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 چکیده
های  را در موفقیت طرح  ابعاد پنهان آن، کوشد در پی بازتعریف مقیاس انسانی این مقاله می

مؤثر  های تاریخی با تعریف معیارهای شهری در بافت های تقویت طرح، شهری بکاود. هدف

 46شمسی منطقه  4839های مرمتی شهری اجراشده دهه  طرح، رو موفقیت است. ازهمین

کارگیری  کمی با به-است. روش کیفی  شده  عنوان مورد مطالعه در نظرگرفته  تهران به

  بندی  رتبه، ها در مرحله انتخاب طرح« تکنیک دلفی»، در مرحله بازتعریف« کدگذاری مفاهیم»

است. پس از تفسیر کیفی مفهوم « مشاهدات»سپس تأیید با « سلسله مراتبی تحلیل»از طریق 

های منتخب با سایر معیارها و موفقیت کلی هر طرح  میزان رعایت آن در طرح، مقیاس انسانی

ترین معیارهای موفقیت  است. نتایج حاکی است که گرچه مقیاس انسانی از مهم شده  سنجیده

، که ابعاد فراکالبدی همچون مشارکت ز آن شده درحالیفهم کالبدی ا، است ولی بیشتر

پذیری و هویت در این مفهوم مستتر است. مقیاس انسانی تأثیر متناسب و همسویی با کل  پیاده

عنوان حد مشترک و تام در  توان از آن به معیارهای سنجش موفقیت یک طرح دارد؛ یعنی می

قبول از  نمایانگر نسبتی قابل، سانی در هر طرحبرد. سهم رعایت مقیاس ان فضاهای موفق شهر نام

های ارزشمند تاریخی از  کل معیارهای موفقیت طرح است. با شرایط نسبی یکسان در بافت

نقش مشارکت مردمی یعنی مؤلفه فراکالبدی در موفقیت ، میان معیارهای درونی مقیاس انسانی

 باالترین است.
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 مقدمه

های جدید اولویت داشتن  یکی از دالیل برتری شهرهای ارزشمند کهن در مقایسه با توسعه

صورت یک معیار مؤثر در کنار  بوده است. امروزه نیز، این مفهوم به« مقیاس انسانی»مفهوم 

 ,LPAC  ) شود های شهری جهان تأکید و مطرح می ر معیارها در ارزیابی موفقیت طرحسای

1993; Tibbalds, 1990) ،(، 4830(، )تیبالدز، 4808(، )سیف الدینی، 4803، )یاراحمدی

(Vischer & Marcus, 1986) با وجود تأکید بر سهم و وزن باالی این مفهوم در ادبیات .

مشخص  ها ان، نسبت آن با سایر معیارها در موفقیت طرحطراحی شهری در جهان و ایر

های شهری اجراشده طی چهل سال اخیر، گونه  ترین طرح نیست. در تهران، از موفق

 ها ها و میدان های پیاده راه های تاریخی و در قالب پروژه ویژه در بافت فضاهای باز شهری به

)جایزه ملی  تبیین شده است ینانسا شده که یکی از دالیل آن رعایت مقیاس شناسایی

( 4800، )رضایی، (4801( )ثقفی و همکاران، 4808های بازآفرینی شهری،  بهترین تجربه

تواند میزان  ها می پس اگر چنین باشد، بررسی سهم این معیار مهم و پرداخت به آن در طرح

در تهران های شهری اجراشده  موفقیت را افزایش دهد. از همین رو، در این پژوهش، طرح

(، با خرد جمعی 46( در بافت تاریخی تهران )منطقه 4809تا  4839طی یک دهه )

ها، برتر بودن نسبی  شده است. از دالیل انتخاب بافت و طرح خبرگان جهت برسی گزینش

های تهران، ضرورت تداوم و سنجش متغیر اصلی در عین کنترل نسبی  در کل طرح

 اریخی و پیاده راه بودن بوده است.متغیرهایی مثل گونه طرح، زمینه ت

های فرامکانی و  و ابعاد مکانی وکالبدی خود، جنبه ها این مفهوم در کنار همه مؤلفه

فراکالبدی کارآیی نیز دارد که به دلیل نامشهود بودن نباید نادیده بماند. قبل از دوران 

ابعاد »متکی بود.  «اولویت پیاده»صنعت و ماشینی شدن، شرایط آسایش و راحتی انسان بر 

دهی  گرفت. سازمان شکل می یو یاساس یازهاین متناسب بافضاها، انسانی و « و اندازه

فضاهای شهری، حتی بدون شهرداری یا نهاد متمرکز مدرن، با محوریت مردم، خودجوش و 

دهی در  پذیری و مشارکت مبتنی بر مشارکت همگانی بود؛ بنابراین ابعاد، تناسبات، پیاده

های مقیاس انسانی بوده است )حبیبی،  های شهری به طور درونی بازتاب جنبه طرح

(؛ 4808، الف(، )کاشانی جو، 4806(، )رضایی، 4803(، )یاراحمدی، 4831(، )پاکزاد، 4839

تر دیده شده است.  اما از میان این مفاهیم، ابعاد کالبدی در مقیاس انسانی، محوری

اجرایی یا فراکالبدی همچون -های مدیریتی ل جنبههای فرامکانی مث که مؤلفه درحالی

مشارکت در آفرینش فضا، از مفاهیم ذاتی مقیاس انسانی در شهرهای اصیل بوده که قابلیت 

 ها کمتر است. مشاهده آن
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های طراحی براساس  از دوران مدرن در بسیاری از شهرهای جهان و ایران، اولویت

ر عابران پیاده پیشی گرفت. تناسبات و ارگونومی، بینی جدید تغییر کرد. حق سواره ب جهان

ها بیشتر از باال به پایین و به  ای یا ماشینی و تبدیل به مقیاسی کالن شد. مدیریت کارخانه

دور از مشارکت مردم صورت گرفت. سلطه تدریجی حرکت سواره بر فضاها و معابر شهری، 

ی انسان پیاده دور ساخت. ساخت شهر ها و نیازها ریزی و طراحی شهری را از مقیاس برنامه

که زندگی شهری  باره درانداخته شد. درحالی های از پیش تهیه کالن و یک براساس طرح

رسد که شهر در خدمت انسان و نه در خدمت اتومبیل  زمانی به شکوفایی و اوج خود می

ال در گیری و طراحی شهر سهیم بوده و از حق به شهر و حضور فع باشد و مردم در شکل

یکی از  فضا بهره برند. آگاهی از نیاز و فرهنگ مردم و طراحی فضا با در نظر گرفتن آن

، 4803(، )یاراحمدی، 4830ترین شروط موفقیت فضاهای شهری است )تیبالدز،  مهم

« شهر خوب»شده برای  (؛ بنابراین در میان معیارهای مطرح4804(، )معینی، 66ص

شده است. پس الزم است تا در  از زوایای مختلف مطرح بازگشت به مفهوم مقیاس انسانی

صورت یک مفهوم با معیارهای معین  های شهری به مقیاس انسانی به تعریف و ارزیابی طرح

های بهسازی و نوسازی با توجه به ابعاد  نگریست و آن را تنها به تک معیار فرونکاهید. طرح

های شهری  مقایسه با سایر برنامهتاریخی ذاتی خود از جایگاه و اهمیت بسزایی در 

های شهری معاصر و سهم هریک  برخوردارند. با تدوین اهمیت معیارهای موفقیت طرح

های  ها در کشورمان کمک کرد بلکه معرفی طرح توان به موفقیت بیشتر این طرح تنها می نه

 سازد. ها را فراهم می موفق اجراشده در پایتخت زمینه گسترش آن

معیارهای مقیاس انسانی از منظر مؤلفه مکانی در ابعادکالبدی  در این پژوهش

پذیری(، پنداشتی )حس مکان( و از منظر فرامکانی در  )تناسبات و اندازه(، رفتاری )پیاده

های موفق اجراشده  اجرایی )مشارکت مردمی( تشخیص داده شده است. طرح -مدیریتیبعد 

اده از روش دلفی از دید متخصصان تراز اول تهران با استف 46شمسی در منطقه  39در دهه 

بندی شده و میزان  ها با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی رتبه است. موفقیت طرح انتخاب شده

های برتر به نسبت سایر معیارها سنجیده شده است. در  رعایت مقیاس انسانی در طرح

شده، سپس  فیمبانی نظری و مدل مفهومی معر ،نخست بر اساس پیشینه پژوهش ،ادامه

گیری انجام  ها ارائه و در خاتمه تحلیل و نتیجه شناسی پژوهش توضیح داده و یافته روش

 شود. می

 

 مبانی نظری
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عنوان  اسالمی به -خصوص در شهرسازی دوره ایرانی از دیرباز به« مقیاس انسانی»گرچه 

نی مورد غفلت ارزشی یکتا رواج داشته، ولی در دوره مدرن با توان تولیدات انبوه ماشی

شده در  عنوان ارزشی اصلی و گم ویژه از دوران پسامدرن این مفهوم به قرارگرفته و به

 ,Tibbalds)(، 4802(، )بیکن، 4808شده است )مونینگر،  شهرسازی و معماری معرفی

1990) ،(Jacobs & Appleyard, 1987) ،(Gehl, 1987) ،(، 4838، )عباس زادگان

عینی « های فرآورده»معرفی در نگاه اندیشمندان گاهی با تأکید بر  (. اینب، 4806)رضایی، 

شده که چندان مشهود  طراحی مطرح« فرآیندی»های  و مشهود شهر بوده و گاهی در الیه

بندی  توان آرای ایشان را در دو بخش مشهود و نا مشهود دسته نیست. براین اساس می

 نمود.

 های مشهود مقیاس انسانیالف( فرآورده

در ترین درک از مقیاس انسانی رعایت تناسب، اندازه و ابعاد مشهود کالبدی است.  ابتدایی

تناسب، ابعاد و اندازه فضا )باز، بسته، پر و خالی( و در  بعد کالبدی، مقیاس انسانی بیشتر به

ای معنا شده است. اندازه و پیکربندی عناصر  های بصری، فضایی، ریخت شناسانه و زمینه جنبه

های انسان  های انسانی همچنین فعالیت ای باشد که با اندازه نسبت گونه زیکی باید بهفی

هماهنگ باشد. طراحی در مقیاس انسانی در نظر گرفتن رابطه بین محیط فیزیکی 

 ها و ابعاد انسانی است ها و غیره( نسبت به اندازه ها، خیابان ها، درختان، پارکینگ )ساختمان

(Ardalan, 1973)(، 4808یف الدینی، ، )سLPAC, 1993) (Southworth, 1989; مقیاس .

 کند. این مقایسه برای در نماها و فضاهای شهری به همخوانی میان اجزا شکل شهر کمک می

شود. درواقع، قد ناظر در فهم مقیاس، اساس  ناظر در مسیر خیابان و یا میان میدان حاصل می

ضا با پیکر انسان ارتباط مطلوب داشته باشد گفته شود. بدین ترتیب اگر اندازه ف واقع می

شده قرار  عنوان معیاری واقعی برای محیط ساخته شود فضا مقیاس انسانی دارد و انسان به می

 (.03 :4802گیرد )توسلی،  می

یکی از اصول هنر معماری و شهرسازی ایران بوده که به رعایت تناسب « واری مردم»

سازی معنا  های انسان و توجه به نیازهای او در کنار ساختمان اممیان اجزای ساختمان با اند

عنوان اشکال هندسی کامل در  شده است. در شهر سنتی ایرانی، تناسبات بدن انسان به

هایی  (. مقیاس مبلمان، کف سازی، سطوح، مکان62 :4832شد )پیرنیا،  راحی محسوب میط

گیری دارد  آبنماها در شهرسازی نقش چشمبرای توقف عابر پیاده، نورپردازی، فضای سبز، 

(. این رابطه در تعیین خصوصیت یک فضای خارجی و برداشت 62 :4808)سیف الدینی، 
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شود. تأثیر بصری فضا بر ناظر از نظر محصور  بصری ناظر از آن فضا عاملی قوی محسوب می

برای رسیدن به  بودن و یا داشتن مقیاس انسانی با زاویه دید چشمان انسان ارتباط دارد.

نماییم. هر  شده را از نظر بصری از هم تفکیک می ای از فضاهای طراحی مقیاس انسانی رشته

تنهایی باید نه خیلی بزرگ باشد که تماس بصری با اطراف ضعیف شود و نه خیلی  فضا به

ای و علمی به مباحث  طور حرفه (. از اولین کسانی که به26 :4833کوچک )توسلی، 

توان به  اند، می اری و مقیاس انسانی با تأکید بر اولویت پیاده به سواره پرداختهمد انسان

توان  اشاره نمود. مامفورد را می 8و لوییس مامفورد 6، چرمایف4اندیشمندانی همچون رگن

حس مکان  و پردازانی دانست که در نیمه اول قرن بیستم، بر ایجاد امنیت جزو اولین نظریه

بنابراین مقیاس انسانی در ابعاد ؛ سانی در فضاهای شهری توجه نمودعنوان مقیاس ان به

رفتاری نیز مؤثر و قابل تفسیر است. از نظر شهابی نژاد مقیاس انسانی در فضاهای شهری 

« محصوریت فضا»، «وجود تناسبات بین ابعاد فضا و ابعاد انسان»در منابع متعدد سه ویژگی 

داشته است )شهابی نژاد و همکاران، « فضا توجه به جزئیات و حضور مردم در»و 

های  ( که دو جنبه اول به ابعاد و تناسبات کالبدی فضا و جنبه دوم به جنبه48 :4808

رفتاری معطوف است. جنبه اخیر تفسیر دیگری نیز دربرداشته است؛ یعنی در  -کالبدی

ره نیز شده است. مثالً پذیری و اولویت پیاده به سوا های رفتاری گاهی تأکید بر پیاده ویژگی

عنوان عنصر اصلی طراحی شهری، المکان  غلبه فلکه بر فضای میدان، عدم تصور عابرپیاده به

هایی است که متخصصان شهری  شدن فضاهای شهری به دلیل سلطه اتومبیل از جمله گله

 اند پذیری شهرها را موجب افزایش حس مکان در شهرها دانسته کرده و حتی افزایش پیاده

 ، الف(.4806( و )رضایی، 4809(، )رفیعیان و همکاران، 4832)پاکزاد، 

 ب( فرآیندهای نامشهود مقیاس انسانی

های مکان مثل جنبه  فهم مقیاس انسانی در جنبه کالبدی و به معنای اندازه به سایر جنبه

چنین  «ادراک فضا»ارتباط نیست. توسلی در ارتباط این معیار با  بی« رفتاری»و « ادراکی»

 نویسد: می

رود.  اگر فضا خیلی وسیع و بزرگ باشد، ارتباط با پیرامون از دست می"
در این حالت ممکن است احساس ترس از فضای باز به انسان دست دهد. در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Speiregen 

2. Serge Ivan Chermayeff 

3. Lewis Mumford 
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،  ی)توسل "شود. مقابل، در فضای کوچک امکان ترس از فضاهای بسته ایجاد می
 (.03، ص  4802

بیات طراحی شهری دنبال شده است. فضاهای باشکوه و ادراک فضایی و مقیاس آن در اد

کنند  شوند و فضا را از مقیاس انسانی خارج می عظیم باعث ایجاد حس حقارت در انسان می

(Carmona et al, 2003 استفاده از مقیاس انسانی در ساخت عناصر منجر به ایجاد )

راد در فضا بیش از آنکه تحت ای مناسب میان آن عنصر و انسان گردیده و درنتیجه اف رابطه

(. عدم 46سلطه و مغلوب محیط باشند، احساس راحتی بیشتری خواهند نمود )گلکار، ص 

کنندگان موجب بحران ادراک فرد از  های استفاده انطباق ابعاد عملکردی با نیازها و انگیزش

 :4804 شود )میرحیدر و رضازاده، محیط و تضاد الگوهای رفتاری فرد با محیط شهری می

 (.4804(، )پاکزاد و بزرگ، 32

لویئس مامفورد که منتقد تسلط فناوری و به دنبال تعادل میان شهر با طبیعت است، 

دهد. ساالنه  ونقل مدرن را به دلیل تک نگری فناوری موردانتقاد قرار می های حمل شبکه

انعی برای سایر م یشخص یخودروهاهزاران نفر از افراد قربانی تصادفات رانندگی هستند و 

 یمسیرهاشوند.  ونقل عمومی می روی، دوچرخه و حمل ونقلی مانند پیاده های حمل روش

 شود فضای زیادی را گرفته و این برای مردم و مقیاس انسانی تهدید محسوب میسواره 

(Mumford, 1934; 1961)های بزرگ  . ولی اگر شهری حتی بدون اتومبیل و بدون مقیاس

« مقیاس انسانی»دوراز حضور فعال و مشارکت همگانی، شایسته صفت  به در نظر آید آیا

خواهد شد؟ این فرآیندی است که در تعریف مقیاس انسانی باید لحاظ شود. حتی در دهه 

و همکاران که با طرح در کپنهاگ عمالً موجب ارتقای جایگاه پیاده در شهر  4یان گل 4009

چیزی فراتر از پیاده مداری و درنهایت حس مکان  شدند پیروزی آنان در مقیاس انسانی به

های فرامکانی و  و کسی به موضوع (Gehl, 1987)(، 180 :4832تعبیر نشد )پاکزاد، 

گرایی بیش از  که استقبال اهالی و مردم ها اشاره نکرد. درحالی مشارکت در موفقیت آن

های کوچک  در خیابان که مردم فقط فرآورده در فرآیند و مراحل طراحی تجلی یافت. این

تنهایی به معنای موفقیت نیست. با چه انگیزه و احساس به مکانی در  پیاده تردد کنند به

آورند؟ یا از سر ناچاری  حساب می حال گذرند؟ آیا در فضا مشارکت و تعامل دارند؟ آن را به

 به اصولی در 8در کتاب شهرسازی شهروندگرا 4006در سال  6حضور دارند؟ تیبالدز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. John Gehl 

2. Francis Tibbalds 

3. Making people-friendly towns:Improving the Public Environment in Towns and Cities 
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کند. هرچند شهروندگرایی در عنوان ایده او  شهرهای سنتی ازجمله مقیاس انسانی اشاره می

در جنس ندیده و جدا  بارز است ولی او هم مقیاس انسانی شهر سنتی را با شهروندگرایی هم

بنابراین نوآوری این پژوهش در آشکارسازی ابعاد پنهان مفهوم مقیاس  .نظر گرفته است

 انسانی است.

ه درباره مواردی مثل مشارکت مردم در امور شهری و حضور آنان در معیارهای گرچ

(، )لطیفی و 4800(، )اوست هویی زن، 4831طراحی صحبت به میان آمده است )چپ من، 

پژوهشی به طور مستقیم به  ( اماRezaei, 2020)(، 4800(، )رضایی، 4806گوهرپور، 

یریت و اجرا نپرداخته است. پیام برنارد جستجوی مقیاس انسانی در فرآیند طراحی، مد

های سنتی در نگاه مشارکتی یا فرآیند  در معماری بدون معماری، موفقیت طرح 4رودفسکی

 از پایین به باال توسط ساکنان طی روزگار است که اصیل و ماندگار شده است

(Roudavski, 2009)ند های سنتی که مملو از فرآی های سکونتگاه . در مقابل نمونه

ریزی وکالتی  کند تا در دوره مدرن با برنامه تالش می 6مشارکتی خودجوش است، دیویداف

گوش  8. اکرمن(Davidoff, 1965) طور تصنعی قدرت ببخشد به مردم در ساخت شهر به

داند. چنانکه اپلیارد چندگرایی را  ندادن به مردم در طراحی را خودخواهانه و غیرانسانی می

-20، ص 4808شمرد )رضایی،  یارهای الزم موفقیت دوره پسامدرن میدر شهرسازی از مع

ها همگی زمزمه مقیاس انسانی در سطح همگانی، گروهی و جمعی است. دستاورد  (. این24

عنوان معیاری  تازگی دارد که مقیاس انسانی بازتعریف شده و بهاز آن جهت مقاله پیش رو 

ده است. همچنین کمتر پژوهشی بوده که ش در تناسب و قیاس با سایر معیارها بررسی

های  اجرایی تبیین کند و در نمونه -مکانی و مدیریتی -مقیاس انسانی را در ابعاد کالبدی

 عملی بکاود.

 تدوین مدل تحلیلی

ها و در قالب مدلی  های مرور شده درباره مقیاس انسانی در کنار سایر ویژگی ارائه ویژگی

های مکانی در  میسر است. یکی از مشهورترین مدلهای موجود  مفهومی براساس مدل

دوران پسامدرن توسط کانتر و پانتر در سه بعد کالبد، پنداشت و رفتار ترسیم شده است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2. Paul Davidoff 
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توان در بعد رفتاری جنبه  کرمونا این سه بعد را به هشت جنبه تفکیک کرده است. می

 جنبه رساند )شکل یک(.های او افزود و مدل را به نه  گزینشی را از یان گل به جنبه
 

 
 

های سه گانه جان پانتر و دیویدکانتر، هشت گانه کرمونا و نه گانه با اضافه  مدل .1شکل 

 شدن عامل گل

پیشنهاد داد. چارچوب نظری  توان مدل مفهومی این پژوهش را طبق نمودار یک بنابراین می

لفه مکانی و فرامکانی، چهار ای در دو مؤ و مدل مفهومی این پژوهش با پیشنهاد نظام خوشه

اجرایی در ده جنبه و چندین معیار حاصل شد -بعد کالبدی، رفتاری، پنداشتی و مدیریتی

 و کارمونا قابل تطبیق و تأیید است. 4های کانتر و پانتر که با مدل

 
 مدل مفهومی پژوهش: پیوند ابعاد مقیاس انسانی با سایر جنبه و معیارها. 2شکل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های ای و نظام شهرسازی در پروژهاجرایی با توجه به مباحث رویه -بعد مدیریتی

نظران و مدیران شهری )مرحله اکتشاف  شهر تهران طی مصاحبه با صاحب 46منطقه 

ها، با اصالحاتی  روش( به چارچوب پیشنهادی افزوده شده است. شاخه دوم یعنی جنبه

های  سازی در ایران به مؤلفهمیکنندگان پژوهش و در جهت بو برگرفته از نظریات مشارکت

ای، بصری، دریافتی، اجتماعی، کارکردی و بوم شناسانه، فضایی، ریخت شناسانه، زمینه

طورکلی واجد جامعیت الزم جهت پوشش  بندی شد. چارچوب پیشنهادی به گزینشی طبقه

 ای کثیراالضالع و پیچیده طراحی شهری بوده و قادر استدادن به وجوه مختلف پدیده

داده و تبیین  طیف وسیعی از معیارهای گوناگون را با توجه به اهداف پژوهش در خود جای

 (.4نمایند )جدول 

 ها به مقیاس انسانی مراتب معیارهای موفقیت و وابستگی آن چارچوب نظری: سلسله .1جدول 

 معیار جنبه بعد مؤلفه
معیارمحوری و 

وابسته به 
 مقیاس انسان

 متون اصلی

 مکانی

 دکالب

بوم 
 شناسانه

 پاکیزگی

حفاظت از اکوسیستم و 
 طراحی هماهنگ با طبیعت

لحاظ پیوندهای بومی 
ابعاد و تناسبات  ای منطقه

 فیزیکی
 گوناگونی فضایی

تناسبات و 
 های کارآمد اندازه

کیفیت 
توانمندسازی 

محیط با 
های  ویژگی

 کالبدی

(Lynch, 1981) 

(Bentley, 1985) 

(Coleman, 1987) 

(Violich, 1983) 

(Gehl, 1987) 

(LPAC, 1993) 

 فضایی
 گوناگونی فضایی

 پذیری انعطاف

ریخت 
 شناسانه

 های کارآمد تناسبات و اندازه

توجه به مورفولوژی بافت و 
 یکپارچگی ساختار

 ای زمینه

کیفیت توانمند سازی محیط 
 های کالبدی با ویژگی

های  مطلوبیت گذر برای گروه
 پذیر آسیب

 بصری
 تنوع دید

عطف به دید و مناظر محلی و 
 راهبردی

  پنداشتی
 دریافتی

 خوانایی و هویت

 معنا، حس مکان و رنگ تعلق

های معمارانه  توجه به ارزش
 محیط

 حس مکان
معنا و توجه به 

های  ارزش
 معمارانه محیط

(Alen Jakob & 
donald 

Appleyard, 1987) 
(Goodey, 1993) 
(DETR, CABE, 

2000) 
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 معیار جنبه بعد مؤلفه
معیارمحوری و 

وابسته به 
 مقیاس انسان

 متون اصلی

 رفتاری مکانی

 اجتماعی
 ایمنی

 کنش مردم با هم
 پیاده پذیری

پیاده مداری و 
اولویت پیاده به 

 سواره
نفوذپذیری و 

 دسترسی
سازی حرکت  آرام

سواره و روانی 
 ترافیک

گسترش 
ونقل  حمل

همگانی و 
سهولت 

 دسترسی به آن

(Alen Jakob & 

donald 
Appleyard, 1987) 

(Francis Tibbalds, 

1988-1990) 

(Gehl, 1987) 
(LPAC, 1993) 

 کارکردی

 اختالط کاربری و فعالیت

پیاده مداری و اولویت پیاده 
 به سواره

 نفوذپذیری و دسترسی

سازی حرکت سواره و  آرام
 روانی ترافیک

ونقل همگانی و  گسترش حمل
 سهولت دسترسی به آن

 شمولی همه گزینشی

فرا 
 مکانی

-مدیریتی
 اجرایی

 مشارکتی
موکراسی و مشارکت د

 شهروندان

 مشارکت مردم
دموکراسی و 

 حضور شهروندان

(Roudavski, 

2009) 

(Nelessen, 1994) 
(Hunter, 1994) 

 شناسی روش

این پژوهش با استفاده از روش کدگذاری تحلیلی، تکنیک دلفی و فرآیند تحلیل 

ورت که ابتدا با های کیفی و کمی پیش رفت. به این ص مراتبی با تلفیقی از داده سلسه

ای، مرور و کدگذاری ادبیات و پیشینه مرتبط صورت  کتابخانه-گیری از منابع اسنادی  بهره

ها از میان نظریات اندیشمندان و  تطبیقی اهم معیارها و شاخص -گرفت و با روش تحلیلی

مفهومی   گیری مدل نظران و همچنین تجارب جهانی و ایرانی مختلف جهت شکل صاحب

بندی و سلسله  ها با مضامین مؤلفه، بعد، جنبه و معیار با خوشه ستخراج شد. کدگذاریاولیه ا

تدریج در ابعاد  مرتبه در متون اصلی ادامه یافت. در میان کدها، مفهوم مقیاس انسانی به

بیشتر کالبدی )مفاهیمی مثل ابعاد، تناسبات، ارگونومی( و کمتر کالبدی )مثل حضور و 

کت( شناسایی و برای تکمیل و تدقیق مدل مفهومی با استفاده از روش اولویت پیاده، مشار

 دلفی اقدام به مصاحبه و نظرسنجی از اندیشمندان حوزه شهرسازی شد.
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 مشارکت کنندگان یها یژگی: و2جدول 

 سمت عرصه فعالیت ردیف
 تعداد

 )نفر(
 تخصص

سابقه 

 فعالیت

ارتباط با 

 پژوهش

 دانشگاه 4

 هیات علمی

 ددانشگاه آزا

 

1 

دکتری معماری 

تخصص  –نفر(  6)

در بهسازی بافت 

 فرسوده

 دکتری شهرسازی

 

 بیش از

 سال 69

مشارکت در 

 پنل معماری،

مرمت شهری، 

طراحی و 

ریزی  برنامه

 شهری

هیات علمی 

 دانشگاه سراسری
8 

دکتری معماری 

 منظر

دکتری طراحی 

 شهری

 بیش از

 سال 41

مشارکت در 

پنل معماری و 

 طراحی شهری

6 

شهرداری، 

وزارت خانه و 

مراکز 

تحقیقاتی 

 وابسته

معاونت محترم 

 شهرداری

 تهران 46منطقه 

 دکتری شهرسازی 4

بیش از 

یک دوره 

 در سمت

مشارکت در 

پنل مدیریت 

 شهری

عضو کمیسیون 

شهرسازی شورای 

 شهر

6 
 کارشناسی

 ارشد معماری

بیش از 

یک دوره 

 در سمت

مشارکت در 

پنل مدیریت و 

 مرمت شهری

معاون وزیر محترم 

 راه و شهرسازی

مدیرعامل شرکت 

عمران و بهسازی 

 شهری

6 

 –دکتری معماری 

تخصص در مرمت 

 شهری

یک دوره 

 در سمت

بیش از 

سال  69

 تجربه

مشارکت در 

پنل مدیریت 

شهری و مرمت 

 شهری

رئیس گروه 

مطالعاتی 

ریزی و  برنامه

 طراحی شهری

هیات علمی مرکز 

تحقیقات راه، 

 و شهرسازی مسکن

6 
 دکتری معماری

 و ارشد شهرسازی

بیش از 

سال  89

 سابقه

چندین 

دوره در 

 سمت

شارکت در پنل 

مدیریت شهری 

 و معماری

8 

شرکت 

مهندسین 

مشاور معماری 

 و شهرسازی

مدیر طراحی 

شهری در شرکت 

مهندسین مشاور 

معماری و 

4 

کارشناس ارشد 

 –طراحی شهری 

تخصص در 

 اهطراحی پیاده ر

 41باالی 

 سال

مشارکت در 

پنل طراحی 

 شهری
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 سمت عرصه فعالیت ردیف
 تعداد

 )نفر(
 تخصص

سابقه 

 فعالیت

ارتباط با 

 پژوهش

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 
 

 

شرکت 

مهندسین 

مشاور معماری 

 و شهرسازی

  شهرسازی

مدیرعامل شرکت 

مهندسین مشاور 

معماری و 

 شهرسازی

6 

دکتری شهرسازی 

تخصص در  –

دهی سامان

فضاهای شهری 

 تهران

 69باالی 

 سال

مشارکت در 

پنل مرمت و 

 طراحی شهری

مدیره  رئیس هیات

مهندسین مشاور 

معماری و 

 شهرسازی

4 

دکتری شهرسازی 

تخصص در  –

 تهران شناسی

 69باالی 

 سال

مشارکت در 

پنل مرمت 

 شهری

مدیرعامل شرکت 

مهندسین مشاور 

معماری و 

 شهرسازی

6 

کارشناس ارشد 

معماری با گرایش 

 فضاهای باز شهری

 41باالی 

 سال

مشارکت در 

پنل معماری و 

 مدیریت شهری

برای اجرای روش دلفی، افراد برگزیده از اساتید هیات علمی دانشگاه، مدیران شهری دارای 

باالترین مقام سازمانی با سوابق کاری بیش از بیست سال، مهندسان مشاور تراز اول با 

های مرتبط با پژوهش دعوت شدند. در هر چهار پنل تخصصی مرمت  سابقه اجرایی در نمونه

ی، طراحی شهری و معماری پنج نفر مشارکت را پذیرفتند. خبرگان شهری، مدیریت شهر

های بهسازی و نوسازی شهری تهران  کننده همگی دارای سوابق باال و مرتبط با پروژه شرکت

های  های نظارتی طرح های منتخب شامل متولیان، مجریان یا دستگاه بودند. سازمان

نفر  69گیری هدفمند بوده که  س نمونهاجراشده بودند. روش انتخاب این خبرگان بر اسا

ها طبق جدول دو شرکت  طور کامل تا انتهای دور پرسش نفر به 42مصاحبه را پذیرفته و 

 .4داشتند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفر )متغیر( تا انتها مشارکت داشتند.  8ت کردند. سایر پنل ها از پنل تخصصی اول و دوم همگی در هر سه دور شرک. 4

 های ترافیک و جامعه شناسی شهری در میان متخصصین وجود داشته است. همچنین گرایش



 

 

 

 
 

 
 

 49 انیملککیرانيا؛يیرضا.؛..در«یانساناسیمق»سهممفهوم
 

 کنندگان خبره در دورهای دلفی مشارکت .3جدول 

های باز با بارش ذهنی )توفان فکر( مخاطب مواجه شد و  در دور نخست )اکتشاف(، پرسش

معیارها با های مرمت شهری به دست آمد. مقایسه این  فهرستی از معیارهای موفقیت طرح

مدل مفهومی اولیه جهت رسیدن به اشباع ادامه یافت. همچنین در این دور لیست 

)ده مورد( در اختیار خبره  4809تا  4839از سال  46های مرمت شهری منطقه  پروژه

جهت انتخاب پروژه برتر با ذکر معیار برتری )ترجیحات خبره( قرار گرفت. در تحلیل 

فهومی پژوهش بازبینی و تکمیل همچنین چهار پروژه در منطقه های این دور، مدل م یافته

تهران برای مراحل بعدی پژوهش گلچین شد. لزوم افزودن مؤلفه فرامکانی و بعد  46

 (.4مراتب مدل، یکی از نتایج این دور بود )جدول  اجرایی در سلسله-مدیریتی

ل تکمیلی حاصله از های بسته تداوم یافت. مد در دور دوم، سنجش هر معیار با پرسش

های منتخب دور  دور اول بر اساس وابستگی معیارها به مفهوم مقیاس انسانی به همراه پروژه

بندی موردسنجش قرار گرفت؛ بنابراین در این دور یعنی دور سنجش،  پیش، با هدف رتبه

 بندی، سازگاری منطقی و وابستگی مفهوم مقیاس انسانی در چهار بعد جهت افزون بر رتبه

و  4بررسی میزان توافق خبرگان در کنار هر پروژه به شور گذاشته شد )ستون پنجم جدول 

های منتخب از تکنیک فرآیند  بندی پروژه روابط آن(. جهت دقت در امتیازدهی و رتبه

های مشابه،  پوشانی معیارها در قالب خوشه . با هم6استفاده شد 4مراتبی تحلیل سلسه

های حاصل از نظرسنجی  آوری و تحلیل داده ی تدوین و با جمعها و معیارهای نهای شاخص

 وزن هریک از معیارها تعیین شد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. AHP 

 1تا  4به دلیل تعدد معیارها و دورهای پرسش در این مرحله جهت نمره دهی و سنجش معیارها از مقیاس لیکرت با طیف . 6

 .روژه استفاده شددر هر پ

 گروه تخصصی ردیف
 کننده )نفر( تعداد مشارکت

 )قضاوت( دور سوم )سنجش( دوردوم )اکتشاف( دور اول

 1 1 1 مرمت شهری 4

 1 1 1 مدیریت شهری 6

 8 8 1 ریزی شهری طراحی و برنامه 8

 8 8 1 معماری 1

 42 42 69 جمع )نفر(
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های تخصصی درباره  سرانجام در دور قضاوت )دور سوم( توافق یا مخالفت گروه

های منتخب و نسبت کل معیارها با هر  های مقیاس انسانی، پروژه ها، ابعاد و جنبه مؤلفه

ر نهایی )قضاوت( اجماع با بیش از هفتاد درصد توافق در وابستگی پروژه بررسی شد. در دو

معیارها به سه بعد مکانی مقیاس انسانی )پنداشتی، رفتاری و کالبدی( و بعد فرامکانی آن 

 اجرایی( در هر چهار پروژه حاصل شد.-)مدیریتی

 مورد مطالعاتی

فضاهای باز شهری  های شهری اجراشده در تهران معاصر گرایش به گونه در میان طرح

بیشتر شده  4839های تاریخی از اواسط دهه  سازی و میدان در بافت خصوص پیاده راه به

های مرکزی، تاریخی، فرسوده، خودرو )غیررسمی( در  است. ولی توجه به توانمندسازی بافت

 ترین نیازهای تهران و های درمانی بهداشتی از مهم های مسکن اجتماعی، پردیس کنار پروژه

)ثقفی  (4808های بازافرینی شهری،  )جایزه ملی بهترین تجربه شده است بینی کشور پیش

(. پس جهت کاربرد بیشتر، مطالعات موردی برای 4800(، )رضایی، 4801اصل و همکاران، 

های اجراشده موفق در بافت تاریخی مرکزی تهران  این پژوهش، آگاهانه از میان پروژه

ها  که کنترل متغیرها با تاریخی و پیاده راه بودن زمینه آنشده است. ضمن این انتخاب

صورت گرفت. از همین رو چهار پروژه زیر طی دورهای دلفی با اجماع نظرات کارشناسان و 

های مرمتی تهران از میان ده پروژه جامعه آماری یعنی  متخصصان تراز اول مسلط به پروژه

تهران  46در منطقه  4809تا  4839دهه  های مرمتی اجراشده طی های دارای طرح پروژه

 نشان داده شده است. 1عنوان نمونه انتخاب شد. موقعیت قرارگیری هر یک در جدول  به

 «و بهسازی محور تاریخی گذر مرویدهی سامان»الف(

 «آباد و بهسازی میدان حسندهی سامان»ب( 

 «و بهسازی خیابان صف )سپهساالر(دهی سامان»پ( 

 «4خرداد 41و بهسازی خیابان  دهیسامان»ت( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هایی مثل خیابان الله زار، ناصرخسرو و باب همایون  های قدیم این خیابان بوذرجمهر و خیابان جباخانه بوده است. پروژه نام. 4

 اند. های غیر تاریخی در پژوهشی کالن و جداگانه برسی شده شوند همراه سایر طرح که پیاده راههای مراکز تاریخی محسوب می
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 ها موقعیت قرارگیری پروژه .4جدول 

 موقعیت روی نقشه 1تصاویر هاویژگی هاپروژه

 کوچه مروی

از مراکز و فضاهای مهم تاریخی 

های  آمیختگی فعالیت-شهر

آموزشی، مذهبی، تجاری و 

 مسکونی با یکدیگر

)محله عودالجان، مابین خیابان 
   منار(ناصرخسرو و خیابان پا

میدان 

 آباد حسن

های اواخر  ترین میدان از شاخص

دوره قاجار و اوایل ورود معماری 

 غربی به تهران

خیابان امام  )تقاطع

خیابان  ( باسپه) خمینی

وحدت  خیابان و حافظ

   ((خیابان شاهپور) اسالمی

 

 11پیاده راه 

 خرداد

 

فضای شهری و حامل بار 

 اقتصادی )تجاری( و اجتماعی

ه گلوبندک )مابین چهاررا

)خیابان خیام( تا خیابان 

   مصطفی خمینی )سیروس(

 

پیاده راه 

صف 

 )سپهساالر(

فعالیت در زمینه تهیه و تولید 

 های زنانه کیف و کفش

)مابین میدان بهارستان و 

چهارراه ظهیراالسالم، خیابان 

 جمهوری تا خیابان مصباح(
  

 ها یافته

پروژه مروی رتبه  6ر این پژوهش و با توجه به نمودار های صورت گرفته د با توجه به تحلیل

دهد پروژه مروی در مقیاس  های صورت گرفته نشان می اول را کسب کرده است. بررسی

نماید  های سایرین نیز این امر را تأیید می انسانی نیز رتبه اول را دارد. مشاهدات و پژوهش

باوجوداینکه کوچه مروی به نسبت (. 4832(، )فدایی نژاد، 4833)عمرانی و منوچهری، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توسط نویسنده دوم عکاسی شده و منبع همگی از آرشیو ایشان است.تصاویر  4.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%BE%D9%87_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B1
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شود ولی به دلیل  مراتب شبکۀ شهری محسوب می ها محور فرعی در سلسله سایر نمونه

عملکرد عمومی و رفتارهای اجتماعی از مراکز و فضاهای مهم تاریخی شهر تهران به شمار 

سانی به رود. در اینجا ابعاد، تناسبات، پیاده پذیری و مشارکت یعنی مفهوم مقیاس ان می

آمده همچنین  دست ها نیز برتر است. حتی اگر از نمره دهی کمی به نسبت سایر نمونه

نظر شود، این چهار رکن در این  ها صرف مکانی )بعد پنداشتی( نمونه -های تاریخی ویژگی

بررسی هستند: از نظر ابعاد، گذر مروی  ها به لحاظ کیفی قابل گذر در مقایسه با سایر نمونه

جز حسن آباد  ها به الر نزدیک به هم هستند. مدل پیاده پذیری مروی با سایر نمونهو سپهسا

ها مروی از مشارکت مردمی نسبی بیشتری  مشابهت دارد. ولی در مقایسه با سایر پروژه

 .4برخوردار بوده است

 
 ها بر اساس معیارهای کل و بر اساس مقیاس انسانی بندی نهایی پروژه اولویت .3شکل 

آمده در بعد رفتاری گذر مروی، معیارهای اختالط کاربری، کنش  دست ق امتیازهای بهمطاب

مردم با هم، اولویت پیاده به سواره، نفوذپذیری و دسترسی بیشترین تأثیر را در موفقیت 

دهد که بعد رفتاری به نسبت سایر ابعاد  اند. مدل مفهومی این پژوهش نیز نشان می داشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طراحی در این پروژه با اجرا و نظارت بخش خصوصی و مشارکت کسبه با بیش از سیصد مغازه صورت پذیرفته است . 4

 (.4833)عمرانی، منوچهری، 
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سته بیشتری به مقیاس انسانی است؛ بنابراین وزن و تأثیر بیشتر مقیاس دارای معیارهای واب

انسانی مربوط به این بعد است. اختالف آشکار امتیاز در بعد رفتاری به نسبت دو بعد دیگر 

 )کالبدی و پنداشتی( نیز در هر سه نمونه گواه این مطلب است.

 
 نها بر اساس ابعاد کیفیت مکا بندی پروژه رتبه .4شکل 

دهد.  ها و سهم مقیاس انسانی را تنها در بعد کالبدی نشان می بندی پروژه رتبه 1شکل

شود تغییرات خط شکسته )مقیاس انسانی( با تغییرات نمودار  طور که مشاهده می همان

هماهنگ است. این هماهنگی نشانگر ارتباط همسو و متناسب میان مقیاس انسانی و 

ابعاد کالبدی مقیاس انسانی در کوچه مروی به  4ی است.ها در بعد کالبد موفقیت پروژه

که زمانی محور اصلی « باریک»(. این گذر 8ها بیشتر است )تصاویر جدول  نسبت سایر نمونه

محله اودالجان، یکی از محالت پنجگانه تهران قدیم در زمان باروی اول صفوی بوده از 

رسد.  ناصرخسرو به خیابان پامنار می العماره و منشعب از خیابان روبروی عمارت بلند شمس

طول و عرض خیابان مروی کمتر از خیابان پانزده خرداد و سپهساالر ولی تنوع فضایی و 

 تر است. بصری آن بیشتر است؛ بنابراین تناسبات آن کوچک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 این همسویی در سایر ابعاد به همین وضع است.. 4
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 ها بر اساس سهم مقیاس انسانی در بعد کالبدی بندی پروژه رتبه .1شکل 

آمده و در رتبه دوم قرار  دست ده خرداد و سپهساالر یکسان بهوضعیت کالبدی خیابان پانز

شود؛ زیرا با تنوع فضایی نسبی یکسان،  دارند. تحلیل این یکسانی با مشاهدات تأیید می

طول و عرض خیابان سپهساالر کمتر از پانزده خرداد است. ولی تناسبات نسبی آن )با توجه 

ا کل خیابان سپهساالر یکی است. گرچه سپهساالر به طول محدوده پیاده در پانزده خرداد( ب

غربی -جنوبی و دارای شیب بیشتر است ولی طول آن نصف محور شرقی-محوری شمالی

پیاده پانزده خرداد بوده بنابراین شیب و جهت پیامدی بر نمودار نداشته است. هر دو خیابان 

های مختلف در حواشی آن  تفاعسو شاهد بناهای با حداکثر تراکم و ار از دوران پهلوی به این

بوده است. خیابان سپهساالر بین میدان بهارستان و چهارراه ظهیراالسالم و در خیابان 

جمهوری به علت خانه و باغ میرزاحسین خان سپهساالر در آن به خیابان پشت باغ 

سپهساالر معروف است که یک محور تجاری قوی در مقیاس شهری و حتی کشوری است. 

اه ساختن کل خیابان سپهساالر که بین میدان بهارستان و چهارراه ظهیراالسالم و پیاده ر

عنوان اولین تجربه پیاده  ماهه به در خیابان جمهوری قرار دارد بعد از یک طرح آزمایشی یک

تر نموده است  سازی در تهران، تناسبات کالبدی آن را نیز برای عابرین مناسب راه

، 4801(، )لک و آقامالیی، 33 :4830نجبر و رئیس اسماعیلی، (، )ر11 :4831)دستجردی، 

سازی تنها در بخشی از خیابان پانزده خرداد حدفاصل خیام  (. همین الگوی پیاده راه4801

های  )چهارراه گلوبندک( تا مصطفی خمینی )سیروس( صورت گرفته است. باوجودی که نام

گر رایج نیست ولی ابعاد پنداشتی، قدیم خیابان پانزده خرداد به نسبت سه نمونه دی

های معمارانه در  تاریخی مثل حس مکان و توجه به هویت یا ارزش-های دریافت ذهنی جنبه
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صورت  این خیابان باالترین امتیاز را نصیب خود کرده است. این بعد تاریخی در فضا به

نیان و محمدپور شود که در مطالعات مشابه نیز قابل مشاهده است )امی فرازمانی ادراک می

 (.4801زرندی، 

 
 ها بر اساس معیارهای بعد پنداشتی بندی پروژه رتبه .6شکل 

توان آن را محور افقی  ترین محور افقی تهران است که می این خیابان اصلی و اصیل

بررسی در این خیابان هر پنج محله تهران  . محدوده مورد4مختصات تهران فرض کرد

شده، از جنوب مجاور  خیابان از انتهای محله سنگلج در شرق شروعطهماسبی را دربر دارد: 

های اصلی بازار بزرگ تهران و ملحقات آن مثل مسجد  میدان تهران، راسته محله بازار )سبزه

بزرگ امام( است. در شمال آن، محله ارگ )ناصرخسرو، عمارت کاخ گلستان، کاخ 

میدان( در  بان به محله سیروس )چالهشده و در ادامه خیا دادگستری( و اودالجان واقع

رسد که سرانجام به دروازه دوالب از چهار دروازه اصلی حصار طهماسبی  جنوب آن می

 شود. منتهی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Expanding walkability in Tehran’s historic downtown (Case :نده اول با عنوانرجوع شود به مقاله نویس. 4

Study: Streets leading to the Imam Khomeini Square (Maidan-e Tup-khana))   دردست چاپ در

 International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning  مجله
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راه مروی رتبه اول را از لحاظ موفقیت و برآورد معیارها و هدف پژوهش کسب  پیاده

ه سپهساالر و نهایتاً میدان خرداد، پیاده را 41نموده است. سپس به ترتیب رتبه، پیاده راه 

های آماری تکمیل و تأییدکننده مشاهدات و در  بندیگیرند. این رتبه آباد قرار میحسن

های منتخب از نظر نوع مداخله )مرمتی(،  های کیفی است. چراکه نمونه راستای برداشت

هستند. تقریب یکسان  راه(، موقعیت قرارگیری در فضاهای تاریخی، به جنس پروژه )پیاده

البته نمونه باالترین رتبه )پیاده راه مروی( بیشترین میزان مشارکت نسبی مردمی را در 

ها  مقیاس انسانی داشته است. از نظر وجه کالبدی و ادراکی، مقیاس انسانی همه نمونه

وضیعت نسبتاً مشابه دارد. طبیعی است که جملگی در بافت ارزشمند تاریخی قرار داشته و 

های معمارانه محیط و حس کلی مکان انتظار  فیات ادراکی همچون ارزشبه لحاظ کی

ترین رتبه  رسد؛ اما در بعد رفتاری نمونه پایین ها نیز طبیعی به نظر می یکسان بودن آن

ها متفاوت است. چراکه به دلیل عبور بیشتر  آباد( در مقایسه با سایر نمونه )میدان حسن

پذیری، ایمنی،  نمونه کمترین حس هویت مکان، پیادهسواره و وجود پارکینگ عمومی این 

شرقی  های قدیمی بخش جنوب دسترسی و کنش مردمی را داشته است. تخریب ساختمان

جای آن لطمه اساسی به هویت  ای به شیشه میدان )سینما میهن(، ساخت بنا با نمای تمام

آمده در کل ابعاد مدل  دست مکانی و مقیاس انسانی زده است. طوری که کمترین امتیاز به

 مفهومی این پژوهش نصیب بعد پنداشتی این میدان شده است.

ترین  آباد با بناها و گنبدهای کاله فرنگی از شاخص با این همه، میدان حسن

های  ای از میدان های اواخر دوره قاجار و اوایل ورود معماری غربی به تهران و نمونه میدان

های ساخته  اقتباس از نماهای پاالدین و برخی از نمونهشده است که طرح آن با  طراحی

، ص 4806طراحی و ساخته شده است )قبادیان و رضایی،  4848شده در ایتالیا در سال 

های وارده سنگفرش و گذر سواره شمالی و جنوبی  های این میدان، خیابان ( در طرح408

طرفه از  صورت یک سپه( بهممنوع و خیابان حافظ زیرگذر شده است. ولی خیابان امام )

آباد با دو ورودی  شرق به غرب همچنان تردد سواره را حفظ کرده است. ایستگاه مترو حسن

ترتیب تردد  این کند. به عنوان زیرگذر پیاده نیز عمل می در شمال و جنوب میدان به

ین )مهندس خودروها از سطح میدان کم شده تا آرامش و امنیت بیشتری در میدان پدیدآید

 .(4802مشاور معماری و شهرسازی آمود، 

توان گفت سهم  های برتر هستند. ولی می هر چهار پروژه از نگاه خبرگان، پروژه

های  موفقیت بیشتر گذر مروی با حس تاریخی فرازمانی ناشی از بناهای ارزشمند دوره

 شده توسط حاج محمدحسین خان مروی، مدرسه مختلف )ازجمله مدرسه علمیه تأسیس
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فخریه، سرای مظفریان، مسجد آقا محمود حکیم( در عامل نامشهود دیگری فرای کالبد و 

های عینی در فرآیند مکان است: مشارکت مردمی که مقیاس انسانی را فراتر از فرآورده

 پروژه همراه داشته است.

های موردبررسی پیاده راه  های صورت گرفته نشانگر این است که از میان طرح بررسی

های پژوهش کسب کرده که از نظر مقیاس  وی درمجموع معیارها رتبه اول را در تحلیلمر

ها نیز در تناسب و همبستگی  انسانی نیز رتبه اول را گرفته است. میزان موفقیت سایر طرح

کامل با میزان مقیاس انسانی بوده یعنی هر طرح شهری که مقیاس انسانی بیشتری داشته 

های منتخب با در نظر گرفتن  ه است. ولی مقیاس انسانی در طرحتر نیز بود در کل موفق

های عیان مکانی )کالبدی و رفتاری( مدیون فرآیندهای نهان و های مشهود و فرآورده جنبه

 فرامکانی همچون مشارکت مردمی است که ذات پنهان مفهوم مقیاس انسانی است.

 گیری نتیجه

ویژه  های شهری به رل را در موفقیت طرحرعایت مقیاس انسانی بیشترین تأثیر و کنت

های ارزشمند تاریخی دارد. منظور از رعایت این مقیاس فراتر از توجه  های مرمتی بافت طرح

مکانی و عینی است. آشکارسازی ابعاد پنهان این مفهوم یعنی -اندازه و تناسبات کالبدی به

شارکت مردمی، پیاده پذیری و ابعاد فرامکانی، فراکالبدی و فرازمانی با بهبود فرآیند م

 های نهفته در مکان فراهم خواهد شد. هویت

بهبود تناسبات کالبدی، توجهات فراکالبدی همچون افزایش پیاده پذیری و 

سازی  های پیاده راه های جاودان و فرازمان در فضاهای شهری مثل پروژه آشکارسازی میراث

درنتیجه موفقیت مکان سازی شده  در بافت مرکزی تهران، سبب بهبود مقیاس انسانی

ها با مشارکت مردمی به اوج و کمال خواهد رسید  است. ولی مقیاس انسانی در این مداخله

های تاریخی شهرهای  اجرایی و فرای مکان و کالبد دارد. در مداخله بافت-که جنبه مدیریتی

ات، پیاده پذیری، زمان تناسب های تاریخی است، داشتن معیارهای هم ما که سرشار از ارزش

های  های مکانی )جنبه زمانی مؤلفه مشارکت مردمی شرط الزم موفقیت است. از این هم

شود. از لحاظ  کالبدی، رفتاری و پنداشتی( و فرامکانی )مدیریتی( مقیاس انسانی حاصل می

های  جنبه رفتاری، مدلی موفقیت بیشتر دارد که پیاده پذیری را افزایش داده و فعالیت

های شهری، بیشترین وابستگی را به  وع را بیامیزد. جنبه کالبدی در الگوی برتر طرحمتن

 پذیر دارد. رعایت ابعاد و تناسبات انسانی و توانمندسازی محیط برای اقشار آسیب
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افزایش پیاده پذیری لزوماً به معنای پیاده راه ساختن مطلق مسیر و حذف سواره 

مل کلیه ترددها با تأکید بر پیاده و سرعت آرام سواره نیست. بلکه طراحی خیابان کامل شا

های مرکزی تاریخی گسترش یابد. پیاده پذیری به  عنوان گزینه مناسب در بافت تواند به می

صورت پیاده در فضای معابر  معنی افزایش قابلیت امکان حضور مناسب همه اقشار مردم به

طور متصل  ور، مالقات، قرار، لذت و زندگی بهمنظور خرید، عب شهر و استفاده دلپذیر از آن به

و منسجم ذات مفهوم مقیاس انسانی است. تعمیم این مفهوم در کل بافت شهر تهران 

ویژه در بافت متمرکز ارزشمند تاریخی آن باعث افزایش کیفیت محیط و احساس مناسب  به

 از جسم )کالبد(، جان )رفتار( و ادراک )تجسم( مکان خواهد شد.

پذیری، مشارکت  مترادف تناسبات فضایی، پیاده« مقیاس انسانی»رباز مفهوم از دی

مردمی و دریافت حس مکان بوده و نباید در ادبیات شهرسازی تفسیرهای ذهنی از این 

مکانی یعنی بعد کالبدی مؤلفه مکانی آن مدنظر قرار گرفته -مفهوم، تنها تناسبات فضایی

های  های فرامکانی همچنین ابعاد فراکالبدی و جنبه که این مفهوم در مؤلفه شود. درحالی

اجرایی، با معیارهایی مثل مشارکت مردمی جاری و ساری است؛ بنابراین در -مدیریتی

سنجش موفقیت یک طرح شهری سهم معیارهای وابسته به مقیاس انسانی باالست؛ یعنی 

 برخی از معیارهای دیگر موفقیت به آن وابسته است.

های فراکالبدی مقیاس انسانی نیاز به تبیین بیشتر داشته و حتی فهم  معیار و جنبه

های  ابعاد کالبدی آن نیز در ارتباط باهم و در انسجام ابعاد فراکالبدی معنا دارد. جنبه

ای، بصری مقیاس انسانی در مفاهیمی مانند ابعاد، تناسبات، اندازه فضایی،  فضایی، زمینه

اجتماعی آن نیز شامل مواردی مانند مردم -های رفتاری پیکربندی قابل درک است و جنبه

پذیری و اولویت پیاده است. بعد ادراکی مقیاس انسانی در  واری، حضور مردم در فضا، پیاده

حس مکان، هویت، ایمنی و راحتی تفسیر شده است؛ اما مقیاس انسانی در بعد فراکالبدی 

معنای مشارکت همگانی است. در فضاها ها به  های مدیریت و اجرای فضاها و طرح در جنبه

طور نسبی رعایت شده  ها به های معاصر که ابعاد کالبدی مقیاس انسانی در آن و طرح

توان گفت که علت موفقیت بیشتر مدیون وجه فراکالبدی و فرامکانی آن یعنی مشارکت  می

توانند  میونقل گوناگون  نسبی مردمی است. فضاهای شهری با ابعاد مختلف و وسایل حمل

مفهوم مقیاس انسانی خود را با حضور فعال و مشارکت مردم حفظ کنند؛ اما حتی با داشتن 

ابعاد انسانی و حذف اتومبیل، فضای شهر بدون حضور فعال، تعامل سرزنده و مشارکت مردم 

معنای مقیاس انسانی کامل نخواهد داشت. مشارکت مردم و پیاده پذیری از مفاهیم ذاتی 

است که بررسی بیشتر آن در ادبیات طراحی شهری الزم « مقیاس انسانی»در  ولی نهان
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ها و فضاهای شهری محسوب  است. مقیاس انسانی حد مشترک و تام در موفقیت طرح

ویژه وجه فراکالبدی مقیاس  های بیشتری در وجوه مختلف به شود. الزم است تا پژوهش می

ها از منابع نامشهود است.  اری از طرحانسانی صورت گیرد. چراکه دالیل موفقیت بسی

مطالعات تطبیقی بیشتری باید در موفقیت فضاها در دوران مختلف تاریخ بشری از باستان، 

با تأکید به مفهوم مقیاس انسانی صورت گیرد مدرن و دوره معاصر وسطی، رنسانس، 

یاس انسانی های نهان آن بررسی شود. جدا از وابستگی معیارها به مق که جنبه طوری به

های گوناگون  های مختلف در بافت توان سایر معیارها را نیز به شیوه این پژوهش یا شیوه می

 تر مشخص شود. تر و کامل ها و فضاهای شهری دقیق مطالعه کرد تا عیار اصلی موفقیت طرح

های ارزشمند تاریخی ابعاد پنهان فرازمانی، فراکالبدی و  شود در بافت پیشنهاد می

های جانبی دیگری همچون تأثیر حفظ  انی موردپژوهش بیشتر قرار گیرد. پژوهشفرامک

های شهر )که محمول پیشینه و تاریخ محل درنتیجه بخشی از بعد  اسامی تاریخی خیابان

های تقویت وحدت  پنداشتی و فرازمانی مقیاس انسانی هستند( در ادراک شهروندان، شیوه

های تطبیقی در سایر فضاهای شهری تهران و  ایسهها تاریخی پراکنده، مق فضایی بافت

های دیگر در سایر شهرهای تاریخی یا حتی غیر تاریخی در ادامه  های مشابه با روش پژوهش

 الزم است.

 یتشکر و سپاسگزار

گیری میزان  اندازه»»این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی نگارنده مسئول با عنوان 

است « مطالعه موردی مسیرهای منتهی به میدان امام )ره((پذیری معابر شهر تهران ) پیاده

های دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی صورت گرفته است. نگارنده که  که با حمایت

 مجری طرح بوده از آن دانشگاه محترم و همکاران خود صمیمانه قدردان است.
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 منابع
های  های بازآفرینی پیاده راه ابی قابلیتارزی" (.4801امینیان، ناصر و محمدپورزرندی، حسین. )

 ،"خرداد تهران( 41گردشگری از منظر توسعه پایدار شهری )مطالعه موردی: خیابان 

 .4-64: 44، شماره فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری

ریزی و توسعه نواحی  مشارکت شهروندان در طرح" (.4800اوست هویی زن، اندریاس. )

 .10و  13پور، مجله معماری و شهرسازی، شماره  ترجمه: ناصر برک ،"شهری

ترجمه: فرزانه طاهری، تهران: مرکز مطالعات و  طراحی شهرها، (.4802بیکن، ادموند. )

 تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

تهران: وزارت مسکن و  مبانی نظری و فرایند طراحی شهری، (.4831پاکزاد، جهانشاه. )

 شهرسازی.

جلد دوم، تهران: شرکت عمران  ها در شهرسازی، سیر اندیشه (.4832)پاکزاد، جهانشاه. 

 شهرهای جدید، چاپ اول.

تهران:  شناسی محیط برای طراحان، الفبای روان (.4804پاکزاد، جهانشاه و بزرگ، حمیده. )

 نشر آرمانشهر.

تهران: نشر سروش دانش، چاپ  سبک شناسی معماری ایرانی، (.4832پیرنیا، کریم. )

 دهم.دواز

تهران: مرکز مطالعات و  قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری، (.4802توسلی، محمود. )

 تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

حی شهری: هنر نوکردن ساختار شهر همراه با چهار نمونه طرا (.4833توسلی، محمود. )

 تهران: محمود توسلی. موردی،

های همگانی در شهرها  ندگرا ارتقای عرصهشهرسازی شهرو (.4830تیبالدز، فرانسیس. )

 ترجمه: محمد احمدی، اصفهان: نشر خاک. های شهری، و محیط

پذیری  ارزیابی میزان تحقق" (.4801تقفی اصل، آرش؛ زبردست، اسفندیار و ماجدی، حمید. )

، "های اجراشده در تهران های طراحی شهری در ایران: نمونه موردی: پروژه پروژه

 .400-431: 40، شماره شهر ی و شهرسازی آرماننشریه معمار

های  جستار کیفیت در تجربه (.4808های بازآفرینی شهری، ) جایزه ملی بهترین تجربه

های  جایزه ملی بهترین تجربه -بازآفرینی شهری در چارچوب اندیشه ایرانشهر
 درباره رویداد. بازآفرینی شهری،
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ساخت، ترجمه:  ها در محیط انسان کانآفرینش محالت و م (.4831چپ من، دیوید. )
 تهران: دانشگاه تهران. شهرزاد فریادی و منوچهر طبیبیان،

 .18-14: 0، هنرهای زیبا، شماره "مسیر پیاده گردشگری" (.4839حبیبی، سید محسن. )

نامه  پایان ،راه سازی خیابان باغ سپهساالر پیاده (.4831دستجردی، معصومه سادات. )

 ، دانشگاه شهید بهشتی تهران.رشته طراحی شهریکارشناسی ارشد 

سازی در بهبود حس  پذیری )نقش پیاده راه های پیاده سنجه" (.4806رضایی، محمود. )

 .41-61: 1شماره  هنرهای زیبا، ،"مکان(

گستر شهرسازی اسالمی )بازنمودی از  های جاوید و جهان ارزش" (.الف 4806رضایی، محمود. )

، افیای انسانیهای جغر پژوهش ،"ی و فرا زمانی شهر اسالمی(های فرا کالبد نگرش

 .420-409: 8شماره 

ها در فرایند  ها و پنداره آنالوطیقای طراحی، یازنگری انگاره (.4808رضایی، محمود. )
تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، چاپ  طراحی فرم و فضای معاصر،

 اول.

ها )مرور سه دهه و نیم  موفقیت طرح "فرا معیار درونی"دم: مر" (.4800رضایی، محمود. )

 شهر، معماری و شهرسازی آرمان ،"شمسی( 4829های شهری تهران از دهه  طرح

 .614-616: 84شماره 

های شهری جمهوری اسالمی ایران  سیر پیشرفت و گرایش طرح" (.4800رضایی، محمود. )

ریزی توسعه  فصلنامه برنامه ،"(4801تا  4829های اجرا شده تهران از  )پروژه
 .81-22: 1شماره ای،  شهری و منطقه

سنجی ارتقای  امکان" (.4809رفیعیان، مجتبی؛ صدیقی، اسفندیار و پورمحمدی، مرضیه. )

سازی محورهای شهری موردمطالعه: محور خیابان ارم  کیفیت محیط از طریق پیاده راه

 44:12شماره  ای، شهری و منطقههای  مطالعات و پژوهش ،"بخش مرکزی شهر قم

-14. 

های شهری در  سنجش کیفیت پیاده راه" (.4830رنجبر، احسان و رئیس اسماعیلی، فاطمه. )

 .38-08: 16، شماره معماری و شهرسازی -نشریه هنرهای زیبا ، "ایران

، تهران: هنر معماری های انسانی طراحی شهری در مقیاس (.4808سیف الدینی، فرانک. )

 .قرن
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مقیاس انسانی در میدان " (.4808نژاد، علی؛ قلعه نوعی، محمود و مظفر، فرهنگ. ) شهابی

، شماره دوفصلنامه علمی و پژوهشی مرمت و معماری ایران، "جهان اصفهان نقش

3 :43-4. 

 ،"نگرش نهضت معماری مدرن شهری به فضاهای شهری" (.4838زادگان، مصطفی. ) عباس
 .80-11: 20، شماره ها اریسازمان شهرد –ها شهرداری

هفت  ،"و بهسازی گذر مرویدهی سامان" (.4833عمرانی، مرتضی و منوچهری، محمدرضا. )

 .28-13: 63و  60شماره  شهر،

 نشریه هنرهای زیبا، ،"بهسازی، نوسازی و بازسازی گذر مروی" (.4832نژاد، سمیه. ) فدایی

 .24-04: 86شماره 

نخستین میدان مدرن شهر تهران بررسی " (.4806. )قبادیان، وحید و رضایی، محمود

های  پژوهش ،"های کهن تهران تا دورۀ مدرن دگردیسی تاریخی ـ فضایی میدان

 .400-402 :1شماره  جغرافیای انسانی،

تهران:  های کارکردی، ها از مبانی طراحی تا ویژگی پیاده راه (.4808کاشانی جو، خشایار. )

 آذرخش.

تهران: موسسه علم  شهر انسانی، ترجمه: علی غفاری و لیال غفاری، (.4806گل، یان. )

 معمار رویال.

 ، مهندسان مشاور نقش پیراوش.نامه طراحی شهری اصطالح تا(. )بی گلکار، کورش.

تاالر شهر، فضایی مطلوب در افزایش میزان " (.4806لطیفی، غالمرضا و گوهرپور، حامد. )

 .431-699: 88شماره  مدیریت شهری، ،"مشارکت شهروندان

های شهری با رویکرد ارتقا  عرصه پیاده راهدهی سامان" (.4801لک، آزاده و آقامالیی، ریحانه. )

، شماره فصلنامه آمایش محیط ،"کیفیت محیطی نمونه موردی: محور پیاده راه صف

19 :09-20. 

 ، تهران: آذرخش.شهرهای پیاده مدار (.4804معینی، سید مهدی. )

ترجمه: شهرزاد مهدوی، مجله آبادی،  ،"سامان بخشیدن به شهر" (.4008مایکل. ) مونینگر،

 .48، شماره 4808

آباد و  طراحی شهری میدان حسن تا(. . )بیمهندسین مشاور معماری و شهرسازی آمود
 کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران.محدوده مؤثر آن، 
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آهن مشهد با تکیه بر اصول  راحی میدان راهط" (.4804میرحیدر، سارا و رضازاده، راضیه. )

پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی  -نشریه علمی  ،"ادراک محیط

 .31-03: 1شماره  ایران،

، تهران: شرکت پردازش و گرا سوی شهرسازی انسان به (.4803یاراحمدی، محمود. )

 ریزی شهری، چاپ اول. برنامه
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