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 ثً رمبنب قُگىع  "
 َ ثً آغبؾ کالم

 َ ثً پؽَاؾ کجُرؽ اؾ غٌه
 )قپٍؽي، قٍؽاة، قُؼي رمبنب( «ای ظؼ قفف اقذ َاژي
ظؼ اثزعای يک مكيؽ طُالوی اؾ خىُة رٍؽان رب اوزٍابي آن ظؼ       

ف پيابظي ؼاي ضايف َ ثؽ ای قاعم ثاؽ      ظامىً کٌٍُبی الجؽؾ ثاؽ کا  
ظانذ، صعای پبی آة ثب اَ ثُظ َ قؽظی َ ضيكای ثؽ ٍابي     می

نعوع َ ثاب   کً ظؼ راللُ کمؽوگ آ زبة ؾمكزبوی آؼام آؼام آة می
خُی ؼَان ٌم مكيؽ َ ٌمؽاي، خُي  کً رؽاواً ضاُان َ نابظ َ    

گهذ َ ؼظيف ظؼضزابن قاؽثً   اک     قجک اؾ ٌمبن مكيؽ ثبؾ می
کؽظ َ رب اوزٍبی مكيؽ اَ ؼا ٌمؽاي ثاُظ َ   م کبؼ میکهيعي رب چه

 صعای پبی آة ثب اَ ثُظ َ ضبطؽاد َ يبظگبؼٌبی خُاوی....
ناع،   آة خبؼی می آمع َ اؾ ؾيؽ ظيُاؼ نمبلی َاؼظ ضبوً می     

ؼ اذ َ اؾ ؾياؽ ظياُاؼ     گػناذ، ثاً زُااطبوً مای     اؾ زيبط ما  
کُچاک  ؼيطذ، زيابط ضبواً اگؽچاً      خىُثی ثً ثبؾاؼچً مس ً م

ثُظ امب ثبغ ضيبل اَ ثُظ، کً ظؼ ر فيق ضبک َ قاجؿی ظؼضزابوم   
کاؽظ َ ثٍهازی ؼا کاً ٌمابن      قعبظد ايه ظويبي  ؼا خكزدُ مای 

وؿظيکی ثُظ َ ظؼ آئيىً صبف زُض کُچکم پابک  َ صاعاقذ   
پبيبن آغُل مبظؼ آمُضزً ثُظ. َ اکىاُن ثاً آن    ؼا کً اؾ مٍؽ ثی
رع اق کاً اياه ؼَؾٌاب     اوعيهيع َ ثً آن زف غؽيت  ثبغ ضيبل می
کااً ظيگااؽ ظانااذ اؾ ياابظ  اوگيااؿ آن   ااب ثااً ر ااؽ ظل وعانااذ َ

   ؼ ذ. م 
 مكيؽ ضبوً رب امبمؿاظي مكيؽي ثُظ طُالو  ثب ؼظيف ظؼضزبن    

ُان َ پؽوعگبوی کً ثؽ آوٍب الوً قابضزً ثُظواع َ آن خاُی آة    خ
 کً رمبم ؼاي ثب اَ ثُظ.

        َ ن ثب اذ ناٍؽ   َ ؾوعگی ظؼ ضيبثبن خؽيابن ظاناذ َ ثاً ظؼ
نااع، ؼاٌٍااب پااؽ اؾ   اابٌبی ظلپااػيؽ َ آنااىب ثااُظ َ  خاابؼی ماای

زاف   ايكزبظوع.  آظمٍبي  کً ٌىگبم مالقبد ثب يکعيگؽ ثً گفزگُ م 
ضُنبيىعی کً اؾ پبوٍبظن ثاؽ  امىيذ َ آؼامم ثُظ َ زف ضفيف 

 نع. کف قىگفؽل نعي پيبظي ؼاي زبصل می
بن ظاناذ،  ؾوعگ  ظؼ رجاُؼ پؽصاعا َ پاؽظَظ مبنايىٍب خؽيا          

رفابَد َ ٌيجاذ وبمزىبقات     ٌبی ثی ثىبٌبی خعيع، ٌؽ کعام ثب ثعوً
کؽظوع، گبٌی ٌم ثعوً ضاؽاة   ضُظ، اَ ؼا ظؼ طُل مكيؽ ثعؼقً می

ثبلياع   نعي قبضزمبوی کً ؾمابوی ثاً ؾيجابي  َ ناکُي ضاُظ مای      
قبضذ. ثً ثابال وگابي کاؽظ، آقامبن اؾ پاف       ؼَزم ؼا آؾؼظي می

ً  ٌابی مشهاُل َ وابمىسم قابضز     لجً ٌابی   مبوٍب َ اؾ ميابن نابض
 نع. ظؼضزبن، قؽظ َ ضبکكزؽی َ رجُـ ظيعي می

َ  ٌاب   ؽَنا   ٌب، اغػيً اؾ قبضزمبوٍبي ردبؼي، ضؽظي  ؽَن      
اؾ  ٌاب  ٌبی وبمع ُمی گػنزً ثُظ. آوكُ ارُثُقاٍب َ مبنايه   ثعوً

ؼقيع اؾ کىبؼ ؼظيف  گػنزىع. ثً رقبطع ضيبثبوٍب کً می کىبؼل می
نع َ آوٍبي  ؼا کً اؾ کىبؼل رجُؼ کؽظي  ؼظ میايكزبظي مبنيىٍب 

گػانذ. ثً ميعاوی ؼقيعکً ظؼ ميبن چاؽضم   ثُظوع پهذ قؽ می
َ زاؽکذ مابنيىٍب َ ارُثُقاٍب گام ناعي ثاُظ. ظؼ ميابن ظَظ َ      

وماُظ َ ؾيجاب، ثاب زاُض آة َ آثفهابن       ٌمٍمً، ميعان قاجؿ مای  
 ومُظ، ثً ثؿؼگی ظؼ ميبن، چقعؼ قجؿی َ آة ظَؼ اؾ ظقزؽـ می

 يبظ آَؼظ:



 
 
 
 
 
 
 

وٍؽآثی کً اؾ کؽج م  آمع ظؼ مكيؽ ضبکی ضُظ ث ُؼ طجيعای       
ايه ؼاي ؼا کً اکىُن ث اُاؼ رؽي ای ناعي طای کاؽظي َ ضيبثابن       

گػنازىع زؽکاذ    کؽظ، ربثؽيىی کً اؾ کىبؼل می اص   ؼا ق ع می
گابٌی ظؼ کىابؼل    ،کؽظواع  طجيعی، معاَم َ ماليمم ؼا زاف مای  

ضكاازگی صااُؼد ؼا ثااب آة ؾالل آن وهكاازىع َ گاابي غجاابؼ  ماای
ؾظَظوع. اؾ زؽکاذ طجيعای اياه وٍاؽ ثاُظ کاً ظؼضزابن اا ع          می

خىُثی ضيبثبن قجؿرؽ َ رىُمىعرؽ َ ث ىعرؽ ثُظوع َ ظؼضزبن ا ع 
نمبلی آن کُربٌزؽ َ کُچکزؽ، ثععٌب ثب کهيعن کبوبلٍابي  آة ؼا  
اؾ نمبل رٍؽان ثً ايه مكايؽ ٌاعايذ کؽظواع راب ظؼضزابن قامذ       

قيؽاة گؽظوع. ظؼ اظامً مكيؽ ضيبثبن اص   ثاً طاؽف   نمبل ويؿ 
نمبل ثعع اؾ وٍؽ کؽج ؼظيف ظؼضزبن راُد ثاُظ کاً راب مكاب ذ      

کؽظوع. ظؼضذ رُد ثب ثطهاىعگی   ؾيبظی ايه مكيؽ ؼا ٌمؽاٌی می
ظٌع .اماب ؾمكازبوٍب  اؽ      ذ َ ثبؼ م اؿ اقاؾيبظ، معد ؾيبظی قج

َ قاؽظ   ثؽگ، َ مكيؽ پؽ ثاؽف  ميکؽظ ظؼضزٍب ضهک ثُظوع َ ثی
َ ض اُد، ظؼ ٌااؽ  اال ايااه مكاايؽ معىابي  ظانااذ َ ؼَزاای َ    
نک ی، قجؿي َ آة وؿظيک ثُظ َ ظقذ يب زىی، آوقعؼ وؿظيک کاً  

 کؽظی. ثعَن آوکً ثً آوٍب  کؽ کىی ثب آوٍب ؾوعگی می
ربؼٌبی ضيبل گككذ، رىٍبي  ثُظ َ مكيؽ طاُالوی پايم ؼَ        

ٌابي  کاً    آظمکً ظيگؽ ظؼ آن اوكابن مقيابـ ٌماً چياؿ وجاُظ، َ      
غؽيجً، ضمُظ َ قؽظؼگؽيجبن ظؼ ميبن ٌمٍمً َ ظَظ مبنايىٍب ثاب   
نزبة ظؼ زؽکذ ثُظوع. ثً پهذ قؽ وگؽيكذ، ٌىاُؾ ظؼ اثزاعای   

ومُظ امب ٌىُؾ صعای پبی آة  ؼاي ثُظ، اگؽچً وبامه َ پؽض ؽ می
 ثب اَ ثُظ.

 نٍؽ پيعا ثُظ» 
 ؼَيم ٌىعقی قيمبن، آٌه، قىگ،

«کفزؽ صعٌب ارُثُـ ققف ثی
 )قپٍؽي، قٍؽاة، صعاي پبي آة(

 

 درک عابر پياده از فضاي شهري
 

نک يکای اؾ ثاب اؼؾل راؽيه   ابٌبی ناٍؽی اياؽان کاً         ثی     
ای اؾ وسُي رعبمال َ ربييؽگاػاؼی مزقبثال     رىُان وهبوً رُان ثً می

 ؽظ َ مسيط ثً آن پؽظاضذ، ميعان وقام خٍابن اصافٍبن اقاذ،     
ؾماً کابوُن اصا   رُقاعً     َقيع ميعان کاً ال  ٍبياثعبظ َ رىبقج

ٌبي مساُؼ کىىعي ثً ؼيزم  نٍؽي ظؼ ؾمبن ضُيم اقذ ظؼ ثعوً
اودبمع، کً اگؽچً ايه   ب ثاً   می ؾُاو پيُقذ مؽظم ٌبی ٌم ظٌبوً

 ً ؼاياح  ٌاب ظؼ رعابؼيف    لسبظ َقعذ َ گكزاؽظگی َ اؼرفابع ثعواا
َاخع ضاُصيذ مساُؼ ثاُظن ويكاذ، امب ثاعَن رؽظياع زف 

ٌبي آخاؽي   ظي ؼا اؾ ظيعن رالق  ؼوگ ظويبي  ثعوًم  ُة ربثؽ پيب
ثب ؼوگ رؽ بو  آث  آقمبن ظؼ مقبثل َ اطؽاف ضُيم َ ٌمؽاٌا   

َ ذ اکاً يابظآَؼ ثٍهاذ ؾميىا  اقا      1ٌاب  آوبن ؼا ثب قجؿي قاجؿي 
 َ ؾُاو ؽظمااٌبی م عاؼياع خاُاااف آؼامهی ؼا کً ظؼثؽاثؽ راز

 
 
  
 
 
 
 

ثاؽ اياه ارزقابظ     2ؽظ، ؾَکاؽ رُان اوکبؼ ک کىع وم  مىسم آن پيعا م 
  ب ثً يبؼی ردكم َ راُؼی کاً واب ؽ اؾ َقاعذ َ    »اقذ کً 

کىااع اظؼاک،  زااعَظ   ااب َ ازكاابـ زؽکااذ ظؼ آن پيااعا ماا    
( 19،صافسً  1371، 1)رُق  ، طؽاز    ابي ناٍؽي   ..«نُظ می

کً ثب ؼظياف قابضزمبوٍبی    4ظؼ قيً وب 3ايه زف ظؼ ميعان کبمپُ
سم مسااُؼ ناعي َ ثاً لسابظ     چٍبؼ طجقً اطؽاف ثً نک ی وابمى 

ٌابی خٍابن ثاً     ٌاب اؾ مسااُؼرؽيه مياعان    َقعذ َ اؼرفبع ثعوً
ً   ،(1)رااُيؽ  آيع نمبؼ می ای ظيگاؽ اقاذ. ماعضل رمابم      ثاً گُوا

گػؼٌبی پؽپيچ َ ضمی کً اؾ ظل نٍؽ آمعي َ ظؼ ايه ميعان رالقی 
اياه مياعان ؼا   ثاُظن   اوع ثب طب  پُنيعي ناعي راب مسااُؼ    کؽظي

ثاؽج ؽ زه گ ٌب رىٍب ثب قؽاؼ يکىُاضزی خعاؼي .هعمعىبي  کبمل ثجط
نُظ کً رك ط آن ظؼ ٌىگبم رجاُؼ اؾ گاػؼٌب    وبقاُـ نکكزً می

 ناُظ  َ مُاخًٍ ثب   بی ثبؾ ميعان ظؼ رمبمی مسُؼٌب زف مای 
   .(2)راُيؽ 

 نُظ، وب ؽ آثی   بی اطؽاف قجت میااقبضزمبوٍ عاابع ث ىاااؼرف       
 بع معمُل ظيع ضُظ وجيىع، رك ط ظؼ اؼرف آقمبن ؼا ٌىگبم زؽکذ َ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌب اؾ      ثً لسبظ َقعذ َ اؼرفبع ثعوً کبمپُ: ميعان 1راُيؽ 
 آيع. مساُؼرؽيه ميعاوٍبي خٍبن ثً نمبؼ م              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ظؼ ٌىگبم رجُؼ   کبمپُعان اُـ ظؼ ميابقاؽج واط ثا: رك 2راُيؽ 
 بؾ ميعان ظؼ رمبم   ابي ثاً ثب   اُاخاب َ ماػؼٌااؾ گ                    
 نُظ. مسُؼٌب زف م                       

 نُظ، وب ؽ آثی  بی اطؽاف قجت میااقبضزمبوٍ ؾياابظبع ااااؼرف       
 ظؼ اؼرفبع معمُل ظيع ضُظ وجيىع، رك ط  بم زؽکذ َابن ؼا ٌىگاآقم

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌب َ کف ؾميه ربييؽی ؾميى  ظاؼظ. ايىدب  ؼوگ قؽش ضبک ظؼ ثعوً
ای ويكذ راب اوكبن ثعع معىاُی ضاُيم ؼا ثاً يابظ آَؼظ َ      وهبوً

ٌب ظؼ ق ر ٌمکاف  قاط    ٌبی ؼيؿ ظاوً َ ؼيزم پىدؽي ؼظيف مشبؾي
ظٌع. امب ثعواً   ً ثكيبؼ وؿظيک مقيبـ اوكبوی ثً مسيط م اؾ  بص 

 ٌب،ً اظٌبو ٍبيرىبقج ظَ طجقً ميعان وقم خٍبن ثب رُخً ثً اؼرفبع،

َ ضابل  ومابي آخاؽ،     ؽم خؿئيابد َ وساُي ر فياق   ابٌبی پاؽ      
چىيه وسُي کبؼثؽي آوٍب ظؼ ق ر ٌمکاف،   ابي  اوكابو  ؼا     ٌم

ٍابي مكايؽ َ ظؼ اا ع    ظؼ اوزکىع. ايه ؼيزم يکىُاضاذ   رعؽيف م 
ؼقع کاً اؾ مٍمزاؽيه    نمبلی ميعان ثً قؽظؼ قياؽيً َ ثبؾاؼ می

قؽظؼ ثابؾاؼ ثاب ظٌبواً    »نُظ.    بٌبی پيبظي نٍؽی مسكُة می
ٌابي  اؾ خىگٍاب َ ناکبؼ َ     َقيع َ رقت وهكزً رُقاط وقبنای  

« کبنيکبؼی اؾ پيکؽ ويمً اوكبن، ويمً زيُاوی پُنيعي نعي اقاذ. 

( ظؼ 178،صافسً  1381اقالم ، خ ع وٍام،  )ظائؽي المعبؼف ثؿؼگ 
پاؽظاؾظ َ   ايه ثطم اؾ ميعان ربثؽ ثً گفزگُ، ضؽيع َ گاؽظل ما   

 ً ٌاب َ   گهبيم ظرُد کىىعي َؼَظی ثبؾاؼ اقذ کً وهبن اؾ خبغثا
 رمبيالد ظويبي  ظاؼظ.

ذ ؼَظؼَی اعان َ ظؼقاااُالوی مياااُؼ طااابی مساااظؼ اوزٍاا     
ُاؼ َ ؾيجاب قااع  اقاز  امابم ع اؽظؼ قيااؽيً ثىابی رسايم مكدا    اقا 

اؾ وسؽ پُپ ايه ثىاب ثاً لسابظ رسماذ َ     » ، (3)راُيؽ  ثؽا ؽانزً
 ً  ابضزاؽان قاً ظؼ اياذ کاعی اقاؽيه مكدابد ؾيجبراکثؽد رؿئيى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُالو  ميعان َ ظؼقذ ؼَظؼؼَي  اُؼ طابي مسا: ظؼ اوز3ٍراُيؽ 
 َ ؾيجب                       قؽ ظؼ قياؽيً ثىبي رسيم مكدع امبم اقزُاؼ               
 قع ثؽا ؽانزً.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

( 178، صفسً 1381المعبؼف ثؿؼگ اقالم ، خ ع وٍم،  )ظائؽي«نعي.
خ ُضبن آن امزعاظ آخاؽی طبقىمبٌاب ؼا ق اع کاؽظي َ ظؼ ظل اياه      

ٌبی ؼوگبؼوگ چهام ؼا ظؼ طاُل مكيااؽ ثاً    گهبيم راللُ کبنی
کىاع. گاُي     ٌبی ث ىعل ؼاٌىمبي  مای  زٍبی گ عقزًطاؽف ثبال رب او

پؽنااکُي آن زااف رميقاای اقااذ ظؼ ظل ٌااؽ  ز ااُؼل ياابظآَؼ
اوكبن، کً ضعاَوع ثبالرؽ اؾ ٌمً چيؿ وب ؽ ارمبل اَقذ. ظؼ اا ع  
نؽقی َ غؽثی ميعان ظؼ ي ا  خىاُثی طاُل آن، ظَ ثىابی رسايم      

الً َ کابش رابلی قابپُ ظؼ مُاخٍاً ثاب ٌام قاؽاؼ         مكدع نيص ل ف
اواع کاً ظؼ قجابل رقات وهايىی مسدُثبواً َ ظراُد کىىاعي           زًگؽ

َؼَظی مكز يل نکل مكدع، صافً پبظنابٌی خكاُؼاوً پاب ثاً      
ميعان وٍبظي، َ غيؽقبثل وفُغ ثُظن َ رك ط رمبم َ کمابل ضاُظ ؼا   

ً  ،(4)رااُيؽ   کىاع  گؽان مدمُرً ارالم می آمؽاوً ثً وسبؼي وساؽ   ثا
وكجذ ىبی اص ی ميعان ظؼ زبلی کً َؼَظيً ٌؽ قً ث»وبظؼ اؼظالن 

اوع َ اؾ ايه ؼَ ظؼ قجبل آن خىجاً   ظيُاؼٌبی پيؽامُن رُ وهكزً ثً
 «وٍاع  اوفعبلی ظاؼوع، ربلی قبپُ  برالوً ثً ظؼَن   ب قعم پيم ما  

ؼا ايه قً  ؼضعاظ( 126، صفسً 1381)اؼظالن، وبظؼ، زف َزعد، 
َ َ ظؼ کىبؼ ٌام َ ركا ط ز اُؼ آوٍاب ثاؽ زاف       ؼ مٍم ؼَظؼ ثؽ

رؽ نامبلی آن   جت رقبثل ي   خىُثی ميعان ثب ثطم َقيعمکبن، ق
اماب   .گاؽظظ  مای رک اف ماؽظم،    کً ثبؾاؼ اقذ َ ز ُؼ  بؼغ َ ثای 

ظياُاؼي ا قای َ يکىُاضاذ    اؾ مىسؽ اظاماخ  پيُوعی ايه مدمُرً  ٌم
کىاع کاً رقبثال َ رعبمال        بی ثابؾ َقايعی ؼا ض اق ما      ،ميعان

گهازً َ ثاؽای   مطز ف القبء معبو  رىبصؽ رهکيل ظٌىعي آن قجت 
پياعائ  قايؽي اؾ معابو  ؼا ظاظي َ    امکابن  ربثؽ پيابظي  ؽصاذ َ   

 آ ؽيىع. اوگيؿ  ؽاٌم م  رطي   َ ٌماؾ مسيط کبماًل 
ؼا اؾ وسؽ قاعؼد ربييؽگاػاؼی َ واُع     6َويؿ 5ميعان قه مبؼکُ     

مياعان اگاؽ    خٍبن مقبيكً کؽظ اياه  رُان ثب ميعان وقم  عبليزٍب می
ظَ مياعان اصا ی َ مياعان  ؽرای َاقاع       چً رؽکيجا  وبمزقابؼن اؾ  

ثبناع َ وسام    ظؼکىح آن کً معضل ظؼيب ثاً ناٍؽ َوياؿ اقاذ ما      
َ  ٍباثعبظ َ رىبقاج )مُخُظ ظؼ ميعان وقم خٍبن ؼا ظؼ نکل ک ی، 

واعاؼظ، اماب رىبصاؽ  ؽٌىگای َ      (وسُي قؽاؼگيؽی رىبصؽ پيؽامُن
مػٌجی چُن ک يكب، کزبثطبوً َ ثاؽج وابقُـ َ رىااؽ زکاُمزی     

ٌمابو ُؼ  ». ٌمچىيه (5)راُيؽ  اوع پيؽامُن آن قؽاؼ گؽ زً کبش ظؼ
ٌبی اطاؽاف   ؼيؿی قياؽيً ظؼ ميعان وقم خٍبن َ مشبؾي کً طؽذ

 ه ميعان اً اياؽ ؼا ثاآن ثً ايه ٌعف ثُظي کً مسُؼ ثبؾؼگبوی نٍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهلل َ کبش ربل  قبپُ ظؼ مُاخً ثب  رسيم مكدع نيص ل ف: ظؼ ا ع نؽق  َ غؽث  ميعان ظؼ ي   خىُث  طُل آن، ظَ ثىبي 4راُيؽ 
 اوع.  ٌم قؽاؼ گؽ زً                 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثؽج  : رىبصؽ  ؽٌىگ  َ مػٌج ، مبوىع ک يكب، کزبثطبوً 5َراُيؽ 
 وبقُـ َ رىاؽ زکُمز  کبش ظؼ پيؽامُن ميعان قه                    
 اوع. مبؼکُ قؽاؼ گؽ زً                  

 

، 1381.)ظائااؽي المعاابؼف ثااؿؼگ اقااالم ، خ ااع وٍاام، «مىزقاال کىااع
 7( ظؼ ميعان قه مبؼکُ ويؿ، ثىب ثاً وساؽ اظمُواع ثايکه    211صفسً

ضل ظؼيبقاذ ثاً   ثبؾؼگبوی اؾ طؽيق ميعان کُچک کاً ماع  خؽيبن »
، 1.)رُقا  ، مسماُظ، طؽازا    ابي ناٍؽي     «کىع نٍؽ ؼضىً می

( کً ايه ربمال يعىای ضؽياع َ  اؽَل ظؼ ثطام      35،صفسً 1371
ثؿؼگی اؾ ٌؽ ظَ ميعان ثؽ وسُي ز ُؼ ربثؽ پيبظي رابييؽ مٍام َ   
اقبقی ميگػاؼظ. ظؼ ايىدب ثؽج وبقُـ کً وق ً اراابل ظَ مياعان   

بظي رب ثؽ رك ط ضُظ ثؽ ٌؽ ظَ ضُظ پبپيم وٍثً ٌم اقذ ظؼ مسل 
 ميعان ثيب ؿايع.

امب آوچً ايه ميعان ؼا ثک ی اؾ ظيگؽ مياعاوٍبی خٍابن مزمابيؿ         
َخاُظ  قبؾظ زف ثاؽی قاُی َ کابماًل مزفابَری اقاذ کاً       می

ظؼ اوزٍبی مسُؼ طُالوی ميعان کُچک کً ثً خبی يک مىسؽ ظؼيب 
ظؼ ؼا ق اا ً اثىب يب رىاؽ قبضذ ثهؽ، رجُؼ اؾ ضبک َ ؼقيعن ث

 ً ثب ايه قجيل اً مُاخٍا. ردؽثکىع القبء م  بابن َ ظؼيای آقمارالق

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 ُ ؼا ثً ک   اؾ ظيگؽ ميعاوٍبي اه مبؼکاعان قاً ميا: آوچ6راُيؽ 

 ُي َ کبماًل  اؽي قاقبؾظ زف ثا  اؿ مابن مزمبياخٍ                    

 ؽي ظؼيب ظؼ اوزٍبي مسُؼ اً قؽاؼگياذ کا  اقامزفبَر                    

 کىع.   طُالو  ميعان کُچک القب م                     

 
 
 
 
 
 
 

ثقعؼی پؽويؽَقذ کاً رابييؽل راب ماعرٍب ثاؽغٌه ثيىىاعي       ٌب  مکبن
 .  (6)راُيؽ  نُظ مبوع َ ٌيچگبي  ؽامُل ومی می

 
 

زاف   ءع ظؼ القاب رُاوىا  امب ٌمبن گُوً کً رمبم اخؿا مسيط مای       
ظؼ زابل َ ٌاُاي    ؽظ مُيؽ ثبنىع، وسُي ز ُؼ  ؽظ ويؿ  ؽ  ب ث

رفبَد ظؼ وسُي  ،  ب ربييؽگاػاؼ اقذ. ثىبثؽاياهربطف  َ معىُي 
کبؼثؽی معجؽ رُقط ربثؽ پيبظي، رؽاکم ؼ ذ َ آمع آوٍاب، قاؽرذ،   
زؽکذ َ ميؿان رُخً َ انزيب ، نبظی َ يب اواعَي آوابن   اب ؼا    

گؽظاوع. ثً ايه قجت اقذ کً ثؽضای   مزفبَد می  ومعبرطيل َاخع 
      ً ٌاابی    ابٌبی ناٍؽی ثاعَن ظاناازه ثىبٌابی ثبرسماذ َ وهابو

ز ُؼ مؽظم َ ربييؽگػاؼی آوابن ثاؽمسيط،    حضبو، ثً ر ذ وسُ
 اوع. ٌب ؾوعي مبوعي ٌُيذ يب زً َ ظؼ ضبطؽي

ميعان َقذ يؿظ   ابی ثابؾکُچکی اقاذ کاً ظؼ ظل ثب اذ ناٍؽ       
ٌبی اطؽاف مساُؼ، َ اؾ  کبٌگ ی ضبوً رُقط ظيُاؼٌبی قبظي َ

طؽيااق مكاايؽ کُراابٌی ظؼ کااىح آن ثااً َؼَظی زياابط ثقعااً       
گاؽظظ َ ظقزؽقای ثاً اياه مياعان اؾ       الاعيه مزاال مای    قيعؼکه

نُظ. ظؼ مقيبـ کمی ثؿؼگزؽ  گػؼٌبي کم رؽض نٍؽي ميكؽ می
رُان وبم ثؽظ. ظؼ طؽذ قعيم ايه مياعان   رکيً اميؽچطمب  يؿظ ؼا می

مكدع اميؽچطمب  ظؼ اا ع خىاُثی َ    گؽ زه قؽاؼ ضط آقمبن ثب
ناُظ.   آة اوجبؼ پىح ثبظگيؽي ظؼ ا ع نمبلی ثً آؼامی نکكزً می

ٌبی مساُؼ کىىعي، ايه   ب ؼا ظيُاؼٌابی قابظي ثىبٌابی     خعاؼي
ظٌع َ مٍمزؽيه رىااؽی کاً ظؼ اياه     مكکُوی اطؽاف رهکيل می

 ً ظؼ اا ع   ميعان رك ط ضُظ ؼا ثؽ مدمُرً ارالم ميکىع، ثعوً رکيا
 .(7)رااُيؽ   آياع  نؽقی اقذ کً َؼَظيً ثبؾاؼ ويؿ ثً زكبة مای 

 ی َ ابی اخزمبراع اؼؾنٍاعان ؼا َاخاآوچً ثؽرؽ اؾ ٌمً ايه ظَ مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عان اميؽ چطمب  رك ط  اً ظؼ مياؽي کاه رىااؽيا: مٍمز7راُيؽ 
 ع  کىع، ثعوخ رکيً ظؼ ا  ً ارالم م امدمُر  ؽاضُظ ؼا ث                    
 نُظ.   م  كُةذ کً َؼَظي ثبؾاؼ ويؿ مساؽق  اقان                    

 



 
 
 
 
 

 
 

اخزمابری   لقبؾظ ز ُؼ خؽيبن ؾوعگی مؽظم َ رعبما   ؽٌىگی می
 َ  ؽٌىگی آوبن اقذ.

رؽکيت ثب ذ مكکُوی، مكدع، امبمؿاظي، ثابؾاؼ َ آة اوجابؼ ثاب         
ؼ ثىبٌبي  وً چىعان رسيم َ نکٌُمىع قجت ز ُؼ  عبل ماؽظم ظ 

ثؽگؿاؼی مؽاقم راؿاظاؼی َ   َيژي، ثًايه گُوً   بٌب نعي اقذ، 
ٌاب َ   اوگيؿ نعن ايه مياعان  ضُاوی مٍمزؽيه ربمل ظؼ ضبطؽي رعؿيً

ظيگؽ گهبيهٍبي  اقذ کً ظؼ ظل ثب زٍبی قاعيم اياؽان ظؼ مكايؽ    
. وکزاً مٍام اياه    قاذ ا  آوٍاب ثاُظي   َ ضمپيچ پؽ گػؼٌبی ثبؼيک َ 

ن ناٍؽی پيابظي ثاً ر اذ رجاُؼ      اقذ کً اگؽچاً اؾ اياه ظَ مياعا   
وق يً چيؿی ثبقی ومبوعي اقذ امب ٌىُؾ اظؼاکی کً اؾ ربييؽ َقبيل 

ثااُظي ن وقاام ثكاازً بغٌاااخؽياابن ؾوااعگی ظؼ ايااه ظَ   ااب ظؼ  
  ؽامُل وهعي اقذ.

ثايه ظَ زاؽم کاؽثال کاً      ،زف مکبن ظؼ   بی پيابظي ٌمچىيه      
ـ رج اُؼ   ،پيُوعواع   قط ثب ؼظيف وط ٍبثاً ٌام مای    راک   راک  ازكاب

پؽناُؼ ظؼ اياه مكايؽ      زؽکزا ثاُؼد پيُقزً َ ظؼ ا ؽاظی کً 
 گاػاؼظ  مای  هابن ثاؽ غٌاه َ ؼَز  ظيؽپاب  رابييؽی   ظاؼواع  گبم ثؽ م 
 .(8)راُيؽ 

 

 

 

 

 

 

 
 السؽميه کؽثال  قط ثب  :   بي پيبظح ثيه ظَ زؽم ظؼ ثيه8راُيؽ 

 پيُوعظ رعؽيف  ً ٌم م ا ٍبي  کً آن ظَ ؼا ثاف وطاؼظي                    

 عي اقذ.ان                    
 

تاثير نحوىه بکوارريري عصا ور عييبو  بور      

 حىاس پصجگانه انسان
 

رالَي ثؽ ربييؽ ؼَاو  َ  يؿيک  کبلجع   بي نٍؽي ثؽ  اؽظ َ       
مزقبثاًل وسُي ز اُؼ  اؽظ ثاؽ معىابي مسايط، ربمال ظيگاؽي کاً         

 ثاؽ مزعبقجاًب   َ ازكبقا    اب  زابل َ ٌاُاي   ربييؽي مكزقيم ثاؽ  
  ا  َ ؼَاوا اؿيکا اع  ياً ثعا ادابن َ ظؼ وزيااً اوكابوُاـ پىچگاز
 ثبنع. گػاؼظ، چگُوگ  َ وُع کبؼثؽظ رىبصؽ طجيع  م  م آن 

 
 
 
 

 
 

ظؼ نٍؽٌبی قاىزی ٌميهاً اقازفبظي اؾ رُامال طجيعای مبوىاع            
ؼَظضبوً، وٍؽ ياب خاُی آة َ پُنام گيابٌی ثاً رىاُان اصال َ        

اقذ. ظؼ چٍبؼ  معيبؼ ظؼ طؽازی ؼاٌٍبی نٍؽی مُؼظ رُخً ثُظي
ای اقذ کاً ضيبثابن    ثبغ اصفٍبن   بی قجؿ طؽازی نعي ثً گُوً

ؼا اؾ ثعوً مدبَؼ آن خاعا قابضزً، ث ُؼيکاً رشيياؽاد َ رساُالد      
مبٌيااذ   اابي  ضيبثاابن ؼا اقااذ ايداابظ نااعي ظؼ آوٍااب وزُاوكاازً 

ظگؽگااُن قاابؾظ. اؾ ضاُصاايبد ثاابؼؾ َ مٍاام ايااه گُوااً ؼاٌٍااب 
  بی ثبؾ ظؼ طؽازی اقذ، مبوىاع  اقزفبظي اؾ ر فيق   بی قجؿ َ 

ؼَظ ناکل   ضام مكيؽ پيبظي کىبؼ ؾايىعي ؼَظ کً ثب زؽکذ پؽپيچ َ 
ثااب   اابی قااجؿ، امکاابن ثؽقااؽاؼی مىبقااجبد  َ ر فيااق آن گؽ زااً 

ظؼ مكايؽ پيابظي پ ٍابی ؼَی    ؼا اخزمبری َ گػؼاوعن اَقبد  ؽاغذ 
"پاال ضُاخااُ ظاؼاي ظَ ؼَا     ،مااثالً  . ااؽاٌم قاابضزً اقااذ    آن

زااع اقااذ َ ظؼ ؾيااؽ آن قااکٌُب َ   اابي  ثااؽاي  قؽربقااؽي مم
)قا  بوؿاظي، زكايه،   ابٌبي ناٍؽي ظؼ      ." َخُظ ظاؼظوهكزه 

( رؽکيات ثكايبؼ ؾيجابي    191، صفسً 1371ثب زٍبي ربؼيط  ايؽان، 
      ُ رؽکيات ياک    حقکٌُب َ پ کابن ؾياؽ پال اؾ ثٍزاؽيه مثبلٍاب اؾ وسا

  بی نٍؽی ثب طجيعذ اقذ کً ثً يبؼی ايه رؽکيات رابثؽ پيابظي    
نُظ َ ظؼ آن ميبن ظقبيقی ؼا ؼٌاب َ آؾاظ ظؼ   رب ظل ؼَظ کهيعي م 

 کىع. کىبؼ زؽکذ ماليم آة قپؽی می
ظؼ صعقبل اضيؽ ٌماؽاي ثااب ناٍؽ قابؾی معبصاؽ،      مزبقفبوً      

  بٌبی قجؿ َ آة َ آثىمبٌاب ث اُؼ طجيعای ثااب مكايؽ زااؽکذ       
َ    رابثؽ راؽکيت ومی  نُوع، آثىمبٌب َ ثبغچً ٌاب ظؼ َقاط مياعاوٍب 

ظؼ ثيه رؽاکم ضُظؼٌَاب قؽاؼظاؼواع َ ظؼضزابن َ   ابٌبی قاجؿ      
ٌب َ ثاب  بصا ً ؾيابظ اؾ اوكابن، کاً ثاب        ثؿؼگ ظؼ زبنيً ثؿؼگؽاي
آمع مبنايىی ناعن    . پیاوع ؼاوعي نعي گػؼظ قؽرذ اؾ کىبؼ آوٍب می

ؾوعگی، اوُاع آقيجٍبی ؼَزای َ ؼَاوای اقاذ کاً اوكابوٍب ثاب آن       
طجيعذ يکای اؾ رُام اای اقاذ    ظقذ ثً گؽيجبوىع، ظَؼی اوكبن اؾ 

گؽظظ. اوكبن اماؽَؾ ثعاع اؾ قابلٍب     کً قجت رهعيع ايه آقيجٍب م 
ردؽثً وبمُ ق ظؼ ؾميىً معؼويزً َ صىعزی نعن ثً ظوجبل ؼاي ز ی 
اقذ رب مع الد ردؽثيبد وبمُ ق ضُيم ؼا زل کىع. نٍؽقبؾان 
معمبؼ ثؽ ايه ثبَؼوع کً ثاب وؿظياک کاؽظن آة َ گيابي ثاً اوكابن،       

 .عىا م مُـ گؽظاو آن اقذعذ ؼا َ آوچً زيبد ثهؽ َاثكزً ثً طجي
زؽکذ آة ث ُؼ طجيعی، ايدبظ صعای آن َ زجبة َ کف،  ،ثىبثؽايه
ٌابی ظَؼ اؾ ظقازؽـ راؽخير     ٌبی ميبن ميعاوٍب َ  ُاؼي ثً زُض
نُوع َ کبنذ ظؼضزبن ثؽگ ؼيؿ ثً ظؼضزبن ٌميهً قجؿ.  ظاظي می

ثبناع کاً    ٌبي  م  ٌعف طؽذاؾ ومُوً رالنٍب ثؽاي ؼقيعن ثً ايه 
رىاُان ثٍزاؽيه معمابؼی مىساؽ َ نٍؽقابؾي       ظؼ قبلٍبی اضيؽ ثً

اواع. ظؼ اياه طؽزٍاب قاعی گؽظياعي کاً          بی قجؿ نىبضزً نعي
مكيؽٌب طُؼی طؽازای ناُوع کاً ظؼ ظل طجيعاذ ثکاؽ َ   ابی       
ثُمی ثً وسؽ ؼقىع. ث ُؼ مثبل ايه مكيؽٌب مزهکل اؾ ق ُي قاىگ  

ای اؾ گيبٌاابن قااؽؾميه ضااُظ    ناامًَ آثٍاابی چهاامً مبوىااع َ   
 نُواع َ   ما ثبنىع، ضيبثبوٍب ثبؼيک َ ثعَن خعَل قبضزً  م 



 
 
 
 
 
 
 

  ززا  ثاؽ ؼَي   اٌبي ماىُر پبيًچؽاغٍابي کىابؼ ضيبثابن ثدبي 
زاع امکابن    ثؽظن انيبء   اؿی راب   اوع َ اؾ ثکبؼ ظؼضزبن وات نعي

ميابن  کبقزً نعي اقذ. گػؼ اؾ ايه وُع ؼاٌؽٌَب مبوىاع قافؽی اؾ   
ظنذ پؽ اؾ گل َ قجؿي َ ظؼضذ اقذ. مابقً قاىگ، مابظي غبلات    

ٌبي وٍؽٌبي پيؽامُن آوٍب اقذ. ظؼ  رهکيل ظٌىعي مكيؽٌب َ کىبؼي
ظاؼظ، کهای مسُطاً ؼا ثعٍاعي     ٌب ؼَظی کااً َ يفاً ؾي   اياه طاؽذ

رُاوع لػد ثاؽی وب ؽيه ؼا ويؿ  ؽاٌم آَؼظ. ظؼ ثع   ماُاؼظ   م 
ق ُي قىگٍبي  اقاذ کاً ثاؽ ؼَی     ؾيؽ قبضذ ؼَظضبوً مزهکل اؾ
 اوع َ ٌىگبما  کً آة اؾ قؽاؼ گؽ زًرُؼٌبی   ؿی ظؼ قؽاقؽ ؼَظ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

آَؼظ َ ثاً صاُؼد    زجبة ثُخُظ ما  کىع َ  گػؼظ کف م  آوٍاب م 
ای  پُناابوىع َ ثگُوااً ؼَظ ؼا ماای مُخٍاابي کُچااک لشااؿان قاا ر

 کىع.   ؼا رعار  م ٌبی خُنبن  چهمً
كاابـ ضُناابيىع ؼاي ؼ اازه ثااؽ ثؽگٍاابي ظؼ ظيااعگبي  ااُ  از     

  ضهک، يب قعم وٍبظن ثؽ ضبک، نه يب قىگ، ناىيعن صاعاي آة،  
ر ؽ گيبٌبن َ ؼطُثذ ضبک َ ضىک  پُقذ ظؼ ايؽ لمف ق اؽاد  
آة َ .... ردؽثيبد م  ُة َ ظلپػيؽي ٌكازىع کاً اوكابن پاف اؾ     
رجُؼ اؾ ؾوعگ  مبنيى  صع قبل گػنزً ضُظ امؽَؾي ثً ظوجابل  

 آن اقذ.

 

 
 

 

 ريري نتيجه
 

ز اُؼ  قيؽ رسُل نٍؽقبؾي معؼن کااً ثاً کمؽواگ ناعن          
ٌبي ؼَز  اوكبن ظؼ ناٍؽٌب   رابثؽ پيبظي َ کام رُخٍ  ثً مىؿلذ

ناُظ کاً ظؼ آن    اودبميعي ثُظ، اکىُن ثً ظيعگبي ظيگاؽي ضازم ما    
طؽازبن نٍؽي ثؽايه ثبَؼوع کً نٍؽ رمعرًب ثبيع ظؼ ضعمذ اوكبن 

ؾٌبي خكم  َ ؼَاو  اَ ثبناع. لاػا اماؽَؾي    َ ثؽآَؼظي کؽظن ويب
ظؼ معمبؼي مىسؽ رُخً ثً مسُؼٌبي پيبظي َ رك ط ربثؽ پيبظي ظؼ 
ميبظيه َ گػؼٌب معوسؽ مزطاايه ثُظي کاً ظؼ ظقازؽـ ثاُظن    
رىبصؽ طجيع  آة، ضبک َ گيابي َ مُاخٍاً مكازقيم َ پؽوياؽَي     
طجيعااذ ثااب اوكاابن َ راابييؽ رميااق آن ثااؽ زااُاـ پىدگبوااً اَ اؾ  

رؽيه اصُل ايه واُع رفکاؽ اقاذ. ظؼ امزاعاظ ٌمايه ظياعگبي،        خعي
    ً ٌاب َ رىبصاؽ ؾيجابي     ٌىؽنٍؽي ويؿ ثُخاُظ ما  آياع َ مدكام

ناااٍؽي اؾ ميااابظيه َ زُانااا  ظَؼ اؾ ظقااازؽـ گاااػؼٌب َ اؾ  

ظؼ   رک اف  َاؼ َ ثا   قکٌُبي ث ىع َ رهؽيفبر  پبييه آمعي َ ماؽظم 
ً  کىبؼ اوكبن قؽاؼ م   ؽآيىاع ظؼک   گيؽوع. ظؼ ريه زبل اؾ آودبئيکا

مسيط رُقط اوكبن َ ايؽ مزقبثل اَ َ مسيط، ظؼ زابالد َ ؼ زابؼ   
 ؽظ ظؼ مُاخًٍ ثب يک   ابي ناٍؽي ثاً اوسابء گُوابگُن ثاؽَؾ       

ومبيع، معمبؼي َ نٍؽقابؾي اماؽَؾ ثبياع ثاؽ پبياً ؼَزيابد،        م 
راؽ َ   رؽ َ گكزؽظي ض قيبد َ ٌُيذ اوكبن امؽَؾ کً ثكيبؼ پيچيعي

ؽاز  َ ض ق گؽظظ. ٌعف وٍبي  اؾ ثيبن مزشيؽرؽ اؾ گػنزً اقذ ط
مثبلٍبي گػنزً، آغبؾ خكزدُئ  اقذ ثؽاي ياب زه معىابي   اب،    
خٍذ ناکل ظاظن ثاً   ابي رماُم  َ ثابؾ ناٍؽي اماؽَؾي َ        

راؽ کاً ظؼ گػنازً َخاُظ      راؽ َ رمياق   ؼقيعن ثً معىبٌبي َقايع 
 َ مدعظًا ثبيع ازيب گؽظوع. ًظانز
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FOOTPATH,A MISSED SPACE  

 
Mohammad Mehdi Mahmoudi, Ph.D                 

Niloofar Nikghadam 

 
       he most  important  view  for urban  
      designing is based on the fact that the 
human criteria and caring about material 
and spiritual needs of human are 
considered seriously once again after 
ignoring traditions for one century.As a 
matter of fact,this new view is a reaction 
against domination of a kind of urban 
designing fashion that ignores human 
factor and changes natural festive urban 
atmosphere to routes and traffic hassles. 
Entrance of vehicles to city transportation 
system has caused a change in the 
position of pedestrians in street  
 
 

 
 
atmosphere and it has made a lot of 
structural changes.in other words,the 
ambiguity in the definition of pedestrian in 
today’s urbanizing system has caused a 
limitation in social interactions and has 
made social features less important in 
cities.On the other hand,the bad quality of 
today’s architecture and lack of usage of 
water and plant in a natural form has 
caused a kind of features for cities that 
cannot satisfy spiritual and emotional 
needs of human beings. 

 

KEYWORDS: Footpath, human, Path, 
Square, five Senses 

 
 


