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چکيده

يكي از مهم ترين ويژگي هاي شهراســامي هو ّیت و اصالت آن اســت.هو ّیت نه تنها در كالبد شــهرها بلكه در رفتار
شــهروندان نيز تأثيرگذار است .حفظ ،تداوم و درصورت نياز تطبيق هو ّیت اســامي با مظاهر شهر نيازمند شناسايي
توجه به مقیاس انســانی و نادیده گرفته
عناصر هو ّیت بخش از بعد كالبدي و از منظر فضایی اســت .دراین باره عدم ّ
شــدن نیازهای عابران پیاده از معضالت پیش رو هســت ،بهطوریکه کمبود و نبود کیف ّیــت در پیادهراهها منجر به
تضعیف هو ّیت فضاهای شهری و هو ّیت اجتماعی شــهروندان شده است.پژوهش حاضر که هدف آن تحليل جايگاه
و نقش پیادهراه بر بهبود هو ّیت رفتاری شــهروندان در فضای شــهرهای اســامی درمرکز شهرسنندج است،ترکیبی
اســت از دو میدان و محور حد فاصل آنها که به صورت مجموعه ای به هم پیوسته در مقیاس شهرعمل میکنند .این
مقاله ،رهیافتها و راه کارهایی را برای بهبود کیف ّیت و تأثیر هو ّیت خیابان فردوســی به عنوان الگویی مناسب برای
توســعة فضاهای شهری پیاده مدار در این گونه شهرها ارائه داده است .روش پژوهش از نوع ترکیبی است که در آن
با مطالعة مبانی نظری پژوهش در قســمت کیفی ،چارچوب مبانی نظری تحقیق شــامل مؤلفههای تأثیرگذار بر بهبود
هو ّیت رفتاری در پیادهراهها اســتخراج شده است .درنهایت در قسمت گردآوری دادهها ،پژوهش حاضر از تکنیک
پرسشنامه در باب تدقیق ارتباط پیادهراهها و تأثیر این فضاها از هو ّیت رفتاری شهروندان سود جسته است .برای انجام
تحلیلهای استنباطی و توصیفی آماری مطالعه حاضر از نرم افزار  SPSSبهره برده است .نتایج حاصل از این پژوهش،
نشانگر این مدعاست که مؤلّفههای عمدة فضاهای شهری پیاده مدار نشانه ها ،خوانایی ،نفوذپذیری و دسترسی راحت،
تنوع و پویایی ،ســرزندگی ،حس تع ّلق و خاطره انگیزی مکان و مؤلفههای تأثیرگذار برشــهر اسالمی تأمین امن ّیت،
ّ
سلسله مراتب ،سیمای بناهای عمومی ،عدالت ،تعاون ومشارکت ،کالبدی محسوب میشوند ،ارتباط معناداری با الگوی
رفتاری و هو ّیت مند شدن و میزان حضور شهروندان در فضاهای شهری پیاده محور دارند.
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مقدّ مه
ویژگ یهای شــهر اســامی را م یت وان در پنج حوزة اجتماعی،
فرهنگــی ،اقتصادی ،سیاســی و كالبدی دســتهبندی کرد .حوزة
ّ
تشــکلهای صنفــی و اجتماعی،
اجتماعــی و فرهنگــی ،وجود
توج ه به عرصههای خصوصی شــهر نسبت به عرصههای عمومی،
ّ
وحدت ســاکنان شــهر در محدودة مح لّهها و نحوة ادارة شــهر به
وســیلة حاکمان ،عمدة فضایی ســیمای شــهر اســامی را شامل
م یشــوند .بررسی علل شكلگیری اجتماع شــهر اسالمی ،الزامها
و محدودیّتهایــی را در حــوزة سیاســی م ینمایاند كــه مانع از
شــكلگیری جامعة شهری مستقل خودفرمان و واجد خصایص و
حقوق شهروندی(همانند آن چه در غرب بوده) شده است .در حوزة
کالبدی نیز وجود کارکردهای گ وناگون ،مشــخّ صة فی زیکی شهر
اســت؛ ازجمله بازار ،ارگ ،قلعه ،مســجد جامع و مح لّهبندیهای
شــهری .شــکل فی زیکی شــهرهای اســامی از بســیاری جهات
منعک سکنندة ساختار اجتماعی آنهاست .مح لّه توسط گذرها و
مسیرهای حرکت و عموماً به صورت پیاده به عن وان واحدی اصلی
روابط اجتماعی در شــهرهای اسالمی متشــکل از اجزای اصلی و
فرعــی بوده که ع وامل فضایی ،فرهنگی و اقتصادی در آن دخالت
داشــته است .رشــد شه رنشــینی و ماشینی شدن شــهرها ،مقیاس
جدیدی از دسترســی و شــیوة جاب هجایی را در ب رنامهریزی شهری
توج ه به
مطرح کرد كه با تعاریف سن ّتی آن متفاوت بود .از این روّ ،
پیادهروی و عاب رپیاده كم رنگتر شــد و در حاشیه ق رار گرفت؛ به
طوری كه دیگر در شــهرهای ای ران هیچ شهری را نم یت وان مبتنی
بر حركت پیاده و پیادهمــدار تع ریف كرد .کاهش پیادهپذیری در
فضاهای شــهری از جمله مه مت رین مشکالتی است که شهرسازان
باید به آن بپردازند .شــاید بتــوان پیادهپذیری را میــزان ظرفی ّت و
قابلی ّت پیادهروی مناســب در فضاهای ساخته شده دانست .روشن
اســت که باید همــواره پیاده و دریافت او از فضــا و بهبود الگوی
رفتــاری را ازجمله اهداف ب رتر شهرســازی در نظر گرفت .از یک
ســو ،پیادهپذیر بودن م یت واند بازتاب دریافت کیفی ّت مکان ب رای
شــهروندان باشد؛ از ســوی دیگر رفتار مردم پیاده معیاری است که
م یتــوان به کمــک آن کیفی ّت مکان را در بافت ســنجید .با این
وجود تاکنون کمتر نوشــتاری نقش و ارتباط پیادهراهها را بر بهبود
ه ویّت رفتاری در فضاهای شهری بررسی کرده است .اهمی ّت مسأله
توج هی به عابر
از آنجا ناشــی م یشــود که ع وارض ناشــی از ب ی ّ
پیــاده و فضاهــای م ربوط به او ،به صورتــی ناموزونتر و حادتر در
شــهرها بازتاب یافته اســت ،به طوری کــه در ب رابر هجوم حرکت
ســواره ،به کلی ساختار و کیفی ّت فضایی قدیمی خود را از دست
داده و هنوز نت وانستهاند به کیفی ّتی ن وین دست یابند .از طرف دیگر
نگاهی گذرا به شــهر ســنندج و اکثر شــهرهای سبک اصفهان و
ه مچنین به عن وان اولین شــهر دارای بی شت رین تعداد مســجد در
کشور که فضاهای باز شهری و پیادهراههای آن از نظر پاسخگ ویی

بــه نیازهای شــهروندان در وضع مطل وبــی به ســرنم یب رند ،مؤیّد
ضــرورت و اهمی ّت این پژوهش اســت .در این باب ،هدف اصلی
پژوهش در قالب بررســي وارائه راهكارهــاي مؤث ّر بر نقش پیادهراه
به منظور بهبود ه ویّت رفتاری شــهروندان در فضاهای شه راسالمی
با ارائه خطمشــیهایی اســت .در این باره پژوهش حاضر به دنبال
پاسخگ ویی به سـ ؤال ذیـل است :مؤلّفههای شهر اسالمی پیادهمدار
چه تأثیری بر بهبود ه ویّت رفتاری شــهروندان در فضاهای شــهری
دارند؟ پژوهش حاضر دو فرضی ّه را مورد بررســی ق رار داده اســت:
نخست آن که می زان قابلی ّت پیادهمداری در فضاهای شهری ارتباط
مستقیمی با نشانهها ،خ وانایی ،نفوذپذیری و دسترسی راحت ،تن ّوع
و پ ویایی و سرزندگی ،حس تع لّق و خاطره انگیزی مکان دارد .دوم
آن که می زان تأثیرگذاری مؤلّفههای شهر اسالمی ارتباط مستقیمی
بــا نقش کالبدی ،تأمین امنی ّت ،سلســله م راتب ،ســیمای بناهای
عمومی ،عدالت ،تعاون و مشارکت دارد.

مبانی نظری
پیادهمداری

موضوع گسترش مســیرهای پیاده و دوچرخه به ویژه در مقیاس
مح لّــه به طور خــاص در بافتهــای تاریخی از اهمی ّــت ویژهای
برخــوردار اســت .در واقع تق ویــت پیادهمداری از اصول اساســی
نوشــهرگ رایی اســت که در شــهرهای ای رانی ـ اســامی بــا ایجاد
مسیرهای س رپوشیده (ســاباط) با هدف آسایش اقلیمی ب رای عابر
پیاده تأکید شــده بود .ویژگــی دیگر پیادهمدار بــودن ،ق رارگیری
بی شتــر کاربریهــا در فاصلــة قابل دســترس و نزدیــک از خانه
و محل کار اســت کــه با تع ریف م راکز مح لّة ف ّع ــال و مکانیابی
مناســب کاربریهای مــورد نیاز در آن م یت وان ایــن اصل را جامة
عمل پوشــاند .پیادهروی ،مه مت رین امکان ب رای مشاهده مکانها و
تحرك زندگی و كشف ارزشها و
فعالی ّتها و احســاس شــور و ّ
جاذب ههای نهفته در محیط شــهر اســت .این پدیده از نظر ادر ِ
اك
ه ویّــت فضایی ،احســاس تع لّق به محیــط و دریافــت زیبایی از
اهمی ّت اساسی برخوردار اســت(مهدیزاده .)138 :1378 ،اما غفلت
از ســاماندهی و ب رنامهریــزی ب رای حركت پیــاده یکی از نقایص
شهرسازی معاصر است كه موجب از دست دادن كیفی ّت فضاهای
شــهری امروز شــده اســت .فضاهای پیادهمدار ،تركیبی از فرمها،
فضاها و عملکردهای پر تن ّوعی هستند كه در پی وند بسیار نزدیک
با یکدیگــر در خدمت تأمین دامنة وســیعی از نیازهای انســانی
شــهری ،كل واحــدی را در مركز شــهرها به وجــود آورده و به آن
ه ویّت بخشیدهاند .ه مچنین ،یکی از راههای تجدید حیات مدنی
م راكز شــهری ،محورهای پیاده هستند كه نقش مؤث ّری در كشف
و ادراك محیــط كالبدی و اجتماعی شــهر دارند و مظهر تمدن،
ه ویّت و مدنی ّت شــهر هستند(اســداللهی .)83 :1383 ،ازآنجایی
كه ه ویّت ،اعتبار خود را از تشــخیص م یگیرد ،مه مت رین شــرط

ه ویّتمندی قابل تشــخیص بودن اســت .بر این اساس ،نخستین
گام در راه تشــخیص ه ویّت ،امکان بازشناســی پدیده بر اســاس
شباهتهای آن با پدیدههای هم سنخ و تفاوتهایش با پدیدههای
غیر ه مسنخ در ذهن است(پاكزاد.)62-60 :1386 ،
تحوالت فکری مؤ ّث ر بر پیادهراهها
ّ
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هو ّی ت رفتاري

از آنجایی كه ه ویّت شامل مجموعهایی از صفات و مشخّ صاتی
است كه باعث تشخیص یک فرد یا اجتماع از اف راد و ج وامع دیگر
م یشــود ،شــهر نیز به تبعی ّت از این معیار ،شــخصی ّت م ییابد و
مســتقل م یگردد .آشــکار كردن تاریخ هر مکان نقش مه ّم ی در
ه ویّتبخشــی آن بازی میكند .مکانهای عمومی كه با تاریخ و
فرهنگ شــهر عجین شدهاند ،ارتباط میان كارب ران و مکانها را در
ِ
معماری با
ذهن ایجاد میكنند .كوشش در جهت حركت به سوی
ه ویّت ،پاســخی به نیازهای معنوی انسانها در كنار نیازهای مادی
ایشــان است(مهدوینژاد ،بمانیان و خاكسار .)70 :1389 ،مؤلّفههای
مصنوع ه ویّت هر شــهر به صورت ساختاری ـ كالبدی در الی ههای
مختلف زمان بر فضای شــهر قابل مشاهده هستند .ساز و كارهای
ســنجش این معرفها شامل ع واملی اســت كه از گذشته تا امروز
بر اجزا و كلی ّت واحد مصنوع شهر تأثیر م یگذاشتهاند .متغی ّرهای
مؤلّفة مصنوع شــاخصهای ه ویّت شــهر درزیرسیست مهای مختلفی
قابل طبقه بندی است.
منظر عمومی :شــامل كلی ّت فرم شهر با دید پ رنده كه وضعی ّت
شهر را از گذشته تا ش رایط موجود نشان م یدهد.
عناصر خطی ـ ساختاری :شامل خیابانهای اصلی ساخت شهر
و تک بناهای شاخص شهری.
ّ
تودهها ،حوزهها و فضاهای شــاخص شهری :شــامل مح لههای
قدیمی شــهر قدیم و مجموعه ســاختمانهای مسک ونی(کاشانی
جو.)17 :1385 ،
آموس راپاپورت از برجستهت رين نظ ري ّهپردازان علوم رفتاري با طرح

نقش پیادهمداری بر بهبود هو ّیت رفتاری شهروندان در فضای شهراسالمی

جين جيك وبز روزنامهنگار و صاحب نظر برجســتة مسائل شهري
در كتاب مرگ و حيات شهرهاي بزرگ آم ريكايي بر نقش فضاهاي
عمومي شــهري در ايجاد تعامالت اجتماعي تأكيد دارد .به باور او
آنچه از يك شــهر بي شتر به ذهن م یماند فضاهاي عمومي شهر
ب ويژه خیابانها و پيادهروهاي آن اســت .جيك وبز اشــاره میکند كه
افزايش نشست و برخاست و امنی ّت پيادهرو تأثير وارونهاي بر جدايي
و تبعيض نژادي دارد .بنابر اين ،پيادهروها ب راي آن كه بت وانند ساكنان
بي شتري را به خود جلب كنند ،بايد ســر زنده باشند (پاكزاد:1384 ،
 .)93هم چنين ،از نظر او ب راي سرزنده نگهداشتن خيابان بايد تعداد
مشخّ صی عابر ،در پيادهروهاي آن حضور داشته باشد؛ هر چند ت راكم
باال را به تنهايي ب راي ســرزندگي كافــي نم یداند .ديگر نظ ري ّهپرداز
برجســتهاي كه درحوزه مسائل اجتماعي و رفتارشناسي در فضاهاي
شــهري تأثيرگذار بوده ،ويليام وايت اســت .در نظر او رفتار مردم در
فضاهاي شهري به صورتي عجيب غيرقابل پي شبيني است و آنچه
بيش از هر عامل ديگري مــردم را به خود جذب م ینماید ،حضور
ســاير اف راد در فضا اســت .يان گل ،معمار و شهرساز دانماركي نیز
محور اصلي پژوهشهای خود را بر روي تعامل مسائل جامع هشناسي
و روانشناسي با فضاهاي همگاني شهري متمركز کرده ،بر آن است
توج ه به انبوه مردمي كه در فضاهاي
که جذابي ّت شهر را م یت وان با ّ
همگاني آن گرد م یآیند و وقت خودشان را در آن جا م یگذرانند،
شناســايي كرد(پاکزاد .)130 :1391 ،يكي از سیاستهای رسيدن به
توج ه به اينکه مسير پياده ب رای حركت آهستة
تن ّوع در طول مسير با ّ
طراحي م یشود ،نمادها و نشانههای شهري هستند كه يا
عابر پياده ّ
برگرفته از كالبد موجود و يا ب راســاس شــرايط موجود و ارزشهای
بافت تع ريف م یگردند ،كه به خ وانايي مســير م یافزاید و آن را به
نماد تبديل م یکند (حبيبي .)51 :1380 ،نفوذپذيري كیفي ّتي اســت
كه در ايجاد سرزندگي مسير پيادة شهري بسيار مؤث ّر است .يكي از
سیاستهای رســيدن به اين موضوع در داخل مسير پياد هراه ،ايجاد
امكان رابطة متقابل بصري بين مسير و بدنه است .محور پياده بايد تا
حد امكان بدون اختالف سطح و مانع ،كلية فعالي ّتها و کاربریهای
متن ّوعي را كه در مقطع خيابان يعني نزدیکت رین مكان به خط ديد
وجود دارند ،به هم متّصل كنــد و با ايجاد تمايزات بصري ،وحدت
و پيوســتگي مسير را القا نماید (تيبالدز .)140 :1385 ،پاکزاد اهداف
ب رنامة پیاد هراهها را شامل سرزندگی (تن ّوع در طول مسیر و نفوذپذیری)
ایمنی پیاده و س واره ،انعطاف در کاربری و عملکرد م یداند (پاكزاد،
توج ه به مباحثی که دربارة مفهوم پیاد هراه و فضاهای
 .)120 :1391بــا ّ

شهری پیاده مطرح شد ،ویژگ یها و مؤلّفههای عمدة فضاهای شهری
پیادهمدار را م یت وان نشانهها ،خ وانایی ،نفوذپذیری و دسترسی راحت،
تن ّوع و پ ویایی و ســرزندگی ،حس تع لّق و خاطرهانگیزی مکان و از
مؤلّفههای تأثیرگذار شــهر اســامی تأمین امنی ّت ،سلســله م راتب،
سیمای بناهای عمومی ،عدالت ،تعاون و مشارکت ،کالبدی برشمرد.
این شــاخصهها را م یت وان در دو بخش ویژگ یهای شهر اسالمی و
پیادهمدار طبقهبندی نمود (جدول شمارة .)1

51
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موضوع كنش متقابل انسان و محيط به نفي موقعي ّت انفعالي انسان
در فضاي شــهري م یپردازد و حركت در محيط را مه مت رين عامل
توج ه
شــناخت محيط و طرح ذهني فرد م يداند .نكتــة ديگر مورد ّ
راپاپورت جهتيابي در محيط شهري است .به باور او ،نقاط خاص،
دسترســي و كاربري ع وامل ،ســهگانة مؤث ّر بر جهتيابي هســتند.
عاب ران پياده ب رای جهتيابــي از مجموعهاي از نقاط تصمي مگيري
طراحان ق رار گيرد؛ وروديها
خاص استفاده ميكنند كه بايد مد نظر ّ
وخروج يهــا و مســيرهاي ويژه در بحث دسترســي مطرح هســتند
و كاربريهــا نيز از آن جا كــه م يت وانند تمركــزي از فعالي ّتها را
ف راهــم آورنــد ،معمــوالً در جهتيابي افــراد مؤث ّر و قابــل مطالعه
هســتند( .)Ramati, 1981اگــر چه موضوع جهتيابــي در فضاي
شــهري اولين بار توســط لينچ بيان گرديد و بعدها توسط راپاپورت
دنبال شــد .كانون اصلي پژوهشهاي جان لنگ نيز بررســي نقش
طراحي محيط اســت .او در اثر خود تحت عن وان
علــوم رفتاري در ّ
آف رينش نظ ريه معماري به چگ ونگي دريافت آدمي از فضا و ع وامل
محيطي تأثيرگذار بر ايــن امر پرداخته و تص ّورات مردم از محيط را
حوارة ذهني م يدانــد كه به رفتارها و فعالي ّتهاي
در واقــع نوعي طر 
او در عرصة عمومي شــهر شكل م يبخشند .از ميان صاحبنظ ران
اي راني شــاخ صت رين فردي كه بر مطالعة تاثي رات محيطي  -رفتاري
تمرکز کرده ،حســين بح ريني اســت .او در كتاب تحليل فضاهاي
شهري به ارزيابي ك ّم ي و كيفي الگوهاي رفتاري استفادهكنندگان از
طراحي
خيابان كه از نظر او عنصر اصلي فرم شهر و مه مت رين ابزار ّ
شــهري است ،پرداخته و در صدد برآمده تا با تحليل چندين خيابان
اصلي شهر ته ران و ب ويژه رفتار عاب ران پياده در آنها ض وابط مناسبي
طراحي ارائه نمايد .به باور او ،استفاده از فضا ب هخصوص توسط
ب رای ّ
پيادهها به طور عمده ريشــه و منشــائی فرهنگي دارد و محيط (فرم
و فضا) تنها دارای نقش كمكي و يا بازدارنده اســت و به هيچ وجه
تعيينكنندة رفتارها نیست .بناب راين ،از آن جا كه امكان هرگ ونه تغيير
در فرهنگ و يا الگوهاي رفتاري به طور مســتقيم و در ك وتاه مدت
وجود ندارد(بح رینی ،)92 :1375 ،روانشناسي محيطي را زير شاخهاي
از علوم رفتاري م یدانند كه به بررسي رفتارهاي آدمي در محی طهای
انسانســاز در ســاختارهاي شــهري م یپردازد و داراي تعاملي ميان
رشتهاي با انسانشناسي شهري ،جامع هشناسي و حتي علوم سياسي
و اقتصاد اســت .به اين نكته نيز م یت وان اشــاره كــرد كه برخي از
پژوهشگ ران شهري ،مطالعة آدمي و سازوکارهای رفتاري را در محيط
رفتــار مورد ارزيابي ق رار دادهاند (محمودينژاد و صادقي.)45 :1388 ،
بــرای يافتن الگوهاي رفتاري ،فعالی ّتهای اجتماعي مورد بحث ق رار
داده شــده است .فعالی ّتهای اجتماعي شــامل همه نوع ارتباط بين
مردم در فضاي شــهري اســت که به حضور مردم نياز دارد .اگر در
فضاي شهري زندگي و فعالي ّت وجود داشته باشد ،تبادالت اجتماعي
ف راواني نيز وجود خ واهد داشــت .اگر فضاي شهري متروك و خالي
باشــد هيچ ات ّفاقي رخ نم یدهد و تنها تعداد زيــادي ارتباط منفعل

شــنيداري و ديداري وجود دارد؛ مانند تماشا كردن مردم و رخدادها،
که این شــكل ســاده و فروتنانة ارتباط ،گستردهت رین بخش فعالي ّت
اجتماعي شهر است(گل.)80 :1392 ،
موور معتقد اســت که یافتن محت وايی با نمودهاي ادراکی مردم از
محیط کالن و پی رام ون یشــان کاري نا ممکن است ،در عوض باید
توج همان را به تفاوتهای میان اف راد و نگرش محیطی مردم معطوف
ّ
کنیم .از نظر او انسانها ماهی ّت محیط را نه به طور مستقیم ،بلکه با
ف رایند تفسیري پیچیدهاي درك م یکنند (مدنیپور .)1379 ،پدیدار
ســاختن تص ویر ذهنی از محیطی که اف راد به آن شــکل م یدهند،
به عن وان الگوي رفتاري مردم مطرح اســت .ترســیم این شیوة ذهنی
از پدیدههایــی که ک وین لینچ در کتاب ســیماي شــهر با تفســیر
کیفی ّتهــای بصری بــه آن پرداخت ،نتیجة اَشــکالی ه مچون راه،
لبه ،مح لّه ،گره و نشــانه بود که هر یک شامل عناصر و عارضههای
مختلفی م یشــد .لینچ به این نتیجه رســید که خلق محی طهایی با
توج ه مهمی
«وضوح یا خ وانایی آشکار چش مانداز شهري» باید نقطة ّ
توج ه به رویکرد و الگوي رفتاري مردم در استفاده از
باشــد .در نتیجه ّ
مناظر و فضاهاي شهري داراي اهمی ّت است و بدون تحلیل رفتاري،
امکان ،درك و نهایتاً بررســی نحوة بازخورد آن ف راهم نخ واهد شــد
( .)Lynch, 1981مبدأ اجتماعی مســیرهای پیــاده ،به عن وان بهت رین
بستر حیات شــهری مطرح است .متناسب با می زان مطل وبی ّت محور
پیــاده از حیــث ایمنــی و کاربری موجــود در آنها،ایــن محورها
م یت وانند محیطی باشــند که شــهر در آنها به نمایش در م یآید.
در واقع مســیرهای پیاده حضور طوالن یتر مردم را در محیط شهری
ف راهم م یکند .در فضای مسیر پیاده امکان مالقات ،گفتمان و تبادل
افکار و نظ ری ّهها با ان واع سلیقهها از هرطبقه به گ ونهای مطمئن ف راهم
م یشود (حبیبی.)43 :1387 ،
ویژگ یهای و مؤلّفههای تأثیرگذار بر کیفیات شهر اسالمی

در شهرسازي اسالمی هدف از ساختن بناهاي عمومی امري بسیار
مهم اســت؛ چون در ایــن گ ونه بناها باید به منافــع گروه کثیري از
توج ه به نقش آموزشی بناهاي عمومی
توج ه شود .باید با ّ
شهروندان ّ
در ترویج و اشــاعة اصول دین و فرهنگ اسالمی ،به سیماي بناهاي
توج ه ویژه داشــت .ه مچنین ،باید
عمومی و رعایت حقوق همگان ّ
ســعی کرد در اینگ ونه بناهــا از ایجاد زمینهاي بــراي آزار و اذیّت
شهروندان اجتناب شود .رعایت حرمت زن و مرد در بناهاي عمومی
در شــهر اســامی به جهت تأمین امنی ّت و تع ریف حدود و سلسله
م راتب امري مهم است .نتیجة مهمی که از این مباحث ذکر م یشود
حقیقی بودن شاخ صهاي شهر اسالمی و اعتباري بودن مصادیق آن
اســت و نم یت وان ب راي شهر اسالمی تنها مجموعهای از ویژگ یهاي
کالبدي خاص و محدود را برشمرد .ب رای ظهور شهر اسالمی ،انطباق
و همپوشانی ســه فضا یا عنصر ضرورت دارد که عبارتند از :فضای
فکری ،فضای عملی و فضای عینی(کالبدی).

جدول شمارة  :1معیارهای ارائه شده از نظر صاح بنظران درباره
کیف ّی ت پیادهراهها و الگوی رفتاری -حرکتی

صاحب نظران

توجه به فعالیتها اختالط کاربریها (تن ّوع استفاده و
ّ
تن ّوع ابنیه) ،نفوذپذیری و قابلیّت دسترسی ،اختالط
اجتماعی و انعطافپذیری.

جین جیکوبز

سرزندگی ،مفهوم (معنا) ،سازگاری  -دسترسی ،کنترل
و نطارت -کارایی ،عدالت.

کویین لینچ

دسترسی -سخت فضا و نرم فضا ،فضاهای همگانی،
ایمنی و امنیّت ،منظر شهری ،اختالط و تراکم همه شمول

کرمونا
جهانشاه پاکزاد

معینی

درک مکان با میزان محصوریت ،پیچیدگی شبکة
گذر ،آمیختگی ساختمانها با فضا ،پیچیدگی فضاها،
تنوع خط لبه بام یا اجزای الحاقی بدنه و پوشاننده گذر،
فضای حفاظتی یا مرزبندی ،سایه درختان ،شفافیت
فضای عمومی وخصوصی ،ویژگیهای کالبدی.

فرنک
جاسکویچ

افول حیات عمومی شهرها برگرفته از کیفیّت نامناسب
دسترسیها ،بررسی مرکز شهر و خیابانها ،گفت گو و
تعامل و رویاروی بیگانگان با همدیگر.

ریجارد سنت

طراحی کالبد و الگوی جرم رابطه وجود
میان شیوة ّ
دارد ،امنیّت فضا به کمک تج ّمع مردم
تشویق مردم به ایجاد تعامل

آموس
راپوپورت

طراحی مکان و حق انتخاب مردم ،هفت عامل در
ّ
پاسخگویی محیط

یان بنتلی و
همکاران

نفوذپذیری ،تن ّوع ،خوانایی ،انعطافپذیری ،تناسبات
بصری ،غنای حسی و رنگ تعلّق

جان لنگ

شناخت محیط با تأکید بر قرارگاههای رفتاری انسان،
تأکید بر معیارهای انسانی

یان گل

رفتارهای ناگریز ،گزینشی ،اجتماعی

ویلیام وایت

بررسی رفتار مردم در شهر ،تعامل آشنا ،غریبه و دوست

دی او ای -دی
او تی

طراحی بر اساس الگوهای رفتاری
دستورالعمل ّ

تونی گارنیه

حفاظت آب و هوای پیادهها ،عبور پیادهها از درون
فضاهای سبز

اشپرای رگن

پیادهروی ایجاد کننده بیشترین سطح تماس با یک
محیط شهری است.

اسکار نیومن

الرنس هالپرین اولویّت حرکت پیاده در فضای شهری ،افزایش کیفیّت
پیادهراه
ادمون بیگن

نظام حرکتی عامل پیونددهنده کل شهر ،حرکت
پیوسته عامل تجربه فضا

هیلپر

ارتباط میان حرکت (عمدتاً پیاده) و وضعیّت فضای شهری

مایکل ای ارث

تمرکز بر کاهش یا حذف اتومبیل در فضای شهری

منبع :نگارندگان1394،

صورت نگاه داشت ه است (عین یفر.)30 :1386 ،

مؤلّفههای تأثیرگذار بر کیف ّی ات فضای پیادهراهها

ســرزندگی :شــاید بت وان تن ّوع و فعالی ّتپذیــری را به عن وان دو
مؤلّفه تأثیرگذار در ســرزندگی فضاهای شــهری دانست .یکی از
راههای رســیدن به تن ّوع ،به کار گرفتن نمادهای شــهری است که
برگرفتــه از کالبد موجــود و ارزشهای بافت اســت و به خ وانایی
مســیر م یافزایــد و آن را به نماد تبدیل م یکنــد .از دیگر ع وامل
ســرزندگی و تنوع پیادهراهها ،ایجاد کاربریهای متن ّوع و متناســب
با هر ســکانس پیادهراه ،اســتق رار کاربریهای خدماتی است که
تداوم حضور شهروند را در پی دارد .ه مچنین استق رار کاربریهای
اوقات ف راغت ،تن ّوع مبلمان در طول مســیر و هماهنگی روشــنایی
مسیر بدن و تأکید روشــنایی روی عناصر و بناهای شاخص است
(پاکــزاد .)115 :1386 ،از آنجایــی کــه فعالی ّتهــا و کنشهای
طراحی
متفاوت به راحتی بر اســاس نیاز ،زمان تغییر م یکنند ،در ّ
پیــاده باید از انعطاف مناســب برخوردار باشــند .گ وناگ ونی(تنوع)
تج ربــه فضا داللت بــر ویژگ یهای محیطــی مکانهایی م یکند
که واجد فرمها ،اســتفادهها و معانی گ وناگون باشند؛ کاربریهای
متنــ ّوع جاذب با تأمین و ت ولید ج ریانهای حرکت پیاده ،در فضای
پیادهراه این کیفی ّت را ف راهم م یآورند(بنتلی وهمکاران .)1382 ،در
توج هی از
این باره ،فعالی ّتهای اختیــاری و تف ریحی ،بخش قابل ّ
فعالی ّتهــای اجتماعی را باید در پیادهراههــا دربرم یگی رند که در
شکلگیری این مفهوم در این فضا باید دقت الزم به عمل آید.
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سرزندگی (تنوع در طول مسیر -نفوذپذیری) ،انعطاف
در (کالبد و عملکرد) ایمنی (ایمنی پیاده در مقابل
سواره  -امنیّت پیاده در محیط)
امنیّت ،دلپذیری ،جذابیّت ،مطبوعیّت ،انتخاب نوع
سفر ،انتخاب نوع حمل و نقل ،دسترسی ،جابهجایی
آموزش ،سالمت عمومی ،پیوستگی ،ارتباط بین
کاربریها ،حمل و نقل و عابر پیاده ،دسترسی به
ایستگاههای عبور مرور ،رفتار پیاده بر اساس معیارهای
فرهنگی ـ اجتماعی.

فضای فکری :در حقیقت شهر اسالمی فقط کالبد نیست ،بلکه
انســان اصل یت رین نقش را در آن به عهــده دارد .از این رو ،فضای
فکری یا به عبارتــی جهانبینی توحیدی و ایمان ،مهم ت رین عامل
تع ریفکننده شهر اسالمی است.
فضای عمــل و رفتار :مطابق دســتوراتی که از تعالیم اســامی
استنباط م یشود ،عمل و رفتار مسلمانان شکل م یگیرد .از جمله
رفتارهای اهل شــهر عدالــت ،امنی ّت ،رعایت حقوق شــهروندان،
تعاون و مشارکت است.
فضای عینی(کالبدی) :کالبد شهر با احداث مسجد جامع رنگ و
بوی اسالمی به خودگرفت و پس از آن بناهای دیگری مانند مدرسه،
پل و کاروانس را نیز به عن وان عناصر اصلی سازنده شهر در دورههای
بعد ساختار شهر اســامی را بنا نهاد(نقیزاده .)66 :1378 ،چنان چه
مفهوم فضایی شــهری را به شکلی که در تاریخ ای ران مشهود است،
تنها منحصر به شهرســازی اسالمی یا ای رانی بدانیم باید ویژگ یهای
آن را نیز در همین شهرسازی در سرزمی نهای اسالمی محدود کنیم،
در این صورت ،شــهر مجموعهای اســت از مح لّههــای متجانس و
همگن که بر اساس روابط ،مناسبات ،شکل و وابستگ یهای قومی،
مذهبی و ِح رفها شــکل گرفته و یا سرزمینی است که در مکانی
مشــخّ ص مجتمع شــده و ه ویّت و اصالت خود را سالها به همین
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نفوذپذيــري :فقط مكانهايي كــه ب راي مردم قابل دسترســي
باشند،به آنها حق انتخاب م يدهند .از آنجا كه نفوذپذيري یکی
از ع وامل اساســي در دســتيابي به مطل وبي ّت است ،بايد در اولين
توج ه قــرار گيرد(بنتلی و همکاران،
طراحي پیاد هراه مورد ّ
م راحــل ّ
 .)1382عنصر اصلي در مورد قلمروي عمومي ،قابلي ّت نفوذپذیری
و دسترســي اســت .اين ماهي ّت نوعي قدرت از ط ريق كنترل فضا
و دسترســي به آن اســت .نيروهاي مختلفــي در جامعه به صورت
هدفمند قابلي ّت دسترسي را ب رای كنترل محي طهاي ويژه و اغلب
ب راي محافظت از سرماي هگذاريها كاهش م يدهند .نفوذپذیری در
مسیر پیادهراه ،با ایجاد امکان رابطة متقابل بصری بین مسیر و بدنه
میس ــر اســت .محور پیاده باید تا حد امکان بدون اختالف سطح
ّ
و مانعــی ،کلیه فعالی ّتها و کاربریهــای متن ّوعی را که در مقطع
خیابــان یعنی نزدیکت رین مکان در خط دیــد وجود دارند ،به هم
متّصل کرده و با ایجاد تمایزات بصری ،وحدت و پیوستگی مسیر
را القا کنــد (تیبالدز .)150 :1387 ،دسترســی را م یت وان مهم ت رین
عنصر،خصوصی ّــت و اساســیت رین عملکرد پیادهراهها دانســت.
دسترســی در قالبهای مختلفی بیان م یشــود؛ مثل :دسترسی به
اف راد ،دسترســی به فعالی ّت ها ،دسترسی به کاالها ومنابع ،دسترسی
بــه اماکن و اطالعــات (  .) Echenique et al., 1972مقیاس پیاده
از جمله شــاخصههایی اســت که فضا را ملموستر و قابل باورتر
م یســازد و زمینه را ب رای بروز تعامالت اجتماعــی بی شتر ف راهم
م یکنــد .این مهــم در کنار رعایــت اصل ارتباطــات فضایی در
پیادهراههــا امکان اتصال و ارتباط فضاها و فعالی ّتهای شــهری را
به یکدیگر ف راهم م یکند .فضاهای شــهری دارای ات ّصال و ارتباط
فضایی مستحکم و به نوعی زمینهساز و پشتیبان بروز فعالی ّتهای
شهری مستمر در مقیاس عملکردی پیاده هستند.
خوانايي :به طور معمول ،بخشــي از درجات حــق انتخابي كه
به وســيله يك مكان عرضه م يگردد با ميــزان خ وانايي آن ارتباط
پيدا ميكنــد؛ يعني مردم تا چه حد م يت وانند بــه فهم يا درك آن
مكان نائل شــوند (بنتلی و همــکاران .)1382 ،پیادهروها عرصههایی
عمومی هســتند که م يت واننــد گزينههای متن ّوعي را بــراي ارتقای
كفي ّت زندگي مــردم به آنها عرضه دارند .اما مردم موقعي م يت وانند
از منافع گزينههايي كــه آن كیفي ّت را عرضه م يدارند ،بهره گي رند
كه بت وانند ســازمان فضايي و آنچه را كه در آنجا م يگذرد ،درك
كنند .پرداختن به وجه عینی منظر در پیاد هراه آن را به محیطی خ وانا
و واجد کیفی ّت تبدیل خ واهــد کرد .پاکیزگی و زیبایی در محیط
پیــاد هراه ،امــکان حضورپذیری و اســتفاده از فضــای آن را افزایش
خ واهد داد و در انتها پیاد هراه باید با ایجاد احساس نظم بین اجزا ،آن
را به عن وان فضایی متناسب به بیننده عرضه کند؛ به عبارت دیگر باید
فضای پیاد هراه واجد کیفی ّت تناسبات بصری باشد.
نشــانهها :نمادها و نشانهها وســيلههاي بالقوه ب راي رساندن معنا
هســتند(مدن يپور)166 :1379 ،؛ از ایــن رو ،م يتــوان بــراي ايجاد

ه ویّت و فرهنگ مشــترك بر روي نمادها ،آيي نها و م راســمي كه
در فرهنــگ اســامي و اي راني وجود دارد ،تأكيد كرد (اســماعيل
پور؛ .)1385فضاهاي دلنشين و خودماني در مح لّه ارتباطات انساني
را به شــکل م یدهند و م يت وانند حس نزديكي و همسايگي را در
ساكنان شــهر ايجاد كنند .اين فضاها ب رای استفادهكنندگان امكان
نظــارت اجتماعي و كنترل رفتار ديگــران را ف راهم ميكند كه اين
خــود خاطرهها و تج رب ههای مثبت را به وجود م يآورد .هر چه اين
خاط رات بي شتر و قويتر باشــد ،ه ویّت شــهر و انســان كاملتر
م يشــود .اين فضاها م يت وانند ســن ّتي و مدرن باشــند ولی فاكتور
مهم ،چگ ونگي ســازماندهي آنها اســت كه با ايجــاد پاتوق ،به
همبســتگي اجتماعي یاری رساند .رويدادها و اتفاقهای روزانه نيز
در تشــكيل خاط رات شهر و انسان مؤث ّر است .برگزاري مسابقات،
گردهماي يهاي مح ل ّــي ،منطقهاي و مل ّــي ،نمايشهاي خياباني،
عزاداريها از جمله رويدادهايي اســت كه در حافظه شهر م يماند
و شــهر خاطرهانگيز م يشود .شــهر با خاطره ،علقه فرد با محيط
زندگي را به وجود م يآورد (مامفورد ،ل وييز.)1385 ،

روش پژوهش
روش تحقیــق در ایــن پژوهــش ،توصیفــی ـ تحلیلی اســت.
اطالعــات مورد نیاز از مرور اســنادی و روش میدانی یا پیمایشــی
جمعآوری شده است .از شیوة اسنادی ب رای بررسی پیشینة تحقیق
و تهیه و بررسی آمار و اطالعات مورد نیاز ،و ب رای تدوین چارچوب
نظری و مفاهیم شــکلدهندة ه ویّت رفتاری شهروندان در فضاهای
شــهری منطبق بر شهرسازی ای رانی ـ اسالمی ،و از روش میدانی یا
پیمایشی نیز ب رای بازدید میدانی و کسب پارهای از اطالعات مورد
نیاز استفاده شده است .ب رای بررسی شاخ صهای کیفی پیادهراهها
و ســنجش قابلیت پیادهروی و ارائة راهکارهایی ب رای ارتقای سطح
کیفی آنها ،پرسشنامهای بر اســاس مؤلفههای مستخرج از مبانی
نظری تدوین شد(نمودار شمارة .)1
جمعی ّت آماری ،شامل ســاکنان و اف راد گذری خیابان فردوسی
هستند که  20295نفر م یش وند .از این میان 250 ،نفر ب رای تکمیل
پرسشنامه به عن وان نم ونه به صورت تصادفی و در ساعات مختلف
توج ه به پشــتیبانی مطالعات
انتخاب شــدند .روایی پرسشــنامه با ّ
دیگر و مبانی نظری بررســی شد و سطح پایایی با محاسبة آلفای
کرونباخ  0/758به دست آمد.
معرفی شهر

سنندج

ســنندج به کردی سنه ،کورســان ،دومین شهر بزرگ کردنشین و
بیست و سومین شهر بزرگ ای ران ،مرکز استان کردستان در غرب ای ران
است .سنندج به لحاظ موقعیت جغ رافیایی و فعالی ّتهای شهرسازی
عصر صفوی و قاجار ،از بافت شهری سن ّتی با ارزشی برخوردار است

جایگاه خیابان فردوسی

محور فردوســی از اصل یت رین محورهای شــهر سنندج به شمار
م یآیــد که ق رارگیری بازار شــهر ســنندج و کاربریهای متفاوت
در آن اهمی ّــت محور را دو چندان کرده اســت .میــزان تعامالت
اجتماعــی به ویــژه در روزهای غیر تعطیل ،به دلیــل تجاری بودن
خیابان فردوســی بســیار باالســت .در روزهای تعطیل نیز حضور
دستفروشــان تا حدودی موجب حفظ پ ویایــی و رابطه میان مردم
و فضا م یشــود ،هر چند که در ســاعات شــبانه این ارتباط تق ریب اً
کام ً
ال قطع م یشــود .غلبة سابقه ســک ونت بیش از  30سال بخش
عمدهای از ســاکنان و شاغالن ،یکی از نقاط قوت این محدوده به
توج ه به ش رایط موجود ،این تهدید وجود دارد
شــمار م یآید .اما با ّ
که ســاکنان کن ونی مح لّه از محل سک ونت خود مهاجرت نمایند.
می زان تعامالت اجتماعی بــه ویژه در روزهای غیر تعطیل ،به دلیل
تجاری بودن خیابان فردوسی بسیار باالست .در روزهای تعطیل نیز
این تعامالت هــر چند تا حدی کاهش م ییابد اما ه مچنان برق رار
اســت .وجود دستفروشان و پاتوقهای گروهی هم باعث افزایش
تعامالت شــده اســت .این محــور دارای عملکردهــای تف ریحی،
طراحی شهری و
گردشگری ،تجاری و فرهنگی است که از لحاظ ّ
معماری بسیار حائز اهمی ّت است.
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که بناهای مســک ونی و عامالمنفعه متع دّدی مانند حمام ،مساجد و
بــازار در آن باق یمانده و دارای محدودة بافــت تاریخی فرهنگی با
وســعتی معادل  ۱۱۲هکتار است .مرکز شهر سنندج ترکیبی است از
دو میدان و محور حد فاصل آنها که به صورت مجموعهای به هم
پیوســته در مقیاس شهر عمل م یکنند و عبارتاند از میدان اصلی
و قدیمی شهر (انقالب) و میدان بزرگ آزادی و خیابان فردوسی که
عناصر و مســیرهای حرکتی اصلی شهر از ط ریق آنها سازماندهی
شــده اســت .با روي كارآمدن امان اله خان ،اصالحــات زيادي ب راي
آبادي و عم ران شــهر صورت گرفت ،ب هطوري كه در دورة حكومت
وی ساختار كالبدي  -فضايي شهر شكل گرفت و تا سال1300همين
كالبد با كمي تغيي رات باقي ماند .در طول اين دوره ،عناصر با ارزشي
چون بازار ،مساجد ،مح لّهها و م راكز خدمات اصلي و فرعي مح لّهها
و گذرهاي اصلي و فرعي به كالبد شــهر شــكل دادند .در واقع ،در
اين دوره بخش مركزي و دروني شهر از عناصر ساختي و عملكردي
شکل گرفت و نحوة ارتباط عناصر با هم و محل ق رارگيري آنها در
شــهر بستگي به اهمي ّت هر عنصر و عملكرد آن در زندگي شهري
داشت .در سال 1046ه.ق و1005ه .ش سليمـــان خان اردالن والـــي
كردستـان در زمان شاه صفي ( 1052 - 1038ه .ق ) به انگيزة نظامي
و مركزيّت سياســي ب راي حكومت ،هستة اولية سنندج را به صورت
قلع هاي برف راز تپة طبيعي به ارتفاع 20متر كه بر اط راف احاطه داشت
و در كنار روســتاي ســينه بنا نهاد .اين قلعه كه به قلعة فردوســي و
باشگاه افس ران نيز معروف اســت در نهايت استحكام ،با برج و بارو
ساخته شــد و در اط راف آن عمارات و حمام و مساجد و سوقهای
زياد احداث گردید .ه مچنین يك رشــته قنات در دشت س رنوي در
غرب شــهر ســنندج ب راي دارالحكومه احداث شــد که آب آن را با
ســه شــتر گلو به داخل قلعه انتقال م یدادند .ب هطور كلي سازمان و
ساخت فضايي شهر در اين دوره مانند ساير شهرهاي اي ران ازسه جزء
تشكيل شده بود:
-1دارالحكومه يا قلعه كه در مركز ثقل و هندسي شهر بر باالي
تپ هاي مشرف به اط راف ق رار داشت،
 -2مح لّههای مسك وني (شارستان)،
 -3باغها و روستاهاي اط راف (ربض).
معمــاري و شهرســـازي اين دوره به ســبك اصفهـــاني انجام
گرفت؛ چ راكـــه امـــان الـه خـان بـــا آوردن مهنـدس و معمـار
و كاشــيكار از اصفهان ب رای ســاختن بناها و مجموعههاي شهري
مبادرت ورزيد .از مه مت رين عناصر تشكي لدهنـدة ساختـار شهري
در ايـن دوره م يت وان ب هطور خالصه به عناصر ذيل اشاره کرد:
 -1بــازار ،ب هعن وان مركز مبادالت اقتصادي و ارتباطات اجتماعي
و فرهنگي كه هم اكنون نيز بزرگت رين مركز فعالي ّتهاي اقتصادي
و سياستگذاري تجاري شهر و منطقه است،
 -2قلعة حكومتي و خانههاي اعيــان و زمی نداران در مجاورت
بازار ،قلعه و مساجد،

 -3مح لّههای وزير ،مح لّههاي شهري با م راكز اصلي و فرعي،
 -4عناصر و فضاهاي ارتباطدهندة مح لّهها و م راكز شــهري اعم
از گذرهاي اصلي ،فرعي ،ميدان و ميدانچه( ،علي زاده ،هوشــمند و
الهور پور ،سیروان.)1387 ،

تصویر شمارة  :1موقع ّی ت و محدوده مورد مطالعه
مأخذ :گوگل ارث 2015

قرارگاه رفتاری
مه مت رین ق رارگاه رفتاري مســیر خيابان فردوسی در محدودة سه
راه نمکــی تا میدان انقالب به دلیل وجود بازار اســت .تجمع اف راد
ب راي خ ريد ،رفت و آمد ،كار در ســاعات فعالي ّــت بازار و ازدحام
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جمعي ّت در تمامي فضاهاي شهري پي رامون بازار به چشم م یآید.
جلوی ســینما بهمن را نیز م یت وان ق رارگاه رفتاری شمرد .مجاورت
ق رارگاههای رفتاری و فعالی ّتی با ت رافیک پیاده ،فرصت دسترســی،
مبادله و تجارت و بازار سبب شده تا الگوی غالب ساخت ابنیه در
جبهة جل ویی محور و یا در جلوی قطعات زمین باشــد و حیاط در
قسمت پشت قطعات ق رار گیرد.
دخالت کاربران در فضاهای شهری

نکته مهم ،تج ّمع حضور دستفروشهای حاشية خيابان است،
كه در پيادهروها به تعداد زيــاد فعالي ّت م یکنند و باعث ازدحام و
دشــواري رفت و آمد و نيز نارضايتي بسياري از شاغالن م یش وند.
در تمامــي محدودة فردوســی نفوذ فعالی ّتهــای تجاري به داخل
معابر ديده م یشود كه ب هرغم ايجاد فضايي سرزنده و پ ويا به دليل
فقدان ســاماندهي كالبدي و بصري باعث ايجاد اغتشــاش بصري
شده است.
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تصویر شمارة  :2دخالت کاربران در پیادهراه
مأخذ :نگارندگان1394،

تصویر شمارة  :3نقشة خوانایی ارائه شده توسط شهروندان
مأخذ :نگارندگان1394،

وضع ّی ت شبکة معابر محدوده
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ویژگ یهای معابر این محدوده را م یت وان چنین برشمرد:
طراحی نشــده و بلوکهای نامنظــم و در نتیجه معابر
 بافــت ّنامنظم و ارگانیک،
 نفوذپذیری فیزیکی و دسترسی نامناسب درون بافت، عرض کم معابر و عدم امکان حرکت آســان وسایل نقلیه درداخل مح لّه،
 پر پیچ و خم بودن و عرض کم دسترس یها در درون مح لّه کهمنجر به کاهش شدید نفوذپذیری بصری شده است،
 برخالف معابر درون مح لّه ،معبر اصلی (مسیر فردوسی) هم ازلحاظ نفوذپذیری فیزیکی و بصری و هم دسترسی دارای وضعیت

مناسبی اســت ،چون ارتباطدهندة دو محور اصلی و مرکزی شهر
اســت و از بخشهای مختلف شــهر امکان دسترسی به آن وجود
دارد .این ســنج هها در بخشهای قبلی مورد بررســی ق رار گرفت.
اما ایمنــی این محدوده چندان باال نیســت و دالیل آن نیز قدمت
باالی ابنیه و فاقد کیفی ّت بودن آنها ،تداخل ح ریم ســواره و پیاده
و نامناسب بودن کف سازیها و ...است .امنی ّت محور در طول روز
به ویژه روزهای کاری متوســط اســت ،هر چند ازدحام جمعی ّت و
شلوغی محور موجب حضور بزهکاران و بروز ج رائم شده است .به
توج ه ویژه است تا بت واند نقش
همین دالیل خیابان فردوسی نیازمند ّ
خود را به عن وان قلب اقتصادی شهر سنندج به خ وبی ایفا نماید.
سازگاری و هماهنگی کاربریهای محدوده

مه مت رین نکات م ربوط به کاربریها چنین است:
 تن ّوع و تع دّد کاربریها در محدوده بسیار زیاد است.توج ه به اینکه این محدوده دربرگی رندة مســیر اصلی شــهر
 با ّ(یعنی اتصالدهنده دو میدان اصلی و مرکزی شــهر است) و دارای
عملکردی شــهری و ف راشــهری اســت ،از ایــن رو کاربری غالب
خیابان ،تجاری و خدماتی است.
 کاربریهای تجاری و خدماتی بسیار تن ّوع دارند. -در محدوده ،کاربری فضای سبز دارای س رانه بسیار پایین است.

یافت ههای پژوهش

یافت ههای آمار توصیفی

در این بخش نظر شــهروندان ســنندجی دربارة فضای شــهری
پیادهمــدار بر حســب مؤلّفههای نشــانهها ،خ وانایــی ،نفوذپذیری
و دسترســی راحــت ،تن ّوع و پ ویایی و ســرزندگی ،حــس تع لّق و
خاطرهانگیزی مکان و مؤلفههای تأثیرگذار بر شــهر اسالمی تأمین
امنی ّت ،سلســله م راتب ،ســیمای بناهای عمومی ،عدالت ،تعاون و
مشارکت و کالبدی بررسی شده است.
نقش کاربریهای عمده فضاهای شهری پیادهمدار در
تقویت هو ّی ت رفتاری

ايجــاد کاربریهای متنــ ّوع از ع وامل مؤث ّر بر ســرزندگی معابر
پياده اســت كه از مؤلّفههــای اصلی تأثیرگذار بــر ه ویّت رفتاری
استفادهکنندگان از فضاســت 82 .درصد از شهروندان عالقهمند به
ایجاد فضاهای شــهری پیادهمدار در محدودة مورد مطالع ه بودهاند
كه به ت رتيب اول ويت  47/8درصد به کاربری تف ریحی 33/8 ،درصد
به کاربری خدماتی 18/7 ،درصد به کاربری فرهنگی و  1درصد به
کاربری مسک ونی اشاره کردهاند.
تأثیر پیادهراه بر روی هو ّی ت رفتاری

خ رید(خاطرهانگیــزی) 81 :درصد از شــهروندان بر نقش پیادهراه
مورد مطالعه بر فعالی ّت خ رید مناسب ارزیابی کردهاند.
مالقات و گفتگو(سرزندگی) 62/3 :درصد از پاسخگ ویان نقش

پیادهراه را ب رای مالقات و گفتگو در حد مطل وبی مناسب دانستهاند.
فعالی ّتهای جمعی(نفوذپذیری) 68 :درصد از پاسخگ ویان نقش
پیادهراه را ب رای فعالی ّت جمعی مناسب ارزیابی کردهاند.
فعالی ّتهای گذران اوقات(نشــانه) 77 :درصد از پاسخگ ویان بر
نقش پیاد هراه را ب رای گذران اوقات ف راغت تأکید داشتهاند.
یافت ههای آمار استنباطی

نتیج هگیری
نتايج نشــان م يدهد كه ضمــن اثبات تأثيرگــذاری پیاد هراه بر
ه ویّتبخشي به رفتار شهروندان ،مؤلّفههاي شهر اسالمی بر پیادهراه
و ه ویّت شــهري تأثیرگذار بوده است .لذا با تدبير راهكارهايي ب رای
شــناخت و به كارگيري مؤلّفههاي مختلف شهر اسالمی پیادهمدار
در م راحل مختلف توســعة اين شــهرها ،به ه ویّتمنــد کردن اين
شــهرها در مدت زمان ك وتاهتري كمك نمــوده و گامي مؤث ّر در
ايجاد فضاهاي شــهري داراي ارزشهــاي پیادهمدار و ه ویّتمندی
بي شتــر افــراد و در نتيجه به وجود آمدن «شــهري بــراي زندگي»
خ واهــد بود .بخش مهمــی از تعامالت اجتماعــی و فرهنگی در

نقش پیادهمداری بر بهبود هو ّیت رفتاری شهروندان در فضای شهراسالمی

پژوهش حاضر ،در قسمت تحلیل استنباطی ،با استفاده از آزمون
رگرســیون خطی به تدقیق رابطة میان الگوی رفتاری شــهروندان و
شاخصههای فضاهای شهری پیادهمدار (نمودار تحلیلی شمارة )1
توج ه به این مهم که در این پژوهش  α = 0.05در
پرداخته اســت .با ّ
ّ
نظر گرفته شــده ،نشاندهندة می زان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفهها
و شاخصههای شهر اسالمی پیادهمدار بر روی متغی ّر وابسته الگوی
ه ویّت رفتاری هســتند .از میان دوازده مؤلفه مورد بررســی ،ارتباط
مؤلفه های خ وانایی ،نفوذپذیری و دسترسی راحت ،نشانهها ،عدالت
بــا ه ویت رفتاری با ســطح معنــاداری  sig=0.00و ع وامــل تن ّوع و
پ ویایی ،ســرزندگی ،حس تع لّق و خاطرهانگیــزی مکان ،تعاون و
مشــارکت ،ســیمای بناهای عمومی نیز با ه ویّت رفتاری با ســطح
معناداری  sig=0.03نشــاندهندة رابطة معنادار بیــن این مؤلّفهها و
متغیر وابســته پژوهش است .اما ب رای مؤلّفه تأمین امنی ّت و سلسله
م راتــب کالبدی بــا  sig = 0.423م یت وان مالحظه کــرد که رابطه
معناداری بین مؤلفه امنی ّت ،احیای ه ویّت تاریخی ،کیفی ّت فضای
شهر و متغیر وابسته پژوهش (ه ویّت رفتاری) در این پژوهش برق رار
نیست .باید اشاره کرد که مؤلفههای نفوذپذیری ،تعاون و مشارکت
باالت رین میــزان تأثیرگذاری( 66درصد) را بر متغیر وابســته الگوی
رفتاری شــهروندان داشــتهاند و به ت رتیب بعد از آن مؤلفه خ وانایی،
نشــانه ،سیمای بناهای عمومی با  55درصد و عامل تن ّوع و پ ویایی،
ســرزندگی ،عدالت با  50درصد وخاطرهانگیزی مکان با  48درصد
و تأمین امنی ّت ،سلسله م راتب ،و کالبدی با 37درصد در رتب ههای
بعدی مؤلفههای تأثیرگذار بر ه ویّت رفتاری شهروندان در فضاهای
شهری پیادهمدار هستند.

فضاهای شــهری مح ّقق م یشــود ،بنابر این نقــش فضاهای پیادۀ
شــهری در تق ویت بنیانهــای اجتماعی و فرهنگی شــهر اهمی ّت
بسیاری دارند .در این میان ،پیادهراهها معابری دارای نقش اجتماعی
عمده هســتند که م یت وانند شور و سرزندگی را به فضاهای شهری
آوردند و مردم را به حضور داوطلبانه در شهر تش ویق کنند .بناب راین
آزادی عمل انسان پیاده ب رای توقف ،مکث ،تغییر جهت و تماس
توج ه به
مســتقیم با دیگ ران بسیار زیاد است .فضاهای پیادهمدار ،با ّ
ماهی ّتشــان از نظر ادراک ه ویّت فضایی ،احساس تع لّق به محیط
و دریافت زیبایی ،از اهمی ّت اساســی برخوردارند و با جذب طیف
وســیعی از گروههای اجتماعی ،حس ه مگ رایی ،تعامل مســتقیم
شهروندان را با وجود بینشها ،احساسها ،خ واستهها و گ رایشهای
مختلف تق ویت م یکند.
یافتهها حکایت از آن دارد که خیابان فردوسی که از یادگارهای
تاریخی شــهر ســنندج و یکی از محورهای اصلی این شهر است،
برخی از ویژگ یهای فضاهای شــهری پیادهمدار و شــهروندگ را ،از
جمله نشــانهها ،خ وانایــی ،نفوذپذیری و دسترســی راحت ،تن ّوع و
پ ویایی ،سرزندگی ،حس تع لّق و خاطرهانگیزی مکان و مؤلّفههای
تأثیرگذار بر شهر اســامی از جمله تأمین امنی ّت ،سلسله م راتب،
ســیمای بناهای عمومــی ،عدالت ،تعاون و مشــارکت ،کالبدی را
در خــود دارد .ایــن ویژگ یهای پیادهمدارانه تأثیر بســیار زیادی بر
شــکلگیری ک ّم ی و کیفی انــواع تعامالت اجتماعــی و ارتقای
کیفی ّت زندگی شهروندی دارد.
توج ه به این که بر اســاس فرضی ّه اول پژوهش ،می زان قابلی ّت
بــا ّ
پیادهمــداری در فضاهای شــهری ارتباط مســتقیمی با نشــانهها،
خ وانایی ،نفوذپذیری و دسترسی راحت ،تن ّوع ،پ ویایی و سرزندگی،
حس تع لّــق و خاطرهانگیزی مکان دارد ،م یتــوان از ظرفی ّتهای
موجود در این زمینه استفاده کرد.
ه مچنین بر اســاس فرضیــه دوم پژوهــش میــزان تأثیرگذاری
مؤلّفههای شهر اســامی ارتباط مستقیمی با نقش کالبدی ،تأمین
امنی ّت ،سلســله م راتب ،ســیمای بناهای عمومــی ،عدالت ،تعاون
و مشــارکت دارد .م یت وان اظهار داشــت ،در شــهرهای اسالمی از
دوران باســتان این گ ونه شکل دادن به ابنیه به ویژه در مورد مسکن،
مســجد و مدرســه رواج یافت و امــروزه به عن وان یکــی از اصول
اصلی معماری و شهرســازی اســامی مطرح اســت .دستیابی به
سلســله م راتبی که پاســخگوی ارزشهای موجود در جامعه ای ران
بوده اســت ،اث راتی عمده بر خلق عناصر واسطه ،فرمهای معماری،
محل استق رار و اندازة بازشوها ،محل استق رار ورودی به ابنیه نسبت
به یکدیگر و غیره دارد .سلســله م راتــب به صور متن ّوعی در کلیة
زمینههای پیچیده و پ ویای شــهری به کار رفته اســت .اص ولي كه
در ادامــه به عن وان نتيج هگيري از مقاله اســتخ راج م یشــود اصول
عملكردي و رفتاری و ســپس در پياد هراه است .به طور كلي دربارة
اصول عملكــردي و رفتاری م یت وان گفت :پيــادهراه چه از لحاظ
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ك ّم ي و چه از لحاظ كيفي بايد به صورت بســتري مناســب ب راي
تعامــات اجتماعي عمل كند .پيادهراهها بايد شــرايط آســايش
زيست محيطي را در مقياس عابر پياده تأمین كنند .پيادهراهها بايد
ب هصورت همگن در ســطح مح لّههای شــهر توسعه يابند تا امكان
باالبردن ســامت اجتماعي را در نقاط مختلف شهري داشته باشند.
مكانيابي پيادهراهها بايد طوري صورت گيرد كه از مناطق تاريخي
موجود در مح لّهها عبور كند تا عالوه بر آزادسازي دسترسي س واره
به آنها باعث جذب شــهروندان به اين مناطق و احياي آنها شود.
پيــادهراه كامل فضايي اســت كــه ب راي تمامــي مخاطباني كه از
آن اســتفاده م یکنند ،چــه از لحاظ ك ّم ي و چــه از لحاظ كيفي
فضايــي را به وجود آورد كه به صورت خــودآگاه يا ناخودآگاه به
آنها احســاس آرامش دست داده و ف راغت را در جزء جرء زندگي
روزمــره آنان وارد نمايد .پيادهراهها بايد بــه مه مت رین عملكردهاي
درون مح لّهاي از قبيل فضاهاي آموزشي و فرهنگي دسترسي داشته
باشــند تا در روانبخشي ت رافيك مح لّهها كارآمد باشند .پيادهراهها
بايد از ســطح تجاري مناســب برخوردار بوده تا عــاوه بر جذب
مخاطب به درون خود بت واند مايحتاج روزانه ساكنان مح لّه را تأمین
كند .اين رابطه بين پيادهراه و فضاي تجاري بايد رابطهای دوســويه
باشد و نه الحاقي.
در پایان رهیافتها و راهکارهــای حاصل از این پژوهش که در
جهت بهبود کیفی ّت پیادهمداری در خیابان فردوســی است ،ارائه
م یشود:
 .1تبدیل خیابان فردوســی به محور تاریخی-گردشگری کام ً
ال
پیــاده ،با برچیدن معابر ســواره یا حداقل محدود کردن ســواره به
وسایل نقلیۀ عمومی مانند منوریل ،ت رام وا ،ات وبوس،
 .2ایجاد تنــ ّوع در کاربریهای اراضی اط راف خیابان ،با اول ویّت
کاربریهای فرهنگی ،گردشگری و تف ریحی،
 .3حفــظ ،احیا و مرمّت تمامی ابنیه تاریخی و نمادهای شــهر
اسالمی اط راف محور و دادن کاربریهای فرهنگی و گردشگری به
آنها در جهت احیای ه ویّت تاریخی و اسالمی خیابان،
 .4حفــظ و احیای منظر و ســیمای تاریخی جــدارۀ خیابان و
بازسازی بخشهای تخ ریب شده،
 .5کیفی ّت بخشــی به محل تقاطع نمکی بــا محوریّت خیابان
فردوسی احیای شکل تاریخی،
 .6احیای تعاون و مشارکت در بین ذینفعان و استفادهکنندگان
خیابــان بــرای تق ویب وجــه فرهنگــی از ط ریــق تأمیــن امنی ّت
استفادهکنندگان،
 .7حفــظ و نگهداری و کیفی ّتبخشــی بی شتر به نشــانههای
شهری ب رای ایجاد خ وانایی در خیابان و خاطرهانگیز کردن آن،
 .8کنترل فرم ،نما و سیمای بناهای عمومی در ساخت و سازهای
حاشیۀ خیابان در جهت حفظ سیما و منظر تاریخی آن.
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