
شهر، براى رفتن نيست. زندگى در شهر با ماندن و قدم زدن به وجود مى آيد.
چه سّرى است در راه رفتن كه نخبگان طرفدار آن اند  و توده مردم آن را مى پسندند؟

زندگى پياده، زمينه ساز رشد انسان است. سرعت كم، قدرت ادراك را باال مى برد. هيجان و اضطراب سرعت زياد، مجال تأمل و ديدن دنيا را از انسان 
ــت كه تنها در مبدأ و مقصد به كار گرفته شود. مسير حركت انسان، سهم مهمى در ساخت انديشه و روح او دارد. حل  ــان، ابزارى نيس مى گيرد. انس
موانع سرعت در حركت انسان در شهر مدرن خواسته تدبيرنشده اى است كه خود را بر هر نوع برنامه ريزى و مديريت تحميل مى كند. در دنيايى كه 
حضور فرد براى استراحت در خانه و براى توليد اقتصادى در محل كار ضرورت دارد، انسان تابعى از هدف توليد خواهد بود. ابزارى كه براى بيشترين 
ــود و بتواند در كوتاهترين زمان در محل كار حاضر شود و به  ــتراحت بهره مند ش ــد تا از حداكثر اس بهره اقتصادى بايد در كمترين زمان به خانه برس

انجام وظيفه بپردازد.
ــاب مى آيد.  ــتم به حس ــت كه در برنامه ريزى ها به عنوان هزينه و ضرر سيس ــد اس ــد ميان مقصدهاى مختلف، بخش مهمى از فرايند رش آمد و ش
ــان را به همراه دارد، بلكه زمينه تعامل  ــمى و روحى مورد نياز انس ــعه فرصت هاى قدم زدن، نه تنها منافع جس ــاس توس درحالى كه برنامه ريزى براس

اجتماعى ميان افراد در فرصت هاى پيش بينى نشده را فراهم مى آورد. تعامل اجتماعى، بستر ضرورى رشد روح انسانى است.
در نتيجه برنامه ريزى براى زندگى پياده كه آرامش و تعامل اجتماعى را درون خود دارد، به اقدامى ضرورى در مديريت شهرى بدل مى شود.

برنامه  شهرهاى توسعه يافته براى گسترش محدوده هاى پياده خود، از جمله لندن 2010 براى ساخت مركز بزرگ پياده شهرى و خيابان هاى بزرگى 
كه در شهرها به مسيرهاى پياده اختصاص پيدا مى كنند، حاكى از درك اهميت زندگى پياده در شهرهاى مدرن و مقابله با مسايل آن است.

ويژه نامه حاضر كه به مناسبت همايش بين المللى زندگى پياده تهيه شده، مجموعه اى از 12 طرح مرتبط با توسعه زندگى پياده در شهرهاى جهان 
ــراى بهره گيرى از ضعف هاى وضع موجود  ــده اند. مهم ترين نكته در انتخاب طرح ها، معرفى رويكرد طراحان ب ــه با نگاهى تحليلى معرفى ش ــت ك اس

(بحران ها) براى ايجاد ظرفيت هاى جديد (فرصت ها) در زيست شهروندان بوده است. 
تنوع فضاهايى كه به فضاى پياده اختصاص يافتند و پيچيدگى مسايل آنها معيار ديگر انتخاب طرح هاى اين ويژه نامه بود. بررسى دو نمونه داخلى 
از تالش براى ساخت فضاى پياده نشان مى دهد كه تنزل مسئله تا حد كفسازى يا منع عبور سواره به تنهايى براى تأمين اهداف زندگى پياده كفايت 

نمى كند.
ــهر" گام مهمى در راه توسعه فرهنگ زندگى شهرى و راهنمايى  ــهر تهران با سرمايه گذارى در موضوع "زندگى پياده در ش ــازمان زيباسازى ش س
مديريت شهرى براى حصول به شهر خوب و شهر سالم برداشته است. طرح هاى ارايه شده در اين ويژه نامه محصول كار گروهى از پژوهشگران است 
كه در مركز پژوهشي هنر، معماري و شهرسازي نظر تحت نظارت آقايان دكتر «احمدعلى فرزين»، دكتر «سيدامير منصورى» و خانم مهندس «آيدا 

آل هاشمى» به انجام رسيده است.
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به كجا چنين شتابان؟
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