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  طراحي خيابان بر پايه متغيرهاي كيفيت محيطي
 

------------------------------------------------------------------------  
   ** مهشيد قربانيان - * مصطفي بهزادفر

  

  چكيده
ا كه آن را هايي رخيابان موجوديتي فيزيكي است كه نه تنها ساختمان. ترين جزء و عنصر فرم شهري استخيابان ساده

ترين اختالف نظرها در تفكرات عمده. نمايدپيوندد و يكپارچه ميكنند بلكه اجتماع نگهدارنده آن را به هم ميتعريف مي
اين فرايند در . از سويي، فرايند شناخت شهرها بسيار پرهزينه است. طراحي شهري مربوط به شيوه نگرش به خيابان است

اي كه يك شهر را ها و اجزاء پايهها بايد از ريشهكجا ختم مي گردد؟ جواب اين پرسش شود و بهكجا و چگونه شروع مي
هاي يكي از اين اجزاء پايه يعني اين تحقيق در تالش ايجاد يك روش براي شناخت ظرافت. كنند شكل بگيردتعريف مي

هر تالش براي فهم معناي خيابان و   به عبارتي. شودترين و در عين حال مهمترين جزء محسوب ميخيابان است كه ساده
نقش آن در فرايند ارتباطات و تعامالت انساني نياز به درك ماهيت روابط بين انسان و محيطش و همچنين درك نقش 

  رسد اين است كه يك خيابان چه موقع خيابان خوبي به شمار سئوالي كه به ذهن مي. خاص خيابان در اين روابط دارد
ولي . آوريميك خيابان را بهتر از ديگري بدانيم، آگاهانه يا ناآگاهانه داليل و توجيه خاصي براي آن مي رود؟ وقتي كهمي

  .هاي خوب يا بد تبيين كنيمآنچه مهم است اين است كه بتوانيم اظهار نظر كيفي خود را در مورد خيابان
  

  :واژگان كليدي
  يريهاي بصري، مكان، كاربري، حضورپذخيابان خوب، ويژگي
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  مقدمه
نمائيم، تأثيري ژرف بر هاي شهري را خلق ميدهيم و روشي كه بواسطه آن مكانراهي كه طي آن شهرها را شكل مي

هرهاي آن نهفته است معيار سنجش هر تمدن، در ش. )Whyte،1980( نوع زندگي جاري در آن فضاها باقي خواهد گذاشت
      .هاي آن جستجو نمودها، ميادين و خيابانو معيار سنجش مطلوبيت يك شهر را بايد در كيفيت فضاهاي عمومي آن؛ پارك

هايي را كه آن را خيابان موجوديتي فيزيكي است كه نه تنها ساختمان. ترين جزء و عنصر فرم شهري استخيابان ساده
  .نمايدپيوندد و يكپارچه ميماع نگهدارنده آن را به هم ميكنند بلكه اجتتعريف مي

كانال حركتي و مكاني براي زندگي و رشد كل . كندها را به هم متصل ميخيابان جزئي است كه بافت شهرها و شهرك
شهر يا  خيابان در مقياس بافت يك. آيندميهاي متنوع جامعه به نمايش دراي است كه در آن رنگزمينه. اجتماع است
يك . باشدترين سيستم زندگي بشري ميترين جزء و فرم شهري است در حالي كه در مقياس خود پيچيدهشهرك ساده
  .اي داشته باشد كه عمري براي بررسي آن سپري گرددتواند آنقدر ماهيت پيچيدهخيابان مي

هاي متنوع و متعدد اجتماعي، از اهميت ادن گروهخيابان به ويژه به سبب قدرت مرتبط كردن و نيز توانايي در خود جا د    
هاي مختلف فضاهاي عمومي را با توجه به حريم خصوصي يا عمومي اي است كه اليهخيابان واسطه. خاصي برخوردار است

 هاي خصوصي وكند و بدين گونه، خيابان به ابزاري جهت ارتباط و ايجاد زمينه مشترك براي جنبهانسان با هم تركيب مي
  .شودعمومي زندگي بشري تبديل مي

آيا خيابان يك رابط است يا . ترين اختالف نظرها در تفكرات طراحي شهري مربوط به شيوه نگرش به خيابان استعمده
كند و به عنوان لبه، ها را بهم وصل ميتر از شكل ديگر است؟ به عنوان رابط، بلوكيك لبه؟ چه موقع يك شكل مناسب

نخستين درسي كه بايد آن را بياموزيم اين است كه شهر نه به خاطر عبور ). 1386لنگ، (كند هم جدا ميها را از بخش
اين هدف از . )Mumford، 1986(ها، بلكه براي محافظت ساكنان و فرهنگ شهرنشينان آن پديد آمده است دائمي اتومبيل

  .يابدها تسري ميانشهر به عنوان بدنه به تمام اجزاء و عوامل آن از جمله به خياب
هاي مطلوب هاي شهري و نيز كيفيتدر اين نوشتار سعي خواهيم كرد به پرسش اساسي در رابطه با كيفيت خيابان

  .هاي خوب پاسخ دهيمجهت خلق خيابان

  هاي خيابان خوباهميت شناخت ويژگي
طراحي شهري . شودورد نظر شروع ميهر فرايند طراحي با شناخت كاملي از شرايط موجود و متغيرهاي پروژه و هدف م

بنابراين طراحي شهري چقدر در . بر شناخت عميق از شهر و مجموعه متغيرهاي آن استوار است يا طراحي شهرها منحصراً
ها براي مشكالت موجود اهميت دارد؟ طراحي شهري، مانند هر طراحي ديگري بر يك فرايند شناخت، بحث و ارائه راه حل

تهديدها ليستيبررسي يا تهيه  و  نات  مكا ا و  مشكالت  ز    .باشدمي متكي حلي براي آنهاو ارائه راه ا
گردد؟ جواب شود و به كجا ختم مياين فرايند در كجا و چگونه شروع مي. فرايند شناخت شهرها بسيار پرهزينه است

اين تحقيق در تالش ايجاد يك . يردكنند شكل بگاي كه يك شهر را تعريف ميها و اجزاء پايهها بايد از ريشهاين پرسش
ترين و در عين حال مهمترين جزء هاي يكي از اين اجزاء پايه يعني خيابان است كه سادهروش براي شناخت ظرافت

  .شودمحسوب مي
هر تالش براي فهم معناي خيابان و نقش آن در فرايند ارتباطات و تعامالت انساني نياز به درك ماهيت روابط بين انسان 

ها به طرق مختلف بسته به مكان، كاربري، خيابان .و محيطش و همچنين درك نقش خاص خيابان در اين روابط دارد
اند يا هايي وجود دارد كه در قياس با بقيه خيلي موفق بودهدر دنيا خيابان. بندي مي شوندطبقه...  شخصيت، كيفيت، سن و
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سئوالي كه به ذهن مي رسد اين . اندهستند كه در بطن آن قرار گرفتههايي يافت مي شود كه يادآور شهري خيابانحتي 
رود؟ وقتي كه يك خيابان را بهتر از ديگري بدانيم، آگاهانه يا است كه يك خيابان چه موقع خيابان خوبي به شمار مي

ار نظر كيفي خود را در مورد ولي آنچه مهم است اين است كه بتوانيم اظه. آوريمناآگاهانه داليل و توجيه خاصي براي آن مي
  .هاي خوب يا بد تبيين كنيمخيابان

هايش فعال باشد اش بلكه به دليل اهميت كاربريهاي محيط فيزيكيممكن است يك خيابان نه صرفاً به خاطر ويژگي
از طرفي . اد شودبه واسطه عملكردش به عنوان يك عامل ارتباطي و يكپارچگي فيزيكي، موفق قلمد ييا احتمال دارد خيابان

در هر حال داليل . ممكن است خياباني ديگر از نظر بصري و رنگ و تنوع غني باشد و از اينرو، خيابان خوبي خوانده شود
كيفيت يك مكان : شونداين داليل از نگاه كوين لينچ اينگونه بيان مي. زيادي براي خوب دانستن يك خيابان وجود دارد

  .)Lynch، 1981(عه ساكن در آن دارد بستگي به تأثير مكان و جام
اجزاء متنوع يك خيابان به طرق . كندمحيط فيزيكي يك خيابان نقش مهمي در خلق يك مكان از خيابان ايفا مي

1وايت. مختلف در ايجاد زندگي در آن خيابان سهيم هستند
هايي كه در ايجاد مكان«: كندها را اينگونه توصيف مياين مكان 

هاي متعددي داشته ممكن است محيط فيزيكي خيابان جنبه )whyte، 1980(» .اندها سهيمن لبخند بر لبشادي و نشاند
. آمد را شكل دهند، در غناي بصري سهيم باشند، يا افراد را جلب كنند و خيابان را فعال سازند باشد كه؛ الگوهاي رفت و

دوفسكي همانگونه كه هايي كه در لبه آن به ت خيابان به سبب ساختماناس ممكن«: به درستي بيان كرده است 2را
هاي خالي، شهر را ها و قطعهفرم خيابان تصور و تجسم شود، در حالي كه آسمان خراش بهصورت خطي مستقر هستند، 

هر خيابان حتي اگر ديد ما را به ديوارهاي خيابان و امتداد راه محدود كند، تركيبي  )Radofsky، 1969(» .نمي سازند
ها، تيرهاي چراغ برق يا ها و ساختماناين اجزاء افراد، نماي مغازه. سازندت از اجزاء مختلف كه در كنار هم خيابان را مياس

  .شودها، مبلمان خاص عابران و ديگر موارد را شامل ميتلفن، چراغ ها، نيمكت
و معيارهاي طراحي يك خيابان خوب  هاي كيفيهاي محيطي و فيزيكي خيابان، شناسايي آگاهانه مؤلفهشناخت ويژگي

  .كندسازد و طراح را در جهت دستيابي اصول طراحي ياري ميكن ميمرا م

  هاي نظريبيان پايه
هستند ها در شهرها عالوه بر جريان عبور و مرور وسائط نقليه در خدمت مقاصدخيابان بان. بسياري  وخيا  ها 

ها گرفته و زشت باشند شهر اگر خيابان. اندترين ارگان حياتي آنشهر و اصليهاي عمومي ترين مكانراه هايشان عمدهپياده
گري و گري و ترس در امان باشند شهر از وحشيهاي شهري از وحشيبيش از آن اگر خيابان. گرفته و زشت خواهد بود

انگان آن احساس امنيت فردي هاي مملو از بيگنشانه يك ناحيه شهري موفق آن است كه فرد در خيابان. ترس در امان است
. هاي يك شهر و يك ناحيه شهري نيستبراي ترسيدن مردم نيازي به وقوع موارد متعدد خشونت در خيابان. و اطمينان كند

دانند همه مي. كندتر ميها را ناامنها شده و به نوبه خود خيابانها موجب استفاده كمتر آنها از خيابانترس مردم از خيابان
يك خيابان شهري . گيرد مستعد آن است كه خياباني امن باشديك خيابان شهري كه به خوبي مورد استفاده قرار ميكه 

  . )1386جيكوبز، (رها شده مستعد ناامني است 
ها، ميادين، پالزاها ، بولوارها، پاركهاتصوير ذهني مطلوب و خوب از شهر، از كيفيت قلمروهاي عمومي آن يعني خيابان

شود بيش از هر لنگ نيز بر آن است كه كيفيتي كه از شهر برداشت مي. )Plumier،2004(گيرد بنماها سرچشمه ميو آ
عرض سواره و (و مقاطع آنها ها ها نيز بستگي به طول بلوكشخصيت خيابان. هاي آن بستگي داردچيز به كيفيت خيابان

  ره، تعداد ورودي به ساختمان ها، وجود يا عدم وجود ويترين هاي جدارو، ماهيت ارتفاع و عقب نشيني ساختمانپياده
هاي طبقه كند، نحوه پارك كردن اتومبيل، كاربريماهيت و سرعت ترافيك موتوري كه از آن عبور مي. دارد...) ها و مغازه



20  
 

يج در حال وارد شدن به اين موضوعات بتدر. گذارنددو طرف خيابان و كفسازي و مبلمان خيابان نيز بر كيفيت تأثير مي اول
  )1386لنگ، : (اندحيطه طراحي

  ها به عنوان عناصر طراحي شهرياهميت دادن به خيابان 

 ماهيت ) ها پشت كرده بودندها كه به خياباندر عكس العمل شديد نسبت به مدرنيست(در طراحي شهري اخير  
هايي هاي شهري دستورالعملبسياري از طرحامروزه در . هاي شهري مورد توجه و تأكيد قرار گرفته استخيابان

، )در صورت لزوم(ها و عقب نشيني آنها ها، كاربري ساختمانها در كنار خيابانگيري ساختمانبراي نحوه قرار
  . شودسال گذشته انجام شد، تهيه مي 150درست به همان طريق كه براي بولوارهاي پاريس هاسمن در 

هاست، هنگامي كه بناهاي اطراف ميدان مركزي آن در گيري نامتمركز خانهاصل شكلاز ديدگاه راب كرير، خيابان ح
 يابي به قطعات انفرادي را ميسر كل فضاي موجود تكميل شده باشد و ساختاري است براي توزيع زمين كه امكان دست

توجه به ابعادش نسبت به  تري نسبت به ميدان است ولي ميدان باهاي كاركردي عميقخيابان داراي ويژگي. سازدمي
تري براي گذران وقت شوند، فضاي جذابخيابان كه در آن اشخاص به طور غير ارادي در تكاپوي وسائط نقليه درگير مي

  ).1383كرير،(آيد معماري پشت صحنه خيابان فقط در حال گذر به چشم مي. است

هاي خود، اي مواجه با بيگانگان و حفظ سرمايهيك خيابان شهري كه در درون خود بربر آن است كه  3جين جيكوبز
بايد داراي سه  ـاند هاي شهري چنينهاي موفق محلههمان گونه كه خيابان - فارغ از حضور بيگانگان تجهيز شده است

  )1386جيكوبز، (: كيفيت اصلي باشد
د روشني بين فضاي عمومي و خصوصي آن مرزبندي )1 جو   خصوصي  عمومي و فضاهاي .داشته باشد و

  .شود در يكديگر نفوذ كنندها ديده ميهاي خانه سازي يا حومهتوانند آن گونه كه به صورت نوعي در پروژهنمي
  ساختمان . هايي كه به صاحبان مسلم خيابان تعلق دارندها بايد به روي خيابان گشوده باشند؛ چشمچشم )2

امنيت آنها و ساكنان خود تجهيز شده، بايد رو به سوي هايي كه براي مواجه با بيگانگان، همچنين تضمين خيابان
  .توانند پشت يا سمت خالي خود را به سوي خيابان بگيرند و آن را كور كنندها نميساختمان. خيابان داشته باشد

بان هاي كارايي كه به خياآن كه، پياده روها بايد پيوسته مورد استفاده قرار بگيرند؛ چه براي براي افزودن به چشم )3
هاي طول خيابان براي نگريستن به دوخته مي شوند و چه براي تشويق تعداد كافي مردم ساكن در ساختمان

هيچ كس از نشستن كنار پنجره و چشم دوختن به خيابان خالي لذت نمي برد و مردم بسياري خود را . پياده روها
   .كنندگاه با تماشاي فعاليت هاي خيابان سرگرم ميگاه و بي

  .)Whyte، 1996( آئيمهاي جاري حيات شهرها هستند، مكاني كه در آنجا گرد هم ميها رودخانهبانخيا

  هاي خيابان خوبويژگي
  هاي بصري خيابانجذابيت و ويژگي -1
ها، ستون ها، نماي مغازهها، ديوارهاي جانبي، درختنساختما متعددي مانند از اجزاء فيزيكي ستتركيبي ا چهره خيابان  
به نحوه تركيب آنها وابسته  كيفيت و تنوع اين اجزاء بسيار اهميت دارد و چهره خيابان كامالً. ها و ديگر مبلمان خيابانراغچ

ها و درختان موجود در آن و ساير عوامل مشابه است چرا كه خيابان غناي بصري خود را از فرم و بافت خود، ساختمان
  .آوردبدست مي
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  تعريف پذيري  -1-1

هاي بصري يك خيابان بر اساس نسبت. آنهاست »تعريف پذيري«ها در كل، ي از نيازهاي خيابان خوب و خيابانيك
اند و ديگر اجزاء عمودي در دو طرف هايي كه خيابان را احاطه كردهبه صورت عمودي با ارتفاع ساختمان 4گفته آلن جيكوبز

: ارتفاع. شودها و اجزاء عمودي در دو طرف، تعريف مياي بين ساختمانخيابان، و يا به صورت افقي، با عرض خيابان و فضاه
. نقاط عطف و فضاي بين بناها، اجزاء كليدي تعريف فيزيكي خيابان بر اساس توصيف آلن جيكوبز هستند ،5هاتناسب فاصله

نسبت : به شرطي كه ارتفاعدهند البته هاي مستقر در طول لبه خيابان قويترين تعريف را از خيابان ارائه ميساختمان
رسيدنبا . باشد 1:  5تا حداقل نسبت  1:  2ها فاصله و  نسبت  پذيري خود خيابان، حس تعريف 1:  5كمتر از  به كاهش 

-هاي اصلي كنوني، بواسطه حضور پاركينگپذيري در خيابانگاه اين حس تعريف .Jacobs)، (1996 را از دست خواهد داد
 .رودخيابان از بين مي هاي روباز در دو حاشيه

  فضاي سبز دو طرف خيابان -1 -2
. است فضاي سبز دو طرف خيابانشويم، پذيري خيابان كه به تدريج از آن محروم مييكي ديگر از عوامل مؤثر در تعريف

ها خيابانتواند در تعريف حاشيه بسياري از خيابان هاي خوب، درختكاري شده است كه مي«: كند كهآلن جيكوبز بيان مي
ولي وي فاصله مطلوب يا بهترين فاصله بين درختان را ) 1996همان، (» .ها برخوردار باشداز اهميتي هم پايه ساختمان

پذيري كمتر از گيرم كه فضاي بيشتر بين درختان حاشيه خيابان معادل با تعريفمن فرض را بر اين مي. كندمشخص نمي
  .خيابان است

خيابان به عنوان يك ديواره واحد و يكپارچه و خيابان به عنوان : كندان از دو واژه استفاده ميبراي تعريف خياب 6اليس
كند حال آنكه تعبير دوم، كند كه اولي، تركيب سه بعدي مثبتي ايجاد ميوي بيان مي. هايك سري و دسته اي از ساختمان

مفهوم خيابان به  ست مثال پاركينگ خالي، دقيقاًممكن ا. )Calthrope، 1993( تركيب سه بعدي منفي محسوب مي شود 
چنين وضعيتي، تركيب سه بعدي و آرايش فضايي منفي به شمار مي آيد و  عنوان يك سري ساختمان را نرساند لكن قطعاً

  .كنددر تعريف خيابان خلل وارد مي
حضور : رفت كه عبارتند ازابان نتيجه گتوان سه مورد را با قطعيت درباره تعريف خياز مباحث باال مي :بيانيه كيفي   

  .ها از نظر فضاي مابين آنهاو فشردگي ساختمان 1:  4ها در لبه خيابان، حداقل نسبت ارتفاع به عرض ساختمان
  تنوع  -3-1

ادر به ها بايد قخيابان. اي تشكيل شوندهاي عمودي صاف و سادهتوانند از بلوكها به ويژه در تراز ديد عابران نميخيابان
رنگي، تضادهاي تيره و روشن، درختاني كه در  تنوعبايد هاي بصري كاربران كنجكاو خود باشند ميپاسخگويي به خواسته

نماي . هايي در جداره بنا داشته باشند تا آن را دراماتيك و سرشار از زندگي جلوه دهدكنند و پنجرهنسيم حركت مي
او اهميت . بايد متنوع و گويا باشد تا بتواند جذابيت بصري براي عابران ايجاد كند 7ها طبق نظريات پيتر كالتروپساختمان

كردن يك » عابر محور«در مناطق تجاري در  هاي متنوع و جذاب مخصوصاًكند كه ساختماناين قضيه را تا آنجا بيان مي
ي يكنواخت و نامفهوم بستر فعاليت هاهاي داراي ساختمانخيابان: نويسدوي مي. مكان، عناصر كليدي محسوب مي شوند

هاي بصري را حتي االمكان طراحي بناها بايد محرك. كاهندكنند و از جذابيت راه رفتن در خيابان ميعابران را خلق نمي
  ).1993همان، (بدون ايجاد تصوير ذهني به هم ريخته و نامنظم خلق نمايد 
اند هايي كه در لبه خيابان قرار گرفتهيكي تنوع ساختمان: كنديآلن جيكوبز، بعد تنوع بصري را به دو صورت توصيف م

تكو ديگري  ي ف ينندههايي كه ي ب جذبمي كنند و به  درگيررا  چشم  خود    .)Jacobs، (1996مايندنمي سمت 
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بنا و  يابد و تنها با يك خط عمودي بين انتهاي يكها در خيابان افزايش ميها با افزايش تعداد ساختمانتنوع ساختمان
هاي متنوع و متعدد نيز باشد كه افراد را تواند به معناي تركيب كاربريها ميتنوع ساختمان. شودابتداي ديگري مشخص مي
ها خواه به معناي تعدد تنوع ساختمان. كندهاي متفاوت شهر جذب و به ايجاد اجتماع كمك ميبا اهداف مختلف از محل

هاي بصري براي كاربران خيابان و خلق فرصت جست و جوي حداقل سبب ايجاد محركهاي بيشتر باشد يا نباشد كاربري
  .شودبيشتر براي آنها مي

هايي از خيابان هستند كه چشم را به سمت هاي خوب از نظر آلن جيكوبز، كيفيتصورت ديگر تنوع بصري در خيابان
  خواهند دهند كه آنچه را كه ميها اجازه ميچشم هاي خوب بهكند كه خياباناو بيان مي. نمايندخود جذب و جلب مي

گيرد كه مي برها را درها و درها، افراد و ماشينمحيط خيابان، درختان، نماهاي متعدد ابنيه، پنجره. انجام دهند -حركت  -
كه پيچيدگي دهد او هشدار مي. آورندهمه جذاب و گيرا هستند و چيزهاي جديدي براي ديدن و جستجو كردن بوجود مي

هاي مركب از توان به ساختماندر همين زمينه مي). 1996همان، (نبايد تا حدي باشد كه به اغتشاش خيابان منجر گردد 
هاي كمي براي ديدن، انتخاب شيشه و فوالد و بتن كنوني اشاره كرد كه چيز زيادي براي ارائه به بيننده ندارند و فرصت

  .دهندار ناظران خود قرار ميكردن و سازماندهي كردن در اختي
ها براي بهبود تنوع بصري تعداد بيشتر نماي ساختمان و پيچيدگي در استفاده از مصالح در ساختمان :بيانيه كيفي   

 .خيابان حياتي است

  8هاي خيابانيتبليغ  -1 -4
   ها اين تبليغ. است هاي خيابانييغتبلشود، يك جنبه ديگر تنوع بصري كه گاه به عنوان اغتشاش در خيابان از آن ياد مي

هايي كه بعضي هاي گوناگوني داشته باشند؛ از كوچكترين اعالميه روي ديوارهاي خالي گرفته تا هولوگرامتوانند شكلمي
  تبليغ خياباني يك دليل عمده به هم ريختگي بصري و زشتي در شهرها . كنندها را تزئين ميها و برجآسمان خراش

ها و پالكاردهايي كه ها، بيانيهها و مجموعه اعالميههاي روي پنجرهها، برچسبتابلوهاي بزرگ، تابلوهاي مغازه .باشدمي
هاي شهر هستند در اكثر موارد در كنار هم تركيب شده و ها و در مجموع خيابانها، پمپ بنزينبخشي از شخصيت مغازه

هاي يكي از راه. سازنداند نامفهوم ميشده  هايي را كه روي آنها نصباندهند و ساختممي سيماي شهر را تحت الشعاع قرار
هايي براي تبليغ در مرحله طراحي و به كارگيري ابزارهاي هدفمند مقابله با اين درهم ريختگي تبليغات، پيش بيني مكان

تبليغ خياباني يكي از مواردي است كه بايد محلي تعريف شده در . براي نمايش بهتر و مؤثرتر پوسترها و ساير تبليغات است
يك جنبه مثبت و در صورتي كه اين عامل را به درستي مديريت كنيم مي تواند به . خيابان را به خود تخصيص دهد

  .تأثيرگذار در منظر خيابان تبديل شود
تبليغ خياباني مي تواند به عنوان يكي از بخش هاي اصلي تنوع بصري خيابان تعبير شود و مانند عوامل  :بيانيه كيفي   

  .ريزي شده را به خود اختصاص دهدديگر، تنوع رنگ و جلوه به خيابان اضافه كند و مكاني برنامه

  9شفافيت  -1 -5
ديگري فرصتي براي افراد  هاي آن ويكي فرصت نگاه كردن به خيابان از پس ديواره: در خيابان دو جنبه دارد شفافيت

اولي به عنوان يك جنبه . افتدهاي خيابان اتفاق ميها در پس ديوارهحاضر در خيابان به منظور ديدن آنچه درون ساختمان
بعد دوم نگاه كردن از پس ديوارهاي خيابان، براي . شوداي افراد حاضر در خيابان محسوب ميامنيتي، آگاهانه يا ناآگاهانه، بر

افتد ارائه كند و به آنها تصويري از آنچه در پشت ديوارهاي خيابان اتفاق ميافراد حاضر در خيابان جذابيت بصري ايجاد مي
  .كندچيزي يا خوردن چاي و نوشيدني، هدايت مي ها و حتي اجبار به خريددهد و آنها را براي ورود به مغازهمي
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كنند يا ناظران هايي كه خيابان را تماشا ميچشم«: كنداولين بعد شفافيت را جين جيكوبز به اين صورت توصيف مي     
      جود كنند يك نوع حس امنيت براي افراد حاضر در خيابان بوها زندگي ميگويد افرادي كه در ساختماناو مي 10».خيابان

هاي تجاري درون شهرها نيز هاي مسكوني معتبرتر باشد ولي در مورد خياباناين پديده ممكن است در خيابان. آورندمي
  .)Jacobs، (1997همان اهميت را دارد

ين خوب و بهتر هاين دارد كه خيابا او اعتقاد. كندميجنبه شفافيت، مطالبي را مطرح  در مورد دومين   لن جيكوبز،آ 
هاي تجاري، يك محدوده هاي خود هستند و بيان مي كند در خيابانهاي محل خريد داراي حس شفافيت در لبهخيابان

اين جنبه . )Jacobs، (1996انتقال بين خيابان و درها وجود دارد كه براي نمايش بيروني و جلب توجه كاربران، كاربرد دارد
  .شودقه اول ديواره خيابان محدود ميطب دوشفافيت بيشتر به مورد دوم و گاه به 

نشفافيت ديواره  :بيانيه كيفي    ا ب ا ي دگيسر كند وتر ميآن را براي عابران جذاب خ ن   و امنيت آن را افزايش  ز
  .ها در سطح خيابان نسبت مستقيم داردشفافيت با تعداد پنجره ها و درهاي ساختمان. مي دهد

  كيفيت كل محيط فيزيكي -1 -6
كيفيت يك خيابان از نظر شرايط . يك خيابان است كيفيت كل محيط فيزيكيم ديگر در محيط خيابان، جنبه مه

نگهداري و كيفيت ساخت بنا به نظر آلن جيكوبز وجه تمايز يك خيابان . كندفيزيكي، نقش مهمي در جذب افراد بازي مي
نگهداري و ). 1996همان،(داراست ) غير از اين موردبه (هاي ديگر براي خوب بودن را خوب و خياباني است كه تمام كيفيت

اند در بر ديگري را كه در ساخت خيابان سهيمها و تمام عوامل كيفيت، مراقبت از درختان، استفاده مناسب از ساختمان
  .گيردمي

زاء ارتباط دارد و هاي آن، درختان خيابان و ساير اجكيفيت يك خيابان با ميزان نگهداري از ساختمان :بيانيه كيفي   
  . يابدبدين واسطه بهبود مي

  11هاي خيابانكاربري  - 2  
هاي بزرگ كه فضاي زيادي را فروشگاه. افراد براي قدم زدن در خيابان و استفاده گسترده از آن احتياج به دليل دارند

هاي وسيع، به هاي اصلي و پاركينگاهتوانند به بهانه دسترسي به رهاي بزرگ دارند ميكنند و نياز به پاركينگاشغال مي
 هاي كوچكتر در خيابان فراهم خواهد شددر اين حالت، فضاي كافي براي مغازه. خارج از خيابان اصلي منتقل شوند

)1993،Calthrope(. هاي كوچكتر در خيابان سبب استفاده افراد مختلف با ساليق متفاوت از حضور تعداد بيشتري از مغازه
هاي پاركينگ روحي ناشي از وجود محوطهدر نتيجه خيابان فعالتر و پوياتر شده و از خشكي و بي. شودميها خيابان

  .نمايدجلوگيري مي
ويليام وايت در مورد . ورودي فضاهاي تجاري افراد بيشتري را به استفاده از خيابان در اكثر ساعات روز وا مي دارد

هاي ورودي به از گوشه پله) هاجلوخان ها و ميدانچه(هاي پالزاها ر وروديجريان عابران د: گويدورودي پالزاها مي
ها به عنوان فضايي براي نشستن كند كه عبور و مرور افراد با استفاده آنها از پلهاو بيان مي. گيردمي ها نشأت ساختمان

تر بين اين دو تردد  نتر باشد افراد راحتمتناقض نيست بلكه پسنديده و مطلوب است و هرچه جريان بين پالزا و خيابان آسا
  ). Whyte،1980(خواهند كرد يا در آنجا درنگ كرده و خواهند نشست 

او . دهدپويايي و سرزندگي ناشي از حضورپذيري عابران در يك خيابان طبق گفته كالتروپ در وروديهاي آن روي مي
ها باشد روهاي خيابانها يا پيادهها بايد رو به پالزاها، پاركهاي همكف ساختمانهاي اصلي طبقهكند كه وروديپيشنهاد مي

افراد معموال آسان ترين راه را براي آنچه در جستجويش ). Calthrope،1993(ها هاي داخلي يا پاركينگو نه به سمت بلوك
تجاري يا اداري داشته باشند اگر افراد گزينه بهتري غير از خيابان را براي دسترسي به يك مكان . كنندهستند اتخاذ مي
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اگر هدف فعال ساختن خيابان است و اگر فعال بودن را يكي از معيارهاي خوب بودن . آن را انتخاب خواهند كرد ترجيحاً
  .خيابان به شمار آوريم، افراد نبايد گزينه بهتري غير از خيابان براي دسترسي به نيازهايشان داشته باشند

هاي تجاري در بناهاي خيابان، براي ها در خيابان و تعداد باالتر كاربريهاي ساختمانبيشتر وروديتعداد : بيانيه كيفي   
  .فعال و پويا كردن خيابان كليدي است

  12عابران و قابليت پياده روي  - 3       
بدون ايجاد مانع از سوي  افراد بايد بتوانند. ها بدون ايجاد قابليت پياده روي در آن كافي نيستافزايش فعاليت در خيابان

ها و در دسترس بودن خيابان در جريان سيال بدون تداخل افراد و اتومبيل. حركت خودروها، در طول خيابان قدم بزنند
اهميت افراد و جريان . باشندهاي شهر، دو مورد از اجزاء حياتي يك خيابان و به خصوص يك خيابان اصلي ميشبكه خيابان

جريان عابران حياتي است و به «: مورد تأكيد قرار گرفته است 13يك معيار اساسي است كه توسط برامبيالبدون وقفه عابران 
باشد كه تعامالت پويا را باعث شده و امكان تركيب و يكپارچگي خدمات و فعاليت هاي جدا افتاده از مثابه خون زندگي مي

  ).Brambilla،(1975» كندمي هم را فراهم
  عابران و جريان حركتي آنها به عنوان يكي از پيش نيازهاي اساسي براي خيابان هاي خوب تأكيد آلن جيكوبز روي 

ما عملكردهاي خيابان را از «: نمايداو خيابان را به عنوان مكاني جهت قدم زدن افراد به منظور تفريح معرفي مي. كندمي
ن ديگر و از شهري به شهر ديگر از طريق حمل و نقل هاي متعدد و جابجايي از مكاني به مكاجمله دسترسي به كاربري

هاي خوب بايد اين كاركردها را داشته باشند و خيابان .)Jacobs، (1996»كنيمعمومي يا اتومبيل، بديهي فرض مي
ست اي كه از شهر بدن، ايمن، خوشايند و از نظر تجربهمسافرت را براي رانندگان يا مسافران وسائط حمل و نقل عمومي آسا

  .دهند لذت بخش و مهيج كنندمي
هاي خوب براي قدم زدن بدون برخورد فيزيكي يا رواني با به معناي وجود مكان جابجايي و حركت در يك خيابان اصوالً

هرچه جريان بين خيابان و پالزا آسانتر باشد، افراد «: كندهمانگونه كه ويليام وايت بيان مي. هاستموانعي از قبيل اتومبيل
  .)whyte، 1980(» نشينندكنند و يا در آنجا ميشتري بين اين دو عبور و مرور كرده يا درنگ ميبي

جهت توانند براي خلق يك محيط راحت و مطلوب روها و نبش آنها اجزاء فيزيكي با قابليت طراحي هستند كه ميپياده
شوند استفاده  زدن  بايد ها و طاق نماها ميها، درختان، سايباننبشتر، روهاي عريضطبق نظر پيتر كالتروپ پياده. قدم 

هاي تجاري با كمترين عقب نشيني قرار ها بايد رو به خيابانمغازه. ها استفاده شوندبراي ايجاد محيطي فعال براي پياده
  ).Calthrope، 1993( بگيرند

ط به عنوان عناصر فيزيكي متمايز و نبايد فق )Jacobs، (1996روها به خودي خود كافي نيستندها و پيادهلكن نبش
هاي راحتي باشند كه عابران در آنها احساس امنيت كرده نفس كننده حركت سواره و پياده به كار روند، بلكه بايد محدوده

  درختان، . سازندعناصر موجود در خيابان و پياده رو چنين چيزي را ممكن مي. بكشند و با سايرين در تعامل باشند
رو بدون ايجاد مانع در مسير حركت قرار گيرند و در عين توانند در لبه پيادهها و ديگر اجزاء كه ميله، صندليهاي زباسطل

ها ممكن است احساس ايمني در اين محدوده. ايمن براي قدم زدن بوجود آورند، از جمله اين عناصر هستند ايحال محدوده
شوند ، لكن در حقيقت باعث تفكيك مسير پياده از سواره مي)نع فيزيكيبه لحاظ موا(واقع صورت فيزيكي نداشته باشد  در

  .كندكه در اين صورت بيشتر ايمني رواني ايجاد مي
باند پارك «: آورندروها هم طبق گفته آلن جيكوبز اين تفكيك را بوجود ميها و لبه پيادههاي پارك شده در راهاتومبيل

ي تواند حركت سواره و پياده را تفكيك كند ولي توجه به اين نكته ضروري است كه اي خودرو در لبه خيابان نيز محاشيه
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نياز به يك خيابان خوب كه افراد بتوانند در آن به آساني و . شوداين ويژگي خصيصه خوبي براي خيابان خوب محسوب نمي
  ). 1996همان،(» واضح بوده و دستيابي به آن آسان است با ايمني قدم بزنند، ظاهراً

رانهاي با اهميت در رابطه با جنبه: بيانيه كيفي    ب عا آسايش  ر، تروهاي عريضو قابليت پياده روي شامل پياده كيفيت 
  .باشدنبود نقص در آنها، وجود درختان براي ايجاد سايه و تمايز واضح بين حركت پياده و سواره مي

  هايي در خيابانمكان  - 4            
كارايي الزم را ندارند و  كه براي افراد داراي كارايي باشد ساده تر و آسان تر از ايجاد فضاهايي است كه ايجاد فضاهايي 

  ).Whyte , 1980( تواند در سرزندگي شهر تفاوت محسوسي ايجاد نمايداين مي

اين تعامل . ديگر استها ثابت شده است ولي عمده زندگي در خيابان، تعامل افراد با يكنياز به حضور افراد در خيابان
باشد يعني اشاره و لبخند افراد به » غيرواقعي«باشد يعني افراد با هم صحبت كنند يا ممكن است » واقعي«ممكن است 

تعامل . شودچنين تعاملي باعث ايجاد اجتماع در خيابان مي. همديگر كه گويي تالشي است براي فهميدن روحيات همديگر
آن افراد يكديگر را بيشتر  هاي مسكوني كه درخيابان ست تا حدودي متفاوت با تعامل درهاي اصلي ممكن ادر خيابان

عناصر فيزيكي يا حتي قابل طراحي تسهيل  .شناسند باشدمالقات كرده و به تدريج حداقل از نظر چهره همديگر را مي
گردهم آمدن و گذران وقت دارند تا اين تعامل  هايي برايچيز نياز به مكان كننده تعامل بين افراد كدامند؟ افراد قبل از هر

غذا يكي از نيازهاي مشترك افراد است و جايي كه . هاي سرو و صرف غذا باشندتوانند محلهايي ميچنين مكان.شكل گيرد
و  يك جنبه مهم ديگر درباره گرد هم آمدن. آيدمكاني براي ايجاد تعامل بوجود مي) البته در خيابان(غذا موجود باشد 

ها را براي تجمع به انتخاب افراد وايت يك ليست طوالني از اين مكان .است» هايي براي نشستنمحل«فرصت تعامل وجود 
 .)1996همان،(ها هاي ورودي ساختمانخياباني و پله فروشانخردهمحل  ها،ها، ورودي ساختمانفواره: بيان كرده است

هايي براي گردهمايي و تعامل نياز دارند كه به گفته آلن جيكوبز يكي از مكان ولي نكته مهم اين است كه بدانيم افراد به
هايي براي درنگ كردن، ها به عنوان محلاين مكان«: گويداو مي. باشندهاي سهيم در ايجاد يك خيابان خوب ميكيفيت

  (Jacobs,1996).»روندايستادن و نقاط ارجاع دادني در طول مسير، به شمار مي
هاي هدفمند هايي براي نشستن و مكانهايي در خيابان تعبيه شوند كه فعال بوده و داراي محلبايد مكان :يانيه كيفيب   

  .باشند؛ از جمله تهيه غذا، تعامل و حتي انتظار

  گيري نتيجه
ه تنها خيابان موجوديتي فيزيكي است كه ن. ترين جزء و عنصر فرم شهري استهمان طور كه بيان شد خيابان ساده

از اين رو . نمايدپيوندد و يكپارچه ميكنند بلكه اجتماع نگهدارنده آن را به هم ميهايي را كه آن را تعريف ميساختمان
در اين نوشتار سعي گرديد تا به . ترين اختالف نظرها در تفكرات طراحي شهري مربوط به شيوه نگرش به خيابان استعمده

كيفيت پرسش ا  ب بطه  ا ر در  هاي خوب پاسخ هاي مطلوب جهت خلق خيابانهاي شهري و نيز كيفيتخيابان اساسي 
  . داده شود

هر تالش براي فهم معناي خيابان و نقش آن در فرايند ارتباطات و تعامالت انساني نياز به درك ماهيت روابط بين انسان 
رق مختلف بسته به مكان، كاربري، ها به طخيابان. و محيطش و همچنين درك نقش خاص خيابان در اين روابط دارد

اند يا هايي وجود دارد كه در قياس با بقيه خيلي موفق بودهدر دنيا خيابان. شوندطبقه بندي مي... شخصيت، كيفيت، سن و
سئوالي كه به ذهن مي رسد اين . شود كه يادآور شهري هستند كه در بطن آن قرار گرفته اندهايي يافت ميحتي خيابان

رود؟ وقتي كه يك خيابان را بهتر از ديگري بدانيم، آگاهانه يا يك خيابان چه موقع خيابان خوبي به شمار مياست كه 
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ولي آنچه مهم است اين است كه بتوانيم اظهار نظر كيفي خود را در مورد . آوريمناآگاهانه داليل و توجيه خاصي براي آن مي
  .هاي خوب يا بد تبيين كنيم خيابان

  پردازان چندين عامل در حضور پررنگتر يك خيابان شهري به عنوان خياباني خوب تأثير داشتند كهنظرهاز ديدگاه 
هاست ارائه هاي كيفي را كه در حقيقت ماحصل شناخت اين ويژگيها را تحت عنوان بررسي كرديم و در نهايت بيانيهآن 

ها در حضور ساختمان: ريف خيابان نتيجه گرفت كه عبارتند ازتوان سه مورد را با قطعيت درباره تعميبر اين اساس . نموديم
تعداد بيشتر از سوي ديگر،  .ها از نظر فضاي مابين آنهاو فشردگي ساختمان 1: 4لبه خيابان، حداقل نسبت ارتفاع به عرض 

ضمن اين كه . ي استهبود تنوع بصري خيابان حياتها براي بنماي ساختمان و پيچيدگي در استفاده از مصالح در ساختمان
غتشاش يك جنبه ديگر تنوع بصري كه گاه ا عنوان  است كه اعمال  هاي خيابانيتبليغدر خيابان از آن ياد مي شود،  به 

هاي شهرسازانه بر روي آن خواهد توانست اين عامل را به فاكتور مثبتي در طراحي و خلق يك خيابان خوب تبديل كنترل
بخشد شفافيت خيابان را در نظر كاربران آن افزايش داده و جريان زندگي را در آن فزوني مي عامل ديگر كه مطلوبيت . سازد

يابد كه بر پايه و سرزندگي و امنيت آن را افزايش  گرددتر براي عابران جذابشود خيابان جداره خيابان است كه سبب مي
ها در ها و درهاي ساختمانتعداد پنجره ره خيابان وجدا شفافيتاي مستقيم بين توان رابطهمسائل مطرح و بررسي شده مي

   .قائل شد سطح خيابان
توان مقوله نگهداري و مديريت و تأثير مستقيم آن را بر ميزان مطلوبيت خيابان ناديده ها هرگز نميدر كنار اين مؤلفه

رو با از اين. گرددپذيري تلقي ميگرفت، جه بسا كيفيت كل محيط فيزيكي خيابان، عاملي جاذبه يا دافعه در ميزان حضور
بهبود و مرتبط دانسته  هاي آن، درختان خيابان و ساير اجزاءبا ميزان نگهداري از ساختمانتأكيد بر اين فاكتور مهم، آن را 
اج به افراد براي قدم زدن در خيابان و استفاده گسترده از آن احتيدر ادامه عنوان شد كه  .آن را بدين واسطه توجيه نموديم

هاي تجاري در بناهاي خيابان، براي ها در خيابان و تعداد باالتر كاربريهاي ساختمانتعداد بيشتر وروديلذا  .دليل دارند
افزايش فعاليت در خيابان ها بدون ايجاد قابليت پياده روي در آن از سوي ديگر،  .فعال و پويا كردن خيابان كليدي است

روهاي عريض تر، نبود يت در رابطه با كيفيت آسايش عابران و قابليت پياده روي شامل پيادههاي با اهمجنبه .كافي نيست
   .باشدنقص در آنها، وجود درختان براي ايجاد سايه و تمايز واضح بين حركت پياده و سواره مي

ه زندگي در خيابان، تعامل ها ثابت شده است ولي عمدنياز به حضور افراد در خياباندر نهايت بر اين نكته تأكيد شد كه 
هم آمدن و گذران وقت دارند تا اين تعامل شكل  چيز نياز به مكان هايي براي گرد افراد قبل از هر .افراد با يكديگر است

هاي هدفمند باشند؛ هايي براي نشستن و مكانهايي در خيابان تعبيه شوند كه فعال بوده و داراي محلبايد مكانپس  .گيرد
  .هيه غذا، تعامل و حتي انتظاراز جمله ت
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