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 :مقدمه 

طراحي خيابان فرآيندي است كه از علوم مختلفي بهره مي جويد و مسئله عبور و مرور وسايل نقليه در خيابان تنهـا يكـي از عوامـل                           
 .مؤثر در اين فرآيند است 

، به هيچ روي نمي تواند صرفاً مجرايي براي تردد          خياباني كه در طرفين خود واجد كاربريهاي مولد تجمعات و مراجعات انساني است              
وسايل نقليه باشد و مهمترين وظيفه طراح در فرآيند برنامه ريزي يا ساماندهي به يك خيابان ، رسيدن به پاسخ منطقـي ايـن سـؤال                          

 پاركينـگ ، فـضاي سـبز ،         است كه چه مقدار از سطح خيابان را بايد براي تجمعات انساني ، پياده رو ، سـواره رو ، عبـور دوچرخـه ،                        
 مبلمان ، نهر آب ، تأسيسات و عملكردهاي ديگر اختصاص داد ؟ يا اينكه كدام يك در اولويت قرار دارد ؟

براي پاسخ  اين سؤال ابتدا بايد به اين نكته انديـشيد كـه در يـك برنامـه ريـزي كلـي ، عملكـرد خيابـان مفـروض چيـست ؟ چـه                                   
 فين اين خيابان هستند و چه كاربريهايي نبايد در اين خيابان استقرار يابند ؟كاربريهايي مناسب قرارگيري در طر

دير زماني مهندسين ترافيك بر اين باور بودند كه هر چه عريض تر كردن خيابانها تنها پاسخ منطقي براي حل مشكل عبـور و مـرور                          
اي موجود در خيابان از مهمترين عوامـل مولـد ترافيـك            خيابانهاست ؛ اما آخرين دستاوردهاي اين علم حاكي از اين است كه كاربريه            

مي باشند و سياست گذاري و برنامه ريزي جهت كنترل اين كاربريها و جانمـايي آنهـا و همچنـين كـاهش تقاضـا و محـدود كـردن                         
 .وسايل نقليه موتوري پاسخ مسئله است 

 حتي با حـذف حـضور وسـايل نقليـه موتـوري در آن               بدون شك خياباني كه تجمعات انساني و حضور مردم در آن به حدي است كه              
محلـي از   ) الاقـل بـه صـورت همـسطح         ( فضاي كافي براي حضور انسانها وجود ندارد ، صحبت از روانسازي حركت اتومبيل در آن                

 .براي حل تعارضات چنين خياباني چه بسا شايسته باشد بسياري از كاربريهاي مزاحم آن حذف گردد . اعراب ندارد 
 اصلي اين مقاله بر اين مطلب استوار است كه اگر در خياباني حضور و تجمعات انساني مطرح و مورد نظر اسـت ، بـراي تـداوم             سخن

حيات اين خيابان چه بايد كرد ؟ حضور اجتماعي مردم در خيابانهاي درون شهري و به ويژه در مراكز تجاري را ديگر نبايـد بـه حـال                            
خيلي عجيـب  . مرغهاي پر كنده اي در ميان انبوه وسايل نقليه موتوري به اين سو و آنسو فراري داد خود رها كرد و مردم را همچون   

است كه در شهرهاي ما گاه در خيابانهاي آستانه اي بهشت زهرا كه مردم در حال تشييع جنازه اموات خود مي باشـند ، تريلـي هـا و                             
ده رو موتور سواري از روي بساط دستفروشي كـه بـراي كـسب لقمـه نـاني در                   اتومبيل هاي سنگين نيز تردد مي نمايند يا گاه در پيا          

علم ترافيك يا هر علم ديگري يك معرفت است و هر معرفتي بايد مبتنـي بـر شـناخت كامـل از نيازهـاي                        . تالش است ، مي گذرد      
بيراهه هايي نهاده ايم كه موجب لگـدمال  روحي و رواني انسان باشد و متضمن بقاء جوامع بشري گردد ؛ وگرنه بايد بپذيريم كه پا در           

 .شدن ارزشهاي واالي انساني شده است 
 

 عملكرد اجتماعي خيابانها
قبل از آنكـه خيابـان بـه اشـغال وسـايل            . جشنها و سوگواريها بوده اند      , مذهبي  , خيابانها هميشه محلي براي انجام مراسم فرهنگي        

سـالمندان در پـشت     .  آن بازي مي كردند و با هم قدم مي زدند و گفتگـو مـي كردنـد                   بچه ها در گوشه و كنار     , نقليه موتوري درآيد    
شـهر  , پنجره ها و جلوي در خانه ها به تماشاي مردم و فعاليتهاي شهري مي نشستند و اگر اين عملكردها از خيابانها گرفتـه شـوند                          

 . مريض و افسرده مي گردد و زندگي در آن مالل آور مي شود 
تعريف حريم راه در انتهاي مقاله آمـده        ( مجسمه و نشانه است     , باجه تلفن   , يي براي گذاشتن اثاثيه شهري نظير نيمكت        حريم راه جا  



حريم راه اصلي ترين فضاي عمومي شهري است و عملكرد ترافيكي فقط يكي از عملكردهاي آن است ؛ اما در دهـه هـاي                        ) . است  
جه شده است و باور عمومي بر اين است كه عرض خيابان را بايد بر اساس حجـم ترافيـك              اخير تنها به اين يك عملكرد از خيابان تو        

 . موتوري تعيين نمود 
به هم متصل كند و در امتداد خيابان جذابيتهايي كه باعـث مكـث و توقـف                 , خيابان بايد دو نقطه اي را كه ارتباط آنها ضروري است            

اگـر  ( اما تماشاي خيابانهاي پـر رفـت و آمـد    . خيابانهاي خالي چيزي براي تماشا ندارند   . به اندازه كافي وجود داشته باشد       , مي شود   
سـرزندگي و ايمنـي   , لذت بخش خواهد بود و همين امر باعث جذابيت ) منظرهاي مناسب از ساختمان اين تماشا را آسان كرده باشد      

ناامن و خطرناك خواهد بود و مـردم از آن دوري مـي جوينـد ؛ در                 , اما خياباني كه فاقد اين شروط اساسي باشد         . خيابانها خواهد شد    
بالطبع آنان از خيابان تلقي جنگلـي را دارنـد          . نتيجه خيابان تنها مورد استفاده كساني خواهد بود كه چاره اي جز استفاده از آن ندارند                 
 . ها و نابود كننده آن است كه هركس به فكر نجات خويش است و اين شيوه زندگي نشانه انزوا در زندگي خيابان

خيابـاني كـه بـر    .خيابانها يكي از عناصر بنيادين بوده اند كه در پيرامون آنها شهرها شـكل گرفتـه انـد                , در تمامي تاريخ اسكان بشر      
 طرحهـا ومطالعـات   . در سالهاي اخير بار ديگر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت              , اساس الگويي خطي براي حركت انسان طراحي شده         

نظري لئون كريه و راب كريه از جمله كارهايي است كه بار ديگر به اصول ثبت شده شهرهايي بازگشته كه بر گرد خيابانها و ميـادين   
براي طراحي موفق خيابانها بايد كاركرد متر به متر آنها و فعاليتهاي آنان ارزيابي شود و بدنه هاي خيابانها بايد بـا توجـه                        . بنا شده اند    

يت حوزه فعاليت وحواس انساني ايجاد گردد و پراكندگي فضاها به گونه اي باشند كه ارتباط افراد را تـضمين نماينـد؛ مـثال       به محدود 
 . عرض خيابانهاي خاص پياده ها نبايد از چهل متر تجاوز كند 

 اغلب فـضاهايي روشـنفكري      فضاهاي خاص موجود در خيابانها    ) جامعه شناس و يكي از منتقدين شهرسازي معاصر         ( از نظر جيكوبز    
مدرسـه تئـاتر و سـاير فـضاهاي غريـب           , نمايشگاه مجسمه هاي آفريقـايي      , در خيابانهاي اروپايي يك چايخانه رومانيايي       . هستند    
جيكـوبز خيابـان وال اسـتريت       . به خيابانها هويت خاصي مي بخشند و مردم براي آن چيزهاي خاص بـه آنجـا مـي رونـد                     , وجذاب  

اين خيابان بـسيار ثروتمنـد بـه دليـل بـاال            . كامال فاقد چنين تسهيالتي مي داند       , كه لوكوربوزيه آنقدر تحسين مي كرد       نيويورك را   
نارسايي بسياري دارد ؛ لـذا حـضور كاربريهـاي مـسكوني در             , رفتن قيمت زمين در اين خيابان و فقدان كاربري مسكوني و خدماتي             

ازنظر جيكوبز هيچ بلوكي در طول خيابان نبايد از طول معيني بيشتر باشـد              . خيابانها مي شود    خيابانها موجب ايجاد خدماتي جاذب در       
مسير و دسترسي به خيابانهاي اصـلي را آسـانتر          , اين بدان معني است كه ايجاد تقاطعهاي فرعي كه خود محل تجمع بالقوه هستند             . 

بايـد در خيابـان حـس شـود و          , است حضور انبوه مردم به ويـژه سـاكنان          او معتقد   )  . مانند حسينيه هاي ما در گذشته       . ( مي نمايد   
ساختمانهاي قديمي در كنار ساختمانهاي جديد بايد به ساكنان امكان تماشاي خيابان را بدهد و در پياده روها بايد از تكـرار فـضاهاي                      

 . كليشه اي پرهيز نمود 
در شـهرها و  , وبان كشي و چند بانده كردن جاده هـا و خيابانهـا شـروع شـد     در زماني كه در كشورهاي توسعه يافته اقداماتي نظير ات       

اكنـون كـه در ايـران       .روستاهاي ايران خيابان به مكاني اطالق مي شد كه دو طرف آن صفي از درختان و گل و باغچه قرار داشـت                       
مـردم در شـهرهاي بـزرگ       , ها شروع شـده اسـت       اقداماتي نظير توليد انبوه وسايل نقليه خصوصي ، چند بانده كردن خيابانها و اتوبان             

بدين معنـي كـه امـروزه در        . در حال كوچ به روستاها و طبيعت و استفاده از هواي سالم و محيط سرسبز هستند                 , كشورهاي صنعتي   
ا استفاده از مفـاهيم     كشورهاي صنعتي به آثار مخرب توجه يك جانبه به اتومبيل در خيابانها پي برده اند و ما بايد از تجربيات آنها و ب                      

 . فضاي خيابانها را باززنده سازي نماييم , ارزشي خيابانهاي گذشته 
به بعد در شهرهاي ايران كشيده شدند از ساخت ارگانيك شهرها تبعيت مي كردند و بـه                 ) ش  . ه   ( 1300اگر خيابانهايي كه در دوره      

 . شته امروز وجود داشتند بسياري از فضاهاي شهري گذ, اصل پيوستگي فضايي توجه مي شد 
عبور سواره بـه صـورت محـدود و    , در شهرهاي موفق ايتاليا در فضاهاي عمومي به رغم آنكه فضا براي عابر پياده تجهيز شده است          



د در اين شهرها حركت عابر پياده به خوبي مورد توجه قرار گرفته و عبور اتومبيل نيز در حـد كنتـرل وجـو                      . جريان دارد   , كنترل شده   
مجموعه و طراحي شـهري مـورد       , نماي ابنيه اغلب از سيمان تخته ماله اي ساده است و بيش از آنكه به تك بناها توجه شود                    . دارد  

كافه و قهوه خانه در جاي جاي مجموعه هـا ديـده مـي    . كاربريها نيز در جوار معابر اصلي طراحي فضا را تقويت مي كند .توجه است  
 . ر اين شهرها به مراكز تجاري كوچك بسيار كمك كرده است شود و حضور جهانگردان د

سـرعت  , در شهرهاي موفق اروپايي امكان حضور سواره با سرعت باال در قلب شهرها وجود ندارد و بـه ويـژه در بافتهـاي تـاريخي                          
ز در ايـن شـهرها تمهيـدات        كنترل مي شود و اولويت اصلي با عابرين پياده است و براي خدمات رساني و رفع مسائل حمل و نقل ني                    

ماشينهاي حمل و نقل سـنگين      . در اين شهرها وجود مترو جابجايي عابرين پياده را تسهيل نموده است             . خاصي انديشيده شده است     
به گونه اي كه در اين ساعات اقالم مورد نياز كسبه حمل مي شـود و                , در ساعات خاصي از شبانه روز به مراكز شهرها  راه مي يابند              

شهرداري كامالً سطح معابر را نظافت مي كند و عرصه ها را در اختيار عـابرين پيـاده قـرار    , با خروج وسائل حمل و نقل    , پس از آن    
 . در اين شهرها حتي ابعاد و اندازه اتومبيلها نيز با فضاها تطبيق يافته و كوچك شده است . مي دهد 

مقرراتي بودن و حرمت نهادن به قانون اسـت و تـا زمـاني              , منضبط بودن   , يافته  سرّ پيشرفت علم و تكنولوژي در كشورهاي توسعه         
جامعه بـه  , فردي ضعيف النفس بشمارند , كه فرار از قانون افتخار شمرده شود و اذهان عمومي كسي را كه به مقررات احترام بگذارد   

ناديـده  , تدار در رعايت قانون است نـه در زيـر پـا گذاشـتن     اين باور عمومي بايد در جامعه حكمفرما شود كه اق     . تعادل نخواهد رسيد    
 . گرفتن و گريز از رعايت مقررات و يا استفاده از حيله هاي قانوني 

در ايران اين تصور عمومي وجود دارد كه اعتالي شهرها بيشتر به دولت وابسته است كه محققان از ايـن رابطـه بـين قانونگـذاري و                           
در صورتي كـه شـهروند مـدرن        , رابطه اي عمودي ياد مي كنند كه تمام مسووليتها به عهده دولت است              به عنوان   ,روابط شهروندي   

, بايد بپذيرد كه روابط شهروندي كامال افقي است ؛ يعني همانقدر كه قانونگذاري در سطح دولتـي انجـام مـي شـود و اهميـت دارد                            
الق مدني در سطح افقي مطرح است ؛ موقعي كه هر شهروند بـراي              اخ. همانقدرقانون پذيري در سطح مردم و شهروندان مهم است          
 . آنجاست كه مي توان يك رابطه متعادل در شهر ايجاد نمود , ديگري حقوقي را قبول داشته باشد و فرديت وي را بپذيرد 

ات جمعي و ديگر عملكردهـاي  تظاهر, بيان آراء , تبادالت فرهنگي و تفريحي ، اجراي موسيقي      , محل داد و ستد     , فضاهاي خياباني   
 . عمومي شهر است 

شهر مي توانـد اتومبيلهـاي خـود را         . موجب تسلط اتومبيل بر شهر مي شود        , در نظر گرفتن يك جانبه عملكرد جابجايي براي معابر          
مكـان انجـام   ا. داشته باشد و در عين حال از يك زندگي غني و با نشاط و فرصـتهاي فـراوان بـراي تمـاس مـردم برخـوردار باشـد                          

جدا كردن ايـن عملكردهـا از خيابـان و    . گفتگو و ورزش به زندگي خيابان تنوع مي بخشد   , پياده روي   , فعاليتهايي نظير غذا خوردن     
به معني ناديده گرفتن نيازهاي روحي شهروندان اسـت         , رستورانها و ساختمانهاي عمومي     , محدود كردن آنها در فضايي چون پاركها        

 . 
 بايد به گونه اي در نظر گرفته شوند كه موجب از بين بردن امكان گشت زني پياده در حول و حوش محالت نگردند ؛ چراكه                          خيابانها

 . اين مهم يكي از مشخصه هاي اصلي كيفيت شهرنشيني و هستي اجتماعي است 
ن يكي از اعمال فيزيكي بدن است و در مواقع          اما از آنجا كه ايستاد    . معموالً مردم قدم زدن و نشستن را به ايستادن ترجيح مي دهند             

ايستادن زماني پـيش مـي آيـد كـه مـثالً            . بايد براي آن امكانات الزم در نظر گرفته شود          , حضور در فضاهاي عمومي پيش مي آيد        
فشمان را ببنديم و يـا     يا بند ك  , براي عبور از عرض خيابان منتظر سبز شدن چراغ راهنما هستيم يا ايستاده ايم تا به چيزي نگاه كنيم                    

امـا ايـستادن بـراي      . بار دستمان را جابجا كنيم  ، اين نوع ايستادن كوتاه و گذرا است و چندان از محيط كالبدي تـأثير نمـي پـذيرد                          
طوالني تر است ؛ براي اين كار معموالً مـردم نقطـه اي از پيـاده رو را انتخـاب مـي كننـد كـه در           , صحبت كردن با رهگذري ديگر      

در اين مكانها مردم كمتـر سـر راه ديگـران    . برمي گزينند , ورت ساختمانها قرار دارند يا نبش دو فضا را كه به دو طرف ديد دارد    مجا



اگر ساختمانها قدري از بر پياده رو عقب نشسته باشند يا فضاي جلوي آنها مـسقف                , قرار دارند و مي بينند بدون آنكه زياد ديده شوند           
پس ايستادن و تجمع در كنار ساختمانها شكل مي گيرد و به سمت فضاهاي عمـومي ميـل مـي    . ادن مناسبتر است براي ايست , باشد  
بـراي ايـستادن    , تيرهاي چراغ برق و درختان      , كنار ستونها   , نبش خيابانها   , وروديها  , به هر صورت عقب نشستگي ساختمانها       . كند  

 .آنها تكيه كنند مناسبتر هستند ؛ چرا كه افراد مي توانند به 
اغلب به منظور آن است كـه  , اگر مردم تصميم به نشستن مي گيرند , چشم اندازهاي نشستن هم نقش مهمي در انتخاب مكان دارد  

. عامل مهمي در تشويق مـردم بـه نشـستن اسـت      . نوع نيمكت و جاي نشستن      . هوا و چشم انداز مقابلشان بهره مند شوند         , از فضا   
بـه جـاي    . نيمكت ترجيح دارد و جاي نشستن بايد راحت باشد          , ن ممكن است هر جايي بنشينند اما براي بزرگساالن          جوانها و كودكا  

آبنماها و مجسمه هـا اسـتفاده   , گلدانهاي لبه دار , مكعب , بهتر است از عناصر متنوع و چند منظوره مثل پله          , افزايش تعداد نيمكتها    
 .كرد 

, گونه ستون و مجسمه و درخت و گياه باشند و نماي ساختمانها جزئيات معماري جذابي نداشته باشـد                   اگر فضاها عبوس و تهي از هر      
 . دشوار بتوان مردم را به مكث در خيابان تشويق كرد , ورودي و پله , بدون فرورفتگي در ديوارها 

ي نيمكتهـا بايـد دقيقـاً مبتنـي بـر تحليـل             تعيـين جـا   . گرايش مردم به ايستادن كنار پياده روها در مورد نشستن هم صدق مي كند               
جايي است كه فـضايي كوچـك در دل فـضايي بزرگتـر             , مناسبترين مكان براي نشستن     . كيفيتهاي فضايي و كاركردي محيط باشد       

 . جاي گرفته است ؛ مثال فرورفتگي در ساختماني نبش خيابان و كنار ستوني 
نادري در تهران با تردد معتدل اتومبيل و به شكل راسـته هـايي پـاتوقي و تجمعگـاهي                   در دهه هاي اخير خيابانهايي نظير الله زار و          

شاهد تـداوم حيـات راسـته هـاي پـاتوقي و تجمعگـاهي       , همچنين در اين دوران علي رغم تسلط اتومبيل بر خيابانها  . شكل گرفتند   
 . گرفته بودند هستيم ؛ چرا كه اين خيابانها با توجه به ويژگيهاي تاريخي محله و گذر شكل

شاهد حضور خيابانهايي هـستيم     , در دوران معاصر علي رغم تسلط كامل اتومبيل بر محالت و از بين رفتن آرامش رواني در محالت                   
محلـه اي و ايجـاد دسترسـي بـه          , فعاليتهاي اقتصادي   , داراي نقشهايي چون محل گذران اوقات فراغت        , كه عالوه بر حمل و نقل       

 . باشند و از عوامل هويت دهنده به محله و شاخص قلمرو فضايي محله به حساب مي آيند محالت مجاور مي 
, برگـزاري مراسـم     , براي تقويت زندگي اجتماعي در خيابانها ، در روزهاي مخصوص مي توان از سواره رو به عنوان محـل اجتمـاع                      

ان ورود وسايل نقليه شخصي را به برخي از راهها ممنوع يا محـدود   در ساعاتي از شبانه روز مي تو      . جمعه بازار و بازارگاه استفاده كرد       
سواره رو را به وسايل نقليه عمومي اختصاص داد يا وسايل نقليه سنگين را ممنوع               , كرد و همچنين مي توان در ساعاتي از شبانه روز           

عاتي از شـبانه روز بـه روي انـواع وسـايل            مناطق مخصوص پياده را در سا     , كرد و يا به منظور حمل كاال و رسانيدن خدمات شهري            
 . نقليه باز كرد و از خيابانهاي مخصوص پياده ها براي وسايل نقليه استفاده كرد 

به خيابانهاي مخصوص پياده ها تبديل شده و در نتيجه زندگي در فـضاي              , در سراسر جهان مراكز شهري كه زير سلطه اتومبيل بود           
اين است كه مردم بتوانند به راحتي آمـد و شـد كننـد و               , نكاتي كه امروز شهرسازان پيش چشم دارند        . اين خيابانها بيشتر شده است      

براي بهبود كيفيت زندگي و حضور مردم در خيابانها بايد به نيازهاي مـردم و كيفيـاتي كـه                   . بيشتر در محيطهاي شهري حضور يابند       
, تناسباتي كه موجب تجمـع مـردم     , نين در اين راستا توجه به ارتباطات        همچ. حواس پنجگانه آنها مي شود توجه نمود        , موجب ارضا 

آشنايي با حواس انساني و نحوه كار آنها پيش شرط مهـم طراحـي در فـضاي                 . نقش موثري دارد    , قدم زدن و ايستادن آنها مي شود        
به عنـوان مثـال   . طراحي خيابان موثر است شنوايي و حتي بويايي رهگذران در , ميدان ديد   , توجه به كيفيت درك بصري      . باز است   

ميدان ديد در نگاه به پائين محدودتر و در نگاه به باال باز هم محدودتر است ؛ در صورتي كه در نگاه روبرو به راحتـي تـا زاويـه نـود                                
 .درجه به چپ و راست منظر روبرو قابل ديدن است 

حـس  .  مي كند و فراتر از آن فقـط بوهـاي قـويتر محـسوس هـستند                  حس بويايي به شعاع يك تا سه متر بوهاي ماليم را احساس           



ما را قادر به شنيدن صداي رهگذران ديگر مي كند و تا سي و پنج متر صداي كسي را كه بلنـدتر از حـد   , شنوايي تا فاصله هفت متر   
 در آن حضور پياده ها برتري       به اين ترتيب شهري كه تحت سيطره اتومبيل است و شهري كه           . معمول حرف مي زند مي توان شنيد        

ابعاد و تناسبات متفاوتي دارند ، در اولي به علت باال بودن سرعت ناظر ، نشانه هاي راهنما و تابلوهـاي تبليغـاتي انـدازه هـايي                           , دارد  
ليتهـاي  ايـن در صـورتي اسـت كـه فعا       . بزرگ دارند ، ساختمانها نسبتا وسيع هستند و جزئيات معماري در آنها رعايـت نـشده اسـت                   

تماسها و گفتگوها زماني رخ مي دهند كه مردم يا در حال قدم زدن هستند يا ايستاده اند و يا نشسته اند ؛ مي توان گفـت                           , اجتماعي  
 . زندگي در فضاي عمومي از آن پياده ها است 

, وزه بـسياري از محققـين معتقدنـد         زماني خيابانهاي آمريكا براي الگوبرداري در شهرهاي دنيا مورد تقليد قـرار گرفتنـد ؛ لـيكن امـر                  
چرا كه ماهيت شكل گيري شهرهاي آمريكا با شهرهاي         , الگوبرداري از شهرهاي آمريكا براي شهرهاي كهن و تاريخي بيگانه است            

وده است  غالباً توجه يكجانبه به وسايل نقليه موتوري در شهر مؤثر ب          , در روند شكل گيري خيابانهاي آمريكا       . قديمي همخواني ندارد    
. اين در حالي است كه معيارهاي موفق خيابانها در شهرهاي كهن در اين بوده است كه تا چـه ميـزان مولـد فعاليـت مـردم باشـند                              . 

اكثراً در طرفين خود واجد بناهايي تاريخي و معمارانـه هـستند و در              , خيابانهاي موفق اروپا كه مولد فعاليت كثيري از مردم مي باشند            
رد از حضور بدنه هاي متقارن در دو طرف خيابانها كيفيتي حاصل شده است كه موجب احساس توازن و هدايت و تجمـع                       برخي از موا  

آنها در خيابانها مي شود ؛ به عنوان مثال در خيابان رامبالس در بارسلون ، مردم براي اينكه ببينند و ديده شوند به خيابـان رامـبالس                           
, سكوهاي پر از گل و چايخانه ها در طول اين خيابـان تـا ميـدان رئـال                   , كهاي روزنامه فروشي    كيوس, مي آيند ؛ مجموعه غرفه ها       

بـاريكي قـسمت سـواره رو كـه باعـث كنـدي سـرعت        , رابطه عرض اين خيابان با بدنه ساختمانها . مردم را به خود جذب مي نمايد  
پيـاده روهـاي مجـاور      .  چه بيشتر مردم در اين فضا شده اسـت           موجب حضور هر  , اتومبيلها و باال رفتن امنيت عابران پياده مي شود          

پياده روي وسيعي در نظر گرفته شده است و حضور درختـان و سـايه انـدازي                 , مغازه ها كم عرض هستند ؛ ليكن در قسمت مركزي           
اصـله مغـازه هـا از محـور         برخي از محققين معتقدند در قسمت آخر اين خيابـان كـه ف            . آنها از موفقيتهاي چشمگير اين خيابان است        

خيابان دورتر است و عمالً ميداني براي پارك اتومبيلها شكل گرفته است كه موجب كاهش جاذبه حضور مردم در اين قـسمت شـده                        
در اين قسمت موجب كاهش تـوازن فـضا و همچنـين كـاهش              , است و همچنين ساختمانهاي جديد و بلندتر از ساختمانهاي قديمي           

  . حضور مردم شده است
در مـورد   . به حضور در ميـان آنهـا تـشويق مـي شـوند              , اگر كودكان بتوانند خيابان و زمين بازي محله را از پنجره هاي خانه ببينند               
پيونـد آن دو را     , فاصله گرفتن ساختمانها از بـر خيابـان         . بزرگساالن نيز رابطه اي عميق ميان ديدن و تمايل به مشاركت وجود دارد              

اين در صورتي است كه اگر ساختمانها نزديكتر باشند عمالً مورد استفاده قـرار          . و فضايي از دور به مردم مي نماياند         ضعيف مي نمايد    
, پاسـاژهاي بـزرگ     . در سالهاي اخير گرايش به جاي دادن فضاهاي عمومي در ساختمانهاي خصوصي ديـده مـي شـود                   . مي گيرند   

ات زيرين ساختمانهاي بلند موجب پراكندگي مردم مـي شـود و خيابانهـا را از فعاليتهـاي                  ميدانچه ها و فواره ها در طبق      , مراكز خريد   
 . انساني و رويدادهاي اجتماعي تهي مي كند و انگيزه حضور مردم در خيابانها را از ميان مي برد 

خيابانهاي دوران رنسانس تـا  از گذرهاي اصلي شهرهاي قديمي در دوران قرون وسطي و . خيابان تنها يك مسير عبور و مرور نيست  
در شمار فـضاهاي شـهري و مكانهـايي بـراي           , هنري و زيبايي شناختي باشند      , اگر داراي ارزشهاي فضايي     , خيابانهاي جديد امروز    

 . تداوم حيات اجتماعي قرار مي گيرند 
اري مجـدد قـرار گيرنـد و ملزومـاتي بـراي      خيابانهايي كه زندگي اجتماعي مردم در آنها جريان دارد بايد مورد بازشناسي و ارزش گـذ        
زندگي اجتماعي خيابان مهمترين مشخـصه      . تداوم اين جريان حياتي در نظر گرفته شود و همچنين عوامل مزاحم از آنها زدوده شود                 

 .فضاي شهري بودن آن است و هر فضاي شهري بايد پاسخگوي نيازهاي فيزيولوژيكي ، روحي و رواني انسان باشد 
رعايت مقررات ترافيكي چه از طرف سواره ها و چه از طرف پياده ها در مجتمعهاي زيستي نمـاد قـانون پـذيري و مهمتـرين                          امروزه  
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