ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت درس روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره 4
)ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ(
اﻟﻒ(ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه در ﮐﻼس ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ  (1ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ:

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ دوﺳﺖ دار ﮐﻮدﮐﺎن

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ:
اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﻪ )ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﭼـﺸﻢ اﻧـﺪازﻫﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﭼﺸﻢ ﻧﺎﻇﺮ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎ ﻫﺎی  24ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮارﮔﺎه رﻓﺘﺎری ﺑـﺮای ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان و(...واﯾﺠـﺎد ﺗﻨـﻮع
)ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺗﻐﯿﺮ ﮐﻒ ﺳﺎزی و ، ( ...دو راﻫﮑﺎر ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﮐﻮدک در ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ .
ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ را درﺳﺎل 19 60ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻠـﺮﻧﺲ
آرﺗﯽ ﭘﺮی آﻏﺎز ﺷﺪ.در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﻣﺴﺘﺪل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ  ،ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ،ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت و ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎی داﺧﻠـﯽ و ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ) ﻋﻠـﯽ
اﻟﺨﺼﻮص در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ( اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻋﺪﯾﺪه ای)ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﻟﯿﻒ( در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ اﺻـﻮل و ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی در
راﺳﺘﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬارﯾﻬﺎی آن و اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار ﮔﺮدﺷـﮕﺮی اﺷـﺎره ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻬﺮ دوﺳﺘﺎر ﮐﻮدک اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ازﺷﻬﺮ ﻫﺎی اروﭘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﯾﺪﻟﺒﺮگ در آﻟﻤﺎن و وﯾﻦ در اﺗﺮﯾﺶ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرک وﻻﯾﺖ ﺗﻬﺮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی از آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

١

ﻧﻤﻮﻧﻪ  (2ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰی و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﻣﺪاری)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی:ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو
ﺗﻬﺮان(

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ:
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰی :
ارﯾﮑﺎ اﺷﭙﯿﮕﻞ در ﺳﺎل  1925ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺲ ﺗﻮﻃﻦ را در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﻮﯾﺖ در دﻧﯿﺎی ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐـﻪ "ﯾـﮏ
ﻣﻌﻤﺎر ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺎز ﺑﺮای اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻄﺶ ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟وی ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﻔﻬـﻮم"وﻃـﻦ"ﻣـﯽ ﮐﻮﺷـﺪ ﺗـﺎ
ﻣﻮﺿﻮع را از اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ دﻫﺪ:ﺑﻌﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ:وﻃﻦ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ –ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺣﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ ای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ:وﻃﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻫﺎ،ﻣﺮاﺳﻢ و زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ دارد.
ﺑﻌﺪزﻣﺎﻧﯽ:وﻃﻦ ﻓﺮاورده ی ﺳﻨﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:وﻃﻦ ﮔﺮداﻣﺪه ای از ﻫﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ان واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ رواﻧﯽ:وﻃﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را از آن ﻣﯽ داﻧﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪی دروﻧﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ
)دﮐﺘﺮ ﭘﺎﮐﺰاد/ﺳﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ(3
از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻮﯾﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎ دﮐﺘﺮ ﭘﺎﮐﺰاد اﺷـﺎره ﮐـﺮد وی در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺮاد از ﻫﻮﯾـﺖ را ان ﻗـﺴﻤﺖ از
ﺷﯿﺌﯿﺖ ﺷﯿﺊ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد وی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﯾﺖ را ﺗﺜﺒﯿـﺖ ﮐـﺮده و ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ اورد ﺑﯿﺎن ﮐﺮده  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ در درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻼک ﻫـﺎ
و ارزش ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ)دﮐﺘﺮﭘﺎﮐﺰاد/ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺑﺎب ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻌﻤﺎری و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی(
ﻣﻬﺴﺎ ﺷﻌﻠﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دروازه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ در ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻃﺮه ای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ از
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻤـﻮاره ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺮای ﭘﺎﯾـﺪاری ان،ﭼـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ
ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﺧﺎﻃﺮه ای ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و وﺟﻮد ان از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎک ﺷﻮد،دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﯽ و زودﮔﺬر وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣﮑـﺎن ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﯿـﺴﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ،ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺪ.ﻣﮑﺎن،ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎز،ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ از ﻣﯿـﺎن ﻧﻤـﯽ رود و
ﻧﺎﻣﮑﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.وی ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی را ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺪﻧﯽ در ان ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و روﯾـﺪادﻫﺎ و ﺣـﻮادث
در ان رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ذﻫﻦ ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﺷـﻮد.ﺧـﺎﻃﺮه ﻫـﺎی ﺟﻤﻌـﯽ در واﻗـﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای از
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﺟﻤﻌﯽ را از ﺧﺎﻃﺮه ﺷﺨﺼﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺳﺎزد.ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣـﯽ ﺷـﻮد،اﺗﻔﺎق ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ و ﻣـﯽ
ﮔﺬرد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ و اﻣﺮوزﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽ ﮔﺮدد).ﺷﻌﻠﻪ/ﻣﻬﺴﺎ /دروازه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ در ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ رﯾـﺸﻪ
ﯾﺎﺑﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻃﺮه ای /ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ/ﺷﻤﺎره/27ﭘﺎﯾﯿﺰ(85
ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﻣﺪاری:

٢

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﮔﺎرﻧﯿﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺎﺑﺮان ﭘﯿـﺎده ﺗﻮﺟـﻪ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺎرﻧﯿﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد،ﺷـﺒﮑﻪ ﭘﯿـﺎده
روﻫﺎ از داﺧﻞ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻋﺒﻮرﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻮد.ﮔﺎرﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی داﻻﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻓﺘـﺎب
و ﻫﻮای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﭘﯿﺎده ﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد
اﺷﭙﺮای رﮔﻦ دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﺳﻂ دﻫﻪ  1960ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎده در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺗﻤﺮﮐـﺰ اﺻـﻠﯽ رﮔـﻦ ﺑـﺮ وی
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.از ﻧﻈﺮ او ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ .و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﺼﻮرت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮑﻤﻞ ﻣـﯽ ﺗـﻮان از ﺳـﺨﺘﯽ از
ﺳﺨﺘﯽ و رﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﺎﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭘﯿﺎده روی ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮارﮔﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد.
دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازئ دﻫﻪ ،1970ﻻرﻧﺲ ﻫﺎﻟﭙﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ او ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮزون اﻧﻮاع ﺣﺮﮐﺖ در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.او ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺗﮑﺎﭘﻮی زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﻬﺮی را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ ان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ)ﺳﻮاره ﯾﺎ ﭘﯿﺎده(ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺪاﻧـﺴﺘﻪ و ﺣﺘـﯽ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻮل را ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ.ﻫﺎﻟﭙﺮﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﺬف ﺧﻮدرو و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﻨﺪرو و راﺣﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازﻫﺎی ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻔﺎوت )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪه ﺗﻘـﺎﻃﻊ ﻧﺎﻫﻤـﺴﻄﺢ
اوژن اﻧﺎرد(،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎده و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻔﺴﺎزی ﺑﺮ ان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳـﻮم ﺷـﻬﺮ،از ﺗﻐﯿﯿـﺮ ارﺗﻔـﺎع ﺑﻌﻨـﻮان
ﻋﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺎده روی ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد.وی در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﻬﺮی اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﮐﻮﭼـﮏ
درﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻠﻪ و ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز روی ﺑﺎم اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ادﻣﻮﻧﺪ ﺑﯿﮑﻦ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﺸﻬﻮر او ﺑﺎ ﻧﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮدی ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
.ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور او ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻓﻀﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺗﻨﻬﺎ دﯾﺪاری ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ادراک ﻓﻀﺎ،ﺗﻤﺎم اﻧﺪام ﻫﺎی ﺣﺴﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎن درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺗﻮﺟﻪ اﺻـﻠﯽ ﺑـﯿﮑﻦ ﻓـﻀﺎﻫﺎﺳﺖ.و از
ﻧﻈﺮ وی ﺗﻮده و ﻓﻀﺎ دو ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻮﻫﺮ ﻃﺮاﺣﯽ،ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺳﻮﯾﻪ اﯾﻦ دو اﺳﺖ)ﺑﯿﮑﻦ(15،1376ﺑـﯿﮑﻦ در ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﻈـﺎم
ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﻬﺮ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺬرﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ان اﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﺲ ﮐﻨﺪ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم راﺑﻄﻪ ﺗﻮده و ﻓﻀﺎ ،ﺗـﺪاوم ﺗﺠﺮﺑـﻪ و
ﺗﺪاوم ﻫﺎی ﻫﻢ زﻣﺎن)ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺪاوم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ زﻧﺠﯿﺮه ای از ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ دﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎو ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﻘﯿـﻪ
،ﭘﯿﻮﻧﺪی دوﺳﻮﯾﻪ داد(را ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﺴﺖ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او،ﻃﺮاح ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎم،ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺖ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ادراک را در ﻧﻈـﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮم ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ اورد ﮐﻪ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن،ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺎﺑﺮان)ﭘﺎﮐﺰاد(4،6،1386
ﺟﯿﮑﻮﺑﺰ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯽ روﺣﯽ و ﺻﻠﺐ ﺑﻮدن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب وی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ روح و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮ را ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.وی وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﺟﺬاب را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿـﺎن
ﻣﯿﮑﻨﺪ:
.1ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع
.2ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
.3ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﯿﺎﺑﺎن...

٣

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﭘﯿﺎده روﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﺠﺎد ﺟﻮ اﻋﺘﻤﺎد و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.ﺑﺪون اﻧﮑﻪ ﺑـﺮای اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺗﻌﻬـﺪی)ﺑـﻪ
ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮوﻫﯽ(اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد در ﭘﯿﺎده روﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای از ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ ﺑـﺪون آﻧﮑـﻪ
ﺣﻮزه زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﺑﯿﻞ ﻫﯿﻠﯿﯿﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﻣﺘﺎﺧﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﮐـﺎرﺑﺮدی در
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ او ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس اﯾﻤﻨـﯽ ﻓـﻀﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ را اﻓـﺰاﯾﺶ داده و
اﺑﺰارﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ای را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ان ﻫﺎ ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﻫﯿﻠﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎﯾﺶ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻓﻀﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﭘﯿﺎده و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺎده و ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی زﻣﯿﻦ را اﺷﮑﺎر ﮐﺮده و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ.اﯾـﻦ روش ﺑـﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ازﻣﻮن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ و ﺧﻄﻮط دﯾﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﻠﯿﯿﺮ اﺷـﺎره ﻣـﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮاﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ)ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ان ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ(،اﻟﮕـﻮی ﺣﺮﮐـﺖ ﻃﺒﯿﻌـﯽ از ﻫـﻢ ﮔـﺴﯿﺨﺘﻪ
ﮔﺮدﯾﺪه و ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎدﮔﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد.از اﯾﻨﺮو،ﯾﮏ ﺗﻀﺎد ﭘﺎﯾﻪ ای ﻣﯿﺎن راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﭼـﺸﻢ
ﻫﺎی ﺑﺮ روی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮدم و داراﯾﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣـﺮدم
و داراﯾﯽ ﻫﺎ را در داﺧﻞ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ،وﺟﻮد دارد.درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮدو اﯾﺪه ﻣﺰﯾﺘﻬﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧـﻮد را دارﻧﺪ،ﻣﻮﺿـﻮع ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﻞ.ای.ارث،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ،ﻃﺮاح ﻣﻨﻈﺮ/ﺧﺎﻧﻪ/ﺷﻬﺮی،اﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﮑﯽ ا ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﭘﯿـﺎده در ﻓـﻀﺎﻫﺎی ﺷـﻬﺮی را
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ.ﻧﻈﺮﯾﻪ او ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻮﭘﯿﺎده ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1999اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ،ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ارﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎﻧـﻪ از ﻧﻮﺷﻬﺮﺳـﺎزی دز ﻧﻈـﺎم ﻣﻮﺟـﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﺷـﻬﺮی اﺳـﺖ.ﻧﻮﭘﯿـﺎده ﮔﺮاﯾــﯽ ﻣـﺸﮑﻼت ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻧﻮﺷﻬﺮﺳـﺎزی را ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐــﺮده و ﮐﻮﺷـﺸﯽ در ﺟﻬـﺖ ﺣـﻞ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،اﻧﺮژی،اﻗﺘﺼﺎدی،زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮک ﺟﺪﯾﺪ ﮐـﻪ
از ﻧﻮﭘﯿﺎده ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ،ﯾﮏ دﻫﮑﺪه ﭘﯿﺎده ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.دﻫﮑﺪه ﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﯿﻔﯽ از ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﻋـﺎری از اﺗﻮﻣﺒﯿـﻞ ﺗـﺎ اﻣﮑـﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ،اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﺒﻮری ﭘﯿﺎده ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺎ ﺣﺬف ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺳـﻮاره ﺟﻠـﻮﯾﯽ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮری درﺧﺘﮑﺎری ﺷﺪه ﺧﻄﯽ ﭘﯿﺎده در واﻗﻊ ﺑﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑـﺎ ﺗـﺎﺛﯿﺮات ﮐـﻢ ﻫﻤﭽـﻮن ﭘﯿـﺎده روی و دوﭼﺮﺧـﻪ
ﺳﻮاری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.در ﺳﺎل،2005ارث ﻧﻮﭘﯿﺎده ﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از راه ﺣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﯿﻮاورﻟﺌﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد.در ﺟـﺪول زﯾـﺮ ،اﯾـﺪه
ﻫﺎی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺰﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ در ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺎده ﻣﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺎل

ردﯾﻒ

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز

ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻦ/ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪی

1

ﺗﻮﻧﯽ ﮔﺎرﻧﯿﻪ

ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺣﻔﺎﻇـــﺖ اب و ﻫـــﻮاﯾﯽ 1917

2

اﺷﭙﺮای رﮔﻦ

ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷـﻬﺮک ﭘﯿﺎده روی اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﻨـﺪه 1960

ﭘﯿﺎده ﻫﺎ از درون ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﺳﺒﺰ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑـﺎ

ﻫﺎ

ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺷﻬﺮی

٤

3

ﻻرﻧﺲ ﻫﺎﻟﭙﺮﯾﻦ

4

ادﻣﻮﻧﺪ ﺑﯿﮑﻦ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ

5

ﺑﯿﻞ ﻫﯿﻠﯿﯿﺮ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻓﻀﺎ

6

ﻣﺎﯾﮑﻞ.ای.ارث،

ﻧﻮﭘﯿﺎده ﮔﺮاﯾﯽ

ﻧﯿﻮﯾ ـﻮرک.ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ای ﺑــﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﺮﮐـﺖ ﭘﯿـﺎده در
ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ وﯾـﮋه و

1968

ﻓـــﻀﺎی ﺷـــﻬﺮی،اﻓﺰاﯾﺶ

ﻣﻌﻨـــﺎی ﻓـــﻀﺎی ﺑـــﺎز در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺎده روی
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی
ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﻋﺎﻣـﻞ 1968
ﭘﯿﻮﻧــــﺪ دﻫﻨــــﺪه ﮐــــﻞ
ﺷﻬﺮ،ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ارﺗﺒـــﺎط ﻣﯿــﺎن ﺣﺮﮐـــﺖ 1996
)ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﯿـﺎده(و وﺿـﻌﯿﺖ
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣـﺬف 1999
اﺗﻮﻣﺒﯿـــﻞ در ﻓـــﻀﺎﻫﺎی
ﺷﻬﺮی

) ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮ/ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم/ﺷﻤﺎره/6ﺑﻬﺎ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/89دﮐﺘﺮ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺟﻮ(
در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺎده ﻣﺪاری ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻏﺎز ﺷﺪ.اﯾﻦ ﻃﺮح اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﻠﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ
ﺷﻬﺮ"اﺳﻦ"اﻟﻤﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﺒﺐ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی اروﭘﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :
ﺷﻬﺮﻫﺎی رﺗﻮردام ﻫﻠﻨﺪ و اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺧﻮدرو در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ و اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺎده راه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓـﺖ.ﮐﭙﻨﻬـﺎک داﻧﻤـﺎرک
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎده اﺳﺖ.ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺷﺘﺮوﮔﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎﺳﺖ.در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮی ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮدﯾﮏ در ﮐﺎﻻﻣﺎزو،ﻣﺴﯿﺮ ازادی در ﺑﻮﺳﺘﻮن.
در ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺎده راه ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺮاث در اﺣﻤﺪ اﺑﺎد ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺣﻔﻆ ﺷﻬﺮ ﮐﻬﻦ و ﻣﺤﺼﻮر اﺣﻤـﺪ اﺑـﺎد اﺳـﺖ.در ﻧﻈـﺎم
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دو ﻧﻮع ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:ﯾﮑﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ﺣﻮر ﭘﯿﺎده ﺗﺠﺎری در ﻣﺮﮐـﺰ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻮده
ودﯾﮕﺮی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓـﻀﺎﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ.اﻣـﺎ ﭘـﺲ از دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮی در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺎده راه ﻫﺎدر ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓـﺖ.از ﺟﻤﻠـﻪ:ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ،ﺧﯿﺎﺑـﺎن اﺳـﺘﺎد
ﺷﻬﺮﯾﺎر و ﻣﺤﻮر ﻗﻠﻌﻪ ﺳﻨﮕﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ،ﭘﯿﺎده راه ﺟﻨﺖ ﻣﺸﻬﺪ،در ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﮔﺴﺘﺮی دﯾﺮﺗﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷـﺪ.در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ
ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﭘــﺮوژه ﭘﯿـﺎده ﺳــﺎزی از ﺟﻤﻠــﻪ ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﻻﻟــﻪ زار،ﻗــﺪﻣﮕﺎه ﺻــﺎﻟﺤﯿﻪ)ﺣﺪﻓﺎﺻــﻞ ﻣﯿـﺪان ﺗﺠــﺮﯾﺶ و ﻣﯿـﺪان ﻗــﺪس(،رود دره ﻣﻘــﺼﻮدﺑﯿﮏ،ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺳﺘﺎرﺧﺎن)ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻓﻠﮑﻪ دوم ﺗﺎ اول ﺻﺎدﻗﯿﻪ(از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻮرد از اﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺮوی و دﯾﮕﺮ ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺳﭙﻬـﺴﺎﻻر ﺑـﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری
رﺳﯿﺪه و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان و ﺣﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ در دﺳﺖ اﺟﺮاﺳﺖ.اﯾﻦ ﭘﯿﺎده راه ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳـﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾـﺖ
ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٥

ب(ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره دو را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ) .ﺣﺪ اﻗﻞ ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔـﯽ ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ
ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ وی را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(
ج( ﻧﮑﺎت ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎره دو را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ) .ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﻮد(

و ﮋﭘو ان ﺒﺎﯾﺪ ﺮ ﺗ ار ﻄﺎ ﻌﺎت دﯾ ان ا ﺼﺎص ﯾﺎﺪ

ﮋﭘو ﺶ ،د ﯿﺎﯽ ا ﻖ ی ﺪﯾﺪ ،ﺑﺎ رو ﯽ ﻞ د ع ﺳﺎ ﺧﻼ ﺖ ا ﺖ

٦

