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مقایسه تطبیقی عملکرد خیابان های پیاده 
محور 

با هدف تقویت زندگی جمعی در شهر اسالمی- ایرانی

سعید علی تاجر1،مهرداد کریمی مشاور2،  مینا حاجیان3

چكیده 
ــه نوعــی  کــه درگذشــته ب ــان  ــد؛ خیاب ــا افزایــش تعــداد اتومبیــل، خیابان هــا تعریفــی متفــاوت یافتــه ان در طــول چنــد دهــه گذشــته ب
تفرجــگاه و مقصــد بــه حســاب مــی آمــد بــه محلــی بــرای آمــد و شــد اتومبیــل هــا تبدیــل شــد و بــا افزایــش تعــداد اتومبیــل هــا و خــودرو 
ــوان  ــا عن ــی ب ــات تخصص ــه امــروزه در ادبی ک ــگاه  ــوم تفرج ــه مفه ــان ب ــت. خیاب ــت بربس ــا رخ ــی از خیابان ه ــی اجتماع ــوری، زندگ مح
ح اســت. بــه دلیــل آزادی عمــل انســان  گــردش در شــهر هــا مطــر پیــاده راه  شــناخته می شــود به عنــوان بهتریــن بســتر شــناخت و 
پیــاده بــرای توقــف، مکــث، تغییــر جهــت و تمــاس مســتقیم بــا دیگــران در فضــای شــهری شــناخت شــهر و محیــط بیشــتر از طریــق گام 
زدن حاصــل می شــود. ازایــن رو در خیابان هــای پیــاده محــور همــواره زندگــی و تعامــات اجتماعــی در جریــان اســت. در ســال هــای 
کــه  کــردن برخــی معابــر و بازگردانــدن زندگــی اجتماعــی بــه آن هــا در سراســر دنیــا صــورت گرفتــه  اخیــر تــاش هایــی بــرای پیــاده محــور 

بــا موفقیــت یــا شکســت هایــی مواجــه بــوده اســت.

مقاله حاضر، با مقایسه تطبیقی دو تجربه، بر پایه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، با تکنیک تحلیلی- توصیفی به دنبال پاسخ به این 
پرسش اصلی است که کارکردهای اجتماعی خیابان چگونه تقویت می شوند؟ در این راستا دو نمونه از پیاده راه های تجربه شده توسط 
گی های کالبدی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته اند. پیاده راه  صف)باغ سپهساالر( در تهران و خیابان ِکِلر در پاریس  نگارنده از منظر ویژ
تحت معیارهای از پیش تعیین شده مقایسه شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که کارکردهای اجتماعی خیابان پیاده محور ِکِلر 
به طورکلی بهتر از خیابان پیاده محور صف است. ماحصل پژوهش ارائه پیشنهاد هایی جهت افزایش کارکردهای اجتماعی در پیاده محور 

نمودن گذرها خواهد بود.

گان کلیدی: خیابان، پیاده راه ، کارکردهای اجتماعی، خیابان صف، خیابان ِکِلر واژ
 تاریخ دریافت: 94/07/23

تاریخ پذیرش: 94/09/20

                                                 tajer1966@gmail.com )گروه معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران )نویسنده مسئول 1.استادیار 
 mkmoshaver@yahoo.com گروه معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 2.استادیار 

 hajianmina@yahoo.com  3. دانشجوی دوره دکتری معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
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1. مقدمه
ســاده ترین عنصــر زندگــی مشــترک انســانی، کنــش اجتماعــی 
اســت. افــراد بــه برقــراری رابطــه اجتماعــی نیــاز ذاتــی دارنــد و بــه 
همیــن دلیــل موقعیت هایــی فراهــم می آورنــد تــا بتواننــد رابطه 
اجتماعــی را تجربــه کننــد. وقــوع روابــط اجتماعــی نیــاز بــه یــک 
مکان و فضای تعریف شده دارد.؛ فضایی که بتواند مجموعه ای 
از روابــط اجتماعــی و فرهنگــی را میــان گروه های خاص و مکان 
خــاص برقــرار نمایــد)Talebi,2004:162(. از چنیــن فضایی به 
فضای عمومی یا فضای شهری یاد می شود. فضای عمومی از 
کنون همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده  دوران گذشته تا
اســت، امــا امــروزه بــه دلیل تحــوالت و دگرگونــی اساســی در روند 
تغییــرات جهانــی، فضــای عمومــی کارایــی خــود را ازدســت داده 
است و همین عامل، منتقدان و متفکران بسیاری را واداشته که 
نسبت به فضای عمومی و خصوصی در شهرها بازنگری مفصلی 
داشته باشند. جریان های فکری تاش می کردند انسان را وارد 
فعالیت های طراحانه نموده، نقش وی را در خلق محیط زندگی اش 
ــا از ایــن طریــق بتوانــد در  پررنــگ نمایــد)Choay,2005:55( ت

فعالیت های اجتماعی خود تعامل بهتری داشته باشد. 

یکــی از مهم تریــن نظریه پــردازان فضــا و عرصــه عمومــی در قــرن 
معاصر، یورگن هابرماس است. به اعتقاد هابرماس، حوزه عمومی 
عرصــه یــا قلمروئــی از حیــات اجتماعی اســت کــه در آن می توان 
مســائل و موضوع های موردعاقه عمومی را به بحث و بررســی 
گذاشت. عرصه ای که در آن می توان اختاف نظرات و تضارب آرا 
و افکار را از طریق بحث و استدالل منطقی و نه از طریق توسل 
به جزمیات جاافتاده و یا با توسل به احکام صادره از سوی عرف 
و عادات حل نمود)Nozari,2002:433(. این عرصه یا فضای 
عمومی را در همه نقاط شهر مانند خیابان ها، می توان مشاهده 

نمود. 

خیابان به مفهوم تفرجگاه که امروزه در ادبیات تخصصی با عنوان 
پیاده راه  شناخته می شود به عنوان بهترین بستر شناخت و گردش 
ح اســت و متناســب با میزان مطلوبیت از حیث  در شــهرها مطر
ایمنی، راحتی،انسجام شبکه، دسترسی و تنوع کاربری موجود 
در این مســیرها، می توانند مکان هایی باشــند که شهر در آن ها 
به نمایش درآید. به دلیل آزادی عمل انسان پیاده برای توقف، 
مکث، تغییر جهت و تماس مستقیم با دیگران در فضای شهری 
شناخت شهر و محیط بیشتر از طریق گام زدن حاصل می شود. 
ازایــن رو در خیابان هــای پیاده محور همــواره زندگی و تعامات 
اجتماعی در جریان است. درواقع مسیرهای پیاده باعث حضور 
طوالنی تــر مــردم و ارتبــاط آن هــا در فضــای عمومی می شــود که 

گون فضایی و کالبدی خود می توانند  متناسب باارزش های گونا
عامل مهمی در هویت بخشی، تداوم تاریخی-فرهنگی و تبلور 

.)Moeini,2011:98(ارتباطات انسانی در محیط گردند

 هدف اصلی این تحقیق شناسایی علل موفقیت یا عدم موفقیت 
خیابان هــای بــا محوریــت پیــاده در بــروز کارکردهــای اجتماعــی 
اســت جهــت نیــل بــه هــدف از میــان خیابان هــای پیــاده محــور 
دو نمونه خیابان صف در تهران و خیابان ِکِلر )Cler(در پاریس 
انتخاب شده اند؛ ضمن اینکه هدف فرعی این تحقیق مقایسه 
تطبیقــی کارکردهــای اجتماعــی دو خیابــان مذکــور کــه در قلــب 

تاریخی دو پایتخت پرجمعیت دنیا قراردادند است. 

2-فرآیند پژوهش و روش تحقیق

2-1- سؤاالت پژوهش
کــردن  پیــاده محــور  کــه  ایــن اســت  ســؤال اصلــی تحقیــق 
بــروز  بــه  می توانــد  شــرایطی  چــه  در  شــهری  خیابان هــای 
شــاخصه های  شــود؟  منجــر  اجتماعــی  مفیــد  کارکردهــای 
ایــن  آیــا  و  چیســت؟  اجتماعــی  کارکردهــای  بــه  مربــوط 
ــا خیــر؟ شــاخصه ها در نمونه هــای مــوردی محقــق شــده اند ی

2-2- روش تحقیق
راهبــرد انتخابــی ایــن تحقیــق مــورد پژوهــی بــا اســتفاده از 
راهکارهــای ترکیبــی و تکنیــک تحقیــق تحلیلــی- توصیفــی 
ــرار  ــی ق ــوژی اصل ــر ایــن متدول ــت ایــن مطالعــه ب اســت. محوری
کارکردهــای اجتماعــی دو پیــاده راه   دارد:مقایســه تطبیقــی 
بــا  عنوان شــده  معیارهــای  انطبــاق  طریــق  از  ِکِلــر  و  صــف 

.AHP ارزیابــی  تکنیــک  طریــق  از  پیاده راه  هــا 

گــردآوری اطاعــات کتابخانــه ایــی و میدانــی و رویکــرد   روش 
ــت.  ــه اس ــاخت نظری ــود و س ــرایط موج ــل ش ــش تحلی پژوه

2-3- معرفی متغیرها و شاخص های مرتبط
مبنــای  بــر  تحقیــق،  ایــن  در  موردســنجش  شــاخص های 
معمــاری  و  شهرســازی  عالــی  شــورای  دبیرخانــه  مطالعــات 
کــه  اســت  گرفتــه  صــورت  پیاده راه  هــا  طراحــی  پیرامــون 
آن هــا  بــه  به تفصیــل  تحقیــق  نظــری  مبانــی  بخــش  در 
پرداخته شــده اســت.بر مبنــای ایــن شــاخص ها معیارهایــی 
تعریف شــده اســت و نمــودار زیر،مــدل سلســه مراتبی آن هــا را 

.)  1 می دهد)نمــودار  نشــان 
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2-4- محدوده و قلمرو پژوهش
نمونه های مدنظر از تجربه های شخصی نگارنده انتخاب شده اند 
گی مشترک هر دو در محوریت پیاده است. نمونه اول خیابان  و ویژ
ِکِلر در پاریس  صف )باغ سپه ســاالر( در تهران و دیگری خیابان 

است. 

خیابــان صــف در منطقــه 12 تهران واقع شــده اســت کــه از محور 
جنوبی به خیابان جمهوری اسامی و از محور شمالی به خیابان 
مصباح و منوچهری منتهی می شود و یکی از خیابان های پرتردد 
این منطقه محسوب شده که بازار فروش کفش هم به حساب 
می آید)تصویــر شــماره 1 (. ایــن گــذر بــه دلیــل شــلوغی و ازدحــام 
و عــدم کنتــرل تــردد ســواره و ترافیــک و پــاره ای مســائل دیگــر در 
دســتور کار بهســازی قــرار گرفــت و نهایتــًا در ســال های اخیــر بــه 
ح پیاده راه  در طول این محور،  پیاده راه  تبدیل شد. با اجرای طر
ورود خودروها به این خیابان ممنوع شده و فقط عابران پیاده 
حق تردد در سرتاسر آن را دارند. این اقدامات خیابان صف)باغ 
سپه ساالر( را بیش ازپیش جهت قدم زدن توریست ها و گذران 

اوقات فراغت مردم مناسب نموده است)تصویر شماره 2 (.

 

 خیابان منوچهري

 خیابان مصباح

 خیابان باغ سپهساالر

 خیابان جمهوري اسالمی

- موقعیت خیابان صف(باغ سپهساالر)، ماخذ: نگارندگان1تصویر شماره  - خیابان صف(سپهساالر)بعد از تبدیل به پیاده راه،ماخذ: نگارندگان2تصویر شماره    

نمودار 1: مدل سلسله مراتبی متغیر، شاخص، معیار )ماخذ: نگارندگان(

تصویر شماره 1- موقعیت خیابان صف)باغ سپهساالر(، ماخذ: نگارندگان

تصویــر شــماره 2- خیابــان صف)سپهســاالر(بعد از تبدیــل بــه پیــاده 

 
 عملکرد اجتماعی پیاده راه

 انعطاف ایمنی سرزندگی

- مدل سلسله مراتبی متغیر،شاخص، معیار(ماخذ: نگارندگان)1نمودار   

وجود واحد 
مسکونی 
در طول 

 محــــور 

زمان 
فعالیت 

 کاربریها 

 کاربري
هاي 

اوقات 
 فراغت

تنوع 
 کاربري

فضاي 
نشستن و 
 معاشرت

بناهاي 
درشت 
دانه و 

 صلب

استفاده از 
مسیر در 
روزهاي 

 تعطیل

دید به 
مسیر از 

 بدنه ها
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تصویر شماره 1- موقعیت خیابان صف)باغ سپهساالر(، ماخذ: نگارندگان

ِکِلر در منطقه 7 مرکز تاریخی پاریس و به فاصله نســبتًا  خیابان 
ج ایفل  قرارگرفته اســت که قســمت پیاده راه   کمی از محوطه بر
آن از شمال به خیابان گرنل )Grenelle( و از جنوب به خیابان 
موت پیکت) Motte Picquet( محدود می شود)تصویر شماره 
3 (. این خیابان یکی از بازارهای محلی قدیمی پاریس است و 
کاربری های مسکونی و خدماتی متعددی در مسیر آن به چشم 

می خورد)تصویر شماره4 (.

3.مفاهیم،دیدگاه ها و مبانی نظری

3-1- مفهوم پیاده راه  و عملكرد اجتماعی خیابان
قبــل از شــکل گیری خیابــان بــه شــکل کنونــی و ظهــور کالســکه 
گذشــته  در  جابجایــی  رایــج  و  متــداول  شــیوه  اتومبیــل،  و 
اغلــب به صــورت پیــاده انجــام می شــد. قدمــت پیــاده روی بــه 
ــد انســان ها می رســد. ایجــاد گذرهــای پیــاده از  پیدایــش و تول
اولیــن اقدامــات در شــکل شهرنشــینی بــود. اصطــاح پیــاده راه  
ــه مخصــوص حرکــت  ک ــان  ــل خیاب در چنــد دهــه اخیــر در مقاب
گان مختلفــی  ســواره اســت بیشــتر متــداول گشــته اســت. واژ
اتومبیــل،  بــدون  محــدوده  پیاده)مــال(،  محــدوده  نظیــر 
ــدون  ــه ب ــاده و پهن ــگاه پی ــاده، گردش ــه)زون( پی ــاده راه ، پهن پی

کشــورهای مختلــف به کاربــرده می شــوند. ترافیــک در 

کــه انحصــارًا در  ــا معابــری  ــه نواحــی ی به طورکلــی پیاده راه هــا، ب
اختیــار پیــادگان قــرار می گیــرد و وســایل نقلیــه موتــوری تنهــا 
به منظــور دسترســی و ســرویس دهی ضــروری حــق ورود بــه آن 
را دارنــد، اطــاق می شــوند و می تواننــد شــامل یــک یــا چندیــن 

معبــر باشــند. پیاده راه هــا کامــًا متمایــز از پیاده روهــا هســتند. 
ایــن معابــر می تواننــد به صــورت کوچــه، بــازار، بازارچــه، میــدان، 

.)Moeini ,2011:20(پــارک یــا فضــای یــک مجتمــع باشــند

یکی از ابعاد مهم جابجایی پیاده، موضوع تعامات اجتماعی- 
فرهنگی افراد و تأثیری که بر سرزنده بودن محیط دارند، است. 
یان گل در کتابش با عنوان زندگی بین ساختمان ها فعالیت های 
افراد در فضاهای عمومی را به سه دسته تقسیم می کند: )6-3: 

)Gehl,2008

فعالیت های ضروری آن هایی هستند که حالتی کمابیش 	 
اجباری دارند مانند خرید یا رفتن به سرکار و ...به بیان دیگر 
گزیــر بــه شــرکت  کــه بــه درجــات مختلــف نا فعالیت هایــی 
جستن در آن ها هستیم. به طورکلی، فعالیت های روزانه به 
این گروه تعلق دارند و از میان دیگر فعالیت ها، این دسته 
کثر فعالیت هایی اســت که وابســته به پیاده روی  شــامل ا
که فعالیت هایی ازاین دست ضروری و اجباری  هستند. ازآنجا
می نماینــد، وقــوع آن هــا کمتریــن تأثیرپذیــری را از محیــط 
اطــراف دارد. این گونــه فعالیت هــا در همــه اوقــات ســال و 
در همه شرایط انجام می پذیرند؛ بنابراین کمابیش مستقل 
از محیــط بیرونــی هســتند و افــراد هیچ گونــه حــق انتخابی 

ندارند.

ــه 	  ک ــد  ــورت می پذیرن ــی ص ــی زمان ــای انتخاب فعالیت ه
تمایــل بــه انجــام آن وجــود داشــته باشــد و زمــان و مــکان 
هــم فراهــم آور زمینــه ای مســاعد باشــند. ازاین دســت 
پیــاده روی  چــون  مــواردی  بــه  می تــوان  فعالیت هــا 

تصویر شماره 3- موقعیت خیابان ِکِلر، ماخذ: نگارندگان

تصویر شماره 4-فعالیت ها در خیابان کلر ، ماخذ: نگارندگان



 یا
هح

 ها
 ای
وا
می
یایم

خی
ه ا

لک
هم
یا
بیب
 ط
سعا

بیس
ه

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

5-3 �شــمــــاره�
۱3۹۴� پاییز�

نقـــش 
ن جهـــا

84

جنب وجــوش  تازه،تماشــای  هــوای  استنشــاق  بــرای 
کــرد.  زندگــی یــا نشســتن و لــذت بــردن از آفتــاب اشــاره 
ایــن فعالیت هــا تنهــا در صــورت مطلــوب بــودن شــرایط 

خ می دهنــد. بیرونــی ر محیــط 

فعالیت هــای اجتماعــی دربرگیرنــده آن هایــی اســت 	 
کــه بیــش از هــر چیــز وابســته بــه حضــور دیگــران در محیــط 
گفتگوهــای  کــودکان، دیدارهــا و  اســت؛ هماننــد بــازی 
ــت فعالیــت اجتماعــی  گیرتریــن حال ــاه و ســرانجام فرا کوت
، ارتباطــات منفعــل ماننــد دیــدن ســاده و یــا گــوش دادن 
بــه مردم.فعالیت هــای اجتماعــی به صــورت خودجــوش، 
نتیجــه مســتقیم حضــور مــردم در فضــا اســت. ایــن بدیــن 
کــه وقــوع  کــه ایــن نــوع فعالیت هــا هــر موقعــی  مهنــا اســت 
ــوند  ــت ش ــد حمای ــد می توانن ــر برس ــه نظ ــروری ب ــا ض آن ه
و بــرای وقــوع فعالیت هــای انتخابــی می تــوان شــرایط 

ــه وجــود آورد. محیطــی بهتــری ب

کیفیت پایین  نقطه اوج بحث گل این است که در فضاهای باز با
کیفیت  خ می دهد. در فضاهای باز با تنها فعالیت های ضروری ر
باال فعالیت های ضروری با تواتر مشــابهی اتفاق افتاده و مردم 
زمان بیشتری را در انجام فعالیت ها طی می کنند و مهم تر از آن 

خ می دهد. طیف وسیع تری از فعالیت های اجتماعی ر

پیاده راه  به عنوان فضای عمومی شهری قادر است مردمی را که 
یکدیگر را نمی شناسند در صفحه ای از اجتماع گرد هم آورد. گرچه 
ایــن موضــوع ظاهــرًا بســیار جزئــی و بی اهمیــت بــه نظر می رســد 
اما مجموعه ای از این برخوردهای اتفاقی و عمومی در یک  زمان و 
مکان که لزومًا هیچ تعهد مشخصی را هم برای کسی در برندارد 
احساسی از اطمینان و هویت و حیات اجتماعی را برای افراد به 

.)Jacobs,1961:210(همراه می آورد

3-2-دیدگاه های نظری در مورد کارکرد اجتماعی خیابان
ضروری تریــن  و  قدیمی تریــن  طبیعی تریــن،  پیــاده،  حرکــت 
شــکل جابجایــی انســان در محیــط اســت و پیــاده رو هنــوز 
و  فعالیت هــا  مکان هــا،  مشــاهده  بــرای  امــکان  مهم تریــن 
احســاس شــور و تحــرک زندگــی و کشــف ارزش هــا و جاذبه هــای 

نهفتــه در محیــط اســت. 

بر اساس پژوهش های صورت گرفته،پیاده روی بخشی از انجام 
تمامی سفرهای روزانه شهروندان و مهم ترین آن هاست. طبق 
آمار ارائه شده در شهرهای بزرگ ایران50 درصد و در شهرهای 
کوچک 75 درصد سفرها پیاده انجام می شود. لذا عابران پیاده 
می بایســت به عنــوان عنصــر اصلــی ســامانه های حمل ونقــل 
درون شهری مدنظر قرار گیرند و به همین دلیل پیاده راه ها راه حل 
علمی و عملی برای بسیاری از مشکات حاد شهری هستند که 

 .)Pakzad،2004(می توانند با افت کیفیت زندگی مبارزه کنند
کارمونا توسعه الگوی تردد جدید که سبب تفکیک قلمروهای 
حرکت و فضای اجتماعی می شود را سبب نزول ارزش اجتماعی 
خیابان و کاهش حرکت پیاده در آن می داند. به عقیده وی حرکت 
پیاده با درک خیابان ها به عنوان فضای اجتماعی هماهنگ است. 
»درواقع ارتباطی متقابل میان حرکت پیاده و تعامات میان افراد 
وجــود دارد. هنگامــی کــه الگوهای ابتدایی تــردد بر پایه حرکت 
پیــاده اســتوار بــود قلمــرو حرکــت و فضــای اجتماعــی به صــورت 
.)Caramona,2003(»قابل توجهی بر یکدیگــر منطبق بودند

کید  گوردن کالن نیز بر حضور انســان به صورت پیاده در شــهر تأ
دارد. این همان وجهی از حرکت است که از ابتدا شهرها بر اساس 
آن شکل گرفته اند. او مقیاس شهر را مقیاسی انسانی می داند و 
بیان می کند که مردم از طریق حرکت و نگاه کردن به شهر از آن 
لذت می برند. لذا الزم است با اولویت دادن به پیاده راه ها شهر 

 .)Arasteh,2010(را برای حرکت عابر پیاده آماده نمود

یک مکان کامًا مناســب و تطبیق یافته مکانی اســت که در آن 
عملکرد و شکل به خوبی با یکدیگر منطبق شده باشند. از نظر 
کوین لینچ خیابان های تجاری پیاده، فضاهایی زنده و فعال بوده 
و با تدارک مبلمان و نور مناسب برای این گونه مسیرها و درس 
گرفتن از فضاهای شهرهای قدیمی می توان آن ها را با مقاصد 

اجتماعی طراحی کرد.

دونالــد اپلیــارد انســان را در ارتبــاط با مشــکات محیطی زندگی 
اجتماعی مورد بحث قرار می دهد. به اعتقاد او خیابان تضادی 
کنین و عابران،حیات و مرگ است.  بارز از دسترسی و زیستن سا
حضور افراد در خیابان، مکث جلوی درب منازل، بازی کودکان، 
حضــور افــراد در بازارهــای محلــی عواملــی مؤثــر در درک خیابــان 
به عنوان یک کل می باشند. وی ضمن اشاره به اتفاقاتی که در 
دهــه 60 برای شــهرهای خــودرو محور آمریکا افتاد خاطرنشــان 
کرده است که خیابان های ما ازنقطه نظر اجتماعی مکان های 
مرده ای هستند که عامل مرگ آن ها همان خودرویی است که به 

 .)Appelyard,2003(خاطر آن ساخته شده اند

لوییس مامفورد از حقوق ازدست رفته شهروندان به علت ورود 
اتومبیــل بــه شــهر دفــاع می کنــد و راه حــل آن را ایجــاد فضاهــای 
پیاده فراوان در شهر می داند. در مورد طراحی فضاهای پیاده به 
نقش مهم معماران اشاره دارد و معتقد است که طراح باید این 
مسیرها را با توجه به عملکرد و به صورت متنوع ایجاد کند و هم 
برای بازدیدکنندگان قابل دسترس باشد. عملکرد اصلی شهر به 
نظر مامفورد دادن شکل جمعی به آن است به طوری که امکان 
گردهمایــی، ماقــات و رقابــت بین افــراد و گروه ها را فراهم کند.
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3-3- معیارهای سنجش کارکرد اجتماعی پیاده راه 
پیاده راه هــا، محــل حضــور همــه شــهروندان و مشــارکت آنــان 
در زندگــی جمعی شــان اســت. ایــن فضاهــا در مقیــاس همــه 
گروه هــای مختلفــی  کــرده و می بایســت پذیــرای  شــهر عمــل 
رابطــه  یــک  در  شــهروندان  آنجــا  در  باشــد.  شــهروندان  از 
تعاملــی بــا یکدیگــر، باهــم بــودن را آموختــه و در جهــت ارتقــای 
حیــات جمعــی می کوشــند. لــذا می بایســتی در پیاده راه هــا 
همــواره زندگــی اجتماعــی در جریــان باشــد ازایــن رو ســرزندگی 
گی هــای اساســی واصلــی پیاده راه هاســت. ایــن فضــا  از ویژ
از  وســیعی  طیــف  جــاذب  بتوانــد  می بایســتی  همچنیــن 
درون  رویدادهــای  بــا  همــواره  را  خــود  و  بــوده  شــهروندان 
گی هــای مهــم  خــود هماهنــگ ســازد. لــذا انعطــاف نیــز از ویژ
در پیاده راه هاســت. درنهایــت، آنچــه متضمــن حضــور همــه 
شــهروندان و زندگــی دائمــی در پیاده راه هاســت ایمنــی ایــن 

فضــا اســت. 

کــه منجــر بــه ســرزندگی  3-3-1-ســرزندگی: دو کیفیــت مهــم 
پیاده راه هــا می شــوند تنــوع و نفوذپذیــری ایــن فضاهاســت. 
کــه رویدادهــای درون پیاده راه هــا متنوع تــر باشــد  هرچقــدر 
در  متنوع تــری  گروه هــای  و  فعالیت هــا  جــاذب  می توانــد 
زمان هــای متفــاوت باشــد. در مقابــل بــرای آن کــه همــواره 
معطــوف  مســیر  داخــل  جمعــی  حیــات  ســمت  بــه  توجــه 
شــود، می بایســتی بدنه هایــی پیوســته، هماهنــگ و بــدون 

اغتشــاش داشــته باشــیم. 

ایجــاد کاربری هــای متنــوع و متناســب بــا هر ســکانس پیاده راه  
یکــی از عوامــل ایجــاد ســرزندگی اســت. بــا ایجــاد کاربری هــای 
متنــوع به نحوی کــه جاذب گروه های متنوعی از شــهروندان به 
لحاظ اجتماعی، سن، جنسیت و ... باشد می توان نشاط ناشی از 
تعامل گروه های مختلف را به فضا هدیه کرد. استفاده از انواع 
کاربری های متنوع تجاری، خدماتی و حتی االمکان مسکونی در 
پیاده راه  اهمیت زیادی دارد. زیرا آنچه باید در تعیین کاربری های 
که پس از تعطیل  پیاده راه ها به آن توجه کرد این است که ازآنجا
ادارات، شــرکت ها و نهایتــًا مغازه هــا پیــاده راه  خالــی از عابــران 
می شود، توصیه می شود که رستوران ها، سینماها و تئاتر و اصواًل 

کاربری هایی که در شــب فعال هســتند، تقویت شوند. 

ضمنــًا می بایســتی توجه شــود کــه کاربری های متنــوع در طول 
کندن و توزیع مناسب کاربری های  کنده شوند. با پرا پیاده راه  پرا
کــه ارائــه می دهنــد  متنــوع )بــه لحــاظ زمانــی، نــوع خدماتــی 
کاربری هــا( در طــول مســیر،  گــروه جــاذب ایــن  و همچنیــن 
می توان تمام مسیر را در بیشترین زمان فعال ساخت. همچنین 
حتی االمکان از استقرار کاربری هایی که زمان دار هستند و یا در 
ارتباط مستقیم با شهروندان نبوده و نقاط غیرفعال و خاموش 
در بدنه مســیر ایجاد می کنند می بایســتی پرهیز نمود. اســتقرار 

کاربری های دائمی می تواند زندگی شبانه روزی به مسیر بدهد. 
وجود واحدهای مسکونی در طبقات فوقانی یکی از تمهیداتی 
است که به سرزندگی پیاده راه  کمک شایانی می کند. به تجربه 
ثابت شده است که این نوع آپارتمان ها از جذابیت های خاص 
برای گروه های مختلف برخوردار هستند. وجود نیمکت،آب نما، 
تریاهــای کنــار خیابــان نه تنهــا منظــر گــذر را زیباتر می کنــد، بلکه 
بــه آن حیــات می بخشــد و می توانــد بــه افزایــش انگیــزه حضــور 
افــراد در فضــا کمــک کند. یک پیاده راه  اغلب شــامل تجهیزاتی 
برای استراحت، تفریح و ارتباطات وسیع و گسترده تر و نزدیک تر 
اجتماعی است. استقرار کاربری های خدماتی و اوقات فراغت نیز 
باعث تداوم و تعدد حضور شهروندان در پیاده راه ها می شود. 
کاربری هایی همچون تریا، رستوران و خدماتی همانند دسترسی 

مناسب به وسایل نقلیه عمومی، تلفن همگانی و .... 

3-3-2-انعطــاف: فعالیت هــای پیــاده پیچیدگــی و تنوعــی 
کــه حرکــت  بیــش از هــر نــوع حرکــت و حمل ونقــل دارند،چرا
و  اتفاقــی  گاه  و  هدفمنــد  گاه  غیرقابل پیش بینــی،  پیــاده 
آنــی اســت. بنابرایــن در پیاده راه هــا می بایســت بــه طراحــی 
انعطــاف  ایــن  شــود.  خــاص  توجــه  منعطــف  فضاهــای 
می بایســتی هــم در کالبــد و هــم در کارکــرد فضــا )تبدیل پذیری( 

ایجــاد شــود. 

اســتقرار بناهــای درشــت دانه و صلــب در بدنه هــای بافصــل 
پیــاده راه  از انعطــاف آن می کاهــد. آن هــا بدنه هــای پیوســته و 
غیرقابــل نفــوذ، ایجــاد کــرده و فضــا را در هم جــواری خــود تحــت 
کــه  تأثیــر قــرار می دهنــد. در پیــاده راه  می بایســتی توجــه شــود 
کننــد.  بدنه هــا بایــد خــود را هماهنــگ بــا رویدادهــای فضــا 

ــس.  ــه بالعک ــتند و ن ــا هس ــر فض ــت تأثی ــا تح ــع بدنه ه به واق

پیــاده راه  می بایســتی بتوانــد توقعــات کارکــردی متفــاوت را در 
کاربری هــا،  زمان هــای متفــاوت پاســخگو باشــد. در اســتقرار 
تجهیــزات و ســایر عوامــل می بایســتی بــه ایــن امــر توجــه شــود 
کــه فضــا قابلیــت و جذابیــت خــود را در روزهــای تعطیــل و یــا 
روزهــای خــاص از دســت ندهــد. همچنیــن در طــول شــبانه روز 
گــر در  قابلیــت نوعــی حیــات عمومــی و شــهری را دارا باشــد. ا
ح پیــاده راه  بــه پیرامــون آن نیــز توجــه شــود، مســیر می توانــد  طــر
در ســاعات و روزهــای تعطیــل و یــا شــرایط خــاص نقــش فضــای 
شــهری حــوزه پیرامــون خــود را بــه عهــده بگیــرد و محلــی بــرای 
ــراف  کن در اط ــا ــراد س ــی اف ــات جمع ــی و حی ــات اجتماع تعام
خــود باشــد. به این ترتیــب پــس از بســته شــدن مغازه هــا و یــا در 
روزهــای تعطیــل نقــش عنصــری بااســتفاده و بــدون حیــات و 

مزاحــم را ایفــا نمی کنــد.

کــه  فضاهایــی  حیــات  بــه  نمی تــوان  ایمنــی:   -3-3-3
فاقــد ایمنــی الزم باشــند، خوش بیــن بــود. ایمنــی و امنیــت 
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در  جمعــی  حیــات  بقــای  و  شــهروندان  حضــور  تــداوم  در 
فضاهــای شــهری بســیار مؤثــر اســت.  طراحــی بدنه هــا و مســیر 
کــه فضــای پیــاده راه  از داخــل  می بایســت به گونــه ای باشــد 
بدنه هــا قابل رؤیــت و نظــارت باشــد و بالعکــس. به این ترتیــب 
می بایســتی از ایجــاد کنج هــای مخفــی و تاریــک پرهیــز نمــود. 

حضور فعال مردم نیز از عوامل افزایش امنیت در پیاده راه  است. 
تسلط و دیدن فضا و دیده شدن توسط مردم موجب ایجاد حس 
که تجمع گروهی از مردم، محیطی امن ایجاد  ایمنی است. چرا

می کند که موجب عدم ترغیب به جرم و جنایت می شود. 

نهایتًا حذف کاربری های زمان دار و اداری از بدنه بافصل فضا و 
همچنین ایجاد واحدهای مسکونی در طبقات بدنه مسیر نه تنها 
به سرزندگی آن کمک می کند بلکه باعث امنیت بیشتر مسیر و 
امکان نظارت فضا در طول شــبانه روز نیز می شــود)287- 282: 

 .)Pakzad,2005

4-کاربرد روش ها و بررسی و تجزیه وتحلیل 
سؤال ها

کارکــرد اجتماعــی پیاده راه هــای  4-1- مقایســه تطبیقــی 
AHP ِکِلــر بــر اســاس روش ارزیابــی صــف و 

در ایــن پژوهــش ســعی شــده از طریــق تکنیــک AHP، اختــاف 
 ،AHP کیفیــت دو فضــا بهتــر نشــان داده شــود. روش بیــن 
را  کــه تصمیم گیــری  قــوی  و  اســت منعطــف، ســاده  روشــی 
کــه معیارهــای تصمیم گیــری متضــاد، انتخــاب  در شــرایطی 
گزینه هــا را بــا مشــکل مواجــه می کنــد، آســان می کنــد.  بیــن 

گزینه هــا را بــر  بــرای انجــام محاســبات  AHPبایــد هــر یــک از 
اســاس معیارهــا دوبــه دو مقایســه کنیــم. بــرای مقایســه زوجــی 
ــی  ــرای امتیازده ــود. ب ــتفاده می ش ــازی اس ــداد ف ــا از اع گزینه ه
مقیــاس نــه درجــه ســاعتی به صــورت زیــر اســتفاده می شــود 

)جــدول شــماره 1 (.

بسیاری از پژوهشگران برای ساده تر کردن محاسبات از ارزش های 
که درهرصورت نتایج یکسانی  بینابین صرف نظر می کنند؛ چرا
ــازات به صــورت  ــه دســت خواهــد آمــد. پــس از مقایســه، امتی ب
ماتریس ساماندهی شده و برای به دست آوردن میزان اولویت، 
نرمالیزه1می شود؛ در حقیقت، میزان اولویت یک مقدار عددی 
است که از تقسیم میانگین هندسی اعداد هر سطر از ماتریس 
بــر مجمــوع میانگیــن هندســی ســطرها بــه دســت می آیــد. پــس 
ــر  ــر اســاس هــر معیــار، معیارهــا هــم ب از وزن دهــی بــه معیارهــا ب
اساس هدف وزن دهی شده و میزان اولویتشان تعیین می گردد. 
کتور و اولویت  سرانجام، مجموع حاصل ضرب های اولویت هر فا
گزینــه بــرای  معیــار متناظــر تعیین کننــده امتیــاز نهایــی هــر 

تصمیم گیری خواهد بود.

نتیجه و امتیازات به دســت آمده به وســیله ارزیابی AHP نشان 
ِکِلــر ، بهتــر از پیــاده راه   کــه کارکــرد اجتماعــی پیــاده راه   می دهــد 

صف)باغ سپه ســاالر( است )جدول شماره 2 (.

4-2-روش فهرست معیارها، امتیازدهی به پیاده راه های 
برداشت شده

کــه توســط  ایــن روش نوعــی تحلیــل هزینــه- فایــده اســت 
ــزان کالبــدی بســط و گســترش یافته اســت و به طــور  برنامــه ری

کیهًزا مته انی انخیلیا مته انی ان مته انی انکمیا مته انی انسکسیو

123456789

جدول شماره 1- مقیاس امتیازدهی

امتیاز

سرزندگیانعطافایمنی

نمونه موردی لان الاراا
هسکنمیا یا
ط حاهح ی

زهیوافعیلیتا
کیی  واهی

 ساااعا
هسیهاازا
اامعاهی

انیهیوا
ایتفی ها
ازاهسیها یا
اسیرا عطیو

کیی  واهیوا
القیتا
فهاغت

کیی  و  ننعا
فضیوا
مشستنالا
هعیؤهت

0/599
5/0
24/0
13/0

0/83
0/32
0/13

0/9
0/24
0/13

0/83
0/58
0/5

0/5
0/12
0/25

0/75
0/26
0/04

0/83
0/14
0/04

0/83
0/02
0/04

Cler خیابان

0/401
0/5
0/24
0/13

0/17
0/32
0/13

0/1
0/24
0/13

0/17
0/58
0/25

0/5
0/12
0/25

0/25
0/26
0/04

0/17
0/14
0/04

0/17
0/02
0/04

خیابان صف

جدول شماره 2- تعیین امتیاز نهایی کارکرد اجتماعی پیاده راه صف)باغ سپهساالر( و پیاده راه ِکِلرٔ  ماخذ: نگارندگان
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خیابان Clerمعیار اول:ایمنی
خیابان صف)باغ 

سپه ساالر(

21واحد مسکونی در محور

31زمان فعالیت کاربری ها

44دید به مسیر از بدنه ها

2/91/6میانگین

جــدول شــماره 3- امتیــاز دهــی بــه شــاخص هــای مولفــه ایمنــی- ماخــذ: 
نگارنــدگان

دهــه  اوایــل  تــا  اســت.  قرارگرفتــه  مورداســتفاده  وســیعی 
بــه دلیــل ســهولت اســتفاده از آن، بیشــتر  ایــن روش   1970
گزینه هــا در ارتبــاط بــا  موردتوجــه بــوده اســت. در ایــن روش 
تعــداد مشــخصی از معیارهــا بــر اســاس هزینــه و فوایــد آن هــا، 
گزینــه مشخص شــده  رتبه بنــدی و ســپس متوســط رتبــه هــر 
انتخــاب  برتــر  گزینــه  گزینه هــا،  رتبــه  متوســط  اســاس  بــر  و 

.)Alden & Morgan,1974( می شــود 

بــا نگاهــی بــه امتیــاز ایــن دو خیابــان در معیــار ایمنــی بــه 
نســبی خوبــی  اوضــاع  از  هــر دو خیابــان  کــه  نظــر می رســد 
ــر  ِکِل برخوردارنــد. وجــود تعــدادی واحــد مســکونی در خیابــان 
کــه طبقــه همکــف  و در ارتفاعــی باالتــر از همکــف به گونــه ای 
واحــد تجــاری اســت باعــث شــده تــا هــم دیــد بــه مســیر منقطــع 
از ســنکه  هــم در طــول شــبانه روز خیابــان خالــی  و  نگــردد 
چشــم  بــه  صــف  خیابــان  محــور  در  اتفاقــی  نباشــد.چنین 
نمی خــورد. از طرفــی اســتقرار واحدهــای تجــاری متنــوع ماننــد 
پســت،بوتیک،  بانــک،  تره بار،گل فروشــی،  رســتوران،  کافــه، 
ِکِلر موجب شــده  مسافرخانه،خواروبارفروشــی و ... در خیابان 
تــا راســته خیابــان در ســاعات متفــاوت بــه فعالیــت تــا پاســی از 
شــب و حتــی شبانه روزی)مســافرخانه ( مشــغول باشــد و ایــن 
گــردد. در مقایســه  موضــوع باعــث افزایــش امنیــت در محیــط 
گــذر بــا تبدیل شــدن بــه  گفــت آن  بــا خیابــان صــف می تــوان 
کفــش در ســاعت مشــخصی شــروع بــه فعالیــت  راســته بازار 
نمــوده و بــا فرارســیدن شــب کامــًا تعطیــل می گــردد و بــه دلیــل 

گــذر نیمــی از شــبانه روز کامــًا تعطیــل  نبــودن تنــوع کاربری هــا 
کاهــش امنیــت عبــور و مــرور عابــر  می گــردد . ایــن امــر باعــث 
پیــاده می گــردد و زمینــه را بــرای ارتــکاب جــرم بــاال خواهــد بــرد.

کــه جــدول شــماره 4 نشــان می دهــد بخشــی از  همچنــان 
بیشــتر  انعطــاف  دلیــل  بــه  ِکِلــر  خیابــان  اجتماعــی  زندگــی 
گــذر بــه  گــذر در مقایســه بــا خیابــان صــف اســت. هــر دو  ایــن 
لحــاظ وجــود بدنه هــای صلــب و نفوذناپذیــر ناشــی از بناهــای 

خیابان صف)باغ خیابان Clerمعیار دوم: انعطاف
سپه ساالر(

11بناهای درشت دانه و صلب

استفاده از مسیر در ایام 
42تعطیل

21/4میانگین

جــدول شــماره 4- امتیازدهــی بــه شــاخص هــای مولفه انعطــاف- ماخذ: 
نگارندگان

ِکِلرمعیار سوم: سرزندگی خیابان صف)باغ خیابان 
سپه ساالر(

42کاربری های اوقات فراغت

41تنوع کاربری

42فضاهای نشستن و معاشرت

41/6میانگین

جــدول شــماره 5- امتیازدهــی به شــاخص هــای مولفه ســرزندگی- ماخذ: 
نگارندگان

خیابــان  و  راســت(  ســمت  )عكــس  صــف  خیابــان   -5 شــماره  تصویــر 
خیابــان  در  افــراد  حضــور  تعطیــل.  ایــام  در  چــپ(  ســمت  ِکِلر)عكــس 

نگارنــدگان( شــود.)ماخذ:  مــی  موجــب  را  اجتماعــی  کارکردهــای 
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کاربری هــای  ریزدانگــی  دارنــد.  خوبــی  اوضــاع  درشــت دانه 
بدنه هــا به خصــوص در تــراز خیابــان نفوذپذیــری بیشــتری را 
ــه دلیــل عــدم تنــوع واحدهــای تجــاری  ســبب شــده اند. امــا ب
کثــر قریــب بــه اتفاقشــان در ایــام تعطیــل،  کــه ا خیابــان صــف 
بســته هســتند امتیــاز انعطــاف ایــن خیابــان در مقایســه بــا 
ماننــد  کاربری هایــی  درواقــع  اســت.  کاهش یافتــه  دیگــری 
در  کــه  مســکونی  و  مســافرخانه  خواروبارفروشــی،  نانوایــی، 
ایــام تعطیــل هفتــه همچنــان بــه فعالیــت مشــغول اند افــراد 
کارکــرد  را پیرامــون خــود نگــه مــی دارد و انعطــاف و به تبــع آن 

گــذر افزایــش می یابــد. اجتماعــی 

در معیــار ســرزندگی تفاوت هــای عمــده ای بیــن شــاخص ها 
کــه  همان طــور  دارد.  وجــود  موردبررســی  خیابــان  دو  در 
قبــًا هــم اشــاره شــد، نمونه هــای مــوردی پژوهــش ازلحــاظ 
قرارگرفته انــد.  طیــف  یــک  ســوی  دو  در  کاربری هــا،  تنــوع 
ــرای انجــام  ــراد را حتــی ب تنــوع کاربری هــا طیــف بیشــتری از اف
تعــداد  می کشــد.  خــود  به ســوی  ضــروری  فعالیت هــای 
ِکِلــر وجــود دارد کــه با  قابل توجهــی کافــه و رســتوران در خیابــان 
کنــار معبــر زمینــه  قــرار دادن تعــداد متنابهــی میــز و صندلــی در 
را بــرای نشســتن، اســتراحت و معاشــرت افــراد مهیــا نمــوده 
ــداد  ــا تع ــف تنه ــان ص ــه در خیاب ک ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
بســیار کمــی نیمکــت در  میانــه مســیر قرارگرفتــه کــه عــدم وجــود 
ســایبان و نیــز محلــی بــرای خریــد اغذیــه ایــن نیمکت هــا را 

می کنــد. مهجــور 

نتیجه گیری
بررســی و آسیب شناســی فضاهــای پیــاده محــور می توانــد ابــزار 
مناســبی بــرای طراحــان در طراحــی فضاهایــی بــا کارکردهــای 
اجتماعــی بــاال باشــد زیــرا فضاهــای شــهری به عنــوان عرصه ای 
تعییــن  در  نقــش چشــمگیری  زندگــی جمعــی،  تبلــور  بــرای 
هویــت و تعامــات انســانی، تقویــت و تداعــی خاطــرات و ایجــاد 
ــد. ارتقــا کیفیــت ایــن  ــرای نســل های آینــده دارن تعلق خاطــر ب
فضاهــا، انگیــزه حضــور و برقــراری ارتبــاط بــا محیــط را در ذهــن 
کــرده و امــکان مشــارکت فعــال او را فراهــم  شــهروند تقویــت 

مــی آورد.

در پایــان می تــوان گفــت خیابــان پیــاده محــور پاســخ ده، صرفــًا 
از طریــق نــوع ویــژه کــف ســازی و کنتــرل تــردد اتومبیــل محقــق 
کالبــدی  نمی شــود. بلکــه دســت کم مجموعه ایــی از عوامــل 
و فضایــی در موفقیــت پــروژه دخیــل هســتند. پیــاده بــرای 
کــه بــا حضــور  حضــور در فضاهــای شــهری بــه امنیتــی نیــاز دارد 
ســایرین تعریــف می شــود و نــه بــا دخالــت نگهبــان یــا نیــروی 
کــه رابطــه  پلیــس. وجــود کاربری هایــی بــا  تنــوع ســاعت کاری 

کنــار  بصــری دوســویه ای را بــا محــور برقــرار می کنــد امنیــت را در 
ایمنــی بــه عابــران پیاده راه هــا هدیــه می کنــد. 

کاربری هایــی  وجــود  مســتلزم  خیابــان  در  پیــاده  حضــور 
کــه طیــف وســیع تری از نیازهــای فــردی و اجتماعــی  اســت 
وی را پاســخ دهــد. امــکان نشســتن و مطالعــه و معاشــرت در 
کــه پناهــی در برابــر آفتــاب ســوزان و یــا بارش هــای  ســایبانی 
جــوی باشــد، و یــا وجــود مکان هایــی بــرای ماقــات افــراد و 
رفــع گرســنگی و تشــنگی در مــدت حضــور فــرد درگــذر در ترغیــب 

حضــور افــراد بســیار تأثیرگــذار اســت.

صنــف  راســته بازار  حکــم  در  کــه  پیــاده ای  خیابان هــای 
مشــخصی عمــل می کننــد بیشــتر از بــه جریــان انداختــن زندگــی 
ــع  ــی مجتم ــب وکار و به نوع ــت کس ــی جه ــه محل ــود، ب در دل خ
کاری  کــه بــا پایــان یافتــن ســاعت  تجــاری تبدیــل می شــوند 
ــروز رخدادهــای اجتماعــی را  ــذا  امــکان ب تعطیــل می شــوند و ل

می دهنــد. تقلیــل 
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