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نقش پیاده مداری بر بهبود هوّیت رفتاری شهروندان در فضای 
شهراسالمی )مطالعه موردی: خیابان فردوسی سنندج(

چکیده
یکي از مهم ترین ویژگي هاي شهراســالمي هوّیت و اصالت آن اســت.هوّیت نه تنها در كالبد شــهرها بلکه در رفتار 
شــهروندان نیز تأثیرگذار است. حفظ، تداوم و درصورت نیاز تطبیق هوّیت اســالمي با مظاهر شهر نیازمند شناسایي 
عناصر هوّیت بخش از بعد كالبدي و از منظر فضایی اســت. دراین باره عدم توّجه به مقیاس انســانی و نادیده گرفته 
شــدن نیازهای عابران پیاده از معضالت پیش رو هســت، به طوری كه كمبود و نبود كیفّیــت در پیاده راه ها منجر به 
تضعیف هوّیت فضاهای شهری و هوّیت اجتماعی شــهروندان شده است.پژوهش حاضر كه هدف آن تحلیل جایگاه 
و نقش پیاده راه بر بهبود هوّیت رفتاری شــهروندان در فضای شــهرهای اســالمی درمركز شهرسنندج است،تركیبی 
اســت از دو میدان و محور حد فاصل آنها كه به صورت مجموعه ای به هم پیوسته در مقیاس شهرعمل می كنند. این 
مقاله، رهیافت ها و راه كارهایی را برای بهبود كیفّیت و تأثیر هوّیت خیابان فردوســی به عنوان الگویی مناسب برای 
توســعة فضاهای شهری پیاده مدار در این گونه شهرها ارائه داده است. روش پژوهش از نوع تركیبی است كه در آن 
با مطالعة مبانی نظری پژوهش در قســمت كیفی، چارچوب مبانی نظری تحقیق شــامل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود 
هوّیت رفتاری در پیاده راه ها اســتخراج شده است. درنهایت در قسمت گردآوری داده ها، پژوهش حاضر از تکنیک 
پرسشنامه در باب تدقیق ارتباط پیاده راه ها و تأثیر این فضاها از هوّیت رفتاری شهروندان سود جسته است. برای انجام 
تحلیل های استنباطی و توصیفی آماری مطالعه حاضر از نرم افزار SPSS بهره برده است. نتایج حاصل از این پژوهش، 
نشانگر این مدعاست كه مؤلّفه های عمدة فضاهای شهری پیاده مدار نشانه ها، خوانایی، نفوذپذیری و دسترسی راحت، 
تنّوع و پویایی، ســرزندگی، حس تعّلق و خاطره انگیزی مکان و مؤلفه های تأثیرگذار برشــهر اسالمی تأمین امنّیت، 
سلسله مراتب، سیمای بناهای عمومی، عدالت، تعاون ومشاركت، كالبدی محسوب می شوند، ارتباط معناداری با الگوی 

رفتاری و هوّیت مند شدن و میزان حضور شهروندان در فضاهای شهری پیاده محور دارند. 

واژگان کلیدي : پیاده راه، شهراسالمی، هوّیت، فضاهای شهری، سنندج.

پرویز اكبری1*، البرز داوودی2

1  کارشناس ارشد شهرسازی، مدرس گروه شهرسازی و معماری دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

2 دانشجوی دکتری معماری، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

)تاريخ دريافت: 94/03/26                          تاريخ پذيرش: 94/06/20(

* E-Mail: saru2705@yahoo.com
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مقّدمه
ويژگی های شــهر اســامی را می توان در پنج حوزة اجتماعی، 
فرهنگــی، اقتصادی، سیاســی و کالبدی دســته بندی کرد. حوزة 
اجتماعــی و فرهنگــی، وجود تشــّکل های صنفــی و اجتماعی، 
توّجه به عرصه های خصوصی شــهر نسبت به عرصه های عمومی، 
وحدت ســاکنان شــهر در محدودة محلّه ها و نحوة ادارة شــهر به 
وســیلة حاکمان، عمدة فضايی ســیمای شــهر اســامی را شامل 
می شــوند. بررسی علل شکل گیری اجتماع شــهر اسامی، الزام ها 
و محدوديّت هايــی را در حــوزة سیاســی می نماياند کــه مانع از 
شــکل گیری جامعة شهری مستقل خودفرمان و واجد خصايص و 
حقوق شهروندی)همانند آن چه در غرب بوده( شده است. در حوزة 
کالبدی نیز وجود کارکردهای گوناگون، مشــّخصة فیزيکی شهر 
اســت؛ ازجمله بازار، ارگ، قلعه، مســجد جامع و محلّه بندی های 
شــهری. شــکل فیزيکی شــهرهای اســامی از بســیاری جهات 
منعکس کنندة ساختار اجتماعی آن هاست. محلّه توسط گذرها و 
مسیرهای حرکت و عموماً به صورت پیاده به عنوان واحدی اصلی 
روابط اجتماعی در شــهرهای اسامی متشــکل از اجزای اصلی و 
فرعــی بوده که عوامل فضايی، فرهنگی و اقتصادی در آن دخالت 
داشــته است. رشــد شهرنشــینی و ماشینی شدن شــهرها، مقیاس 
جديدی از دسترســی و شــیوة جابه جايی را در برنامه ريزی شهری 
مطرح کرد که با تعاريف سنّتی آن متفاوت بود. از اين رو، توّجه به 
پیاده روی و عابرپیاده کم رنگ تر شــد و در حاشیه قرار گرفت؛ به 
طوری که ديگر در شــهرهای ايران هیچ شهری را نمی توان مبتنی 
بر حرکت پیاده و پیاده مــدار تعريف کرد. کاهش پیاده پذيری در 
فضاهای شــهری از جمله مهم ترين مشکاتی است که شهرسازان 
بايد به آن بپردازند. شــايد بتــوان پیاده پذيری را میــزان ظرفیّت و 
قابلیّت پیاده روی مناســب در فضاهای ساخته شده دانست. روشن 
اســت که بايد همــواره پیاده و دريافت او از فضــا و بهبود الگوی 
رفتــاری را ازجمله اهداف برتر شهرســازی در نظر گرفت. از يک 
ســو، پیاده پذير بودن می تواند بازتاب دريافت کیفیّت مکان برای 
شــهروندان باشد؛ از ســوی ديگر رفتار مردم پیاده معیاری است که 
می تــوان به کمــک آن کیفیّت مکان را در بافت ســنجید. با اين 
وجود تاکنون کمتر نوشــتاری نقش و ارتباط پیاده راه ها را بر بهبود 
هويّت رفتاری در فضاهای شهری بررسی کرده است. اهمیّت مسأله 
از آن جا ناشــی می شــود که عوارض ناشــی از بی توّجهی به عابر 
پیــاده و فضاهــای مربوط به او، به صورتــی ناموزون تر و حادتر در 
شــهرها بازتاب يافته اســت، به طوری کــه در برابر هجوم حرکت 
ســواره، به کلی ساختار و کیفیّت فضايی قديمی خود را از دست 
داده و هنوز نتوانسته اند به کیفیّتی نوين دست يابند. از طرف ديگر 
نگاهی گذرا به شــهر ســنندج و اکثر شــهرهای سبک اصفهان و 
هم چنین به عنوان اولین شــهر دارای بیش ترين تعداد مســجد در 
کشور که فضاهای باز شهری و پیاده راه های آن از نظر پاسخ گويی 

بــه نیازهای شــهروندان در وضع مطلوبــی به ســرنمی برند، مؤيّد 
ضــرورت و اهمیّت اين پژوهش اســت. در اين باب، هدف اصلی 
پژوهش در قالب بررســي وارائه راهکارهــاي مؤثّر بر نقش پیاده راه 
به منظور بهبود هويّت رفتاری شــهروندان در فضاهای شهراسامی 
با ارائه خط مشــی هايی اســت. در اين باره پژوهش حاضر به دنبال 
پاسخ گويی به سـؤال ذيـل است: مؤلّفه های شهر اسامی پیاده مدار 
چه تأثیری بر بهبود هويّت رفتاری شــهروندان در فضاهای شــهری 
دارند؟ پژوهش حاضر دو فرضیّه را مورد بررســی قرار داده اســت: 
نخست آن که میزان قابلیّت پیاده مداری در فضاهای شهری ارتباط 
مستقیمی با نشانه ها، خوانايی، نفوذپذيری و دسترسی راحت، تنوّع 
و پويايی و سرزندگی، حس تعلّق و خاطره انگیزی مکان دارد. دوم 
آن که میزان تأثیرگذاری مؤلّفه های شهر اسامی ارتباط مستقیمی 
بــا نقش کالبدی، تأمین امنیّت، سلســله مراتب، ســیمای بناهای 

عمومی، عدالت، تعاون و مشارکت دارد.

مبانی نظری
پیاده مداری

موضوع گسترش مســیرهای پیاده و دوچرخه به ويژه در مقیاس 
محلّــه به طور خــاص در بافت هــای تاريخی از اهمیّــت ويژه ای 
برخــوردار اســت. در واقع تقويــت پیاده مداری از اصول اساســی 
نوشــهرگرايی اســت که در شــهرهای ايرانیـ  اســامی بــا ايجاد 
مسیرهای سرپوشیده )ســاباط( با هدف آسايش اقلیمی برای عابر 
پیاده تأکید شــده بود. ويژگــی ديگر پیاده مدار بــودن، قرارگیری 
بیش تــر کاربری هــا در فاصلــة قابل دســترس و نزديــک از خانه 
و محل کار اســت کــه با تعريف مراکز محلّة فّعــال و مکان يابی 
مناســب کاربری های مــورد نیاز در آن می توان ايــن اصل را جامة 
عمل پوشــاند. پیاده روی، مهم ترين امکان برای مشاهده مکان ها و 
فعالیّت ها و احســاس شــور و تحرّك زندگی و کشف ارزش ها و 
جاذبه های نهفته در محیط شــهر اســت. اين پديده از نظر ادراِك 
هويّــت فضايی، احســاس تعلّق به محیــط و دريافــت زيبايی از 
اهمیّت اساسی برخوردار اســت)مهديزاده، 1378: 138(. اما غفلت 
از ســامان دهی و برنامه ريــزی برای حرکت پیــاده يکی از نقايص 
شهرسازی معاصر است که موجب از دست دادن کیفیّت فضاهای 
شــهری امروز شــده اســت. فضاهای پیاده مدار، ترکیبی از فرم ها، 
فضاها و عملکردهای پر تنوّعی هستند که در پیوند بسیار نزديک 
با يکديگــر در خدمت تأمین دامنة وســیعی از نیازهای انســانی 
شــهری، کل واحــدی را در مرکز شــهرها به وجــود آورده و به آن 
هويّت بخشیده اند. هم چنین، يکی از راه های تجديد حیات مدنی 
مراکز شــهری، محورهای پیاده هستند که نقش مؤثّری در کشف 
و ادراك محیــط کالبدی و اجتماعی شــهر دارند و مظهر تمدن، 
هويّت و مدنیّت شــهر هستند)اســداللهی، 1383: 83(. ازآن جايی 
که هويّت، اعتبار خود را از تشــخیص می گیرد، مهم ترين شــرط 
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هويّت مندی قابل تشــخیص بودن اســت. بر اين اساس، نخستین 
گام در راه تشــخیص هويّت، امکان بازشناســی پديده بر اســاس 
شباهت های آن با پديده های هم سنخ و تفاوت هايش با پديده های 

غیر هم سنخ در ذهن است)پاکزاد، 1386: 62-60(.

تحّوالت فکری مؤّثر بر پیاده راه ها
جین جیکوبز روزنامه نگار و صاحب نظر برجســتة مسائل شهري 
در کتاب مرگ و حیات شهرهاي بزرگ آمريکايي بر نقش فضاهاي 
عمومي شــهري در ايجاد تعامات اجتماعي تأکید دارد. به باور او 
آن چه از يک شــهر بیش تر به ذهن می ماند فضاهاي عمومي شهر 
بويژه خیابان ها و پیاده روهاي آن اســت. جیکوبز اشــاره می کند که 
افزايش نشست و برخاست و امنیّت پیاده رو تأثیر وارونه اي بر جدايي 
و تبعیض نژادي دارد. بنابر اين، پیاده روها براي آن که بتوانند ساکنان 
بیش تري را به خود جلب کنند، بايد ســر زنده باشند )پاکزاد، 1384: 
93(. هم چنین، از نظر او براي سرزنده نگه داشتن خیابان بايد تعداد 
مشّخصی عابر، در پیاده روهاي آن حضور داشته باشد؛ هر چند تراکم 
باال را به تنهايي براي ســرزندگي کافــي نمی داند. ديگر نظريّه پرداز 
برجســته اي که درحوزه مسائل اجتماعي و رفتارشناسي در فضاهاي 
شــهري تأثیرگذار بوده، ويلیام وايت اســت. در نظر او رفتار مردم در 
فضاهاي شهري به صورتي عجیب غیرقابل پیش بیني است و آن چه 
بیش از هر عامل ديگري مــردم را به خود جذب می نمايد، حضور 
ســاير افراد در فضا اســت. يان گل، معمار و شهرساز دانمارکي نیز 
محور اصلي پژوهش های خود را بر روي تعامل مسائل جامعه شناسي 
و روان شناسي با فضاهاي همگاني شهري متمرکز کرده، بر آن است 
که جذابیّت شهر را می توان با توّجه به انبوه مردمي که در فضاهاي 
همگاني آن گرد می آيند و وقت خودشان را در آن جا می گذرانند، 
شناســايي کرد)پاکزاد، 1391: 130(. يکي از سیاست های رسیدن به 
تنوّع در طول مسیر با توّجه به اين که مسیر پیاده برای حرکت آهستة 
عابر پیاده طرّاحي می شود، نمادها و نشانه های شهري هستند که يا 
برگرفته از کالبد موجود و يا براســاس شــرايط موجود و ارزش های 
بافت تعريف می گردند، که به خوانايي مســیر می افزايد و آن را به 
نماد تبديل می کند )حبیبي، 1380: 51(. نفوذپذيري کیفیّتي اســت 
که در ايجاد سرزندگي مسیر پیادة شهري بسیار مؤثّر است. يکي از 
سیاست های رســیدن به اين موضوع در داخل مسیر پیاده راه، ايجاد 
امکان رابطة متقابل بصري بین مسیر و بدنه است. محور پیاده بايد تا 
حد امکان بدون اختاف سطح و مانع، کلیة فعالیّت ها و کاربری های 
متنوّعي را که در مقطع خیابان يعني نزديک ترين مکان به خط ديد 
وجود دارند، به هم متّصل کنــد و با ايجاد تمايزات بصري، وحدت 
و پیوســتگي مسیر را القا نمايد )تیبالدز، 1385: 140(. پاکزاد اهداف 
برنامة پیاده راه ها را شامل سرزندگی )تنوّع در طول مسیر و نفوذپذيری( 
ايمنی پیاده و سواره، انعطاف در کاربری و عملکرد می داند )پاکزاد، 
1391: 120(. بــا توّجه به مباحثی که دربارة مفهوم پیاده راه و فضاهای 

شهری پیاده مطرح شد، ويژگی ها و مؤلّفه های عمدة فضاهای شهری 
پیاده مدار را می توان نشانه ها، خوانايی، نفوذپذيری و دسترسی راحت، 
تنوّع و پويايی و ســرزندگی، حس تعلّق و خاطره انگیزی مکان و از 
مؤلّفه های تأثیرگذار شــهر اســامی تأمین امنیّت، سلســله مراتب، 
سیمای بناهای عمومی، عدالت، تعاون و مشارکت، کالبدی برشمرد. 
اين شــاخصه ها را می توان در دو بخش ويژگی های شهر اسامی و 

پیاده مدار طبقه بندی نمود )جدول شمارة 1(.

جدول شمارة 1: مؤلّفه های تأثیرگذار بر شهر اسالمی پیاده مدار

 مؤلّفه های تأثیرگذار پیاده مدار مؤلّفه های تأثیرگذار بر شهر اسامی 

سرزندگیتأمین امنیّت

خوانايیسلسله مراتب

نفوذپذيری و دسترسی راحتسیمای بناهای عمومی

نشانه هاعدالت

حس تعلق و خاطره انگیزیتعاون ومشارکت

تنّوع و پويايیکالبدی
منبع: نگارندگان،1394

هوّیت رفتاري
از آن جايی که هويّت شامل مجموعه ايی از صفات و مشّخصاتی 
است که باعث تشخیص يک فرد يا اجتماع از افراد و جوامع ديگر 
می شــود، شــهر نیز به تبعیّت از اين معیار، شــخصیّت می يابد و 
مســتقل می گردد. آشــکار کردن تاريخ هر مکان نقش مهّمی در 
هويّت بخشــی آن بازی می کند. مکان های عمومی که با تاريخ و 
فرهنگ شــهر عجین شده اند، ارتباط میان کاربران و مکان ها را در 
ذهن ايجاد می کنند. کوشش در جهت حرکت به سوی معمارِی با 
هويّت، پاســخی به نیازهای معنوی انسان ها در کنار نیازهای مادی 
ايشــان است)مهدوی نژاد، بمانیان و خاکسار، 1389: 70(. مؤلّفه های 
مصنوع هويّت هر شــهر به صورت ساختاری ـ کالبدی در اليه های 
مختلف زمان بر فضای شــهر قابل مشاهده هستند. ساز و کارهای 
ســنجش اين معرف ها شامل عواملی اســت که از گذشته تا امروز 
بر اجزا و کلیّت واحد مصنوع شهر تأثیر می گذاشته اند. متغیّرهای 
مؤلّفة مصنوع شــاخصه ای هويّت شــهر درزيرسیستم های مختلفی 

قابل طبقه بندی است.
منظر عمومی: شــامل کلیّت فرم شهر با ديد پرنده که وضعیّت 

شهر را از گذشته تا شرايط موجود نشان می دهد.
عناصر خطی ـ ساختاری: شامل خیابان های اصلی ساخت شهر 

و تک بناهای شاخص شهری.
توده ها، حوزه ها و فضاهای شــاخص شهری: شــامل محلّه های 
قديمی شــهر قديم و مجموعه ســاختمان های مسکونی)کاشانی 

جو، 1385: 17(.
آموس راپاپورت از برجسته ترين نظريّه پردازان علوم رفتاري با طرح 
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موضوع کنش متقابل انسان و محیط به نفي موقعیّت انفعالي انسان 
در فضاي شــهري می پردازد و حرکت در محیط را مهم ترين عامل 
شــناخت محیط و طرح ذهني فرد مي داند. نکتــة ديگر مورد توّجه 
راپاپورت جهت يابي در محیط شهري است. به باور او، نقاط خاص، 
دسترســي و کاربري عوامل، ســه گانة مؤثّر بر جهت يابي هســتند. 
عابران پیاده برای جهت يابــي از مجموعه اي از نقاط تصمیم گیري 
خاص استفاده مي کنند که بايد مد نظر طرّاحان قرار گیرد؛ ورودي ها 
وخروجي هــا و مســیرهاي ويژه در بحث دسترســي مطرح هســتند 
و کاربري هــا نیز از آن جا کــه مي توانند تمرکــزي از فعالیّت ها را 
فراهــم آورنــد، معمــوالً در جهت يابي افــراد مؤثّر و قابــل مطالعه 
هســتند)Ramati, 1981(. اگــر چه موضوع جهت يابــي در فضاي 
شــهري اولین بار توســط لینچ بیان گرديد و بعدها توسط راپاپورت 
دنبال شــد. کانون اصلي پژوهش هاي جان لنگ نیز بررســي نقش 
علــوم رفتاري در طرّاحي محیط اســت. او در اثر خود تحت عنوان 
آفرينش نظريه معماري به چگونگي دريافت آدمي از فضا و عوامل 
محیطي تأثیرگذار بر ايــن امر پرداخته و تصوّرات مردم از محیط را 
در واقــع نوعي طرح وارة ذهني مي دانــد که به رفتارها و فعالیّت هاي 
او در عرصة عمومي شــهر شکل مي بخشند. از میان صاحب نظران 
ايراني شــاخص ترين فردي که بر مطالعة تاثیرات محیطي - رفتاري 
تمرکز کرده، حســین بحريني اســت. او در کتاب تحلیل فضاهاي 
شهري به ارزيابي کّمي و کیفي الگوهاي رفتاري استفاده کنندگان از 
خیابان که از نظر او عنصر اصلي فرم شهر و مهم ترين ابزار طرّاحي 
شــهري است، پرداخته و در صدد برآمده تا با تحلیل چندين خیابان 
اصلي شهر تهران و بويژه رفتار عابران پیاده در آن ها ضوابط مناسبي 
برای طرّاحي ارائه نمايد. به باور او، استفاده از فضا به خصوص توسط 
پیاده ها به طور عمده ريشــه و منشــائی فرهنگي دارد و محیط )فرم 
و فضا( تنها دارای نقش کمکي و يا بازدارنده اســت و به هیچ وجه 
تعیین کنندة رفتارها نیست. بنابراين، از آن جا که امکان هرگونه تغییر 
در فرهنگ و يا الگوهاي رفتاري به طور مســتقیم و در کوتاه مدت 
وجود ندارد)بحرينی، 1375: 92(، روان شناسي محیطي را زير شاخه اي 
از علوم رفتاري می دانند که به بررسي رفتارهاي آدمي در محیط های 
انسان ســاز در ســاختارهاي شــهري می پردازد و داراي تعاملي میان 
رشته اي با انسان شناسي شهري، جامعه شناسي و حتي علوم سیاسي 
و اقتصاد اســت. به اين نکته نیز می توان اشــاره کــرد که برخي از 
پژوهشگران شهري، مطالعة آدمي و سازوکار های رفتاري را در محیط 
رفتــار مورد ارزيابي قرار داده اند )محمودي نژاد و صادقي، 1388: 45(. 
بــرای يافتن الگوهاي رفتاري، فعالیّت های اجتماعي مورد بحث قرار 
داده شــده است. فعالیّت های اجتماعي شــامل همه نوع ارتباط بین 
مردم در فضاي شــهري اســت که به حضور مردم نیاز دارد. اگر در 
فضاي شهري زندگي و فعالیّت وجود داشته باشد، تبادالت اجتماعي 
فراواني نیز وجود خواهد داشــت. اگر فضاي شهري متروك و خالي 
باشــد هیچ اتّفاقي رخ نمی دهد و تنها تعداد زيــادي ارتباط منفعل 

شــنیداري و ديداري وجود دارد؛ مانند تماشا کردن مردم و رخدادها، 
که اين شــکل ســاده و فروتنانة ارتباط، گسترده ترين بخش فعالیّت 

اجتماعي شهر است)گل، 1392: 80(.
موور معتقد اســت که يافتن محتوايی با نمودهاي ادراکی مردم از 
محیط کان و پیرامونی شــان کاري نا ممکن است،  در عوض بايد 
توّجه مان را به تفاوت های میان افراد و نگرش محیطی مردم معطوف 
کنیم. از نظر او انسان ها ماهیّت محیط را نه به طور مستقیم، بلکه با 
فرايند تفسیري پیچیده اي درك می کنند )مدنی پور، 1379(. پديدار 
ســاختن تصوير ذهنی از محیطی که افراد به آن شــکل می دهند، 
به عنوان الگوي رفتاري مردم مطرح اســت. ترســیم اين شیوة ذهنی 
از پديده هايــی که کوين لینچ در کتاب ســیماي شــهر با تفســیر 
کیفیّت هــای بصری بــه آن پرداخت، نتیجة اَشــکالی هم چون راه، 
لبه، محلّه، گره و نشــانه بود که هر يک شامل عناصر و عارضه های 
مختلفی می شــد. لینچ به اين نتیجه رســید که خلق محیط هايی با 
»وضوح يا خوانايی آشکار چشم انداز شهري« بايد نقطة توّجه مهمی 
باشــد. در نتیجه توّجه به رويکرد و الگوي رفتاري مردم در استفاده از 
مناظر و فضاهاي شهري داراي اهمیّت است و بدون تحلیل رفتاري، 
امکان، درك و نهايتاً بررســی نحوة بازخورد آن فراهم نخواهد شــد 
)Lynch, 1981(. مبدأ اجتماعی مســیرهای پیــاده، به عنوان بهترين 
بستر حیات شــهری مطرح است. متناسب با میزان مطلوبیّت محور 
پیــاده از حیــث ايمنــی و کاربری موجــود در آن ها،ايــن محورها 
می توانند محیطی باشــند که شــهر در آن ها به نمايش در می آيد. 
در واقع مســیرهای پیاده حضور طوالنی تر مردم را در محیط شهری 
فراهم می کند. در فضای مسیر پیاده امکان ماقات، گفتمان و تبادل 
افکار و نظريّه ها با انواع سلیقه ها از هرطبقه به گونه ای مطمئن فراهم 

می شود )حبیبی، 1387: 43(.

ویژگی های و مؤلّفه های تأثیرگذار بر كیفیات شهر اسالمی
در شهرسازي اسامی هدف از ساختن بناهاي عمومی امري بسیار 
مهم اســت؛ چون در ايــن گونه بناها بايد به منافــع گروه کثیري از 
شهروندان توّجه شود. بايد با توّجه به نقش آموزشی بناهاي عمومی 
در ترويج و اشــاعة اصول دين و فرهنگ اسامی، به سیماي بناهاي 
عمومی و رعايت حقوق همگان توّجه ويژه داشــت. هم چنین، بايد 
ســعی کرد در اين گونه بناهــا از ايجاد زمینه اي بــراي آزار و اذيّت 
شهروندان اجتناب شود. رعايت حرمت زن و مرد در بناهاي عمومی 
در شــهر اســامی به جهت تأمین امنیّت و تعريف حدود و سلسله 
مراتب امري مهم است. نتیجة مهمی که از اين مباحث ذکر می شود 
حقیقی بودن شاخص هاي شهر اسامی و اعتباري بودن مصاديق آن 
اســت و نمی توان براي شهر اسامی تنها مجموعه ای از ويژگی هاي 
کالبدي خاص و محدود را برشمرد. برای ظهور شهر اسامی، انطباق 
و همپوشانی ســه فضا يا عنصر ضرورت دارد که عبارتند از: فضای 

فکری، فضای عملی و فضای عینی)کالبدی(.
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جدول شمارة 1: معیارهای ارائه شده از نظر صاحب نظران درباره 
كیفّیت پیاده راه ها و الگوی رفتاری- حركتی

توّجه به فعالیت ها اختاط کاربری ها )تنّوع استفاده و صاحب نظران
تنّوع ابنیه(، نفوذپذيری و قابلیّت دسترسی، اختاط 

اجتماعی و انعطاف پذيری.
سرزندگی، مفهوم )معنا(، سازگاری - دسترسی، کنترل جین جیکوبز

و نطارت- کارايی، عدالت.
دسترسی- سخت فضا و نرم فضا، فضاهای همگانی، کويین لینچ

ايمنی و امنیّت، منظر شهری، اختاط و تراکم همه شمول
سرزندگی )تنوع در طول مسیر- نفوذپذيری(، انعطاف کرمونا

در )کالبد و عملکرد( ايمنی )ايمنی پیاده در مقابل 
سواره - امنیّت پیاده در محیط(

امنیّت، دل پذيری، جذابیّت، مطبوعیّت، انتخاب نوع جهانشاه پاکزاد
سفر، انتخاب نوع حمل و نقل، دسترسی، جابه جايی 

آموزش، سامت عمومی، پیوستگی، ارتباط بین 
کاربری ها، حمل و نقل و عابر پیاده، دسترسی به 

ايستگاه های عبور مرور، رفتار پیاده بر اساس معیارهای 
فرهنگی ـ اجتماعی.

درك مکان با میزان محصوريت، پیچیدگی شبکة معینی
گذر، آمیختگی ساختمان ها با فضا، پیچیدگی فضاها، 

تنوع خط لبه بام يا اجزای الحاقی بدنه و پوشاننده گذر، 
فضای حفاظتی يا مرزبندی، سايه درختان، شفافیت 

فضای عمومی وخصوصی، ويژگی های کالبدی.
فرنک 

جاسکويچ
افول حیات عمومی شهرها برگرفته از کیفیّت نامناسب 
دسترسی ها، بررسی مرکز شهر و خیابان ها، گفت گو و 

تعامل و روياروی بیگانگان با همديگر.
میان شیوة طّراحی کالبد و الگوی جرم رابطه  وجود ريجارد سنت

دارد، امنیّت فضا به کمک تجّمع مردم
تشويق مردم به ايجاد تعاملاسکار نیومن

آموس 
راپوپورت

طّراحی مکان و حق انتخاب مردم، هفت عامل در 
پاسخ گويی محیط

يان بنتلی و 
همکاران

نفوذپذيری، تنّوع، خوانايی، انعطاف پذيری، تناسبات 
بصری، غنای حسی و رنگ تعلّق

شناخت محیط با تأکید بر قرارگاه های رفتاری انسان، جان لنگ
تأکید بر معیارهای انسانی

رفتارهای ناگريز، گزينشی، اجتماعیيان گل
بررسی رفتار مردم در شهر، تعامل آشنا، غريبه و دوستويلیام وايت

دی او ای- دی 
او تی

دستورالعمل طّراحی بر اساس الگوهای رفتاری

حفاظت آب و هوای پیاده ها، عبور پیاده ها از درون تونی گارنیه
فضاهای سبز

پیاده روی ايجاد کننده بیش ترين سطح تماس با يک اشپرای رگن
محیط شهری است.

اولويّت حرکت پیاده در فضای شهری، افزايش کیفیّت الرنس هالپرين
پیاده راه

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

ارتباط میان حرکت )عمدتاً پیاده( و وضعیّت فضای شهریهیلپر

تمرکز بر کاهش يا حذف اتومبیل در فضای شهریمايکل ای ارث
منبع: نگارندگان،1394

فضای فکری: در حقیقت شهر اسامی فقط کالبد نیست، بلکه 
انســان اصلی ترين نقش را در آن به عهــده دارد. از اين رو، فضای 
فکری يا به عبارتــی جهان بینی توحیدی و ايمان، مهم ترين عامل 

تعريف کننده شهر اسامی است.
فضای عمــل و رفتار: مطابق دســتوراتی که از تعالیم اســامی 
استنباط می شود، عمل و رفتار مسلمانان شکل می گیرد. از جمله 
رفتارهای اهل شــهر عدالــت، امنیّت، رعايت حقوق شــهروندان، 

تعاون و مشارکت است.
فضای عینی)کالبدی(: کالبد شهر با احداث مسجد جامع رنگ و 
بوی اسامی به خود  گرفت و پس از آن بناهای ديگری مانند مدرسه، 
پل و کاروان سرا نیز به عنوان عناصر اصلی سازنده شهر در دوره های 
بعد ساختار شهر اســامی را بنا نهاد)نقی زاده، 1378: 66(. چنان چه 
مفهوم فضايی شــهری را به شکلی که در تاريخ ايران مشهود است، 
تنها منحصر به شهرســازی اسامی يا ايرانی بدانیم بايد ويژگی های 
آن را نیز در همین شهرسازی در سرزمین های اسامی محدود کنیم، 
در اين صورت، شــهر مجموعه ای اســت از محلّه هــای متجانس و 
همگن که بر اساس روابط، مناسبات، شکل و وابستگی های قومی، 
مذهبی و ِحرف ها شــکل گرفته و يا سرزمینی است که در مکانی 
مشــّخص مجتمع شــده و هويّت و اصالت خود را سال ها به همین 

صورت نگاه داشته  است )عینی فر، 1386: 30(.

مؤلّفه های تأثیرگذار بر كیفّیات فضای پیاده راه ها
ســرزندگی: شــايد بتوان تنوّع و فعالیّت پذيــری را به عنوان دو 
مؤلّفه تأثیرگذار در ســرزندگی فضاهای شــهری دانست. يکی از 
راه های رســیدن به تنوّع، به کار گرفتن نمادهای شــهری است که 
برگرفتــه از کالبد موجــود و ارزش های بافت اســت و به خوانايی 
مســیر می افزايــد و آن را به نماد تبديل می کنــد. از ديگر عوامل 
ســرزندگی و تنوع پیاده راه ها، ايجاد کاربری های متنوّع و متناســب 
با هر ســکانس پیاده راه، اســتقرار کاربری های خدماتی است که 
تداوم حضور شهروند را در پی دارد. هم چنین استقرار کاربری های 
اوقات فراغت، تنوّع مبلمان در طول مســیر و هماهنگی روشــنايی 
مسیر بدن و تأکید روشــنايی روی عناصر و بناهای شاخص است 
)پاکــزاد، 1386: 115(. از آن جايــی کــه فعالیّت هــا و کنش های 
متفاوت به راحتی بر اســاس نیاز، زمان تغییر می کنند، در طرّاحی 
پیــاده بايد از انعطاف مناســب برخوردار باشــند. گوناگونی)تنوع( 
تجربــه فضا داللت بــر ويژگی های محیطــی مکان هايی می کند 
که واجد فرم ها، اســتفاده ها و معانی گوناگون باشند؛ کاربری های 
متنــوّع جاذب با تأمین و تولید جريان های حرکت پیاده، در فضای 
پیاده راه اين کیفیّت را فراهم می آورند)بنتلی وهمکاران، 1382(. در 
اين باره، فعالیّت های اختیــاری و تفريحی، بخش قابل توّجهی از 
فعالیّت هــای اجتماعی را بايد در پیاده راه هــا دربرمی گیرند که در 

شکل گیری اين مفهوم در اين فضا بايد دقت الزم به عمل آيد.
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نفوذپذیــري: فقط مکان هايي کــه براي مردم قابل دسترســي 
باشند،به آن ها حق انتخاب مي دهند. از آن جا که نفوذپذيري يکی 
از عوامل اساســي در دســت يابي به مطلوبیّت است، بايد در اولین 
مراحــل طرّاحي پیاده راه مورد توّجه قــرار گیرد)بنتلی و همکاران، 
1382(. عنصر اصلي در مورد قلمروي عمومي، قابلیّت نفوذپذيری 
و دسترســي اســت. اين ماهیّت نوعي قدرت از طريق کنترل فضا 
و دسترســي به آن اســت. نیروهاي مختلفــي در جامعه به صورت 
هدف مند قابلیّت دسترسي را برای کنترل محیط هاي ويژه و اغلب 
براي محافظت از سرمايه گذاري ها کاهش مي دهند. نفوذپذيری در 
مسیر پیاده راه، با ايجاد امکان رابطة متقابل بصری بین مسیر و بدنه 
میّســر اســت. محور پیاده بايد تا حد امکان بدون اختاف سطح 
و مانعــی، کلیه فعالیّت ها و کاربری هــای متنوّعی را که در مقطع 
خیابــان يعنی نزديک ترين مکان در خط ديــد وجود دارند، به هم 
متّصل کرده و با ايجاد تمايزات بصری، وحدت و پیوستگی مسیر 
را القا کنــد )تیبالدز، 1387: 150(. دسترســی را می توان مهم ترين 
عنصر،خصوصیّــت و اساســی ترين عملکرد پیاده راه ها دانســت. 
دسترســی در قالب های مختلفی بیان می شــود؛ مثل: دسترسی به 
افراد، دسترســی به فعالیّت ها، دسترسی به کاال ها ومنابع، دسترسی 
بــه اماکن و اطاعــات ) Echenique et al., 1972 (. مقیاس پیاده 
از جمله شــاخصه هايی اســت که فضا را ملموس تر و قابل باورتر 
می ســازد و زمینه را برای بروز تعامات اجتماعــی بیش تر فراهم 
می کنــد. اين مهــم در کنار رعايــت اصل ارتباطــات فضايی در 
پیاده راه هــا امکان اتصال و ارتباط فضاها و فعالیّت های شــهری را 
به يکديگر فراهم می کند. فضاهای شــهری دارای اتّصال و ارتباط 
فضايی مستحکم و به نوعی زمینه ساز و پشتیبان بروز فعالیّت های 

شهری مستمر در مقیاس عملکردی پیاده هستند.
خوانایي: به طور معمول، بخشــي از درجات حــق انتخابي که 
به وســیله يک مکان عرضه مي گردد با میــزان خوانايي آن ارتباط 
پیدا مي کنــد؛ يعني مردم تا چه حد مي توانند بــه فهم يا درك آن 
مکان نائل شــوند )بنتلی و همــکاران، 1382(. پیاده روها عرصه هايی 
عمومی هســتند که مي تواننــد گزينه های متنوّعي را بــراي ارتقای 
کفیّت زندگي مــردم به آنها عرضه دارند. اما مردم موقعي مي توانند 
از منافع گزينه هايي کــه آن کیفیّت را عرضه مي دارند، بهره گیرند 
که بتوانند ســازمان فضايي و آن چه را که در آن جا مي گذرد، درك 
کنند. پرداختن به وجه عینی منظر در پیاده راه آن را به محیطی خوانا 
و واجد کیفیّت تبديل خواهــد کرد. پاکیزگی و زيبايی در محیط 
پیــاده راه، امــکان حضور پذيری و اســتفاده از فضــای آن را افزايش 
خواهد داد و در انتها پیاده راه بايد با ايجاد احساس نظم بین اجزا، آن 
را به عنوان فضايی متناسب به بیننده عرضه کند؛ به عبارت ديگر بايد 

فضای پیاده راه واجد کیفیّت تناسبات بصری باشد.
نشــانه ها: نمادها و نشانه ها وســیله هاي بالقوه براي رساندن معنا 
هســتند)مدني پور، 1379: 166(؛ از ايــن رو، مي تــوان بــراي ايجاد 

هويّت و فرهنگ مشــترك بر روي نمادها، آيین ها و مراســمي که 
در فرهنــگ اســامي و ايراني وجود دارد، تأکید کرد )اســماعیل 
پور؛1385(. فضاهاي دلنشین و خودماني در محلّه ارتباطات انساني 
را به شــکل می دهند و مي توانند حس نزديکي و همسايگي را در 
ساکنان شــهر ايجاد کنند. اين فضاها برای استفاده کنندگان امکان 
نظــارت اجتماعي و کنترل رفتار ديگــران را فراهم مي کند که اين 
خــود خاطره ها و تجربه های مثبت را به وجود مي آورد. هر چه اين 
خاطرات بیش تر و قوي تر باشــد، هويّت شــهر و انســان کامل تر 
مي شــود. اين فضاها مي توانند ســنّتي و مدرن باشــند ولی فاکتور 
مهم، چگونگي ســازمان دهي آن ها اســت که با ايجــاد پاتوق، به 
همبســتگي اجتماعي ياری رساند. رويدادها و اتفاق های روزانه نیز 
در تشــکیل خاطرات شهر و انسان مؤثّر است. برگزاري مسابقات، 
گردهمايي هاي محلّــي، منطقه اي و ملّــي، نمايش هاي خیاباني، 
عزاداري ها از جمله رويدادهايي اســت که در حافظه شهر مي ماند 
و شــهر خاطره انگیز مي شود. شــهر با خاطره، علقه فرد با محیط 

زندگي را به وجود مي آورد )مامفورد، لويیز، 1385(.

روش پژوهش
روش تحقیــق در ايــن پژوهــش، توصیفــی ـ تحلیلی اســت. 
اطاعــات مورد نیاز از مرور اســنادی و روش میدانی يا پیمايشــی 
جمع آوری شده است. از شیوة اسنادی برای بررسی پیشینة تحقیق 
و تهیه و بررسی آمار و اطاعات مورد نیاز، و برای تدوين چارچوب 
نظری و مفاهیم شــکل دهندة هويّت رفتاری شهروندان در فضاهای 
شــهری منطبق بر شهرسازی ايرانی ـ اسامی، و از روش میدانی يا 
پیمايشی نیز برای بازديد میدانی و کسب پاره ای از اطاعات مورد 
نیاز استفاده شده است. برای بررسی شاخص های کیفی پیاده راه ها 
و ســنجش قابلیت پیاده روی و ارائة راهکارهايی برای ارتقای سطح 
کیفی آن ها، پرسشنامه ای بر اســاس مؤلفه های مستخرج از مبانی 

نظری تدوين شد)نمودار شمارة 1(. 
جمعیّت آماری، شامل ســاکنان و افراد گذری خیابان فردوسی 
هستند که 20295 نفر می  شوند. از اين میان، 250 نفر برای تکمیل 
پرسشنامه به عنوان نمونه به صورت تصادفی و در ساعات مختلف 
انتخاب شــدند. روايی پرسشــنامه با توّجه به پشــتیبانی مطالعات 
ديگر و مبانی نظری بررســی شد و سطح پايايی با محاسبة آلفای 

کرونباخ 0/758  به دست آمد. 

معرفی شهر
سنندج

ســنندج به کردی سنه، کورســان، دومین شهر بزرگ کردنشین و 
بیست و سومین شهر بزرگ ايران، مرکز استان کردستان در غرب ايران 
است. سنندج به لحاظ موقعیت جغرافیايی و فعالیّت های شهرسازی 
عصر صفوی و قاجار، از بافت شهری سنّتی با ارزشی برخوردار است 
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که بناهای مســکونی و عام المنفعه متعّددی مانند حمام، مساجد و 
بــازار در آن باقی مانده و دارای محدودة بافــت تاريخی فرهنگی با 
وســعتی معادل 112 هکتار است. مرکز شهر سنندج ترکیبی است از 
دو میدان و محور حد فاصل آن ها که به صورت مجموعه ای به هم 
پیوســته در مقیاس شهر عمل می کنند و عبارت اند از میدان اصلی 
و قديمی شهر )انقاب( و میدان بزرگ آزادی و خیابان فردوسی که 
عناصر و مســیرهای حرکتی اصلی شهر از طريق آن ها سازمان دهی 
شــده اســت. با روي کارآمدن امان اله خان، اصاحــات زيادي براي 
آبادي و عمران شــهر صورت گرفت، به طوري که در دورة حکومت 
وی ساختار کالبدي - فضايي شهر شکل گرفت و تا سال1300همین 
کالبد با کمي تغییرات باقي ماند. در طول اين دوره، عناصر با ارزشي 
چون بازار، مساجد، محلّه ها و مراکز خدمات اصلي و فرعي محلّه ها 
و گذرهاي اصلي و فرعي به کالبد شــهر شــکل دادند. در واقع، در 
اين دوره بخش مرکزي و دروني شهر از عناصر ساختي و عملکردي 
شکل گرفت و نحوة ارتباط عناصر با هم و محل قرارگیري آن ها در  
شــهر بستگي به اهمیّت هر عنصر و عملکرد آن در زندگي شهري 
داشت. در سال 1046ه.ق و1005ه. ش سلیمـــان خان اردالن والـــي 
کردستـان در زمان شاه صفي )1038 - 1052 ه. ق ( به انگیزة نظامي 
و مرکزيّت سیاســي براي حکومت، هستة اولیة سنندج را به صورت 
قلعه اي برفراز تپة طبیعي به ارتفاع 20متر که بر اطراف احاطه داشت 
و در کنار روســتاي ســینه بنا نهاد. اين قلعه که به قلعة فردوســي و 
باشگاه افسران نیز معروف اســت در نهايت استحکام، با برج و بارو 
ساخته شــد و در اطراف آن عمارات و حمام و مساجد و سوق های 
زياد احداث گرديد. هم چنین يک رشــته قنات در دشت سرنوي در 
غرب شــهر ســنندج براي دارالحکومه احداث شــد که آب آن را با 
ســه شــتر گلو به داخل قلعه انتقال می دادند. به طور کلي سازمان و 
ساخت فضايي شهر در اين دوره مانند ساير شهرهاي ايران ازسه جزء 

تشکیل شده بود:
1-دارالحکومه يا قلعه که در مرکز ثقل و هندسي شهر بر باالي 

تپه اي مشرف به اطراف قرار داشت،
2- محلّه های مسکوني )شارستان(،

3- باغ ها و روستاهاي اطراف )ربض(. 
معمــاري و شهرســـازي اين دوره به ســبک اصفهـــاني انجام 
ـــا آوردن مهنـدس و معمـار   گرفت؛ چراکـــه امـــان الـه خـان ب
و کاشــیکار از اصفهان برای ســاختن بناها و مجموعه هاي شهري 
مبادرت ورزيد. از مهم ترين عناصر تشکیل دهنـدة ساختـار شهري 

در ايـن دوره مي توان به طور خاصه به عناصر ذيل اشاره کرد: 
1- بــازار، به عنوان مرکز مبادالت اقتصادي و ارتباطات اجتماعي 
و فرهنگي که هم اکنون نیز بزرگترين مرکز فعالیّت هاي اقتصادي 

و سیاست گذاري تجاري شهر و منطقه است، 
2- قلعة حکومتي و خانه هاي اعیــان و زمین داران در مجاورت 

بازار، قلعه و مساجد، 

 3- محلّه های وزير، محلّه هاي شهري با مراکز اصلي و فرعي،
4- عناصر و فضاهاي ارتباط دهندة محلّه ها و مراکز شــهري اعم 
از گذرهاي اصلي، فرعي، میدان و میدانچه، )علیزاده، هوشــمند و 

الهور پور، سیروان، 1387(.
جایگاه خیابان فردوسی

محور فردوســی از اصلی ترين محورهای شــهر سنندج به شمار 
می آيــد که قرارگیری بازار شــهر ســنندج و کاربری های متفاوت 
در آن اهمیّــت محور را دو چندان کرده اســت. میــزان تعامات 
اجتماعــی به ويــژه در روزهای غیر تعطیل، به دلیــل تجاری بودن 
خیابان فردوســی بســیار باالســت. در روزهای تعطیل نیز حضور 
دستفروشــان تا حدودی موجب حفظ پويايــی و رابطه میان مردم 
و فضا می شــود، هر چند که در ســاعات شــبانه اين ارتباط تقريباً 
کامًا قطع می شــود. غلبة سابقه ســکونت بیش از 30 سال بخش 
عمده ای از ســاکنان و شاغان، يکی از نقاط قوت اين محدوده به 
شــمار می آيد. اما با توّجه به شرايط موجود، اين تهديد وجود دارد 
که ســاکنان کنونی محلّه از محل سکونت خود مهاجرت نمايند. 
میزان تعامات اجتماعی بــه ويژه در روزهای غیر تعطیل، به دلیل 
تجاری بودن خیابان فردوسی بسیار باالست. در روزهای تعطیل نیز 
اين تعامات هــر چند تا حدی کاهش می يابد اما هم چنان برقرار 
اســت. وجود دست فروشان و پاتوق های گروهی هم باعث افزايش 
تعامات شــده اســت. اين محــور دارای عملکردهــای تفريحی، 
گردشگری، تجاری و فرهنگی است که از لحاظ طرّاحی شهری و 

معماری بسیار حائز اهمیّت است.

تصویر شمارة 1: موقعّیت و محدوده مورد مطالعه
مأخذ: گوگل ارث 2015

قرارگاه رفتاری
 مهم ترين قرارگاه رفتاري مســیر خیابان فردوسی در محدودة سه 
راه نمکــی تا میدان انقاب به دلیل وجود بازار اســت. تجمع افراد 
براي خريد، رفت و آمد، کار در ســاعات فعالیّــت بازار و ازدحام 
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جمعیّت در تمامي فضاهاي شهري پیرامون بازار به چشم می آيد. 
جلوی ســینما بهمن را نیز می توان قرارگاه رفتاری شمرد. مجاورت 
قرارگاه های رفتاری و فعالیّتی با ترافیک پیاده، فرصت دسترســی، 
مبادله و تجارت و بازار سبب شده تا الگوی غالب ساخت ابنیه در 
جبهة جلويی محور و يا در جلوی قطعات زمین باشــد و حیاط در 

قسمت پشت قطعات قرار گیرد.
دخالت كاربران در فضاهای شهری

نکته مهم، تجّمع حضور دست فروش های حاشیة خیابان است، 
که در پیاده روها به تعداد زيــاد فعالیّت می کنند و باعث ازدحام و 
دشــواري رفت و آمد و نیز نارضايتي بسیاري از شاغان می شوند. 
در تمامــي محدودة فردوســی نفوذ فعالیّت هــای تجاري به داخل 
معابر ديده می شود که به رغم ايجاد فضايي سرزنده و پويا به دلیل 
فقدان ســامان دهي کالبدي و بصري باعث ايجاد اغتشــاش بصري 

شده است.

تصویر شمارة 2: دخالت كاربران در پیاده راه
مأخذ: نگارندگان،1394

تصویر شمارة 3: نقشة خوانایی ارائه شده توسط شهروندان
مأخذ: نگارندگان،1394

وضعّیت شبکة معابر محدوده
ويژگی های معابر اين محدوده را می توان چنین برشمرد:

- بافــت طرّاحی نشــده و بلوك های نامنظــم و در نتیجه معابر 
نامنظم و ارگانیک،

- نفوذپذيری فیزيکی و دسترسی نامناسب درون بافت،
- عرض کم معابر و عدم امکان حرکت آســان وسايل نقلیه در 

داخل محلّه،
- پر پیچ و خم بودن و عرض کم دسترسی ها در درون محلّه که 

منجر به کاهش شديد نفوذپذيری بصری شده است،
- برخاف معابر درون محلّه، معبر اصلی )مسیر فردوسی( هم از 
لحاظ نفوذپذيری فیزيکی و بصری و هم دسترسی دارای وضعیت 

مناسبی اســت، چون ارتباط دهندة دو محور اصلی و مرکزی شهر 
اســت و از بخش های مختلف شــهر امکان دسترسی به آن وجود 
دارد. اين ســنجه ها در بخش های قبلی مورد بررســی قرار گرفت. 
اما ايمنــی اين محدوده چندان باال نیســت و داليل آن نیز قدمت 
باالی ابنیه و فاقد کیفیّت بودن آن ها، تداخل حريم ســواره و پیاده 
و نامناسب بودن کف سازی ها و... است. امنیّت محور در طول روز 
به ويژه روزهای کاری متوســط اســت، هر چند ازدحام جمعیّت و 
شلوغی محور موجب حضور بزهکاران و بروز جرائم شده است. به 
همین داليل خیابان فردوسی نیازمند توّجه ويژه است تا بتواند نقش 

خود را به عنوان قلب اقتصادی شهر سنندج به خوبی ايفا نمايد.
سازگاری و هماهنگی كاربری های محدوده

مهم ترين نکات مربوط به کاربری ها چنین است:
- تنوّع و تعّدد کاربری ها در محدوده بسیار زياد است.

- با توّجه به اينکه اين محدوده دربرگیرندة مســیر اصلی شــهر 
)يعنی اتصال دهنده دو میدان اصلی و مرکزی شــهر است( و دارای 
عملکردی شــهری و فراشــهری اســت، از ايــن رو کاربری غالب 

خیابان، تجاری و خدماتی است.
- کاربری های تجاری و خدماتی بسیار تنوّع  دارند.

- در محدوده، کاربری فضای سبز دارای سرانه بسیار پايین است. 

یافته های پژوهش
یافته های آمار توصیفی

در اين بخش نظر شــهروندان ســنندجی دربارة فضای شــهری 
پیاده مــدار بر حســب مؤلّفه های نشــانه ها، خوانايــی، نفوذپذيری 
و دسترســی راحــت، تنوّع و پويايی و ســرزندگی، حــس تعلّق و 
خاطره انگیزی مکان و مؤلفه های تأثیرگذار بر شــهر اسامی تأمین 
امنیّت، سلســله مراتب، ســیمای بناهای عمومی، عدالت، تعاون و 

مشارکت و کالبدی بررسی شده است.
در  پیاده مدار  شهری  فضاهای  عمده  كاربری های  نقش 

تقویت هوّیت رفتاری
ايجــاد کاربری های متنــوّع از عوامل مؤثّر بر ســرزندگی معابر 
پیاده اســت که از مؤلّفه هــای اصلی تأثیرگذار بــر هويّت رفتاری 
استفاده کنندگان از فضاســت. 82 درصد از شهروندان عاقه مند به 
ايجاد فضاهای شــهری پیاده مدار در محدودة مورد مطالعه  بوده اند 
که به ترتیب اولويت 47/8 درصد به کاربری تفريحی، 33/8 درصد 
به کاربری خدماتی، 18/7 درصد به کاربری فرهنگی و 1 درصد به 

کاربری مسکونی اشاره کرده اند.

تأثیر پیاده راه بر روی هوّیت رفتاری
خريد)خاطره انگیــزی(: 81 درصد از شــهروندان بر نقش پیاده راه 

مورد مطالعه بر فعالیّت خريد مناسب ارزيابی کرده اند.
ماقات و گفتگو)سرزندگی(: 62/3 درصد از پاسخگويان نقش 
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پیاده راه را برای ماقات و گفتگو در حد مطلوبی مناسب دانسته اند.
فعالیّت های جمعی)نفوذپذيری(: 68 درصد از پاسخگويان نقش 

پیاده راه را برای فعالیّت جمعی مناسب ارزيابی کرده اند.
فعالیّت های گذران اوقات)نشــانه(: 77 درصد از پاسخگويان بر 

نقش پیاده راه را برای گذران اوقات فراغت تأکید داشته  اند.

یافته های آمار استنباطی
پژوهش حاضر، در قسمت تحلیل استنباطی، با استفاده از آزمون 
رگرســیون خطی به تدقیق رابطة میان الگوی رفتاری شــهروندان و 
شاخصه های فضاهای شهری پیاده مدار )نمودار تحلیلی شمارة 1( 
پرداخته اســت. با توّجه به اين مهم که در اين پژوهش α = 0.05 در 
نظر گرفته شــده، نشان دهندة میزان تأثیرگذاری هر يک از مؤلّفه ها 
و شاخصه های شهر اسامی پیاده مدار بر روی متغیّر وابسته الگوی 
هويّت رفتاری هســتند. از میان دوازده مؤلفه مورد بررســی، ارتباط 
مؤلفه های خوانايی، نفوذپذيری و دسترسی راحت، نشانه ها، عدالت 
بــا هويت رفتاری با ســطح معنــاداری sig=0.00 و عوامــل تنوّع و 
پويايی، ســرزندگی، حس تعلّق و خاطره انگیــزی مکان، تعاون و 
مشــارکت، ســیمای بناهای عمومی نیز با هويّت رفتاری با ســطح 
معناداری sig=0.03 نشــان دهندة رابطة معنادار بیــن اين مؤلّفه ها و 
متغیر وابســته پژوهش است. اما برای مؤلّفه تأمین امنیّت و سلسله 
مراتــب کالبدی بــا sig = 0.423 می توان ماحظه کــرد که رابطه 
معناداری بین مؤلفه امنیّت، احیای هويّت تاريخی، کیفیّت فضای 
شهر و متغیر وابسته پژوهش )هويّت رفتاری( در اين پژوهش برقرار 
نیست. بايد اشاره کرد که مؤلفه های نفوذپذيری، تعاون و مشارکت 
باالترين میــزان تأثیرگذاری)66 درصد( را بر متغیر وابســته الگوی 
رفتاری شــهروندان داشــته اند و به ترتیب بعد از آن مؤلفه خوانايی، 
نشــانه، سیمای بناهای عمومی با 55 درصد و عامل تنوّع و پويايی، 
ســرزندگی، عدالت با 50 درصد وخاطره انگیزی مکان با 48 درصد 
و تأمین امنیّت، سلسله مراتب، و کالبدی با 37درصد در رتبه های 
بعدی مؤلفه های تأثیرگذار بر هويّت رفتاری شهروندان در فضاهای 

شهری پیاده مدار هستند.

نتیجه گیری
نتايج نشــان مي دهد که ضمــن اثبات تأثیرگــذاری پیاده راه بر 
هويّت بخشي به رفتار شهروندان، مؤلّفه هاي شهر اسامی بر پیاده راه 
و هويّت شــهري تأثیرگذار بوده است. لذا با تدبیر راه کارهايي برای 
شــناخت و به کارگیري مؤلّفه هاي مختلف شهر اسامی پیاده مدار 
در مراحل مختلف توســعة اين شــهرها، به هويّت منــد کردن اين 
شــهرها در مدت زمان کوتاه تري کمک نمــوده و گامي مؤثّر در 
ايجاد فضاهاي شــهري داراي ارزش هــاي پیاده مدار و هويّت مندی 
بیش تــر افــراد و در نتیجه به وجود آمدن »شــهري بــراي زندگي« 
خواهــد بود. بخش مهمــی از تعامات اجتماعــی و فرهنگی در 

فضاهای شــهری محّقق می شــود، بنابر اين نقــش فضاهای پیادة 
شــهری در تقويت بنیان هــای اجتماعی و فرهنگی شــهر اهمیّت 
بسیاری دارند. در اين میان، پیاده راه ها معابری دارای نقش اجتماعی 
عمده هســتند که می توانند شور و سرزندگی را به فضاهای شهری 
آوردند و مردم را به حضور داوطلبانه در شهر تشويق کنند. بنابراين 
آزادی عمل انسان پیاده برای توقف، مکث، تغییر جهت و تماس 
مســتقیم با ديگران بسیار زياد است. فضاهای پیاده مدار، با توّجه به 
ماهیّت شــان از نظر ادراك هويّت فضايی، احساس تعلّق به محیط 
و دريافت زيبايی، از اهمیّت اساســی برخوردارند و با جذب طیف 
وســیعی از گروه های اجتماعی، حس هم گرايی، تعامل مســتقیم 
شهروندان را با وجود بینش ها، احساس ها، خواسته ها و گرايش های 

مختلف تقويت می کند. 
يافته ها حکايت از آن دارد که خیابان فردوسی که از يادگارهای 
تاريخی شــهر ســنندج و يکی از محورهای اصلی اين شهر است، 
برخی از ويژگی های فضاهای شــهری پیاده مدار و شــهروندگرا، از 
جمله نشــانه ها، خوانايــی، نفوذپذيری و دسترســی راحت، تنوّع و 
پويايی، سرزندگی، حس تعلّق و خاطره انگیزی مکان و مؤلّفه های 
تأثیرگذار بر شهر اســامی از جمله تأمین امنیّت، سلسله مراتب، 
ســیمای بناهای عمومــی، عدالت، تعاون و مشــارکت، کالبدی را 
در خــود دارد. ايــن ويژگی های پیاده مدارانه تأثیر بســیار زيادی بر 
شــکل گیری کّمی و کیفی انــواع تعامات اجتماعــی و ارتقای 

کیفیّت زندگی شهروندی دارد.
بــا توّجه به اين که بر اســاس فرضیّه اول پژوهش، میزان قابلیّت 
پیاده مــداری در فضاهای شــهری ارتباط مســتقیمی با نشــانه ها، 
خوانايی، نفوذپذيری و دسترسی راحت، تنوّع، پويايی و سرزندگی، 
حس تعلّــق و خاطره انگیزی مکان دارد، می تــوان از ظرفیّت های 

موجود در اين زمینه استفاده کرد. 
هم چنین بر اســاس فرضیــه دوم پژوهــش میــزان تأثیرگذاری 
مؤلّفه های شهر اســامی ارتباط مستقیمی با نقش کالبدی، تأمین 
امنیّت، سلســله مراتب، ســیمای بناهای عمومــی، عدالت، تعاون 
و مشــارکت دارد. می توان اظهار داشــت، در شــهرهای اسامی از 
دوران باســتان اين گونه شکل دادن به ابنیه به ويژه در مورد مسکن، 
مســجد و مدرســه رواج يافت و امــروزه به عنوان يکــی از اصول 
اصلی معماری و شهرســازی اســامی مطرح اســت. دست يابی به 
سلســله مراتبی که پاســخگوی ارزش های موجود در جامعه ايران 
بوده اســت، اثراتی عمده بر خلق عناصر واسطه، فرم های معماری، 
محل استقرار و اندازة بازشوها، محل استقرار ورودی به ابنیه نسبت 
به يکديگر و غیره دارد. سلســله مراتــب به صور متنوّعی در کلیة 
زمینه های پیچیده و پويای شــهری به کار رفته اســت. اصولي که 
در ادامــه به عنوان نتیجه گیري از مقاله اســتخراج می شــود اصول 
عملکردي و رفتاری و ســپس در پیاده راه است. به طور کلي دربارة 
اصول عملکــردي و رفتاری می توان گفت: پیــاده راه چه از لحاظ 
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کّمي و چه از لحاظ کیفي بايد به صورت بســتري مناســب براي 
تعامــات اجتماعي عمل کند. پیاده راه ها بايد شــرايط آســايش 
زيست محیطي را در مقیاس عابر پیاده تأمین کنند. پیاده راه ها بايد 
به صورت همگن در ســطح محلّه های شــهر توسعه يابند تا امکان 
باالبردن ســامت اجتماعي را در نقاط مختلف شهري داشته باشند. 
مکان يابي پیاده راه ها بايد طوري صورت گیرد که از مناطق تاريخي 
موجود در محلّه ها عبور کند تا عاوه بر آزادسازي دسترسي سواره 
به آن ها باعث جذب شــهروندان به اين مناطق و احیاي آن ها شود. 
پیــاده راه کامل فضايي اســت کــه براي تمامــي مخاطباني که از 
آن اســتفاده می کنند، چــه از لحاظ کّمي و چــه از لحاظ کیفي 
فضايــي را به وجود آورد که به صورت خــودآگاه يا ناخودآگاه به 
آن ها احســاس آرامش دست داده و فراغت را در جزء جرء زندگي 
روزمــره آنان وارد نمايد. پیاده راه ها بايد بــه مهم ترين عملکردهاي 
درون محلّه اي از قبیل فضاهاي آموزشي و فرهنگي دسترسي داشته 
باشــند تا در روان بخشي ترافیک محلّه ها کارآمد باشند. پیاده راه ها 
بايد از ســطح تجاري مناســب برخوردار بوده تا عــاوه بر جذب 
مخاطب به درون خود بتواند مايحتاج روزانه ساکنان محلّه را تأمین 
کند. اين رابطه بین پیاده راه و فضاي تجاري بايد رابطه ای دوســويه 

باشد و نه الحاقي.
در پايان رهیافت ها و راه کارهــای حاصل از اين پژوهش که در 
جهت بهبود کیفیّت پیاده مداری در خیابان فردوســی است، ارائه 

می شود:
1. تبديل خیابان فردوســی به محور تاريخی-گردشگری کامًا 
پیــاده، با برچیدن معابر ســواره يا حداقل محدود کردن ســواره به 

وسايل نقلیة عمومی مانند منوريل، تراموا، اتوبوس،
2. ايجاد تنــوّع در کاربری های اراضی اطراف خیابان، با اولويّت 

کاربری های فرهنگی، گردشگری و تفريحی،
3. حفــظ، احیا و مرمّت تمامی ابنیه تاريخی و نماد های شــهر 
اسامی اطراف محور و دادن کاربری های فرهنگی و گردشگری به 

آن ها در جهت احیای هويّت تاريخی و اسامی خیابان،
4. حفــظ و احیای منظر و ســیمای تاريخی جــدارة خیابان و 

بازسازی بخش های تخريب شده،
5. کیفیّت بخشــی به محل تقاطع نمکی بــا محوريّت خیابان 

فردوسی احیای شکل تاريخی،
6. احیای تعاون و مشارکت در بین ذی نفعان و استفاده کنندگان 
خیابــان بــرای تقويب وجــه فرهنگــی از طريــق تأمیــن امنیّت 

استفاده کنندگان،
7. حفــظ و نگهداری و کیفیّت بخشــی بیش تر به نشــانه های 

شهری برای ايجاد خوانايی در خیابان و خاطره انگیز کردن آن،
8. کنترل فرم، نما و سیمای بناهای عمومی در ساخت و سازهای 

حاشیة خیابان در جهت حفظ سیما و منظر تاريخی آن.
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