تهــران، یکــی از مهم تریــن پیاده راه هــای بــرون شــهری تهــران در طبیعــت 
بکــر کوهســتانی اســت و باعــث ایجــاد فضاهــا و نظرگاه هــای طبیعــی و شــهری در طــول مســیر راه شــده کــه 
ــا تلفیقــی از ویژگی هــای طبیعــی و  ــاده راه ب ــن پی ــش و ادراک طبیعــت و شــهر می شــود. ای ــه خوان منجــر ب
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 شــده  اســت. پژوهــش 
پیــش رو ابتــدا اقســام پیــاده رو، ویژگی هــا و ادراکات مخاطبیــن در آنهــا را بررســی کــرده و ســپس الیه هــای 
منظریــن مســیر پیــاده راه بــام تهــران را بــه عنــوان یــک پیــاده راه طبیعی-اجتماعــی، تحلیــل کــرده اســت.
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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 می کننــد، دیگــر درگیــر پرســش های 
ابتدایــی و اولیــه نیســتند. پــس از شــکل گیری راه، بــه دلیل اســتفاده 
ــردی  ــی و ف ــرات جمع ــارب و خاط ــب تج ــان، کس ــب مخاطب مرت
نقش هــای جدیــدی پیــدا می کنــد )منصــوری، 1395ب(. در ایــن 
نقش هــا راه همچــون یــک قــاب عمــل کــرده و ماننــد ســناریویی 
اســت کــه بــه کاراکترهــای آن در محیــط نقــش و معنــی می دهــد. 
ــکان تماشــای  ــه ام ــد ک ــه مخاطــب اجــازه می ده ــا ب ــن نقش ه ای
ــی  ــش فاعل ــد و نق ــته باش ــردن در آن را داش ــر ک ــت و نظ طبیع

ــری  ــای منظ ــه تماش ــت او را ب ــد و درنهای ــت کن ــب را تقوی مخاط
ــه دلیــل شــرایط،  گزینــش  شــده وادار کنــد. راه در کشــور ایــران ب
ــن  ــات بی ــل و ارتباط ــی، تعام ــت توپوگراف ــی، وضعی ــوع اقلیم تن
مخاطبــان از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. راه هایــی کــه در میان 
کریدورهــای طبیعــی بــه عنــوان نخســتین پناهــگاه بــرای حفاظــت 
ــت.  ــون بوده اس ــای گوناگ ــرات و تهدیده ــل خط ــان در مقاب از انس
ــن نحــوه  ــن و ابتدایی تری ــاده قدیمی تری ــت پی ــان حرک ــن می در ای
ــد. مســیری جهــت  ــه شــمار می آی ــی انســان در منظــر ب جابه جای
دهنــده کــه ادراک انســان در ایــن فضــا محصــول ســاماندهی ایــن 
ــت و  ــه طبیع ــکان اتصــال ب ــع راه م ــد اســت. درواق محــور قدرتمن
شــهر و ادراک انســان بــه واســطه ایــن مســیر اســت. نوشــتار پیش رو 
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هریــک. منظریــن  ویژگی هــای  و  کاراکترهــا 
2- مطالعــات میدانــی: بررســی مســیر پیــادۀ بــام تهــران بــه عنــوان 
یــک نمونــۀ مــوردی از پیــاده راه و تحلیــل ادراک مخاطــب در ایــن 

ــون. ــای گوناگ ــیر در پهنه بندی ه مس
ــک در  ــش هری ــاده راه و نق ــام پی ــری از اقس ــتنتاج: نتیجه گی 3- اس

ــش مخاطــب از فضــا. ادراک و خوان

فرضیه
ــه اســت کــه  ــن فرضیــه شــکل گرفت ــای ای ــر مبن ــن پژوهــش ب ای
پیــاده روی در بــام تهــران کیفیتــی اســت کــه در مرحلــۀ اول 
ــوده  و در مرحلــۀ دوم منتــج  ــۀ آن ب تحت تأثیــر رونــد طبیعت گرایان

ــت. ــده  اس ــهر ش ــب از ش ــر مخاط ــه ادراک کل نگ ب

 راه به مثابۀ فهم منظر
ــش و درک  ــرای خوان ــت ب ــن موقعی ــن و اصلی تری راه ابتدایی تری
شــهر اســت )منصــوری، 1395ب( و منظــر راه ادراکــی اســت کــه 
در خــال شــناخت و تفســیر عناصــر و نمادهــای راه از طبیعــت 
ــه دســت می آیــد. یکــی از مهم تریــن کارکردهــای راه  ــا شــهر ب ی
اســتفاده از تجربــۀ حرکــت بــرای درک هم زمــان کالبــد و خاطــرۀ 
شــهر اســت )لینــچ، 1395(. یکــی از اهــداف پیاده راه هــا بهبــود و 
ارتقــاء تصاویــر ذهنــی شــهروندان از طریــق جلــب توجــه مکان هــای 
ــن  ــدز ، 1385(. یکــی از مهم تری اجتماعــی- تاریخــی اســت )تیبال
ــی از  ــن شــکل ابتدای ــی آن اســت. راه رفت ــش ادراک ــف راه نق وظای
ادراک طبیعــت را بــه مــا می دهــد. پیــاده روی بیشــترین نزدیکــی به 
محیــط را دارد و بــه مخاطــب اجــازه می دهــد کــه فراینــد شــناخت، 
ادراک و به خاطــر آوردن منســجم تر باشــد )مدنی پــور، 1392(؛ 
بنابرایــن نقــش پیــاده راه 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 می ســازد و اصلی تریــن فضــا 
بــرای ادراک مخاطــب اســت، ادراک در مســیر راه صــورت می گیــرد و 
مقصــد بــا آن معنــی می یابــد. بــه طورکلــی پیــاده راه را می تــوان بــه 
ســه دســتۀ پیــاده راه درون شــهری، پیــاده راه حومه شــهر و  پیــاده راه 
بــرون شــهری تقســیم بنــدی نمــود کــه در ادامــه بــه بررســی آنهــا 

ــم پرداخت.   خواهی

پیاده راه درون شهری
پیــاده راه  اجتماعــی  زندگــی  پررنــگ  نقــش 

درون شــهری
زندگــی پیــاده مایــه اصلــی شــکل گیری 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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ــان و  ــن خیاب ــن بی ــادی اســت کــه در ای ــه مؤلفه هــای بســیار زی ب
پیــاده راه ســهم مهمــی از ادراکات مــا را تشــکیل می دهنــد. در واقــع 
ــد.  ــاق می افت ــاده اتف ــر اســاس راه و زندگــی پی ــا از شــهر ب درک م
ــای  ــش ادراک، ارتق ــب افزای ــد موج ــاده می توان ــت پی ــن حرک ای

هویــت و احســاس تعلــق بــه شــهر شــود.
زندگــی شــهری در طــول تاریــخ همــواره بــا تعامــل ســازنده میــان 
مخاطبــان تعریــف می شــود و روابــط شــهروندان بــا یکدیگــر باعــث 
ارتقــای زندگــی جمعــی در شــهر بــوده  اســت. زندگی پیاده بســتری 
مناســب بــرای ایجــاد ایــن تعامــات فراهــم مــی آورد. در ایــن میــان 
پیــاده راه بــه دلیــل ویژگــی ذاتــی خــود در ایجــاد تعامــات اجتماعی 
ــور یکــی از ویژگی هــای  از نقــش اساســی برخــوردار اســت. مدنی پ
ــد، شــهری  شــهر خــوب را شــهر قــدم زدن و مکــث کــردن می دان
ــدم  ــرای ق ــام ب ــه دور از ازدح ــجم و ب ــته، منس ــای شایس ــه فض ک
از  اجتماعــی  تعامــات  برقــرای  )مدنی پــور، 1391(.  دارد  زدن 
ــه  ــه ب ــت ک ــری اس ــی، ام ــای جمع ــاخص های فضاه ــن ش مهم تری
ــا  ــداث پیاده راه ه ــر اســت. اح ــا امکان پذی ــن پیاده روه واســطه همی
می توانــد در ثبــت و ارتقــای حیــات مدنــی مراکــز شــهر مؤثــر باشــد. 
ــۀ  ــهر صحن ــای ش ــاندر«، خیابان ه ــتوفر الکس ــر »کریس ــق نظ طب
رویارویــی اجتماعــی اســت، خیابــان زمینــۀ تعامــل میــان گروه هــای 
مختلــف را فراهــم مــی آورد کــه ایــن خــود باعــث نظــم اجتماعــی 

تصویــر 1: راه به مثابه فهم منظر. مأخذ: نگارنده، 1397.
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ــی  ــان محــل اصل می شــود )الکســاندر، 1381(. از آن جــا کــه خیاب
زندگــی اجتماعــی در فضــای شــهر اســت، حافظــۀ تاریخــی ســبب 
ــن  ــاده راه می شــود. بنابرای ــد آمــدن هویت هــای مســتقل در پی پدی
ــان  اهــداف اجتماعــی یکــی از مهم تریــن دالیــل شــکل گیری خیاب

و پیــاده راه اســت.

کاراکتر اقتصادی پیاده راه
ــای  ــن فضاه ــاده روی شــهری یکــی از مهم تری ــای پی ــروزه فضاه ام
ــز  ــن جیکوب ــی در شــهر هســتند. جی ــای عموم شــهری و عرصه ه
ــز  ــهر و نی ــی ش ــی و اصل ــای عموم ــوان فض ــه عن ــا را ب پیاده روه
ــز، 1384(.  ــی آورد )جیکوب ــاب م ــه حس ــر آن ب ــن عنص حیاتی تری
یکــی از اهــداف پیــاده راه بــه عنــوان پدیــده ای محــرک ایــن اســت 
کــه بــر محیــط خود چــه اجتماعــی و چــه کالبــدی تأثیرگذار اســت. 
ایــن محــرک عنصــری اســت کــه توســط شــهر شــکل می گیــرد و 
ســپس آن هــم بــه نوبــه خــود محیــط را شــکل می دهــد، هــدف آن 
بازســازی تدریجــی و مــداوم بافت هــای شــهری اســت. نکتــه مهــم 
ایــن اســت کــه محــرک یــک محصــول نهایــی نیســت بلــه عنصــری 
اســت کــه توســعه های بعــدی را نیز بــه دنبــال دارد )لنــگ، 1386(.

ــرد در  ــاری پرکارب ــای تج ــعۀ فضاه ــعه ها، توس ــن توس ــی از ای یک
شــهر هســتند و پیاده راه هــا می تواننــد بســتر مناســبی بــرای 
توســعه یافتگــی، جــذب مخاطبــان و رونــق اقتصــادی بــرای شــهر 
ــتوران ها  ــا، رس ــا، کافه ه ــان، مغازه ه ــد. دست فروش ــم بیاورن را فراه
و فروشــگاه های تجــاری بخــش مهمــی از لبــۀ تجــاری ایــن نــوع از 
 Watch walking  ــا ــن فضاه ــد. در ای ــکل می دهن ــاده راه را ش پی
یکــی از فعالیت هــای 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 
ــه  ــه تعامــات اقتصــادی اختصــاص دارد و باتوجــه ب و ناخواســته ب
اینکــه پیــاده راه بایــد بســتری بــرای تعامــات اجتماعــی بــه وجــود 
ــز  ــادی نی ــای اقتص ــتر فعالیت ه ــد بس ــار آن می توان ــاورد در کن بی
باشــد. نکتــه مهــم در ایــن مــورد ایــن اســت کــه جذبــۀ اقتصــادی 
همــواره بــه عنــوان یکــی از اصــول اولیــه و ذاتــی پیــاده راه در شــهر 

ــر 2(. ــود )تصوی ــده می ش ــدا دی از ابت

نقش های در حال تغییر پیاده راه درون شهری
ــی از  ــت و یک ــاع اس ــتی اجتم ــای زیس ــه فضاه ــان از جمل خیاب
ــن راه  ــد. ای ــاب می آی ــه حس ــهر ب ــر ادراک ش ــن عناص اصلی تری
ــا  ــه ب ــود، بلک ــناخته نمی ش ــد ش ــد باش ــه کالب ــیری ک ــا مس تنه
ــد.  ــا می یاب ــان معن ــزد مخاطب ــی اش ن ــی و مفهوم ــات تاریخ حی
از هویت هــای مســتقل و درکنــار هــم  خیابــان مجموعــه ای 
ــدا  ــی ج ــی و فعالیت ــأ تاریخ ــدام منش ــه هرک ــت ک ــده شده اس چی

جســتار

تصویــر 2: بحــث  Windows shopping در پیاد ه راه شــهری. مأخذ: نگارنده، 
.1397
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ــر  ــان زی ــاده راه و خیاب ــد )آتشــین بار، 1389(. از آن جــا کــه پی دارن
مجموعــۀ راه هســتند، می تــوان مفهــوم بــاال را بــه پیــاده راه بســط 
ــه  ــت و نقش هــای شــکل گرفت ــه هوی ــوان ب ــه می ت ــرای نمون داد. ب
خیابــان انقــاب بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن خیابان هــای تهــران 
ــاره  ــا اســت اش ــرات و معن ــل خاط ــردم حام ــرای م ــواره ب ــه هم ک
ــی ادوار  ــتقل آن ط ــای مس ــول هویت ه ــا محص ــن معناه ــرد. ای ک
مختلــف اســت: 1- قاجــار: مــرز شــمالی تهــران 2-پهلــوی اول: تولــد 
ــان، مرکــز اداری، تجــاری 3-پهلــوی دوم: لبــۀ تهــران، مرکــز  خیاب
تفریحــی، روشــنفکری، 4- انقــاب اســامی: صحنــۀ سیاســی، مرکز 
ــورس کتــب  ــر: ب روشــنفکری و سیاســی- اجتماعــی 5- دهــۀ اخی

ــان(. ــانه ای )هم ــارت رس ــی و تج درس
بــرای جمع بنــدی ایــن بخــش می تــوان گفــت، خیابــان و پیــاده راه 
در مرکــز شــهر بــه دلیــل اینکــه بیشــتر در کانــون حــواث اجتماعی، 
ــتر  ــد بیش ــره بوده ان ــی روزم ــی و زندگ ــی، تاریخ ــی، فرهنگ سیاس
تحت تأثیــر قــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه تعریــف منظــر که پدیــده ای 
پویــا اســت، خیابــان و زندگــی پیــاده در آن همــواره در حــال تغییــر 
ــتقل آن،  ــای مس ــناخت هویت ه ــن ش ــت و بنابرای ــدن اس ــو ش و ن
ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر، شــناخت نمادهــا و زندگــی جــاری در آن 

الزامــی اســت )جــدول 1(.

 پیاده راه در حومه شهر
ــج  ــه تدری ــازها ب ــاخت و س ــش س ــهرها و افزای ــترش ش ــا گس ب
ــهرک های  ــه ش ــل ب ــهر تبدی ــه ش ــاز در حوم ــبز و ب ــای س فضاه
صنعتــی و مســکونی شــدند و بعدهــا در البــه الی ایــن ســاختارهای 
شــهری فضاهــای بــاز و طبیعــی افــزوده شــدند کــه تأمیــن کننــده 
نیازهــای روحــی انســان بــه طبیعــت بودنــد. همان طــور کــه قبــا 
گفتــه شــد پیاده راه هــا در فضاهــای درون شــهری )مرکــز شــهری( 
بیشــتر کاراکتــر اجتماعــی بــه خــود می گیرنــد. در واقــع آنهــا محــل 
ــهر  ــی در ش ــی و فرهنگ ــی، تاریخ ــی، سیاس ــای اجتماع برخورده
ــی هســتند.  ــن نقــش اجتماع ــا باالتری ــن عنصــر ب ــوده و مهم تری ب
ــل  ــن تحلی ــاب The City Reader ضم ــمن« در کت ــرت فیش »راب
چگونگــی ظهورخیابــان و پیــاده راه در شــهرهای کشــورهای اروپایــی 
و آمریکایــی و بــا ذکــر مشــخصه ها و ویژگی هــای آن، حومــه شــهر 
ــه  ــد ک ــته بندی می کن ــهر دس ــد از ش ــه ای جدی ــوان گون ــه عن را ب

ــای  ــن گونه ه ــی آورد. ای ــم م ــد را فراه ــاختار کان شــهری جدی س
ــد شــهری در پیرامــون و حــول همــۀ مراکــز شــهری شــکل  جدی
گرفته انــد کــه در یــک واحــد اقتصــادی ســرزنده در امتــداد 
ــز  ــامل مراک ــده اند و ش ــترده ش ــی گس ــزرگ راه ــای ب کریدوره
خریــد، پارک هــای صنعتــی، پردیس هــا، مجتمع هــای اداری، 
ــع  ــتند )Fishman, 2011(. درواق ــتانی هس ــگاهی و بیمارس دانش
طبــق ایــن تعریــف می تــوان گفــت کــه یکــی از ویژگی هــای اصلــی 
در فضاهــای ایــن چنینــی جلــوه بــارز اقتصــادی- صنعتــی فضاهــای 
ــه  ــت ک ــی اس ــبز بزرگ راه ــای س ــار کریدوره ــهر در کن ــه ش حوم
باعــث شــده پیــاده روی در چنیــن فضاهایــی کاراکتــر افتصــادی بــه 
ــوان ریشــه  ــه پیشــینۀ ایــن مراکــز می ت ــا رجــوع ب خــود بگیــرد. ب
شــکل گیری آن هــا را در جریــان مدرنیتــه جســت وجو کــرد. حومــه 
شــهرها جایــی اســت کــه نخســتین مراکــز خریــد  در آنجــا شــکل 
گرفتــه و موجــب جــذب شــهروندان نــه تنهــا بــرای خریــد و تفریــح 

ــان، 1396(. ــت )لومقش ــکونت شده اس ــرای س ــه ب بلک
درواقــع می تــوان گفــت پیــاده روی در فضاهــا کیفیتــی اســت کــه 
وابســته بــه رونــدی اســت کــه طــی آن شــهرها و فضاهــای شــهری 
ــر  ــر مهمــی ب ــر فضــا تأثی ــد شــکل گیری ه ســاخته می شــود. رون
چگونگــی زندگــی جــاری در آن دارد. بــر ایــن اســاس پیــاده روی در 
حومــۀ شــهر بــا پیــاده روی در مرکــز شــهر و بــرون شــهر )طبیعــی( 
تفــاوت دارد. همان طــور کــه گفتــه شــد، پیــاده روی در حومــۀ شــهر 
ــخصیت  ــتر ش ــی آن بیش ــت فضای ــینه و کیفی ــه پیش ــه ب ــا توج ب
ــویم  ــهر دور می ش ــز ش ــه از مرک ــی دارد و هرچ ــادی- طبیع اقتص
ــای  ــایر جنبه ه ــه س ــده و ب ــر ش ــی آن کمت ــای اجتماع از جنبه ه

ــدول 2(. ــود )ج ــه می ش ــر آن اضاف درگی

پیاده راه برون شهری )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 می کنــد. پویــش شــهرهای جدیــد 
دور شــدن از یکــی و توســعه دیگری اســت. مشــکل امروز مــا مجازی 
شــدن ارتباطــات بــه جــای واقعــی بــودن آن هــا اســت. بــه همیــن 
دلیــل انســان امــروزه دوری و بیگانگــی از طبیعت را بیشــتر احســاس 

پیاده راه درون شهری

تعامات اجتماعی، صحنۀ رویارویی اجتماعی.هدف پیاده راه

دائمی، زندگی روزمره مردم با آن گره خورده است، حیات مدنی با توجه به اختاط کاربری و فعالیت ها.زمان استفاده

بخش اصلی شکل دهندۀ جریانات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و... .بستر شکل دهندۀ فضا

کاراکتر اصلی اجتماعی، اگرچه کاراکتر فضا با توجه به رخدادهای گوناگون در حال تغییر است.کاراکتر فضا

جدول 1: تحلیل منظرین پیاده راه درون شهری مأخذ: نگارنده.

گونه شناسی پیاده راه؛ بام تهران به مثابه یک پیاده راه طبیعی- اجتماعی |فرزان حاجی رضایی
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می کنــد )منصــوری، 1395 الــف(. ورود پارک هــا، فضاهــای ســبز، 
مســیرهای طبیعــی در دل طبیعــت بکــر، کوهســتان، رودخانــه و ... 
فضاهایــی هســتند کــه نشــانۀ طبیعــت معنابخــش محیــط زندگــی 
ــد. بــدون شــک ایجــاد پیاده راه هــای طبیعــی  گذشــته انســان بودن
و ســرزنده بــا عملکــرد و فعالیتــی خــاص در کنــار شــهر الزم اســت. 
در ایــن راه هــا حــس مــکان و نمادهــای طبیعــی شــهر قابــل درک تر 
ــکل گیری  ــث ش ــا باع ــن راه ه ــان در ای ــور مخاطب ــود و حض می ش
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 می نمایــد. زیرســاخت 
ــر وجــه هویتــی کــه در  طبیعــی در یــک فضــای جمعــی عــاوه ب
ــه منظــر شــهری می بخشــد، توانایــی ایــن را دارد  مقیــاس شــهر ب
کــه بــا تولیــد یــک فضــای جمعــی پویــا باعــث ایجــاد بســتری برای 

ارتبــاط بیــن طبیعــت و اجتمــاع بشــود.
ــوده و زندگــی  ــرای انســان ب ــک بســتر پذی ــوان ی ــه عن طبیعــت ب
بــا حضــور انســان در آن گــره خــورده  اســت. طبیعــت در شــهر بــا 
ــود و  ــا نمی ش ــف و معن ــانی تعری ــکونت گاه انس ــذاری از س فاصله گ
نیــز طبیعــت شــهری بــه معنــای عــدم دخالت انســان در آن نیســت 
ــی از  ــی یک ــای طبیع ــان پیاده راه ه ــن می )Kaplan, 1995(. در ای
مهم تریــن عناصــری هســتند کــه بــا حفــظ آن هــا می تــوان 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 می شــوند )Rossi, 1982(. پیاده راه هــای بــرون 
شــهری )طبیعــی( بــا تلفیقــی از ویژگی هــای 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 
ــد  ــد رون ــه ش ــًا گفت ــه قب ــور ک ــدول 3(. همان ط ــت )ج گرفته اس
شــکل گیری هــر فضــا تأثیــر مهمــی بــر منظــر جــاری در آن دارد. 
بــر ایــن اســاس پیــاده روی طبیعــی بــا توجــه بــه ایــن کــه منظــر 
فرهنگی-طبیعــی بــه عنــوان یــک نیــروی توســعه دهنده و هویتــی 
ــا و  ــات، کاربری ه ــا، اتفاق ــاس فعالیت ه ــر اس ــز ب ــرده و نی ــل ک عم
کیفیــت فضــا باعــث شــده کاراکتــر طبیعــی- اجتماعــی بــه خــود 
بگیــرد کــه در نتیجــه باعــث پیوســتگی ادراک مخاطــب، بیــن شــهر 

ــود.  ــت می ش و طبیع

ــه یــک پیــاده راه طبیعــی-  ــه مثاب ــام تهــران ب ب
ــی اجتماع

ــرز و  ــای الب ــته کوه ه ــۀ رش ــران در دامن ــعۀ ته ــری و توس قرارگی
ظرفیــت و پتانســیل های تاریخــی، طبیعــی و توپوگرافیــک حاصــل 
از ایــن اســتقرار باعــث شــده تــا ایــن لبه هــا و نظرگاه  هــای طبیعــی 
نقــش مهمــی در شــناخت، تعامــل، هویت بخشــی و ایجــاد رابطــۀ 
ــا شــهر تهــران داشــته  باشــند. در ایــن  مناســب بیــن مخاطبــان ب
میــان پیــاده راه می توانــد بســتر و نظرگاهــی بــرای تماشــای طبیعت 
و داالن  دیــد شــهر باشــد. در اینجــا پیــاده راه همچــون یــک فریــم، 
طبیعــت و منظــر شــهر تهــران را از نقاطــی خــاص و اســتراتژیک 
بــه تصویــر می کشــد. مســیر پیــادۀ بــام تهــران در قســمت شــمالی 

جســتار

پیاده راه حومۀ شهر

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

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

جریانات اقتصادی، صنعتی، شکل گیری کریدورهای سبز در حومۀ شهر.بستر شکل دهندۀ فضا

با توجه به بستر شکل دهنده، اقتصادی، صنعتی، طبیعی، اجتماعی، کاراکتر فضا تقریباً ثابت.کاراکتر فضا

جدول 2: تحلیل منظرین پیاده راه حومه شهر. مأخذ: نگارنده.

پیاده راه برون شهری

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

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

منظر فرهنگی-طبیعی به  عنوان یک نیروی توسعه دهنده و هویتی.بستر شکل دهندۀ فضا

ــۀ کاراکتر فضا ــویم از درج ــر می ش ــهر دورت ــز ش ــه از مرک ــان، هرچ ــداوم در زم ــاً مت ــر تقریب ــی، کاراکت ــا طبیع ــی فض ــر اصل کاراکت
ــود. ــزوده می ش ــی آن اف ــۀ طبیع ــه درج ــده و ب ــر ش ــودن فضــا کمت ــی ب اجتماع

جدول 3: تحلیل منظرین پیاده راه برون شهری. مأخذ: نگارنده.
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ــی  ــان اصل ــۀ خیاب ــن نقط ــع در باالتری ــران واق ــک ته ــه ی منطق
ولنجــک بــوده کــه از ارتقــاع 1830 متــری شــروع شــده و در ارتفــاع 
1910 از ســطح دریــا بــه ایســتگاه شــماره یــک تله کابیــن توچــال 
)نظــرگاه شــهری( می رســد )تصویــر 3(. ایــن مســیر طبیعــی در دل 
کوهســتان البــرز باعــث ایجــاد فضاهــا و نظرگاه هایــی زیبــا در طــول 
مســیر راه شــده کــه بــه خوانــش و ادراک منظــر کلــی طبیعــت و 
ــه منظــر  ــه بررســی اهــداف ســه گان ــه ب ــردازد. در ادام شــهر می پ
ــن مســیر  ــت ای ــر و هوی ــاده راه، ادراکات مخاطــب و کاراکت ــن پی ای

خواهیــم پرداخــت.

ــگری  ــۀ گردش ــه مثاب ــران ب ــام ته ــاده راه ب پی
ــی طبیع

گردشــگری و تفریــح درواقــع جوابــی اســت بــه نیازهــای درونــی 
ــه  ــر و تخلی ــاط خاط ــری، انبس ــاء فک ــه ارتق ــه زمین ــان ک انس
ــان  ــه انس ــه ک ــد. همان گون ــم می کن ــی او را فراه ــی و روان روح
ــد  ــالم نیازمن ــح س ــه تفری ــت، ب ــد اس ــم نیازمن ــرورش جس ــه پ ب
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 گرفته اســت. در ایــن بین مســیر 
کوهســتانی بــام تهــران در دامنــۀ رشــته کوه هــای البــرز بــه عنــوان 
لبــۀ منظریــن تهــران از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. در ایــن 
ــای  ــی مکان ه ــه معرف ــوف ب ــا معط ــب فعالیت ه ــاده غال ــیر پی مس
ــگری  ــای گردش ــۀ برنامه ه ــورده و ارائ ــت  نخ ــر و دس ــی بک طبیع

ــا بی دقتــی،  ــراً ب ــن مکان هــا اســت. اگرچــه اخی ــه ای ــرای ســفر ب ب
تأســیس کاربری هــا و فضاهــای تجــاری، تجهیزات ورزشــی، ســاخت 
و ســاز بیــش از حــد باعــث بی ســامانی و عــدم امــکان دسترســی بــه 
ــام تهــران  ایــن فضاهــا شده اســت. یکــی از اهــداف مســیر پیــاده ب
ــش طبیعــت، دوری  ــه زندگــی طبیعــی، خوان ــردم ب ــدن م بازگردان
ــا توجــه  ــال شــهر و زندگــی ماشــینی اســت. امــروزه ب از قیــل و ق
آنچــه کــه گفتــه شــد گردشــگری و گــذران اوقــات فراغــت در چنین 
پیاده راه هایــی الزامــی اســت. پیــاده راه بــام تهــران بــه عنــوان یکــی از 
ــد بیشــترین  ــرون شــهری تهــران می توان مهم تریــن پیاده راه هــای ب
ــی  ــد. پیاده راه ــته باش ــاز داش ــن نی ــردن ای ــرآورده ک ــهم را در ب س
ــرات  ــت خاط ــت و ثب ــات فراغ ــردن اوق ــر ک ــث پ ــه باع ــی ک طبیع
جمعــی می شــود، مســیری شــگفت انگیز تــوأم بــا نشــانه ها و نقــاط 
عطــف بــه مثابــۀ مکانــی بــرای قرائــت ســناریوی طبیعــت و شــهر 

اســت کــه باعــث پیوســتگی ادراک از شــهر و طبیعــت می شــود.

نقش زیست محیطی پیاده راه بام تهران
ــه  ــر گرفت ــاده راه در نظ ــوع از پی ــن ن ــرای ای ــه ب ــی ک از نقش های
می شــود، 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 
ــرای  ــی ب ــت محیط ــب زیس ــتر مناس ــازی بس ــاده س ــث آم و... باع
ــاده راه طبیعــی  ــن پی ــع اســتفاده از ای ــان شده اســت. در واق مخاطب
ــاده روی  ــران اســت، پی ــرای حــل مشــکات موجــود در شــهر ته ب
در ایــن فضــا باعــث تنــوع زیســتی شــده و ارتقــاء کیفیــت زندگــی 

تصویر 3: پیوســتگی منظر طبیعی بام تهران و شهر تهران. عکس: فرزان حاجی رضایی، 1397.

گونه شناسی پیاده راه؛ بام تهران به مثابه یک پیاده راه طبیعی- اجتماعی |فرزان حاجی رضایی
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ــه دنبــال دارد. مخاطبــان را ب

مراحل ادراک در مسیر پیاده بام تهران
همان طــور کــه قبــا گفته شــد بخــش عمــده ای از شــناخت و ادراک 
ــر را  ــا از منظ ــم م ــر مه ــرد. راه تصاوی ــورت می گی ــان در راه ص انس
ــر ادراک انســان از  ــر ب می ســازد و یکــی از مهم تریــن فضاهــای مؤث
منظــر هســتند. راه در ایــن منظــر کوهســتانی عنصــری جهت دهنده 
اســت کــه ادراک انســان در ایــن پیــاده راه محصــول ســاماندهی ایــن 
ــت و ادراک  ــه طبیع ــال ب ــکان اتص ــت. راه، م ــد اس ــور قدرتمن مح
انســان بــه واســطۀ آن اســت. در ادامــه بــه بررســی ادراک مخاطــب 

در مســیر پیــاده بــام تهــران در ســه مرحلــه می پردازیــم.

مرحلۀ یک: مرز بین طبیعت و شهر
در انتهــای خیابــان ولنجــک مســیر پیــاده بــام تهــران از پارکینــگ 
ــدای  ــا ابت ــیر از ورودی ت ــن مس ــب در ای ــود. مخاط ــروع می ش ش
ــهر و  ــن ش ــای بی ــی از فض ــک ادراک کل ــه ی ــامت ب ــاده راه س پی
طبیعــت می رســد. ایــن فضــا همچــون فضایــی میــان دار و مــرز بین 
شــهر و طبیعــت اســت. مخاطــب بــه تدریــج از شــهر دور شــده و پــا 
ــک پیــش  ــا ی ــع مخاطــب ب ــذارد. درواق ــه عرصــه طبیعــت می گ ب
آمادگــی ذهنــی بــه ســمت مســیر پیــش مــی رود. در ایــن مرحلــه 
ــت  ــی فضــا، هندســۀ فضــا و دریاف ــه صــورت شــناخت کل ادراک ب

ــر 4(. کلیــات اســت )تصوی

جســتار

مرحلۀ دو: ادراک بی واسطه در طبیعت
پــس از ورود بــه مســیر پیــاده یــک ادراک بی واســطه کلــی از طریــق 
ــن  ــواس مهم تری ــان، ح ــن می ــرد و در ای ــورت می گی ــه ص مواجه
ــن  ــع انســان در ای ــا منظــر اســت. درواق ــل ارتباطــی انســان ب عام
پیــاده راه از طریــق حــواس، کلیتی از منظر کوهســتان را کــه در برابر 
ــه آن انجــام می دهــد.  اوســت درک و یــک داوری ذهنــی نســبت ب
پیــاده راه بــام تهــران کــه در ابتــدا حــاوی الیه هــای عینــی اســت 
بــه تدریــج پــس از طــی مســیری و ادراک حــاوی الیه هــای معنایــی 
و ذهنــی می شــود. ادراک در کوهســتان توچــال در ایــن مرحلــه از 
ــا و  ــی جای گذاری ه ــه بررس ــر ب ــه و منج ــر رفت ــات فرات درک کلی
روابــط بیــن عناصــر در ایــن منظــر می شــود )تصویــر 5(. پیــاده راه 
ــام تهــران همچــون عنصــری پیوند دهنــده عمــل کــرده و باعــث  ب
می شــود کــه ایــن عناصــر بــا حــواس مــا درک بشــوند. ایــن تجــارب 
حســی در راه در کنــار درختــان، کوهســتان، صخره هــا، آب و فضــای 
انسان ســاخت بــه صــورت پیوســته بــا مشــاهدات کیفــی بــه وجــود 

آمــده کــه بــه ادراک مخاطــب از منظــر راه کمــک می نمایــد.

ــی  ــی- اجتماع ــر طبیع ــه: ادراک کاراکت ــه س مرحل
ــران( ــام ته ــرگاه ب )نظ

در ایــن مرحلــه ادراک نیــز فراتــر رفتــه و شــامل تشــخیص جزییــات 
از جملــه کف ســازی، مبلمــان، پله هــا، رنگ هــای طبیعــی و 
ــاده راه همچــون مســیری روایت گــر باعــث  ــردازی می شــود. پی نورپ
ــردازی  ــه صــورت شــخصیت پ ــی در راه ب ــوش طبیع ــه نق شــده ک

تصویــر 4: ادراک در مرحله یک، پیش آمادگی ذهنی. مأخذ: نگارنده، 1397.
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ــد. معمــاری، صخره هــای طبیعــی  ــا مخاطــب ســخن بگوی شــده ب
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 بی واســطه ) هستی شناســانه( و در 
مرحلــۀ بعــد بــه صــورت جزئــی، بــا واســطه و توســط تأمــل و تفکــر 
)چیستی شناســانه( صــورت می گیــرد. پیــاده راه در اینجــا بــه عنــوان 
یــک عامــل پیونــد  دهنــده اســت و بــا حرکــت انســان در مســیر، این 
ســکانس های بصــری و متوالــی بــه صــورت یــک کل منســجم شــده 
ادراک می شــود. ایــن فضــای جمعــی بــه دلیــل ماهیــت اصلــی آن 
ــر  کــه تعامــات اجتماعــی اســت، باعــث شــکل گیری یــک کاراکت
اجتماعــی- طبیعــی می شــود. ایــن فضــای جمعــی کــه در ابتــدا بــا 
میــل بــه طبیعــت و فرهنــگ طراحــی شــده، نه تنهــا بــرای اســتفاده 
از نظــر کــردن در طبیعــت و هــوای پاکیــزه و آرامش بخــش نیســت، 
بلکــه توســعۀ حیــات مدنــی شــهروندان نیــز در آن مــورد توجــه قرار 
ــتان( و  ــی )کوهس ــای طبیع ــکل گرفته از فض ــت ش ــرد. هوی می گی
ــک  ــکل گیری ی ــه ش ــر ب ــهری( منج ــرگاه ش ــی ) نظ ــای جمع فض
کاراکتــر طبیعی-اجتماعــی شــده )تصویــر 6(. یــک فضــای جمعی با 
باالتریــن تعامــات اجتماعــی در کنــار باالتریــن تعامات دو ســویه با 
طبیعــت ) فاعلــی- مفعولــی( کــه یــک پیوســتگی فضایــی بیــن این 
ــت ساده ســازی ادراک،  ــاده راه را فراهــم آورده و در نهای ــوع از پی دو ن
ارتقــای هویــت و پیوســتگی ادراک شــهر و طبیعــت را به دنبــال دارد.

نتیجه گیری
راه در منظــر کوهســتانی بــام تهــران، عنصــری جهت دهنــده بــوده و 

ادراک مخاطــب در ایــن پیــاده راه محصــول ســاماندهی ایــن محــور 
ــه طبیعــت و ادراک  ــه نوعــی مــکان اتصــال ب اســت. ایــن مســیر ب
انســان بــه واســطۀ آن اســت. ایــن ادراک شــامل ســه مرحلــه اســت. 
مرحلــۀ اول: مخاطــب از مســیر ورودی تــا ابتــدای پیــاده راه بــه یــک 
ــی از فضــای شــهر و طبیعــت می رســد )پیــش آمادگــی  ادراک کل
ذهنــی(. مخاطــب کم کــم در حــال دور شــدن از فضــای شــهر تهران 
و نزدیــک شــدن بــه طبیعــت اســت، درواقــع ایــن فضا همچــون مرز 
و میــان داری بیــن شــهر و طبیعــت اســت. مرحلــۀ دوم: پــس از ورود 
بــه مســیر یــک ادراک بی واســطه کلــی از طریــق مواجهــه صــورت 
می گیــرد. انســان از طریــق حــواس کلیتــی از پیــاده راه بــام تهــران 
را کــه در برابــر اوســت درک کــرده و یــک داوری ذهنــی نســبت بــه 
ــر  ــکانس ادراک فرات ــن س ــوم: در ای ــۀ س ــد. مرحل ــام می ده آن انج
ــک ادراک  ــه ی ــهری انســان ب ــرگاه ش ــه نظ ــس از ورود ب ــه و پ رفت
جامــع از مســیر رســیده کــه ایــن ادراک در ابتــدا بــه صــورت کلــی و 
بی واســطه )هستی شناســانه( و در مرحلــه بعــد جزئــی و بــا تفکــر و 

ــرد. ــانه( صــورت می گی ــل )چیستی شناس تأم
پیــاده راه بــام تهــران بــا تلفیقــی از ویژگی هــای طبیعــی و اجتماعــی 
ــک فضــای  ــث ایجــاد ی ــک بســتر کوهســتانی، باع ــی( در ی )تعامل
ــهر  ــود را از ش ــت خ ــی از هوی ــه بخش ــت ک ــا شده اس ــی پوی جمع
و بخــش بیشــتر هویــت خــود را از طبیعــت گرفتــه  اســت. مســیر 
کوهســتانی توچــال بــا داشــتن ویژگی هــای زیبایی شناســانه، 
ــهر  ــر ش ــی در ادراک منظ ــش فعال ــران نق ــی ته ــردی و هویت کارک
و طبیعــت در اذهــان مخاطبــان دارد. هویــت ناشــی از فضــای 
ــت  ــک طــرف و هوی ــت از ی ــا طبیع ــویه ب ــل دو س ــی و تعام طبیع

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

اجتماعــی ناشــی از تعامــات اجتماعــی در فضــای جمعــی آن منجر 
ــت.  ــی شده اس ــی- اجتماع ــر طبیع ــک کاراکت ــکل گیری ی ــه ش ب
ایــن هویــت التقاطــی در مســیر انتهایــی بــام تهــران )تــراس( یــک 
فضــای جمعــی را بــا باالتریــن تعامــات اجتماعــی در کنــار باالترین 
تعامــات طبیعت گرایانــه )فاعلی-مفعولی( شــکل داده  اســت. در این 
فضــا تفســیری مــدرن از شــهر تهــران بــر یــک بســتر طبیعــی رخ 
می دهــد و شــناخت منظــر پیــاده راه از طریــق هویت هــا و نمادهــای 
ــام تهــران همچــون یــک  آن صــورت می گیــرد. درواقــع پیــاده راه ب
ــن  ــان در ای ــت انس ــا حرک ــرده و ب ــل ک ــده عم ــد دهن ــل پیون عام

ــه صــورت یــک کل  مســیر، ایــن ســکانس های بصــری و متوالــی ب
ــا  ــی ب ــاده راه طبیعی-اجتماع ــن پی ــود. ای ــجم ادراک می ش منس
عملکــرد منحصــر بــه فــرد در کنــار شــهر بــه نوعــی باعــث شــده 
ــتان  ــر کوهس ــی در منظ ــای طبیع ــا و نماده ــس مکان ه ــه ح ک
ــه  ــن راه همچــون ســناریویی اســت کــه ب ــر شــود. ای ــل درک ت قاب
کاراکترهــای آن نقــش و معنــی داده و در نهایــت باعــث پیوســتگی 
بیــن ادراک مخاطــب از شــهر تهــران و طبیعــت کوهســتان توچــال 

شده اســت )تصویــر 7(.  

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

تصویر 7: روند ادراک منظر پیاده راه بام تهران در ذهن انســان و شکل گیری کاراکتر فضا. مأخذ: نگارنده، 1397.
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