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هاي  هاي کوچک: بافت کیفیت فضایی در طراحی بافت سکونتگاه
  روستایی

 ** پور سرتیپی محسن ، * پور امیررضا سرتیپی  


  21/01/1397                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  23/08/1397                         اله:                                                                                                                         تاریخ پذیرش مق

  چکیده  
اي است که  لهئیشینه تاریخی مسهاي با پ در کشور محیط زندگی خصوصاً يها و ضرورت حفاظت و احیا فرسودگی کالبدي سکونتگاه

هاي جامع و  بوده است. برخورداري ایران از تمدن و تاریخ کهن باعث شده تا یکی از اهداف مهم طرح مسئوالن امر همواره مورد توجه
در کشور توجه به هاي کوچک  ها باشد. با توجه به تعداد زیاد و توزیع فضایی و جغرافیایی سکونتگاه ها، بهسازي بافت آن هادي سکونتگاه

  ریزان، طراحان و متولیان موضوع بوده است.  ها همواره از اهداف برنامه نحوه طراحی و توسعه آن
،  گذرد ها می دهه از تجربه طراحی و بهسازي محیط آن 4هاي کوچک کشور ما روستایی هستند و اکنون که حدود  اکثر سکونتگاه تقریباً

تجارب انجام  تکیه بر . این مقاله با ها کمک نماید تواند به بهبود محتوا و اجراي آن ه و اجرا شده میملی در محتوا و بررسی آنچه تهیأت
 "کیفیت"و "فضا"در این فرایند یعنی  مانده شده و مرور اسناد و مباحث نظري طراحی شهري و معماري سعی در نشان دادن نقش مغفول

  . داردآن در شکل دادن به بافت در طراحی و اجرا 
آن  يفضا و توجه به ارتقا ،ها را ها و ایجاد شادابی و سر زندگی در آن مقاله پیش روي راه حل بهبود سکونت و زندگی در این سکونتگاه

  شود. پیشنهاد می هایی  هایی که در این بافت وجود دارد راه حل و متناسب با ویژگی  نماید می تبییندر روند طراحی و اجرا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .، طراحی محیط کالبدي، مقیاس انسانی ، بافت سکونتگاه ، کیفیت فضایی فضا، کالبد کلمات کلیدي:
  

 Amirsrtp@gmail.com .، ایران، تهرانکارشناسی معماري دانشگاه هنردانشجوي  *
 . استاد معماري دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهید بهشتی **
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  مقدمه   
هـاي   سـکونتگاه  کالبـد  بررسی و مرورپیشینه توجه به

دهد برنامه پنجم توسـعه اجتمـاعی و    روستایی نشان می
ــی کشــور (  )  ســازماندهی اقتصــادي  57 – 52فرهنگ

عمرانـی بـا    حوزه 6200از طریق ایجاد  کالبدي روستاها 
  میلیون نفر 10هزار روستا و جمعیتی بالغ بر  14پوشش 

هـاي   هدف خود قرار داده بـود. (ارزیـابی تهیـه طـرح     را
ــتایی،  ــادي روس ــد در  1378ه ــق ش ــه موف ــن برنام   ) ای

حوزه عمرانی بـه مرحلـه اجـرا گذاشـته شـود امـا        400
و مشــکالت ناشــی از   دلیــل کمبــود اعتبــارات مــالی بــه

تشکیالتی همه اهـداف محقـق نشـد. از     -ساختار اداري
تجارب برنامه پنجم  تکیه برکارهاي دیگري که بعدها با 

انجام شد مطالعات گروه مهندسـین مشـاور سـتیران در    
ریـزي و سـاماندهی    بود کـه بـا نگـاه برنامـه     1355سال 

هـاي   هاي چندگانـه از حـوزه   بندي فضایی به ایجاد شبکه
. ایجـاد   پرداخت روستایی و توسعه شهرهاي کوچک می

پـیش بینـی    )58 –63هـا در برنامـه ششـم (    این شـبکه 
هـاي هـادي    (ارزیـابی تهیـه طـرح    نشـد اجرا   گردید اما

نگـاه بـه روسـتاها     1358پس از سال  .)1378روستایی، 
نیافتـه   زدایی از مناطق توسعه به محرومیت ءعمدتاً با اتکا

 هـاي ابتـدایی دنبـال    در سـال  و با شتاب بسیار خصوصاً
که تعداد بسیار زیادي از روستاها به شـبکه   طوري هشده ب

هـا   برق متصـل شـدند و در شـمار قابـل تـوجهی از آن     
ــر ــاخت زی ــدمات   س ــرق، آب و راه و خ ــد ب ــایی مانن ه

  مخابراتی ایجاد شد. 
هاي هادي روستایی در همین راسـتا و از ابتـداي    طرح

 1397آغاز گردید. از آن تـاریخ تـا شـهریور     1358سال 
در  هـادي بـراي روسـتاها تهیـه و     طـرح   37182ود حد

هـاي پـیش بینـی     روستا تمام یا بخشی از پـروژه  17417
(بنیـاد مسـکن انقـالب     شده به مرحله اجرا رسیده اسـت 

   .)1397اسالمی، مرداد 

هـاي   طی چند سال اخیر ارزیابی تهیه و اجـراي طـرح  
هاي مختلف قرار گرفته، اما هیچیـک   هادي مورد بررسی

ها از منظر نقش مکـان و کیفیـت فضـایی     ن بررسیاز ای
انجام نشده است. نگارندگان بـراین باورنـد در صـورت    
روشن شدن نقش و اهمیـت کیفیـت فضـایی مکـان در     

ها  روستاها و لحاظ نمودن آن در طراحی و اجراي پروژه
تواند  هاي کوچک می کیفیت محیط زندگی در سکونتگاه

مبحث پیش روي تالش  قابل توجهی پیدا نماید. يارتقا
دارد با مرور ارزیـابی مباحـث نظـري و آنچـه در عمـل      

رویکرد مناسب پیش روي طراحان، متولیـان  ،  انجام شده
  . نمایدو مجریان را تبیین 

  

هاي انجام شـده در خصـوص تهیـه و     بررسیارزیابی  
دهد اصالح شبکه معابر  هاي هادي نشان می اجراي طرح

سـازي جهـت تـردد اتومبیـل      که عمدتاً با هدف مناسب
  ها است. انجام شده نخستین اولویت این طرح

بـا تخریـب      و اجرا کـه معمـوالً   این بخش از کار تهیه
عالوه بـر اینکـه    وبافت و عقب نشینی بناها همراه بوده 

 است، گـاه بـه رو    اي کار سخت، طاقت فرسا و پر هزینه
کـه  ضمن اینلین منجر شده است.  وئویی مردم و مسر در

آن بـا   ارتبـاط  هـا را دگرگـون و    در عمل سیماي سکونتگاه
هویت گذشته تـاریخی و همـاهنگی بـا محـیط اطـراف را      

. در )2و  1(تصـاویر شـماره   دستخوش تغییـر نمـوده است  
ــابر  ــار اصــالح شــبکه مع ــل،    کن ــردد اتومبی ــا ت متناســب ب

مانند ایجـاد زمـین بـازي کودکـان و در       هاي کوچک طرح
بـراي روسـتاهایی کـه در معـرض سـیل      مواردي سیل بند 

نیـز اجـرا    ی از روستاهاها در تعداد کم مانند این بوده اند و 
طراحـی و تعـریض     شده است. اما همانگونه که بیـان شـد  

  ها بوده است. معابر اصلی روستا مهمترین دستاورد آن
دهـد آنچـه تـاکنون بـراي تهیـه و       ها نشان مـی  بررسی

موجـب  یی انجام شـده  هاي شهري و روستا اجراي طرح
روســتایی بــه اراضــی بــاغی و زراعــی   گســترش بافــت
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بیانگر نوعی زیسـت بـوم سـتیزي و از بـین     گردیده که 
رفتن یا کوچـک شـدن سـطح اکولـوژیکی  بسـیاري از      

هـا و   ، حاکمیـت اسـتانداردهاي شـهري در آن    هـا  روستا
فقدان تصویري روشن از آینده روستاي مطلـوب اسـت   

.  بـا چنـین ارزیـابی     )1388،  بیعـی (پژوهشکده موانـع ط 
توان این  هادي روستایی می تهیه و اجراي طرح نسبت به 

هـاي محـیط کالبـدي     موضوع را مطرح نمود که ویژگـی 
مناسب روستایی چیست؟ طراحی در محـیط روسـتایی   

براي طراحی  مناسب روستایی   چگونه باید انجام شود؟
  چه وجوهی باید مورد توجه قرار گیرد؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   محیط کالبدي
از منظر کیفیت زندگی یکی از اهداف اساسی طراحـی  

هاي روستایی ایجاد سرزندگی و شادابی  و بهسازي بافت
در محیط است. مفهوم زنـدگی در روسـتا در برگیرنـده    

هایی اسـت کـه    فضاي اختصاصی زندگی و همه فعالیت

ت بـه  مردم هنگام استفاده از فضاهاي مشترك درون بافـ 
چنین  يپاسخگو پردازند و ضروري است طراحی  آن می
  باشد. هایی  فعالیت

هــدفی بــه مراتــب   ، شــادابی و طــراوت در محــیط  
تر از پرداختن صرف بـه تسـهیل عبـور و مـرور و      اهمیت   با

فراهم آوردن امکـان حرکـت سـواره اسـت. تـأمین چنـین       
اي مستلزم توجه طراحـان و فـراهم نمـودن ایجـاد      خواسته

مکان رابطه مستقیم مردم با یکـدیگر و فضـاي اطرافشـان،    ا
در مقایسه با اولویت دادن به تـأمین فضـاي تـردد اتومبیـل     

ــ   ــه معن ــردي ب ــین رویک ــاذ چن ــه اتخ ــدم ااســت. البت ي ع
هـاي   هاي عملکردي روستا مانند فعالیت پاسخگویی به نیاز

، تولید و معیشت نیست و نیازهاي آسـایش افـراد بایـد     کار
ـ   پاسخ دا  ي ایجـاد امکانـات  اده شود. چنین هـدفی بـه معن

کنند یـا بـه آنجـا     براي افرادي است که در آنجا زندگی می
شوند. با این توضیحات طراحـی در بافـت روسـتا      وارد می

شود که طی آن  فضـاي کالبـدي بـراي     هنر و فنی تلقی می
شـود و   مـی  مـنظم دهنـد   هایی که انجام مـی  مردم و فعالیت

گیرد. محور اصلی این رویکرد توجـه   میهدف اصلی قرار 
هــا در روســتاي محــل  آن کننــده تعیــینبــه مــردم و نقــش 

  .)4و  3(تصاویر شماره شان است زندگی
  

هاي کمی و کیفی اسـت   انسان موجودي جامع با ویژگی
ذهــن طراحــان بایـد متناســب بــا نحــوه درك و   و قاعـدتاً 

بعـاد  شناخت او به طراحی محیط روستا بپردازد. یکـی از ا 
هاي بیولـوژیکی و نحـوه ادراك    مهم شناخت انسان ویژگی

براي این منظور الزم اسـت طراحـان خصوصـیات    . اوست
فیزیکی، بیولوژیکی و نحوه برقراري ارتباط انسان بـا فضـا   

ــق حــواس را   ــدگی اش از طری ــندو محــیط زن . در بشناس
تـوان انتظـار داشـت     صورت چنین شناختی است کـه مـی  

هاي مناسـب بـراي ارتبـاط و     فواصل، لبهمقیاس، تناسبات، 
مالقات، مبلمـان درون بافـت از طریـق طراحـی فضـاهاي      
مناسب راه رفتن و توقف، بـازي و ورزش و آنچـه کـه بـه     

یض معابر براي سهولت تردد اتومبیل و تعر. 2و  1ت 
  .هاي روستاییتخریب بافت
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شـود درطراحـی و اجـرا     کیفیت محـیط منجـر مـی    يارتقا
لحاظ شود. اما قبل از ورود به این مبحث ضـروري اسـت   

  شود.ابتدا تعریفی از فضاي کالبدي ارایه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فضاي کالبدي
اي بسیار عام است که تمام جهان هسـتی را  فضا مقوله

پر و زندگی را احاطه نموده و به محیط حس راحتـی و  
دهـد  هایی که انسان انجـام مـی   بخشد. فعالیتامنیت می

همــین دلیــل عــالوه بــر اینکــه   نیــاز بــه فضــا دارد و بــه
ارتباط  هبرگیـرند ست، درکارهایش داراي جنبه فضایی ا

  . باشد میها بـا یکدیگر و محـیط نیز میـان انسان
هاي هاي متعدد و رشته اي است که در زمینهفضا، واژه

شناسـی، معمـاري و    گوناگون از جملـه فلسـفه، جامعـه   
شـود و مفهـوم آن از    طور وسیع استفاده می شهرسازي به

دد معنـایی  دیرباز مورد توجه اندیشمندان بـوده و از تعـ  
فضـا بـه    هنسبتاً باالیی برخوردار است. تکثر کـاربرد واژ 

هـاي   معنی برداشت یکسان از این مفهوم در تمام زمینـه 
فوق نیست و توافق مطلقـی در مـورد تعریـف فضـا در     

  خورد.  مباحث علمی به چشم نمی
نمایـد  عنوان علم الفضا مطرح می افالطون هندسه را به

اي ین تعریف فضـا را مجموعـه  و ارسطو با کامل کردن ا
ها دانسته که ظرف تمام اشیاء است. وي فضا را  از مکان

دانـد کـه    را جایی خـالی مـی   کند و آنبا ظرف قیاس می
بایستی پیرامون آن بسته باشـد تـا بتوانـد وجـود داشـته      
باشد و در نتیجه براي آن نهایتی وجود دارد. در حقیقت 

  د.  براي ارسطو فضا محتواي یک ظرف بو
هـاي مربـوط بـه فضـا براسـاس هندسـه        بعدها تئوري

طوري که مشخصـه تفکـر یونانیـان     اقلیدسی بیان شد، به
در مورد فضا در تفکرات اقلیدس یـا هندسـه اقلیدسـی    
قابل مشاهده اسـت. فضـاي اقلیدسـی فضـاي یکسـان،      

اي است که در آن برآمدگی یا انحنـایی   همگن و پیوسته
  گیري بود.   وجود نداشت و قابل اندازه

عنـوان   با ظهور دوره رنسانس، فضـاي سـه بعـدي بـه    
تابعی از پرسپکتیو خطی معرفی گردید که باعث تقویت 
برخی از مفاهیم فضایی قرون وسـطی و حـذف برخـی    

گرایـی   دیگر شد. در قـرون هفـدهم و هجـدهم، تجربـه    
وجـود   باروك و رنسانس، مفهوم پویاتري از فضـا را بـه  

  تر بود.   تر و سازماندهی آن مشکلآورد که بسیار پیچیده
دکارت از تأثیرگـذارترین اندیشـمندان قـرن هفـدهم،     

اي در دادن بعد کمی بـه فضا و مکان داشت. نقش عمده
در سیســتم مختصــات راســت گوشــه او، همــه ســطوح 

هـایی از  قسـمت  عنوانارزش یکسانی دارند و اشکال به
ت، فضاي نامتناهی مطرح می شـوند. تـا پـیش از دکـار    

فضا تنها اهمیت و بعد کیفی داشت و مکـان اجسـام بـه    
  شد. کمک اعداد بیـان نمی

عنـوان  سال بعـد از ارسـطو، کانـت فضـا را بـه      1800
اي از درك انسانی و متمایز و مستقل از ماده، مورد جنبه

ایجاد کیفیت فضایی در کنـار شـبکه معـابر و    . 4و  3ت 
  .ها به محلی براي اجتماع و گفتگوي افرادتبدیل آن
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هـاي مطلـق فضـا و زمـان را در      توجه قرار داد. او جنبه
ذهـن انسـان    نظریه نیوتن از مرحله دنیـاي خـارجی تـا   

هـا   گسترش داد و نظریات فلسفی خـود را براسـاس آن  
پایه گذاري کرد. به عقیده کانـت، فضـا و زمـان مسـایل     
مفهومی و شهودي هستند که دقیقاً در ذهن انسـان و در  

هـاي ادراك  ساختار فکـري او جـاي دارنـد و از ارگـان    
  شوند. محسوب می

   

اژه فضا  بـر  هایدگر از فیلسوفان معاصر نیز در تبیین و
 این عقیده است که فضا به معنی جایی اسـت کـه بـراي   

گیري آماده باشد. فضا به چیزي که یک محـدوده و  جاي
تواند تـا  دهد. این تعریف از فضا میافق رهاست، جا می

حدودي با مفهوم مادي فضا و جـایی کـه هنـوز توسـط     
اشیاء فضـایی و مکـانی صـورت تحقـق نیــافته اسـت،       

سیر بررسی معنی فضا نشـان از پیچیـدگی   منطبق باشد. 
تـر از   و بیانگر این است که فضـا پیچیـده    درك آن دارد

مفهوم اقلیدسی خصوصا در طراحی و هنگامی است که 
اندیشیم. معماري و طراحـی محـیط    به تجربه فضایی می
ترین هنرهاي انسانی است و حضور کالبدي از اجتماعی

از زمان خلقت او و فضا کمی و کیفی در زندگی آدمیان 
کـرد  تـا حـال حاضـر     که در غارها زندگی مـی  هنگامی

اي غایب نبوده است. بشـر نیازمنـد فضـایی کمـی     لحظه
است که او را در مقابل تأثیرات محیط محافظت نماید و 
نیازمند کیفیتی از فضاست کـه بـراي او تجربـه فضـایی     
مطلوبی فراهم نماید. ایـن نیـاز کـه برگرفتـه از فطـرت      

سانی است از ابتداي زندگی تا به امروز تغییر چنـدانی  ان
گرفته از چنـین نیـازي اسـت و     نداشته است. معماري بر

تجربه فضایی است که تمـامی ارتباطات بــر مبنـاي آن   
  شوند.  شکل یـافته و سنجیـده می

هـاي  در بیانی دیگر فضاي کالبـدي توصـیف فعالیـت   
ضاست و انسـان  زندگی انسان و هنر به نظم در آوردن ف

تواند قبل از آن که افعال خود را مـنظم کـرده و بـه    نمی

زندگی خود سـازمان دهـد،  فضـا را بـه نظـم در آورد.      
اي مـداوم اسـت کـه    رابطه انسان با فضاي کالبدي رابطه
گیـرد. ایـن رابطـه    می بخش مهمی از زندگی او را در بر

قاشی، تر از رابطه انسان با فضاي هنرهایی مانند نپیچیده
مجسمه سازي و موسیقی است زیرا انسان فضاي خانـه  

کنـد.   و مسکن را هم از درون و هم از بیرون تجربه مـی 
له اصـلی معمـاري،   ئها، هنـوز مسـ   از این رو بعد از قرن

فضا و زندگی و چگونگی ارتباط بین این دو است. امـا  
صورت  شود و بهاین ارتباط از فرمول خاصی نتیجه نمی

پیش تعیین شده وجود ندارد، بلکه بایـد آن را  الگویی از 
  ایجاد نمود. 

  طراحی محیط کالبدي
هاي هادي روستایی با تقلید  سالیان سال است که طرح

ریزي شهري اولویت خود را بر مهیا  هاي برنامه از دیدگاه
نمودن امکان پر شتاب حجم عبور و مرور وسایط نقلیـه  

رین تحـت تـأثیر   قرار داده و طراحان و مجریان و مشـاو 
بعد انسانی را نادیده  ریزي شهري عمالً هاي برنامه نظریه
  .1اند گرفته

نادیده گرفتن انسان و اولویت عبور و مرور اتومبیـل بـر   
هـاي اخیـر    اش  باعث شـده در دهـه   ینیازهاي فیزیولوژیک

هــاي شــهري و روســتایی جهــان  در بســیاري از محــدوده
بـور و مـرور اتومبیـل    تالش شود تا با کاستن از اولویت ع

موقعیت بهتري براي عابران پیـاده و زنـدگی مـردم ایجـاد     
کنند. اکنون کـه طراحـی محـیط کالبـدي روسـتاها مـورد       

بـه    نولین و تقاضاي مردم قرار گرفتـه و پـرداخت  ئتوجه مس
مبــاحثی ماننــد گردشــگري روســتایی کــه عمومــاً بــدنبال 

زم اسـت  ال ،ها و فضاي طبیعی اسـت  برداري از محیط بهره
 اي کـه اساسـاً   فداي مسئله تا فضاهاي مربوط به افراد پیاده،

در روستاها موضوعیت نداشته یا وجود ندارد(ماننـد تـردد   
. اگر در شهرها هجوم اتومبیـل باعـث ایـن     اتومبیل) نگردد

.  ، در روستاها چنین هجـومی وجـود نـدارد    توجهی شده بی
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ي غیـر  نمایـد اولویـت بـه چیـز     بنابراین منطـق حکـم مـی   
  . داده نشود ،ضروري که وجود ندارد

ــراي ایــن ســکونتگاه  ــا افــرادي کــه ب هــا  مشــاورین ی
نمایند باید بر بعـد انسـانی کـه     ریزي و طراحی می برنامه

را بـه   عصاره زندگی روستانشینی است تأکید کننـد و آن 
مثابه سیاسـتی جـامع و یکپارچـه بـراي شـکل دادن بـه       

بـال نماینـد. تأکیـد بـر     محیطی زنده، سـالم و پایـدار دن  
ها و فضاهاي تجمـع   تقویت کارکردهاي اجتماعی و گره

مردم براي دستیابی به اهـداف پیوسـتگی اجتمـاعی کـه     
 هاي زندگی روستایی در قیاس با شـهرها  از ارزش اساساً
گزار است. روسـتاهایی   در طراحی موضوعی تأثیر ،است

هـا   که فضاهاي آن بر کنش اجتماعی و اولویت به پیـاده 
 هـا و  است ساختاري مبتنی بـر فواصـل کوتـاه پیـاده راه    

فضاهاي عمومی پیدا خواهند نمـود. بـراي ایـن منظـور     
ــه  ــه گزین ــی  توجــه ب ــد انســان و ویژگ ــایی مانن ــاي  ه ه

ــوژیکی ــاس اش فیزیول ــاده ، مقی  و  ، جــداره و حرکــت پی
اي در  کننـده  جزییات ادراك توسـط انسـان نقـش تعیـین    

  افت دارد.ایجاد فضاي کیفی درون ب
  

  هاي فیزیولوژیکی انسان و ویژگی
هـاي بیولـوژیکی انسـان     بررسی فیزیولوژي و ویژگـی 

دهد موجودي است کـه حـرکتش بـه آرامـی و      نشان می
. حـواس انسـان    پیاده یا دویـدن بـه سـمت جلـو اسـت     

او روي سـطوح   يمتناسب با حرکت آرام و رو به جلـو 
. دار (سـطح زمـین) شـکل گرفتـه اسـت      افقی یـا شـیب  

هـا و بینـی او رو بـه جلـو      ها، گوش همین دلیل چشم به
است تا بتواند خطرات و امکانات مسیر جلوي خـود را  
تشخیص دهد. انسان روبرو را بـه وضـوح و طـرفین را    

 .)1392، 33گل، ص یان بیند ( تر می قدري مشکل
هایی از گذشته مسیرها، معابر،  متناسب با چنین ویژگی

اسـاس سیسـتم    ي حرکتـی بـر  هـا و همـه فضـاها    خیابان

کـه   . هنگـامی  حرکتی انسان طراحی شده و خطی اسـت 
ي  اشـود بـه معنـ    راجع به کار با مقیاس انسانی بحث می

هاي بـدن انسـان و    در نظر گرفتن امکانات و محدودیت
فراهم آوردن فضاهاي مناسب براي اوست. نقطه شـروع  
طبیعی براي طراحـی انسـان محـور (بـرخالف اتومبیـل      

) مبتنی بر قابلیت حرکـت انسـان و درك حـواس    محور
ــان    ــت و ادراك انس ــت. حرک ــانی اس ــه انس ــاي  ، پای   ه

گیــري فعالیــت، رفتــار و ارتباطــات  بیولوژیـک و شــکل 
  اجتماعی اوست.

حواس انسان و دستگاه حرکتـی او تصـویري روشـن از    
کند که به روبـرو و پـایین    فردي پیاده و هوشیار ترسیم می

و به باال محدود است. سر انسـان همـواره   نگرد اما دید ا می
درجـه بـه سـمت پـایین      10حین راه رفتن معمولی حدود 

توانـد موقعیـت    تمایل دارد. چون در این حالـت بهتـر مـی   
  .)41گل ، ص یان ( 2خود را در مسیر ارزیابی کند

هـا و تجهیـزات    که به طراحی فراورده 3علم ارگونومی
ر وسـیله دیگـر مـورد    ، صندلی یـا هـ   ، میز مانند اتومبیل

هـاي   پردازد متکـی بـر دانـش ویژگـی     استفاده انسان می
  .4فیزیولوژیکی انسانی است

هـاي   هایی کـه دریافـت   دستگاه حسی انسان و سیستم
کننـد متناسـب بـا راه رفـتن او      اش را تفسـیر مـی   حسی

هستند. هنگامی که انسان با سـرعت معمـول یـک فـرد     
کنـد ایـن    رکت میکیلومتر در ساعت ح 4-5پیاده یعنی 

دهد و  کند تا آنچه را در مقابلش رخ می امکان را پیدا می
کند، ببیند و حجـم اطالعـات    مسیري که در آن تردد می

اش را افزایش دهد و زمانی مناسـب بـراي    دریافت شده
 ارزیابی و پاسخ به موقعیت پیدا کند.

هاي کهن شهري و روستایی که عبور و مرور  در بافت
، فضا و بناها متناسب بـا   ت راه رفتن استمتکی بر سرع

کیلومتر در ساعت که سـرعت حرکـت انسـان     5مقیاس 
  اند.  در حالت پیاده است طراحی شده
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ــت  ــاري و باف ــان دیگــري معم ــه بی هــاي شــهري و  ب
کیلومتر در  5روستایی در هماهنگی و تناسب با سرعت 

ساعت شکل گرفته و بوجود آمده است. فضاي کالبـدي  
فیت آن بر محرك هاي فراوان حسـی اسـتوار   و درك کی

اسـت. در چنــین فضــایی بناهـا نزدیــک بــه یکــدیگر و   
هـا    ، جزییات و دیدن چهره مردم و فعالیـت  ترکیب نماها

  انجامد.  به تجربه حسی فشرده و غنی از فضا می
اگر به شرایط ادراك در حالت رانندگی توجه کنیم در 

یلـومتر در  ک 50-80چنین حـالتی و بـا سـرعت حـدود     
ساعت انسان فرصت دریافت جزییـات و دیـدن محـیط    

ــی   ــت م ــراف را از دس ــا در    اط ــراي درك فض ــد. ب ده
، فضاها بایـد بـزرگ و بـه راحتـی قابـل       هاي باال سرعت

ها سـاده   مشاهده و با فاصله از یکدیگر بنا شوند و نشانه
و بزرگ شوند تا رانندگان و افـرادي کـه درون اتومبیـل    

به عبارت دیگـر  .  داطالعات را درك نماینهستند بتوانند 
هـاي انسـان بـراي دیـدن و      در سرعت هاي باال فرصت

یابـد. بنـابراین بـه     درك کردن فضا به شدت کاهش مـی 
هنگام طراحی باید توجه نمود چه مقـدار از بنـا توسـط    

شـود؟ ایـن امـر     افراد در حال حرکت پیـاده تجربـه مـی   
اي کـم ارتفـاع و   تواند بر درك کیفیت فضایی و بناهـ  می

  بلند مرتبه تأثیرگذار باشد.
 

در چنین شرایطی هرچه تعـداد طبقـات بیشـتر باشـد     
شـوند و در منظـر    طبقات باالیی از فاصله دور دیده مـی 

. امـا وقـایعی کـه در چـارچوب      گیرنـد  نزدیک قرار نمی
دهد، تا فاصـله   هاي طبقات همکف رخ می درها و پنجره

ــدود  ــاهده   100ح ــل مش ــري قاب ــین  مت ــت. در چن اس
توانـد از نزدیـک ببینـد و تمـام      هایی انسان مـی  موقعیت

  .)41-42گل ص یان حواس خود را فعال کند (
حرکت در معابر باریک و فضاهاي کوچـک روسـتایی   

یـات و مـردم   یتوانـد بناهـا، جز   دهد انسان مـی  نشان می
هـا،   اطراف را از فاصله نزدیک مشاهده کند و سـاختمان 

ها را  عات محیطی فراوانی را دیده و آنها و اطال فعالیت
با شدت نسبتا زیادي تجربه کند و مشـاهداتش را گـرم،   

  .درك کندشخصی و مطلوب 
که مردم مسـتقیماً بـا یکـدیگر در    هایی  مکانهمچنین در 

توان چگونگی نحوه استفاده از فضـا و فاصـله    ارتباطند می
ن بـه  طور دایم مشـاهده نمـود. در حالـت پیـاده انسـا      هرا ب

شـود، جلـو مـی رود یـا      تـر مـی   ها نزدیک اشیا و ساختمان
کشـد. ایجـاد شـرایط مناسـب      خود را با احتیاط عقب مـی 

، بـه انسـان    براي رعایت قوانین مربوط به فواصل ارتبـاطی 
اســاس  کمــک میکنــد ارتبــاطش بــا محــیط و افــراد را بــر

و  ، ادامـه داده یـا کنتـرل نمایـد     ها شروع کنـد  آشنایی با آن
ـ  از ایــن  یاي ارتبـاط  . وجـود ایــن قـوانینِ پایـه    ان دهـد پای

دهـد بـا راحتـی و     جهت اهمیت دارد که به مردم اجازه می
  د.نها حرکت کن امنیت در فضاي عمومی در میان غریبه

نقطـه  ، توجه به خصوصیات حواس و فواصل ارتباطی
شروع ارزشمندي براي طراحی ابعاد و رعایت تناسـبات  

 و تجربـه  باشد میمی درون بافت و مبلمان فضاهاي عمو
توانـد   فضاهاي عمومی شهري و روسـتایی اسـت و مـی   

ــراي طراحــی فضــاهاي مشــابه در   راهنمــاي مناســبی ب
  هاي جدید باشد.  طرح

  مقیاس 
روستاها از هنگام پیـدایش و در طـول تـاریخ حیـات     

ها انجـام شـده    هاي روزانه که در آن فعالیت ه خود بر پای
انـد. جابجـایی درون بافـت     دهشکل گرفتـه و رشـد کـر   

کیلـومتر در   5اساس تجربه حرکـت   صورت پیاده و بر به
ساعت (سرعت انسان در حالت پیاده) بوده و ساخت و 

ي ها نسلتجربیات اساس آزمون و خطا و ها بر ساز در آن
انجام شده است. محصـول چنـین فراینـدي شـکل      قبل

گیریشــان بــا مقیاســی انســانی و منطبــق بــر حــواس و  
کـه راجـع بـه     . به بیان دیگر هنگامی5دراکش بوده استا

هـاي بـارز آن را    شـود مصـداق   مقیاس انسانی بحث مـی 
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هاي کوچک شهري و روستاها در نظر  توان سکونتگاه می
ریـزي فضـا در ایـن     گیـري و طـرح   گرفت. اساس شکل

  هاي انسانی است. انسان و مقیاس ،ها سکونتگاه
  گویی بـه  هـدف حرکـت در سـطح بافـت پاسـخ      اگر

عبور و مرور، احترام به افراد باشد که در روستاها عمدتاً 
افراد پیـاده هسـتند، طراحـان بایـد دانـش خـود دربـاره        

طراحــی بخواهــد اگــر  ،مقیــاس انســانی را بســط دهنــد
صورت هدفمند و متناسب بـا مقیـاس بـدن انسـان و      به

ها  کنش متقابل بین مقیاس حرکت آهسته و دیگر مقیاس
هاي فیزیولوژیـک   مقیاس بدن انسان و ویژگی باشد، فهم

  یابد.  او اهمیت می
نادیده گرفتن مقیاس در معابر روستایی در چنـد دهـه   

هاي هادي افزایش یافته و ایجاد معابر  اخیر که تهیه طرح
هاي عملکردگرا براي دسترسی  عریض تحت تأثیر آرمان

هـایی پراکنـده بـا معـابري      گیـري بافـت   اتومبیل به شکل
ها اطالعاتی براي  یض منتهی شد که در بسیاري از آنعر

  .)6و  5(تصاویر شماره  تجربه کردن وجود ندارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رعایت اصول مقیاس انسانی باید فراینـدي طبیعـی در   
طراحی بافت باشد تا بتواند مردم را به راه رفتن  دعوت 

ریزي و طراحـی کالبـدي خـوب     کند. موفقیت در برنامه
، حواس و توان  به فیزیک بدنتوجه مستلزم ،  ي انسانبرا

عبارت دیگر در طراحی متناسب بـا بـدن    بهحرکتی او و 
شود. بـراي ایـن منظـور و بـاال بـردن       انسان خالصه می

ساختن و بر پا کردن کالبدي در تراز چشـم  ،  کیفیت فضا
ضرورتی اساسی است و باید سعی نمود همـه اتفاقـات   

  سطح ارتفاع چشم شکل گیرد. شناسانه در زیبایی
  ها طراحی لبه

ها) مرز بین زنـدگی داخـل و خـارج فضـا      لبه (جداره
هستند و عناصري ارتباط دهنده که این فضاها محسوب 

رونـد، تماشـا    هـا راه مـی   . مـردم در امتـداد لبـه    شوند می
ورود و خـروج بـه بناهـا را     وشوند  کنند، متوقف می می

  کنند.  تجربه می
ــه  ــت درون آن   همانگون ــه از فعالی ــاي خان ــه دیواره ک

کند و حس آسایش را براي ساکنین به وجـود   پشتیبانی می
آورد لبـه معـابر و فضـاهاي عمـومی نیـز حـس نظـم،         می

هـا   نماینـد. جـداره   راحتی و امنیت را براي عابران ایجاد می
فضاي عمومی و مرز یا محـدودهایی هسـتند کـه درهـا و     

ها واقـع شـده و    ج کالبد در آننقاط تبادل بین داخل و خار
  کنند.   فرصت تعامل با زندگی عمومی را فراهم می

هـا در   گرایش عمومی مردم براي راه رفتن کنار جداره
فضاي عمومی و خصوصی موضـوعی اسـت کـه همـه     

اند. اما این موقعیت براي طبقاتی که در  افراد تجربه کرده
ها  ز کنار آنتراز کف قرار دارند و افراد هنگام راه رفتن ا

تر از طبقات باالیی است. در جداره  شوند متفاوت رد می
شود.  ها حس می یات نما و پنجرهیطبقه همکف تمام جز
ها  ها و افراد درون و یا نزدیک آن ریتم نما، مصالح، رنگ
شــود و میــزان جــذابیت فضــاي  از نزدیــک تجربــه مــی

  .. بافت جدید و عریض روستایی6و  5ت   . )75، ص  گلیان شود ( عمومی تعیین می
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باید توجه داشت هنگام طراحی لبه، نماهاي با خطوط 
تر کرده و تأکید بر عمودي کردن  افقی فواصل را طوالنی

  کنند. تر می ها را کوتاه نماها ، فاصله
صـورت   تجربه فضایی در کنار جدارها ممکن است به

، تعـدادي مغـازه در کنـار یـا پراکنـده از       معبر با لبه نـرم 
ها و ایجاد پیرنشـین   ي خانه، گشودگی در ورود یکدیگر

هایی که گاه بـا تـک درخـت یـا      در ورودي خانه و گره
سایبان تعریف شده و امکاناتی براي دیدن و لمس کردن 

  .   دهند، همراه شود ارائه می
عناصر مذکور بهانه خوبی براي آهسته کردن حرکت،  

چرخاندن سر به اطراف و توقف یا مکث کامـل فـراهم   
  نماید. ا سرزنده و فعال میکند و معبر ر می

اما معابر با لبه سخت تقابلی شدید با مـوارد فـوق بـه    
هـاي طــوالنی   همـراه دارد. افـراد پیـاده از کنــار قسـمت    

کنند. تعداد  جداره که عموماً سنگ یا آجر است عبور می
ی اسـت، چیـز زیـادي بـراي تجربـه مشـاهده       یتدرها کم

د بر سرعت شود. طبیعی است در چنین شرایطی افرا نمی
خود بیافزایند و کمتـر بـه محـیط اطـراف نگـاه کننـد و       
توقف کمتري وجود دارد. چنین معابري فعال نیسـتند و  

هـا   به غیر از ضرورت دلیلی براي انتخـاب و گـذر از آن  
  وجود ندارد.

توان با بیان رالـف ارسـکین    اهمیت محدوده لبه را می
(Ralph Erskin) )2005- 1914) گل، ن یا) به نقل از

اگر مجموعه در ارتفاع چشم "بندي نمود:  ) جمع82ص 
جذاب و جلـب توجـه نمایـد کـل ناحیـه جالـب بنظـر        
خواهد رسید. بنابراین سعی کنید محدوده لبه پرکشش و 

یـات غنـی باشـد و تـالش طراحـی صـرف       ی از نظر جز
که از نظر کارکردي و بصري اهمیتی کمتـر    طبقات باالتر

هاي  ه به کوچکی مقیاس سکونتگاهبا توج "، نشود. دارند
روستایی امنیت حقیقـی و ادراکـی افـراد پیـاده همـواره      

ریزي و طراحی است و اینکه  کننده در برنامه عامل تعیین

عبور و مرور و دسترسی راحـت اتومبیـل بـه همـه جـا      
  فراهم شود اصل یا قانونی ذاتی نیست.

 براي باال بردن کیفیت فضایی چیدمان شفاف و سلسله
مراتبی که یافتن مسیر را سـاده نمایـد بـه حـس امنیـت      

کنـد. بایـد توجـه داشـت سـاختار و سـازمان        کمک می
فضایی شفاف بـه معنـی ایجـاد ابعـاد بـزرگ و خیابـان       

اي دیگـر نیسـت. از    عریض و مستقیم از نقطه بـه نقطـه  
هاي کیفی بافت خوب امکان پیدا کـردن   ویژگی و نشانه

ن مقصـد توسـط افـراد    مستقیم و بدون مکث و گم شـد 
. براي این منظور الزم است معابر مهم از معابر کـم   است

نشـانه و ایجـاد     اهمیت قابل تشخیص باشد و از طریـق  
راهنما و حتی نورپردازي در شب به حس جهـت یـابی   

  افراد کمک نمود.
تأکید بر محوریت پیـاده اولویـت برتـر طراحـی در     

  هاي کوچک سکونتگاه
ــور تصــمیم ــري در م ــا  گی ــتایی ب ــی روس د اینکــه طراح

ــی در    ــاس طراح ــد اس ــاده باش ــا پی ــل ی ــت اتومبی محوری
. براي پاسخ به این سـوال بایـد توجـه     هاست هاي آن بافت

بیشـترین طـول معـابر در بسـیاري از ایـن       کرد که معموالً
اندکی کمتر یا بیشـتر) اسـت    (  متر 500-1000  ها سکونتگاه

صـورت   تـوان بـه   میکه به راحتی و در حداقل زمان ممکن 
اي اسـت کـه    نقلیـه   پیاده طی نمود. از طرفی اتومبیل وسیله
هـاي طـوالنی و بـا     اساس طراحی آن براي پیمودن مسافت

کیلومتر در ساعت است. روشـن اسـت    50سرعت بیش از 
ایم که وقتی با اتومبیـل در درون   اکثر ما این تجربه را داشته

ابـل تـوجهی   کنـیم بـه میـزان ق    معبري کوتـاه حرکـت مـی   
چنین حقیقتی گویـاي ایـن   . کنیم سرعت اتومبیل را کم می

هــاي روســتایی  اســت کــه بــراي حرکــت در درون بافــت
سرعت باالیی که نیاز به اتومبیـل داشـته باشـد مـورد نیـاز      

متـري بــا اتومبیــل و   1000. پیمـودن مســافت   6باشــد نمـی 
ــت  ــترده در بافـ ــت گسـ ــراي   دخالـ ــتایی بـ ــاي روسـ هـ
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بـا سـرعت حرکـت اتومبیـل اشـتباهی      سـازي آن    متناسب
است که در حـال تکـرار شـدن اسـت. از ایـن منظـر الزم       

در  هــاي کوچــک خصوصــاً اســت طراحــی در ســکونتگاه
هـا بـا محوریـت پیـاده و راه      هاي کهن و موجـود آن  بافت

ــرتیپی  ــام شــود. (س ــتن انج ــور  رف ــاده  13و  30پ ــرد پی ) ف
مسـیرش  تواند بدون زحمت در میان راه توقف کند یـا   می

یـا راه   و  را تغییر دهد، سرعت خود را بیشتر یا کمتر نموده
رفتن را به فعالیتی دیگر مانند ایسـتادن، نشسـتن، دویـدن،    

سـواره   افـراد  کـه بـراي   باالرفتن و ... تغییر دهـد در حـالی  
  . )133، ص گلیان شود ( انجام نمی تیبراح تغییري  چنین

نند و به راحتـی  ک افراد پیاده فضاي چندانی اشغال نمی
اي کوچک و باریک حرکت نمایند  توانند در محدوده می

نیسـت فرصـت خـوبی    و چون حرکت فرد پیاده سـریع  
یات بناها را بـه خـوبی مشـاهده و در    ی دارد تا بتواند جز

 عین حال مناظر دوردست را رویت و ادراك نماید.
سطحی کـه  (  البته باید توجه داشت چون کیفیت مسیر

جمعیت در حال تـردد    )یابد اده اختصاص میبه مسیر پی
، سن و توان حرکتی افـراد بـر سـرعت راه رفـتن      در آن
کیفیت طراحی فضا و نـوع اجـرا نقـش    ،  گذار است تأثیر

  .)7(تصویر شماره داشت خواهد   اي کننده تعیین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اي است که اغلب افـراد   متر فاصله 500طور معمول  هب

صورت پیاده طی کننـد. امـا چـون     هبتوانند  به راحتی می

اي در طـی ایـن فاصـله و     کننده تعیینکیفیت مسیر نقش 
زمان آن دارد چنانچه کف سازي کیفیتی مناسب داشته و 

شـوند زمـان الزم    مسیر جذاب باشد، افـراد تشـویق مـی   
اي افزایش دهنـد   طور قابل مالحظه براي این فاصله را به

کننده باشد  و خسته و برعکس هنگامی که مسیر نامطبوع
  شود.  روي به شدت کاسته می تمایل به پیاده

در روستاي پلکانی یـا روسـتاهایی کـه در کوهپایـه و     
در معـابر   کننده تعیینعاملی  ،بستر شیبدار قرار دارند پله

هـا   . اما باید توجه نمود پله شود براي طی کردن مسیر می
موانعی واقعی بـراي تـردد راحـت در مسـیر محسـوب      

شوند بنابراین تا آنجا که ممکن است باید سعی شود  می
ها اجتناب شود. پله باید بـراي فـرد پیـاده ابعـادي      از آن

راحت و همراه بـا جـذابیت بصـري باشـد تـا افـراد بـه        
هـایی کـه    حرکت در مسیر آن ترغیب شوند. در موقعیت

انـد بـه    عابران پیاده در انتخاب بین شیب و پله آزاد بوده
  .   )1392اند (یان گل،  را ترجیح دادهوضوح شیب 

از دیگر مواردي که در طراحـی و اجـراي کـف معبـر     
باید به آن توجـه نمـود صـاف و غیـر لغزنـده بـودن آن       

هاي سنتی و تخته سنگ هاي شکسته  است. سنگ فرش
طبیعی هر چند ممکن است قابلیت بصري قابل تـوجهی  

پیـاده   داشته باشند اما به سختی پاسخگوي نیازهاي فـرد 
هایی کـه از قبـل سـنگ فـرش      هستند. بنابراین در مکان

تـوان   ها حفظ شوند می اند و باید ویژگی قدیمی آن بوده
اي  هـاي سـخت و تیشـه    نوارهایی از آجرفرش یا سـنگ 

گرانیـت) اضـافه کـرد تـا افـراد کهنســال،       صـاف (مـثالً  
کودکان و وسـایل چرخـدار، ... امکـان راحـت تـردد و      

  شند.حرکت را داشته با
هـاي درون مسـیر شـامل دو     از نظر عملکردي فعالیت

مانند دستفروشـی   7هاي حین حرکت گروه اصلی فعالیت
مانند نشسـتن روي   8هاي حین توقف و خرید و فعالیت

 بـه  نیمکت است. اما میزان گستردگی و ویژگی هر یـک 

خراشاد  ها در روستاي ها و لبه . جداره7تصویر 
  .جنوبی خراسان
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هـاي   فضاهاي اطراف محیط و سطح فرهنگی و فعالیـت 
  .)134-147(گل ، ص   اقتصادي معیشتی بستگی دارد

شـود کـه    بینی می فعالیت حین توقف در صورتی پیش
اي ماننـد   هاي ویـژه  موقعیت مکانی درون بافت جذابیت

، زیبـایی فضـاي     فضاي سبز درختان و گـل کـاري   ، آب
هاي قابل تماشـا ارایـه دهـد. در چنـین      یا جداره  اطراف

 و هـم   هستند محیط  خوب تماشاي حالتی افراد خواهان 
زمان این عناصر دیدي خوب به زندگی و مـردم حاضـر   

  در فضا خواهند داد.
، تناسبات و ابعاد فضاهایی کـه قـرار    ها چنانچه ویژگی

هـاي   است طراحی شوند به دقت بررسی نشـوند تـالش  
اجرایی تقریباً بیهوده خواهند بود و خصوصیات فضـایی  

ــود.  ــد ب ــل نخواه ــا    ســکونتگاه کام ــالن ت ــاس ک از مقی
ها تـأثیري   رین بخش فضا، روابط فضایی و اندازهکوچکت

، تمایـل   سرنوشت ساز در تجربه انسان از محیط و مکان
او به حرکت و توقف در یک نقطـه و ایجـاد کیفیـت و    

  تجربه فضایی دارند. 
توجه بـه   ،براي اطمینان یافتن از سهولت حرکت مردم

شرایط آب و هوایی مناسب مکـان و فصـول چهارگانـه    
یاري مهم اسـت. در طراحـی بافـت اطمینـان از     مع، سال

هـاي منفـی اقلـیم و     محافظت افراد در مواجهه بـا جنبـه  
خوشـایند و نـاامنی یـا خطـر آسـیب       تأثیرات حسـی نـا  

هـاي بـاز    باد در محیط دیدگی از آن ضروري است. مثالً
افسارگســیخته اســت، امــا ســرعت آن در اصــطکاك بــا 

سـازي   ار و محوطـه د ، معابر غیر مستقیم پیچ و خم زمین
هایی کـه   یابد. به همین دلیل است که در بافت کاهش می

در معرض باد شدید قـرار دارنـد شـبکه معـابر مسـتقیم      
هاي گـرم بـا    در محیط نیست و داراي شکستگی هستند.

تابش شدید آفتاب ممکن اسـت خطـر گرمـازدگی و از    
دنبال داشته باشد اما بـا ایجـاد    هدست رفتن آب بدن را ب

ه توسط حجم بناها یا گسـترش فضـاي سـبز میـزان     سای

 یابد. خطر آفتاب زدگی به نسبت قابل توجهی کاهش می
،  دهد درختان تا جایی که اقلیم اجازه می  دراین خصوص 

توانند نقش کلیدي در تلطیـف   ها می سازي و گل  محوطه
شرایط محیطی و میان عناصر فضاي عمومی ایفا نمایند. 

گرم تابستان با ایجاد سـایه و خنکـی    هاي درختان در ماه
هـاي مکـانی    و پاکیزگی هوا فضا را لطیف تر و موقعیت

کنند. یک استخر آب بزرگ یا یـک   تر می مهم را برجسته
اي روسـتایی   درخت بزرگ در محـل تقـاطع و میدانچـه   

  نماید. تأکید بر مکان مورد نظر را بیشتر می
آورنـده  اطمینان از اینکه فضاي طراحـی شـده فـراهم    

ها و آسایش باشد و مـردم را بـه کـار کـردن، راه      فعالیت
، سـخن   رفتن، ایستادن، نشسـتن، دیـدن در تـراز چشـم    

هاي روزمره انسان  ترین فعالیت که از مهم شنیدن و   گفتن
ــر ایجــاد کیفیــت فضــایی و   ، تشــویق نمایــد واســت ب

پاسخگو بودن طراحی و ارتباط افراد با محیط تأثیر بسزا 
  .)8(تصویر شماره اي ایفا نمایند کننده تعیینو نقش 
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همه  فضاي عمومی روستا باید طوري طراحی شود که
یـات،  ی جـز  ملزومات عملی را پاسـخ دهـد و همـاهنگی   

  .)176، ص  گلیان (  ها بدون هدف نباشد رنگو   مصالح
  

  نتیجه
هــاي  در حــال حاضــر طراحــی بافــت در ســکونتگاه 

گیرنـده طراحـی و بهسـازي شـبکه      ر برکوچک عموماً د
. مـرور تجـارب    معابر براي سهولت تردد اتومبیل اسـت 

هـاي ایـن    ، مباحـث نظـري و توجـه بـه نیـاز      انجام شده
ها بایـد بـر ایجـاد     ها نشان داد تأکید این طرح سکونتگاه

کیفیت فضایی درون بافت باشد. زندگی انسان از ابتداي 
ه با حضور در فضـا بـوده   و آینده، آغشت  کنون تا پیدایش

اي در زندگی انسان غایب نبـوده   است و فضا هیچ لحظه
هـاي   است. طراحی در بافت عالوه بر پاسخ دادن به نیاز

عملکردي باید انسـان را از تـأثیرات محیطـی محافظـت     
بـراي او   را هـاي روزمـره   نماید و فرصت انجام فعالیـت 

  از حضور در آن لذت ببرد.   تا مهیا نموده 
هم ترین خصوصیت فضاي کالبدي که آن را از سایر م

نمایـد اعـم از اینکـه فضـا در      هاي هنر متمایز مـی  حوزه
مقیاس سکونتگاهی یا بناهـاي منفـرد باشـد جـاي دادن     
انسان در درونش است. نقاشی دو بعدي است، مجسـمه  

اما انسان سه بعد آن را   نیز با این که داراي سه بعد است
کند. لـیکن فضـاي کالبـدي     درك می از بیرون مشاهده و

کنـد بـا اینکـه بایـد شـبیه       درون آن زندگی می که انسان 
اي بزرگ باشد اما درون آن خالی شده تا انسـان   مجسمه

را تجربه  نمایـد. از ایـن رو کالبـد و     در آن زندگی و آن
معماري فقط هنر یا تصویري از زنـدگی تـاریخی یـا در    

کـه زنـدگی در آن    حال گذار نیست، بلکه جـایی اسـت  
هـاي   ، بسـتر فعالیـت   هـاي روسـتایی   جریان دارد. بافـت 

انسان بـا آن مـدام و    ه زندگی روزمره انسان است و رابط
مستمر است و ضروري اسـت بـراي افـرادي کـه در آن     

فضـا و کیفیـت     . بنـابراین  کنند قابل فهم باشد زندگی می
آن جوهره معماري هر کالبد است. با توجـه بـه اهمیـت    

تــوان گفــت طراحــی در مقیــاس بافــت هنــر  فضــا مــی
اي باشد که فضا بـا   سازماندهی فضا است و باید به گونه

، نحوه ادراك انسان و اسـتفاده   رعایت مقیاس و تناسبات
صورت خالقانـه   هاي مختلف، به از انواع مصالح و روش

  سازماندهی شود. 
نگاهی به تاریخ معماري نیز بیانگر این است که عامل 

هاي  یجاد تحوالت اساسی در معماري، دگرگونی روشا
شناسی  سازماندهی فضایی و نه تغییر در سلیقه و زیبایی

ـ   فضـا همـواره مهـم تـرین      هبوده است. از ایـن رو مقول
  ویژگی در طراحی بوده است. 

  

هـاي دیگـر اجتمـاعی، اقتصـادي،      هر چند نقش مؤلفه
ده تـوان نادیـ   فرهنگی، عملکـردي و سـاختمانی را نمـی   

هاي روسـتایی   عنوان مثال هر قدر جداره بافت گرفت. به
اي اسـت کـه در درون خـود     اما همانند پوسته  زیبا باشد

  بها یعنی فضا را محصور نموده است.  گوهري گران
هــاي  بنــابراین کلیــد فهــم طراحــی در مقیــاس بافــت

روستایی در درك و شناخت فضا نهفته اسـت و از ایـن   
ي مطلـوب و دلنشـین بـراي    طریق است کـه بایـد فضـا   

  زندگی روستایی بوجود آورد.
هـا   هاي اصلی این طـرح  اینکه یکی از خواستهباوجود  

رسـد تصـور    توجه به فضـاي کالبـدي اسـت بنظـر مـی     
مشترکی از فضاي مطلوب کالبـدي در ذهـن طراحـان و    

  مجریان وجود ندارند.  
هـاي   ریـزي و طراحـی در بافـت    است براي برنامـه  الزم

مقیـاس کـالن، میـانی و خـرد در نظـر گرفتـه       کوچک سه 
، نگر نسبت بـه سـکونتگاه   . مقیاس کالن با نگاهی کلی شود

ــراف   ــت اط ــدگی در طبیع ــوع زن ــرار  را ن ــه ق ــورد توج م
) نـوع   مقیـاس عمـران و توسـعه    . در مقیاس میانی ( دهد می

چگـونگی  ،  هـا  کـاربري ، کاربري و تسهیالت عبور و مـرور 
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مـورد توجـه   را ي عمـومی  سازماندهی و طراحـی فضـاها  
شـناخت زنـدگی    قرار خواهـد داد و در مقیـاس خـرد بـا    

عمران و آبـادانی در مقیـاس انسـانی و متناسـب بـا       ،مردم
گیـرد. در ایـن    مـی شرایط فیزیولوژیک او مورد توجه قرار 

کننـد یـا از    مقیاس مردمی که در درون بافـت حرکـت مـی   
در  بایــد همــه چیــز را کننــد فضـاي عمــومی اســتفاده مــی 

مقیاس انسانی و تراز چشم تجربـه کننـد. در ایـن مقیـاس     
کیلـومتر در سـاعت کـه افـراد      طراحی براي سـرعت پـنج  

  کنند باید انجام شود. را تجربه می پیاده آن
  

به بیان دیگر ابتدا منظر کالن (زندگی)، سـپس فضـا و   
در مقیاس خرد کالبد و ساختمان مورد توجـه قـرار مـی    

ترتیبــی در طراحــی مشــاهده گیــرد. هــم اکنــون چنــین 
شود و آنچه عیان است محوریـت طراحـی و اجـرا     نمی

کیفیت فضایی و محتواي به  براي اتومبیل است و اساساً
شود یا موضـوعی فرعـی    ها یا پرداخته نمی زندگی انسان

نمایـد کـه    کردن با بعـد انسـانی ایجـاب مـی      است. کار
ظـر  زندگی و فضـا قبـل از هرگونـه اقـدام اجرایـی در ن     

گـذاري اصـلی در طراحـی بافـت      گرفته شوند و سرمایه
  متکی بر بعد انسانی باشد.

  

، میدانی که  ، میدانچه برخورداري روستا از مراکز محله
در اطراف آن فضاي عمومی ده، مسجد، حسینیه، مغـازه  

هـا و   ها، قهـوه خانـه، فضـاي بـاز بـراي جشـن       یا مغازه
آموزشـی ماننـد    فضـاهاي و   ها قرار گرفته باشد عزاداري

فضـاهاي عمـومی مربـوط بـه     و   مدرسه، فضاي درمانی
یـا   و  هاي تولیدي درون بافت ماننـد شیردوشـی   فعالیت

انباشت محصوالت در فصل برداشت مانند خرمن جا با 
ه مراتبــی از ارکــان ســازماندهی فضــایی و لنظــم سلســ

  شوند.  هاي کوچک محسوب می طراحی در سکونتگاه
هـاي   هاي با ارزش و طـرح  بافتدر حال حاضر طرح 

هادي با اینکه ماهیتی نزدیـک بـه هـم و یکسـان دارنـد      
مطـرح  با دو پیـام متفـاوت را    مختلف دو رویکرد  عمالً

هـاي بـا ارزش مشـاهده     نمایند. آنچه در طرح بافـت  می 
بـا  روسـتاها  تأکید بر حرکـت پیـاده در بعضـی      شود می

هاي هادي  رحاستفاده از مصالح بنایی است در حالیکه ط
روستایی بر حرکت اتومبیل تأکیـد دارنـد. بـا توجـه بـه      

ها و تشابه نیـاز بـین    کوچک بودن مقیاس این سکونتگاه
هـایی بـا    شـود کـه چـرا طـرح     ها این سوال طرح می آن

. نادیده  کنند ماهیت مشابه دو نگرش متفاوت را دنبال می
هـا و اصـالح و طراحـی بافـت      گرفتن این خصوصـیت 

ها  محوریت اتومبیل در روستاها، دور نمودن آناساس  بر
شود و  هاي ذاتی و مقیاس انسانی محسوب می از ویژگی

  کیفیت فضایی قابل قبولی بدنبال نخواهد داشت.
هـاي   براي کـار کـردن بـا بعـد انسـانی در سـکونتگاه      

  کوچک باید طـوري طراحـی نمـود کـه عبـور و مـرور       
و حرکـت    در اولویـت  پیاده و دوچرخه پرکشش و امن

ها قرار گیرد. بـدیهی اسـت    اتومبیل در مرحله بعد از آن
تواند پاسخگوي هر سه مـورد فـوق    هاي جدید می بافت

توان بـا نظـر سـنجی از     هادي می باشد. هنگام تهیه طرح
هــا بــه گــذران اوقــات فراغــت در   اهــالی تمــایالت آن

به پرسش گذاشت و سپس نسبت به را فضاهاي جمعی 
هـا مطـابق بـا     به آن اندهی و پاسخگوییبینی، سازم پیش

  نیازهاي مردم قدم برداشت.
  

  نوشت پی   
) در کتـاب مـرگ و   1995سـال پـیش جـین جیکـوبز (     70حدود . 1

ه توجه نمـوده و نشـان   ئلزندگی شهرهاي بزرگ آمریکایی به این مس
داد افــزایش چشــمگیر عبــور و مــرور اتومبیــل و الــزام بــه رعایــت  

زي شهري مدرن که کاربري شهرها را مجـزا و بـر   ری هاي برنامه نظریه
کرد چگونـه توانسـته کیفیـت فضـاها و      هاي منفرد تأکید می ساختمان

  زندگی شهري را نادیده بگیرد و به نابودي بکشاند.
همین دلیل مخفی  . چرخش سر به سمت باال بسیار دشوارتر است به2

فکـر خـوبی بـوده    شدن در تراز باالتر از آن مثل باالي بام یا درختان 
است. نگاه کردن به پایین خیلی ساده است اما براي نگاه به باال بایـد  

  گردن خود را دراز کرد.
3. Ergonomies 

15 



ره 
شما

16
5

♦ 
ار 

به
98

♦
  

. امروزه ارگونومی در معماري و محیط زندگی نیز وارد شده است.4
هاي هادي روستایی و در بهتـرین شـرایط ممکـن   . امروزه در طرح5

روهی معمار و طراح شهري و روي است تصمیمات طراحی توسط گ
کشی انجام شود. چنانچـه تصـمیمات و طراحـی بـه عهـده   میز نقشه

گروه برنامه
   

ریزي شهري روستایی یا جغرافی دانـان باشـد روي میـز   
توسـط     ،مطالعه است. توجه به مقیاس و تناسبات منطبق بـر حـواس

ه شاید ترین حالت، اندك و در این گرودر خوشبینانهاست کهطراحان 
نادیده گرفته شود. نتیجه کار در بهترین حالت چنین خواهد شد اساساً

شود که با درك معانی و حس راحتی انسان که از مقیاسی استفاده می
فاصله دارد.

جایی بار و انبوه محصـوالت تولیـدي روسـتا موضـوع    ه. بحث جاب6
طلبـد و ارتبـاط آن بـا بحـث   دیگري است که راه حـل خـود را مـی   

هـا را جـایگزین   سرعت در معابر روستایی متفاوت است و نبایـد آن 
.یکدیگر نمود

7. Moving activities 
8. Stationary activities 

منابعفهرست  
، ارزشـیابی اثـرات اجـراي   )1388(.پژوهشکده سوانح طبیعی -

هادي روستایی، معاونـت عمـران روسـتایی بنیـاد مسـکن   طرح
 .انقالب اسالمی، تهران

ــت عمــران روســتایی  - ــه  ، )1378(.حــوزه معاون ــابی تهی ارزی
هاي هادي روستایی؛ (جلد هاي اول، دوم، سوم و چهارم)،طرح

 .بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهران
آسیب ،)1388(.پور، محسنسرتیپی -

   
شناسی معماري روستایی: 

مسـکن   به سوي کالبد مطلوب؛ دانشـگاه شـهید بهشـتی؛ بنیـاد
 .می؛ انتشارات هوشمند، تهرانانقالب اسال

؛ "روسـتا: سـکونتگاه مطلـوب   " ،)1387(.پور، محسنسرتیپی -
 .123فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 

پدیدارشناســی مســکن   ")،1390(.پــور، محســن ســرتیپی -
 .133؛ فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره "روستایی

انتشارات مدیریت روستایی در ایران؛ ،)1371(.طالب، مهدي -
 .دانشگاه تهران

 ،)1385(.مجموعه قوانین و مقررات حوزه عمـران روسـتایی    -
 .انتشارات بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهران

، )1391(.گزارش عملکرد حـوزه معاونـت عمـران روسـتایی    -
حوزه معاونت بازسازي و مسکن روستایی، بنیاد مسکن انقالب 

 .اسالمی
ی، ترجمـه علـی غفـاري، لـیال   شـهر انسـان   ).1392(.گل، یان-

 .سسه علم معمار، تهرانؤغفاري؛ انتشارات م
، سیماي شـهر، ترجمـه منـوچهر مزینـی،   )1387(.لینچ کوین -
 .سسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتمؤم
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