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چکیــده | فضــای شــهری تنهــا یــک مفهــوم کالبــدی نیســت، بلکــه کنــش تعامــالت شــهروندی و فعالیت هــای 
شــهری را نیــز در بر می گیــرد و در حقیقــت بــا حضــور انســان و فعالیــت اوســت کــه معنــا می یابــد. پیــاده راه 
بــه عنــوان یکــی از فضاهــای شــهری نقــش مهمــی در ارتقــای فعالیت هــای اجتماعی - فرهنگــی جامعــه ایفــا 
ــر جنبه هــای  ــه واســطۀ طراحــی مناســب و شــناخِت مبتنی ب ــر پیــاده در پیاده راه هــا، ب می کنــد. حرکــت عاب
منظریــن شــهر، موجــب افزایــش ادراک، ارتقــای هویــت و احســاس تعلــق بــه محیــط و زیبایــی می شــود. یکــی 
از تحــوالت اخیــر در گرایش هــای جدیــد شهرســازی جهــان، توجــه بــه حرکــت پیــاده و نیازهــای او بــه عنــوان 
ــان پرنســس  ــا معرفــی خیاب ــا ب ــر آن اســت ت ــه ب یــک موضــوع فراموش شــدۀ مهــم شــهری اســت. ایــن مقال
(Princes Street) در شــهر ادینبــورگ، عوامــل مؤثــر بــر کارآمــدی ایــن خیابــان را بــه عنــوان یــک خیابــان 
ــه ســیر تاریخــی و  ــا مراجعــه ب ــوع توصیفی-تحلیلــی اســت کــه ب ــن پژوهــش از ن پیاده مــدار بیــان کنــد. ای
تحــوالت خیابــان پرنســس، رونــد تغییــرات و عوامــل مؤثــر بــر شــکل گیری ایــن محــور را بــه عنــوان پیــاده راه 
بررســی کــرده اســت. در نتیجــه مهم تریــن مؤلفــه بــرای پیاده راه کــردن را حضــور فعــال افــراد و پیاده راه شــدن 
را عاملــی بــرای تســهیل در رفت وآمــد و امنیــت افــراد بیــان می کنــد و بــا درنظر گرفتــن ایــن مؤلفــه در هــر 

ــرد. ــر می گی ــاز در نظ ــاز و پس نی ــورت پیش نی ــه دو ص ــکل گیری آن را ب ــوۀ ش ــاده راه نح پی

تکوین یک پیاده راه 

مؤلفه های کالبدی یا رفتار جمعی؟
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لیال تشکری*1 
1. دانشگاه تهران، ایران.

مقدمــه | در ســال های اخیــر رویکــرد جهانــی بیشــتر بــه دنبــال 
ــن  ــع ای ــت. در واق ــداری اس ــت پای ــهرها در جه ــانی کردن ش انس
نظریــه یعنــی دیــدگاه انســان محور )برقــراری تعــادل میــان 
ــا تقســیم بندی  ــاده ب ــر پی ــردد عاب ــر ت ــاده(، ب ــر پی ماشــین و عاب
ــای  ــد. فض ــد می کن ــواره تأکی ــاده و س ــه پی ــهری ب ــطوح ش س
ــاکنان  ــامل »س ــی ش ــر اساس ــار عنص ــدۀ چه ــهری در برگیرن ش
ــی(،  ــا فعالیت ــدی یـ ــاخت« )کالب ــر انسان س ــران«، »عناص ــا عاب ی
ــان«  ــان عناصــر( و »زم ــا می ــراد و عناصــر ی ــان اف ــط« )می »رواب
و  شــکل دهنده  عامــل  اصلی تریــن  میــان  ایــن  در  اســت. 

تعریف کننــدۀ فضــای شــهری، انســان و حضــور او اســت )شــیخی 
 (Hayden, 1995) و رضایــی، 139۶(. بــه گفتــۀ دولـــورز هایـــدن
ــردم  ــرۀ م ــکان در داســتان ها و روایت هــای روزم ــک م ــدرت ی »ق
اســت کــه دائمــاً بــرای خلــق مــکان در حــال فعالیــت هســتند«. 
متأســفانه در فضاهــای شــهری جدیــد، توجــه کمتــری بــه نیازهای 
انســان امــروزی بــه خصــوص در ابعــاد اجتماعــی آن شــده اســت. 

 
پرسش های پژوهش

ــت  ــل موفقی ــد و عام ــد کارآم ــردن می توان ــاً پیاده راه ک ــا صرف آی
ــر  ــی باشــد؟ اگ ــالت اجتماع ــراد و شــکل گیری تعام در جــذب اف
این گونــه نیســت چــه عواملــی باعــث شــکل گیری یــک پیــاده راه 
پیش نیــاز  پرنســس  محــور  پیاده راه کــردن  آیــا  می شــوند؟ 
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ــکان  ــاری در م ــای ج ــا فعالیت ه ــوده اســت؟ ی ــای آن ب فعالیت ه
ــت؟ ــرده اس ــکان ک ــردِن م ــه پیاده راه ک ــور ب ــا را مجب م

فرضیه
ــه  ــا ب ــه، تنه ــورد مطالع ــور م ــاده راه در مح ــدی پی ــۀ کالب جنب
عنــوان عنصــر خدماتــی، فضایــی را تعریــف می کنــد کــه تأثیــری 
ــدارد.  ــور ن ــتر در مح ــور هرچه بیش ــرای حض ــراد ب ــذب اف در ج
ــان  ــه دالیــل و عوامــل دیگــر در خیاب ــراد ب ــه عبــارت دیگــر، اف ب
حضــور فعــال داشــته اند کــه بــا توجــه بــه ایــن عوامــل تمهیــدات 
ــه  ــت. درنتیج ــه اس ــورت گرفت ــدِن آن ص ــرای پیاده راه ش الزم ب
پیاده راه شــدن الزامــاً عامــل موفقیــت نبــوده و تنهــا عامــل ایجــاد 
حــس آرامــش و امنیــت افــراد و همچنیــن راحتــی در عبورومــرور 

کاربــران فضــا شــده اســت.

پیشینۀ پژوهش
ــه حــدود  ــه مفهــوم امروزیــن آن ب تاریخچــۀ ایجــاد پیاده راه هــا ب
ــژه دو  ــه وی ــی ب ــهرهای اروپای ــردد و ش ــل بازمی گ ــال قب 70 س
کشــور آلمــان و هلنــد در ایــن زمینــه در جهــان پیشــگام بوده انــد. 
شــهرهای آمریکایــی بــا تأخیــری نزدیــک بــه دو دهــه بــه توســعۀ 
ــعه  ــورهای در حال توس ــد و کش ــاده، روی آوردن ــای پی محدوده ه
ــوع  ــن موض ــدی ای ــور ج ــه ط ــل ب ــه قب ــه ده ــدود س ــز از ح نی
ــیر  ــی س ــال، در بررس ــن ح ــد. در عی ــرار دادن ــه ق ــورد توج را م
تکامــل پیاده راه هــا در جهــان می تــوان تغییــر رویکــرد از اهــداف 
ــی را  ــی و اجتماع ــرش رفاه ــه نگ ــدی صــرف، ب اقتصــادی و کالب
ــرای نخســتین بار »اولمســتد«  ــان مشــاهده کــرد. ب ــرور زم ــه م ب
ــذار رشــتۀ  ــه بنیان گ ــی ک ــروف آمریکای ــار مع (Olmosted)، معم
معمــاری منظــر محســوب می شــود، ایــدۀ جداســازی معابــر را در 
ــرد  ــه کار ب ــارک مرکــزی نیویــورک« ب ســال 18۵8 در طراحی»پ
 ،(Hassklau)ــرد. هاســکلو ــم جــدا ک ــاده را از ه و راه ســواره و پی
ــهري  ــک ش ــاده رو و ترافی ــوان »پی ــا عن ــی)1990( ب در پژوهش
لنــدن«، رویکردهــاي متفــاوت جداســازي ترافیــک وســایل نقلیــه 
از پیــاده، در بریتانیــا و آلمــان را مــورد تجزیــه و  تحلیــل و مقایســه 
ــز  ــه مراک ــردم ب ــذب م ــراي ج ــه ب ــت ک ــه گرف ــرار داد و نتیج ق
شــهري، فراهم ســازي محیــط پیــاده روی ایمــن، خوشــایند و 
ــو (Mateo-Babiano)، ســال  ــوب، ضــروري اســت. ماتئوبابیان مطل
ــه  ــاده رو ب ــای پی ــت فض ــوان »مدیری ــا عن ــی بـ 2003 در پژوهش
ــل  ــدار«، عوام ــی پای ــه جابه جای ــتیابی ب ــردی در دس ــوان راهب عن
مختلفــی را کــه بــرای عابــران پیــاده در فضــای شــهری اهمیــت 
ــاده را در  ــران پی ــای عاب ــن نیازه ــرد. او مهم تری ــرح ک ــد مط دارن
ــی  ــت معرف ــذت و هوی ــودگی، ل ــت، آس ــت، حفاظ ــت حرک قابلی
کــرد و معیارهــای ســنجش آنهــا را نیــز مشــخص نمــود. نیومــن و 
همــکاران ( Newman et al) ســال 2008 در پژوهشــی بــا عنــوان 

ــرمایۀ  ــاده«، از س ــان پی ــکار خیاب ــا در ابت ــا و فرصت ه »چالش ه
اجتماعــی بــه عنــوان ابــزاری قدرتمنــد در ایجــاد پیــاده راه و نواحی 
پیــاده یــاد می کننــد. موضــوع جداســازی ترافیــک ســواره و پیــاده 
در بســیاری از شــهرها گســترش چشــمگیری یافتــه و بــه شــدت از 
ســوی مــردم پیگیــری می شــود. در ایــران نیــز مطالعــات متعــددی 
ــوان  ــا عن ــی ب ــت. در پژوهش ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــن زمین در ای
»رفتــار عابــر پیــاده، بــه منظــور ارتقــای کیفیــت ســازمان فضایی-

ــاخص های  ــی ش ــق بررس ــهری«، از طری ــز ش ــردی در مراک عملک
ــه اندازه گیــری پتانســیل پیــاده رو،  مؤثــر در افزایــش پیــاده روی ب
ــای مســکونی و  ــاده روی در محیط ه ــای پی ــا مکان ه ــاط ب در ارتب
تجــاری پرداختــه اســت )معینــی، 138۶(. کاشــانی جو )1389( در 
تحقیقــی بــه معیارهایــی مثــل اســتقرار خرده فروشــی ها، اختــالط 
ــوی در  ــرایط ج ــر ش ــت در براب ــتگی، محافظ ــا، پیوس کاربری ه
ــد.  ــداری فضاهــای شــهری اشــاره می کن ــای کیفیــت پیاده م ارتق
ســلطانی و پیــروزی )1391( در مطالعــه ای بــا عنــوان »پیمایــش 
ــن  ــه تدوی ــای فرهنگی-تاریخــی« ب ــداری محوره ــت پیاده م قابلی
معیارهــا و شــاخص های پیاده مــداری پرداختــه و مؤلفه هایــی 
ــی  ــی، جابه جای ــات رفاه ــی، امکان ــرایط فیزیک ــت، ش ــون امنی چ
و دسترســی، کیفیــت و نگهــداری را در ارتقــای ارزش هــای 
ــن راســتا در  ــد. در ای پیاده مــداری فضاهــای شــهری مهــم می دان
ایــن مقالــه ســعی شــده اســت مؤلفه هــای تأثیرگــذار در خیابــان 

ــود. ــان ش ــد، بی ــم می کن ــدن را فراه ــیل پیاده راه ش ــه پتانس ک

روش پژوهش
ــورد  ــی م ــیوۀ توصیفی-تاریخ ــه ش ــا ب ــش یافته ه ــن پژوه در ای
بررســی قــرار گرفتــه کــه بــا مراجعــه بــه ســیر تاریخــی و تحــوالت 
ــل  ــرات و عوام ــد تغیی ــس، رون ــان پرنس ــردی خیاب کالبدی-کارک
مؤثــر بــر شــکل گیری ایــن محــور بــه عنــوان پیــاده راه بررســی و 
واکاوی می شــود. از مقایســۀ تطبیقــی دوره هــای مختلــف می تــوان 

ــرد. ــری ک ــاره نتیجه گی ــتقرایی، در این ب ــتدالل اس ــه روش اس ب

پیاده راه ها  
ــر  ــا حداکث ــه ب ــتند ک ــهر هس ــی در ش ــی خط ــا، فضاهای پیاده راه ه
نقــش اجتماعــی شــکل می گیرنــد (Cohen, 2010). میچــل 
(Mitchel) بــر مبنــای نظریــۀ لفــور (Lefebvre)، فضاهــای شــهری 
ــی  ــد و زندگ ــازی، خری ــی کار، ب ــره یعن ــی روزم ــا زندگ ــه ب را در رابط
ــردم در  ــه م ــد ک ــح می ده ــز توضی ــد. الو (Low) نی ــف می کن تعری
حیــن تمریــن اجتماعــی، محیــط کالبــدی خــود را برای پاســخگویی 
ــل  ــوان عام ــه عن ــد و ب ــف خــود شــکل می دهن ــه نیازهــای مختل ب
ــل  ــازد عم ــودش را می س ــی خ ــات و معان ــه واقعی ــی ک اجتماع
دیدهــای  نظریــۀ  می کننــد )چرخچیــان، 139۶(. همچنیــن 
ــدی  ــع تأکی ــن (Gordon Cullen) در واق ــوردون کال ــی گ متوال
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بــر ادراک فضایــی و بصــری در فضاهــای شــهری اســت. بــه 
ــت  ــوان در آن حرک ــه می ت ــت ک ــه ای اس ــهر مجموع ــاور او ش ب
ــه  ــرد؛ ن ــر« آن را ادراک ک ــتۀ مناظ ــن پیوس ــورت »تبای ــه  ص و ب
ــه  ــن ب ــت )Gosling, 1996: 43). کال ــری ثاب ــورت تصوی ــه ص ب
ــت در  ــردم از حرک ــه م ــرای آنک ــه ب ــاره دارد ک ــه اش ــن نکت ای
شــهر و نگاه کــردن بــه آن لــذت ببرنــد، بایــد بـــا اولویــت دادن بــه 
پیاده روهــا و پیوســتگی آنهــا، شــهر را بــرای حرکــت پیــاده، آمــاده 
ــت  ــواره، هوی ــریان های س ــه ش ــاد او در حالی ک ــه اعتق ــرد. ب ک
فــردی را از بیــن می برنــد، وجــود شــبکه ای اندیشــیده از راه هــای 
پیــاده، الگویــی انســانی بــه وجــود مــی آورد )کالــن، 1377(. کالــن 
ــی  ــۀ لذت بخش ــد تجرب ــهری بای ــط ش ــه محی ــاور ک ــن ب ــا ای ب
ــان  ــت انس ــر اهمی ــود ب ــای خ ــد، در طرح ه ــگان باش ــرای هم ب
و حضــور او در فضاهــای شــهری تأکیــد می کــرد. پیاده راه هــا 
ــای  ــرای گروه ه ــد پذی ــد و بای ــل می کنن ــهر عم ــاس ش در مقی
ــاوت  ــی متف ــه و ادراک فضای ــا اندیش ــهروندان ب ــی از ش مختلف
ــف  ــاط عط ــانه ها و نق ــا نش ــوأم ب ــاده ت ــیرهای پی ــند. این مس باش
ــناریوی شــهری و  ــت س ــرای قرائ ــی ب ــه مکان ــه مثاب و تاریخــی ب
حفــظ پایــداری خاطــرۀ شــهر تلقــی می شــوند )عاشــوری، 1389 
ــر  ــگار و صاحب نظ ــز(Jane Jacobs)  روزنامه ن ــن جیکوب :4۵(. جی
ــهرهای  ــات ش ــرگ و حی ــاب م ــهری در کت ــائل ش ــتۀ مس برجس
بــزرگ آمریکایــی بــر نقــش فضاهــای عمومــی شــهری در ایجــاد 
ــش از  ــاور او آنچــه بی ــه ب ــد. ب ــد می کن ــی تأکی ــالت اجتماع تعام
همــه، از یــک شــهر بــه ذهــن می مانــد، فضاهــای عمومــی شــهر 
ــداف  ــن، اه ــای آن هســتند. بنابرای ــا و پیاده روه ــژه خیابان ه به وی
ــاز  ــت: نی ــان اس ــکل گیری خیاب ــل ش ــن دلی ــی مهم تری اجتماع
بــه امنیــت، رشــد، دالیــل قومــی، اقتصــادی و ... . ویژگــی اصلــی 
ــت  ــد فضاس ــش آن در تولی ــان، نق ــه خیاب ــن ب ــگاه منظری در ن
)آتشــین بار، 1389(. ایــن فضاهــا رونــق فعالیت هــای اقتصــادی و 

ــد. ــال دارن ــه دنب ــز شــهرها را ب ــات در مراک ــد حی تجدی

شناخت محدودۀ تحقیق
یکــی از شــاه راه های اصلــی در شــهر ادینبــورگ )واقــع در اســکاتلند( 
و اولیــن خیابــان شــهر جدیــد ادینبــورگ، خیابــان پرنســس اســت. 
ایــن خیابــان مطابــق بــا طرح هــای رســمی بــرای ایجــاد شــهر جدید 
ــری،  ــت قرارگی ــر موقعی ــت. از نظ ــده اس ــزی  ش ــورگ طرح ری ادینب
ــد ادینبــورگ و  ــان شــهر جدی ــان پرنســس جنوبی تریــن خیاب خیاب
مرکــز اصلــی خریــد شــهر و یــک بخــش حســاس و بحرانــی طــرح 
شــهر جدیــد اســت. زیــرا در لبــۀ )حاشــیۀ( خارجــی شــهر، روبــروی 
قلعــۀ ادینبــورگ و بخــش قدیمــی شــهر )شــهر قدیمــی ادینبــورگ( 
قــرار دارد و یکــی از ویژگی هــای بــارز ایــن محــور عدم وجــود بنایــی 
در بخــش جنوبــی آن اســت کــه باعــث ایجــاد چشــم انداز پانرمیــک 
از بخــش قدیمــی شــهر، قلعــۀ ادینبــورگ و درۀ بیــن آن شــده اســت.

توصیف و تحلیل تاریخی  
عملیــات ســاخت خیابان پرنســس در حــدود ســال 1770 میالدی 
ــاز  ــگ (James Craig) آغ ــز کری ــام جیم ــا ن ــاری ب ــط، معم توس
ــان بلوک هــای مســکونی شــهر  ــا ســاخت خیاب شــد و هم زمــان ب
جدیــد ادینبــورگ در شــمال خیابــان ســاخته شــدند. در واقــع این 
خیابــان در ابتــدا خیابــان مســکونی بــوده و تقریبــاً از حــدود ســال 
1800 میــالدی بــه بعــد خیابــان پرنســس تغییــر ویژگــی داد تــا 
از یــک خیابــان مســکونی بــه یــک خیابــان تجــاری تبدیــل شــود. 
ــا داشــتن چشــم اندازهای جــذاب  ــان ب ــن خیاب از دهــۀ 1880، ای
و دیدنــی بــه همــراه دسترســی آســان بــه آن، بــه مــکان بســیار 
مناســب و محبوبــی بــرای احــداث هتل هــا بــدل شــد )تصویــر1(. 
شــرکت های راه آهــن، در هــر دو انتهــای شــرقی و غربــی و 
ــان هتل هــای بزرگــی را ســاختند. طــرح ابرکرومبــی  ــۀ خیاب میان
ــتر  ــجام بیش ــاد انس ــرای ایج ــال 1949، ب (Abercrombie) در س
ــر نمــای ســاختمان را داد و در  ــان پیشــنهاد تغیی در ظاهــر خیاب
ســال 19۶7 پیشــنهاد طراحــی یک پارچــه به وســیلۀ کنتــرل 
ارتفــاع، مــواد، ســطوح کــف، عــرض نمــا و طراحــی ارتفاعــات داده 
شــد. در طــول ســاخت شــهر جدیــد، آب آلوده شــدۀ دریاچــۀ نُــر 
(Nor) خشــک شــد و ایــن ناحیــه بــه باغ هــای خیابــان پرنســس 
(Princes Street Gardens) مبــدل شــد. پــس از آن، عــرض 
ــه  ــت. ب ــترش یاف ــا گس ــمالی باغ ه ــۀ ش ــا لب ــس ت ــان پرنس خیاب
علــت موقعیــت بســیار پایین تــر باغ هــا، یــک خاک ریــز بــا شــیب 
تنــد در ســمت شــمال بــاغ ایجــاد شــد کــه موجــب ایجــاد یــک 
گردشــگاه در ســطح خیابــان شــد. خیابــان پرنســس زمانــی محــل 
فروشــگاه های شــلوغ و تجــاری بــود و بــا گــذر زمــان تبدیــل بــه 
محــل بســیاری از ادارات، هتل هــا و دفاتــر بــزرگ شــهر شــد و بــه 
تدریــج از اهمیــت بخــش فروشــگاهی آن کاســته شــد. ایــن ناحیــه 
ــود،  ــش رهــا شــده ب ــر چال ــا موقعیت هــای شــغلی و مشــاغل پ ب
تــا اینکــه مــورد بازســازی قــرار گرفــت و برخــی ســاختمان ها در 
آن بــه آپارتمــان تبدیــل شــدند، تــا مــردم بیشــتری در ایــن ناحیه 
زندگــی کننــد. افزایــش تعــداد افــرادی کــه در اطــراف ایــن منطقه 
مشــغول کار و زندگــی هســتند و تمرکــز بــر روی ایــن ناحیــه بــه 
عنــوان بخــش خــالق، موقعیت هــای تجــاری آن را بهبــود بخشــید 
و یــک هویــت مشــخص بــرای ایــن ناحیــه تعریــف شــد. ترامــوای 
ادینبــورگ بیــن ســال های 1871 تــا 19۵۶ وجــود داشــت، 
ــا و  ــامل اتوبوس ه ــی ش ــل عموم ــال 19۵۶ حمل ونق ــی از س ول
شــبکۀ محــدود خطــوط رفت وبرگشــتی راه آهــن جایگزیــن ترامــوا 
شــدند. در اواخــر قــرن 20 میــالدی بــرای تســهیل در عبورومــرور 
ــر2( و  ــاء شــبکه ترامــوا شــد )تصوی ــه احی ــان، تصمیــم ب در خیاب
ــر  ــال های اخی ــد. در س ــی ش ــال 2014 عمل ــم در س ــن تصمی ای
اقداماتــی در جهــت توجــه بیشــتر بــه عابــران پیــاده و جلوگیــری 
از عبــور وســایل نقلیــۀ شــخصی و ایجــاد مؤلفه هــای کمــی 
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بــرای باالبــردن کیفیــت فضــای شــهری صــورت گرفتــه اســت. در 
مجمــوع تبدیــل خیابــان پرنســس بــه یــک خیابــان پیاده مــدار بــا 
کالس جهانــی موجــب تقویــت و باالبــردن کیفیــت فضــای شــهری 
شــده و نیــز افــراد بیشــتری را بــه حضــور در ایــن مــکان تشــویق 
ــی، از  ــدن، بخش ــه پیاده راه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای می کن

تمــام اقدامــاِت صــورت گرفتــه در ایــن خیابــان اســت.
تمــام  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  طی شــده  فرایندهــای  از 
ــده و  ــراد ش ــور اف ــث حض ــال باع ــه ح ــا ب ــته ت ــات از گذش اقدام
پیاده راه شــدن آن، تأثیــر چندانــی در جــذب افــراد نداشــته، بلکــه 
فعالیت هــا، عناصــر شــاخص و اختــالل کاربری هــای موجــود، آن 
را تبدیــل بــه یــک خیابــان فعــال کــرده اســت. همچنیــن توجــه 
ــه  ــه ک ــن نکت ــن ای ــدون درنظرگرفت ــاده، ب ــدی پی ــاد کالب ــه ابع ب
پیــاده راه به تنهایــی قــادر بــه جــذب افــراد در یــک فضــا نیســت، 
بلکــه موجــب باال رفتــن کیفیــت فضایــی و تســهیل در عبور و مــرور 
افــرادی اســت کــه بــه دالیــل مختلــف در فضــا حاضــر می شــوند، 

ــز اهمیــت اســت. حائ

تحلیل پهنۀ خیابان 
ــن مســیر حمل ونقــل عمومــی شــرق  ــان پرنســس اصلی تری خیاب
ــه نظــر می رســد کــه  ــوده امــا ب و غــرب از طریــق مرکــز شــهر ب
انــدازۀ اتوبوس هــا مانــع فیزیکــی و بصــری بــرای دیــد بــه جنــوب 
ــان توانســته  ــۀ« خیاب ــن وجــود، طبیعــت »یک طرف ــا ای باشــند. ب
یــک محیــط مناســب را بــرای افــراد اســتفاده کننده فراهــم کنــد. 
ــخص  ــر3( مش ــان )تصوی ــی خیاب ــرش عرض ــه در ب ــور ک همان ط
ــۀ  ــر دو جبه ــاده در ه ــیع پی ــۀ وس ــود پهن ــا وج ــت، ب ــده اس ش
ــان  ــان و مبلم ــف درخت ــود ردی ــی(، وج ــرایط فیزیک ــان )ش خیاب

ــادی  ــد زی ــا ح ــت ت ــته اس ــات( توانس ــب )امکان ــهری مناس ش
امنیــت، جذابیــت و در نتیجــه کیفیــت فضایــی مناســبی را فراهــم 

کنــد. 

ــای  ــداری فضاه ــذار در پیاده م ــای تأثیرگ مؤلفه ه
شــهری

 از مؤلفه هــای مهــم تأثیرگــذار در فضاهــای شــهری، کــه باعــث 
ــه  ــوان ب ــراد در فضــا می شــود، می ت ــال حضــور اف ــش احتم افزای
ــری و  ــای بص ــت کیفیت ه ــا، مطلوبی ــالط کاربری ه ــوع و اخت تن
نفوذپذیــری مــکان، عملکردهــای پیاده مــدار و مجــاورت بــا عناصــر 
ــل، حضــور  ــن عوام ــا فراهم شــدن ای ــه ب ــرد ک ــاره ک تاریخــی اش
ــه فضــا شــکل می گیــرد. در  ــرای معنابخشــی ب ــراد در مــکان ب اف
ــان پرنســس بررســی شــده اســت  ــا در خیاب ــن مؤلفه ه ــه، ای ادام
کــه نشــان می دهــد بــا وجــود ایــن عوامــل و پتانســیل ها و 
حضــور افــراد، ایــن خیابــان می توانــد پیــاده راه موفقــی در فضــای 

ــد. ــمار آی ــورگ به ش ــهری ادینب ش

اختالط کاربری ها، تجربۀ محیط 
زندگــی پیــاده در شــهر مایــۀ اصلــی شــکل گیری اجتمــاع و روح 
شــهر اســت و احســاس تعلــق بــه مــکان و ازآنِ خوددانســتن محیط 
زندگــی کــه موجــب آرامــش خاطــر و تعــادل روانــی شــهروندان 
ــط شــهری اســت )عاشــوری،  ــۀ محی ــه تجرب می شــود، وابســته ب
ــای  ــف، کــه آق ــه دلیــل فعالیت هــای مختل 1389 : 44(. مــردم ب
ــای ضــروری،  ــروه فعالیت ه ــا را در ســه گ ــن فعالیت ه ــگل ای جان
ــه  ــی ک ــای عموم ــد، در فض ــرار می ده ــی ق ــی و اجتماع انتخاب
هــر یــک دارای خصوصیــات ویــژه ای در محیــط فیزیکــی اســت، 

تصویر 1: کارآمد بودن و حضور افراد در فضا در خیابان پرنســس.
 .Norman Parkingson ,1938 : مأخذ 

تصویر2: خیابان پرنســس در شهر ادینبورگ. عکس: امین لطف اللهی یقین، 
.1393
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ــاال و قابلیــت اســتفادۀ چندمنظــوره  حاضــر می شــوند. کیفیــت ب
ــری  ــوع حداکث ــای تن ــه معن ــی ب ــای عموم ــی از فضاه و همگان
کاربــران و بهره بــرداران اســت. ایــن قابلیــت از طریــق معیارهایــی 
همچــون ایمنــی، ســهولت دسترســی، فعالیــت و رفتــار در فضــای 

عمومــی تأمیــن می شــود )حاجی علی اکبــری، 139۶(.
خیابــان پرنســس نیــز بــه عنــوان مرکــز شــهر توانســته محیطــی 
بــرای هــر ســه گــروه اســتفاده کننده فراهــم کنــد. همچــون بازدید 
ــت  ــوان فعالی ــه عن ــد ب ــا و خری ــی، گالری ه ــای تاریخ از مکان ه
انتخابــی، تفریــح در پــارک پرنســس و اســتفاده از فضاهــای 
ــتگاه  ــتفاده از ایس ــی، اس ــت اجتماع ــوان فعالی ــه عن ــی ب جمع
و  و هتل هــا   (Waverley Wireline Station) ویورلــی  راه آهــن 
ــنواره ها و  ــای جش ــروری و تماش ــت ض ــوان فعالی ــه عن ادارات ب
فســتیوال ها بــه عنــوان فعالیت هــای انتخابــی موقــت. تمــام ایــن 
عناصــر باعــث ســرزندگی، خوانایــی و امنیــت محیــط شــده اســت 
ــمار  ــهری به ش ــای ش ــت فضاه ــی کیفی ــای اصل ــه از مؤلفه ه ک
می آینــد. بنابرایــن توجــه بــه تفــاوت کاربری هــای موجــود 
)فرهنگــی، مســکونی، اداری، تجــاری، تاریخــی و تفریحــی( و 
اتفاقــات در حــال وقــوع در اطــراف آن، توانســته پاســخی مناســب 

ــد. ــدن باش ــرای پیاده راه ش ب

انعطاف و تنوع
بایــد همــواره زندگــی اجتماعــی در پیاده راه هــا در جریــان 
ــت.  ــی آن اس ــی و اصل ــای اساس ــرزندگی از ویژگی ه ــد و س باش
هـــمچنین ایــن فضــا بایــد خــود را همــواره بــا رویدادهــای درون 
خــود هماهنــگ ســازد. بنابرایــن، انعطــاف از ویژگی هــای مهــم در 
پیــاده راه اســت )پاکــزاد، 138۶ : 28(. موفقیــت خیابــان پرنســس 
مبتنی بــر ترکیبــی غنــی از انــواع فعالیت هــا اســت. هــدف از ارتقــا 

و رشــد شــهر ادینبــورگ، ســاخت یــک مرکــز فرهنگــی، هنــری، 
ــی و  ــت بین الملل ــا اهمی ــز ب ــک مرک ــا ی ــی و ی ــی، تفریح فراغت
همچنیــن هدایــت ایــن فعالیت هــا بــه ســوی ســازگاری بــا 
ــت  ــی اس ــا کاربردهای ــی این ه ــت. تمام ــی اس ــای اقامت مکان ه
ــهر  ــک ش ــز ی ــا را در مرک ــه آنه ــار دارد ک ــرد انتظ ــر ف ــه ه ک
ــازی  ــت بازس ــۀ درس ــگری، نتیج ــت و گردش ــات فراغ ــد. اوق بیاب
ســاختمان های منحصــر بــه  فــرد اســت. همچنیــن تجدیــد حیــات 
مناطــق وســیع تر نتیجــۀ بازســازی زندگــی مرکــز شــهر و تصویــر 
آن بــه عنــوان شــهر جشــنواره اســت. یکــی دیگــر از کیفیت هــای 
مهــم کـــه منجــر بـــه ســرزندگی پیــاده راه می شــود، تنــوع فضاهــا 
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه مســیر پیــاده مختــص حرکــت آهســته 
ــیدن  ــت های رس ــی از سیاس ــود، یک ــی می ش ــاده طراح ــر پی عاب
بــه تنــوع در طــول مســیر، نمادهــا و نشــانه های شــهری هســتند. 
نشــانه های شــهری یــا برگرفتــه از کالبــد موجــود شــهر هســتند 
و یــا براســاس شــرایط و ارزش هــای بســتر، تعریــف می شــوند و از 
ایــن طریــق مســیر را خوانــا و واجــد نشــانگان شــهری می کننــد 
)حبیبــی، 1380 : 48(. کیفیــت محیطــی ادراک مــکان بــه طــور 
فضــای  کیفیــت   .(Van Kamp, 2003: 7) اســت  تمام و کمــال 
شــهری بــه عنــوان محصــول فراینــد تعامــل میــان انســان، فعالیت 
ــای بصــری  ــت مؤلفه ه ــه کیفی ــادی ب ــا حــد زی ــهر ت ــد ش و کالب
ــه دلیــل  آن وابســته اســت. مؤلفه هــای بصــری فضــای شــهری ب
ماهیــت عینــی و ملمــوس خــود توســط حواس انســان قابــل درک 
هســتند و زمینــۀ ادراک، شــناخت و ارزیابــی محیطــی شــهروندان، 
را فراهــم می آورنــد )حیــدری و همــکاران، 1392(. مــردم در 
بهتریــن تجربه هــای فرهنگــی  خیابــان پرنســس می تواننــد 
ــان  ــای خیاب ــورگ (Edinburgh Castle)، باغ ه ــۀ ادینب ــل قلع مث
 Scottish National( ــر اســکاتلند ــی هن ــای مل پرنســس، گالری ه

جســتار

تصویر3: برش عرضی از خیابان پرنســس در شهر ادینبورگ. مأخذ: نگارندگان.
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Gallery)، بنــای یادبــود اســکات (Scott Monument)، یــک 
ــر اســکات  ــای والت ــه آق ــه ب ــده ک ــزرگ و پیچی ــای تاریخــی ب بن
(Walter Sott)، نویســندۀ رمان هــای Waverley اختصــاص داده  

و  هتل هــا  ویورلــی،  قطــار  ایســتگاه  آن  از  پــس  و  شــده 
فروشــگاه ها را کــه جــزو مؤلفه هــای بصــری مهــم در ایــن 
ــوان  ــع می ت ــر 4(. در واق ــد )تصوی ــتند، درک کنن ــان هس خیاب
ــه  ــت ک ــمه ای اس ــان مجس ــک خیاب ــس ی ــان پرنس ــت خیاب گف
ــاهدۀ  ــکان مش ــه ام ــده ک ــع ش ــاده واق ــط فوق الع ــک محی در ی
ــی، کشــف  ــور و تحــرک زندگ ــا، احســاس ش ــا، فعالیت ه مکان ه
ارزش هــا و جاذبه هــای نهفتــه در محیــط شــهر را بــرای ســاکنین 

فراهــم می ســازد. 

ــی  ــا ارزش ده ــو ب ــات، هم س ــت ها و اقدام سیاس
بــه پیــاده 

ــه جنبه هــای  ــن راه، به جــای توجــه ب ــه جنبه هــای منظری توجــه ب
کالبــدی صــرف، نقــش بــه ســزایی در ارتقــای کیفیــت فضــای شــهر 
ایفــا می کنــد. نگــرش صــرف کالبــدی بــه پیــاده راه بــدون در نظــر 
ــب  ــد موج ــر نمی توان ــی منظ ــل ذهن ــیل ها و عوام ــن پتانس گرفت
ادامــۀ حیــات یــک پیــاده راه باشــد. در واقــع خیابان هــا و پیاده راه هــا 
بــه عنــوان یکــی از نمودهــای فضــای جمعــی بــرای ادامــۀ حیــات 
خــود بایــد پذیــرای حضور مــردم و محملــی بــرای برقــراری تعامالت 
اجتماعــی باشــند کــه نتیجــۀ همــۀ ایــن عوامــل، هویت بخشــی بــه 
ــزی  ــی برنامه ری ــه اهــداف اصل ــن نکت ــه ای ــا توجــه ب فضــا اســت. ب

تصویر4 : تنوع کاربری ها با رعایت اصل ســازگاری در خیابان پرنسس در شهر ادینبورگ. مأخذ: نگارندگان.

فرصتهااقداماتسیاستها

اولویت گذاری بهبود شرایط حضور عابر پیادهتعریف یک هویت معین
تأمین شرایط حضور دوچرخه سواران و تعبیۀ پارکینگ دوچرخه

مدیریت و سامان دهی اتوبوس ها برای کاهش اثرات نامطلوب 
سامان دهی دسترسی و مسیرهای حرکت تاکسی ها

فراهم کردن شرایط مناسب برای بهره برداری معلولین

فرصت هایی برای قدم زدن

فرصت هایی برای ایستادن و ماندن

فرصت هایی برای نشستن

فرصت هایی برای دیدن

فرصت هایی برای صحبت کردن و شنیدن

فرصت هایی برای تفریح و ورزش

تجارب حسی مثبت
فراهم کردن فعالیت های دائمی و موقت

افزایش کمی فضای سبزبازشناسی صنعت توریسم

تمرکز بر خیابان به عنوان 
بخشی خالق

توسعۀ بیشتر بخش مسکونی و اداری
جان بخشی دوباره به فعالیت های خرده فروشی

تالش برای بهبود ارتباط پیاده با ایجاد فضاهای جمعی

جدول1: سیاســت ها و اقدامات در جهت بهبود وضعیت پیاده خیابان پرنسس. مأخذ : نگارندگان
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امنیــت،  ایمنــی،  از  عبارت انــد  پیاده راه هــا  بــرای ســامان دهی 
راحتــی، پیوســتگی، کوتاهــی، آســایش، انســجام سیســتم، جذابیــت 
و زیبایــی )منصــوری و همــکاران، 1391(. در ایــن میــان بــا توجــه بــه 
پتانســیل های موجــود و حضــور مــردم بــه صــورت فعــال در خیابــان 
ــود  ــرای بهب ــی ب ــت ها و اقدامات ــاد سیاس ــات ایج ــس موجب پرنس
وضعیــت خیابــان و عابــران پیــاده صــورت پذیرفــت کــه از آن جملــه 
محدود شــدن بــار ترافیکــی ایــن خیابــان بــه ترامواهــا و وســایل نقلیۀ 
عمومــی بــود کــه آن را تبدیــل بــه یــک خیابــان پیاده مــدار کــرد. بــه 
ایــن معنــی کــه برقــراری تعــادل میــان حضــور خــودرو و عابــر پیــاده 
ــا تقســیم بندی  ــاده ب ــر پی ــردد عاب ــت از ت )انســان محور( از راه حمای
ــط،  ــداری محی ــدف پای ــا ه ــواره، ب ــاده و س ــه پی ســطوح شــهری ب
ــوان گفــت  ــه ایــن ترتیــب می ت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ب
ارتقــاء قلمــروی عمومــی در امتــداد خیابــان پرنســس نشــان دهندۀ 
افزایــش فرصــت بــرای امــکان تغییــر فضــای شــهری، بــه نفــع مردم 
ــان پرنســس بســتگی بــه ماهیــت و کیفیــت  اســت. موفقیــت خیاب
ــدارد، بلکــه حضــور  ــاده راه آن ن ــا صــرف پی عرصــۀ خرده فروشــی ی
مــردم موجــب موفقیــت آن شــده و به عــالوه جذابیــت، پیوســتگی و 
دسترســی ایمــن و راحــت بــه ایــن فضــا نیــز، از عوامــل موفقیــت این 
ــن جنبه هــا در جــدول 1  ــا در نظرگرفتــن ای ــوده اســت. ب ــان ب خیاب
ــرای ســامان دهی  ــه برخــی سیاســت ها و اقدامــات صورت گرفتــه ب ب
ــه  ــان ک ــی خیاب ــری و دسترس ــت، نفوذپذی ــر، جذابی ــود ظاه و بهب
موجبــات آســایش و ایمنــی افــراد پیــاده شــده، اشــاره شــده اســت.

ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــه ب ــات صورت گرفت اقدام
ــاده راه پی

فضــای شــهری تنهــا یــک مفهــوم کالبــدی نیســت، بلکــه کنــش 
تعامــالت شــهروندی و فعالیت هــای شــهری را نیــز دربرمی گیــرد 
و بــا حضــور انســان و فعالیــت او اســت کــه معنــا می یابــد 
)کاشــانی جو، 1389(. نفوذپذیــری کیفیتــی اســت کــه در ایجــاد 
ــی از  ــت. یک ــر اس ــیار مؤث ــهری بس ــادۀ ش ــیر پی ــرزندگی مس س
ــن موضــوع در داخــل خــود مســیر  ــه ای سیاســت های رســیدن ب
پیــاده راه، ایجــاد امــکان رابطــۀ متقابــل بصــری بیــن مســیر و بدنــه 
اســت، تــا بــا ایجــاد تمایــزات بصــری، وحــدت و پیوســتگی مســیر 
را القــا کنــد (Tibbalds, 1992: 39-47). بنابرایــن بــا درنظرگرفتــن 
ــی  ــوان اقدامات ــان می ت ــر خیاب ــی منظ ــاد ذهن ــیل ها و ابع پتانس
ــتر  ــی هر چه بیش ــالت اجتماع ــاد تعام ــردن و ایج ــرای پیاده راه ک ب
افــراد در فضــا را فراهــم کــرد. در یــک فضــای شــهری ماننــد خیابــان 
یــا پیــاده راه نمی تــوان افــراد را مجبــور بــه حضــور در فضایــی کــرد 
ــات  ــی از اقدام ــه برخ ــدول2 ب ــتند. در ج ــوس نیس ــا آن مأن ــه ب ک
ــش  ــازی و افزای ــرای باززنده س ــس ب ــان پرنس ــه در خیاب صورت گرفت
نفوذپذیــری مــکان و تأثیــر هریــک از آنهــا بــر جذب بیشــتر افــراد به 
صــورت مســتقیم و یــا غیرمســتقیم اشــاره شــده اســت و همان طــور 
ــان  ــۀ شــمالی خیاب ــر ۵ و۶ مشــخص اســت، در جبه ــه در تصاوی ک

پرنســس بدنــۀ بناهــا پیوســتگی مســیر پیــاده را القــا می کننــد.

جســتار

تصویر۵ :  دید از شــرق به غرب و پهنۀ ســبز و فضای جمعِی مقابل گالری های هنر ملی که نمایی از شــمال خیابان پرنسس در آن قابل مشاهده است. عکس: 
امین لطف اللهی یقین، 1393.

تصویر۶ : جبهۀ شــمالی خیابان پرنسس با جداره های تجاری )پیوستگی مسیر(. عکس: امین لطف اللهی یقین، 1393.
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تأثیرغیرمستقیمتأثیرمستقیماقدامات

به حداکثر رساندن رابطۀ عابر پیاده انتهای غربی
در سراسر محل تقاطع خیابان

*

*گسترش نمای فعال

*بهبود نمای ساختمان های کلیدی

*بهبود ارتباط با فضاهای مجاور

بهبود روابط فضای عمومی و فعالیت 
در اطراف کلیسای سنت جان

*

افزایش تعداد ورودی به غرب باغ 
پرنسس

*

*بهبود پیاده راهغرب خیابان

*حفظ آرامش باغ

*بهبود نقاط دسترسی عابر پیاده

*بهبود اتصال به شهر قدیمی

*تقویت رابطه با ایستگاه تراموا

افزایش تعداد ورودی به باغ و بنای میانۀ خیابان
یادبود

*

*بهبود نمای گالری

بهبود حرکت عابر پیاده و شرق خیابان
به حداکثررساندن فرصت های 

ارائه شده توسط باغ

*

*بهبود ارتباط با کوه و پل ویورلی

*بهبود نماهاانتهای شرقی

*ایجاد یک فضای متفاوت

کشف فرصت های ناشی از تغییرات 
خیابان لیت و سنت جیمز چهارم

*

جدول2 : اقدامات صورت گرفته در ابتدا، میانه و انتهای خیابان پرنســس در شهر ادینبورگ. مأخذ: نگارندگان.

افزایش قلمروی عمومی
ــه  ــن آن ب ــس درنظر گرفت ــان پرنس ــم در خیاب ــتراتژی مه ــک اس ی
عنــوان یــک قلمــروی عمومــی اســت کــه اولویــت آن افزایــش فضای 
ــان در  ــه در خیاب ــات صورت گرفت ــع اقدام ــاده اســت. در واق ــر پی عاب
ــرای حضــور هر چه بیشــتر  ــی ب ــۀ عموم ــایل نقلی ــار حضــور وس کن
مــردم و تســهیل عبورو مــرور و نیــز افزایــش جذابیــِت آن بــوده کــه 

تمــام ایــن اقدامــات موجــب باززنده ســازی خیابــان شــده اســت. بــه 
عبــارت دیگــر، تنهــا بــا پیاده راه کــردن و افــزودن عوامــل کالبــدی و 
ــه ایــن مهــم دســت یافــت. طرح هــای  جزئــی بــه فضــا نمی تــوان ب
پیشــنهادی بــرای ایجــاد فضاهــای عمومی متنــوع و باالبــردن کیفیت 
فضایــی ایــن خیابــان، بیــش از آنکــه در جهــت تغییر ماهیــت خیابان 
باشــد، درصــدد ایجــاد فضاهایــی بــرای تعامــالت اجتماعــی بیشــتر 

تکوین یک پیاده راه؛ مؤلفه های کالبدی یا رفتار جمعی | لیال تشکری  و محمدرضا مهربانی گلزار
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اســت کــه در جــدول3 بــه ایــن اقدامــات اشــاره شــده اســت.

نتیجه گیری
کالبــد، جــزء الینفــک طراحــی پیــاده راه در فضــای شــهری اســت، 
امــا شــرط کافــی موفقیــت آن نیســت. اگــر از جنبه هــای ناملموس 
ــری،  ــکان، اجتماع پذی ــور در م ــرای حض ــراد ب ــزۀ اف ــل انگی مث
خاطره انگیــزی و ... غفلــت شــود، پیــاده راه بــه ضــد خــود تبدیــل 
ــای  ــک فض ــق ی ــای خل ــه به ج ــی ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــد ش خواه
ــه وجــود  ســرزندۀ شــهری، یــک فضــای بالتکلیــف و ناایمــن را ب

خواهــد آورد.
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــهری ارتب ــای ش ــداری در فضاه ــت پیاده م قابلی
ــت،  ــت محیطــی، پیوســتگی، امنی ــل، جذابی ــا، حمل ونق کاربری ه
عوامــل فرهنگی-اجتماعــی و ... دارد. امــا مهم تریــن مؤلفــه، 
حضــور افــراد اســت کــه بــه فضــا معنــا می بخشــد. وقتــی افــراد 
در یــک فضــا حضــور فعــال دارنــد بــا درنظرگرفتــن خصوصیــات 
ــوان  ــراد می ت ــای اف ــان و نیازه ــی خیاب ــای عینی-ذهن و ویژگی ه
ــی  ــاده راه به تنهای ــع ایجــاد پی ــه پیاده راه ســازی کــرد. در واق ــدام ب اق
ــرای  ــدارد، بلکــه عاملــی ب ــه یــک فضــا را ن ــراد ب توانایــی جــذب اف
ــب  ــه موج ــت ک ــهری اس ــای ش ــت فض ــردن کیفی ــهیل و باالب تس
افزایــش هرچه بیشــتر تعامــالت کاربــران حاضــر در خیابــان و فضــا 
می شــود. ذکــر مجــدد ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه عابــر پیــاده را 
بــا اعمــال زور و اجبــار نمی تــوان بــه حضــور در فضایــی وادار کــرد که 
بــه آن تمایلــی نــدارد. همچنیــن توجــه صــرف بــه کالبــد، نمی تواند 
پاســخی مناســب بــرای احیــای منظــر یــک خیابــان باشــد چــرا کــه 
منظــر خیابــان نــزد شــهروندان، کلیتــی درهم تنیــده از کالبــد و معنا 

اســت.
پیاده راه هــا امــری تحمیلــی یــا تزئینــی نیســتند و در پاســخ بــه یــک 
نیــاز یــا ارتقــای کیفیــت شــهری شــکلی می گیرنــد. لــذا هــر شــکل 

شرکتمعمارنتایجپیشنهاداتاهداف

1-ارائۀ یک »جایگزین واقعی« برای 
طرح گالری ها

1-تخریب 12 مورد از ساختمان های 
نامساعد موجود در این خیابان و 

تبدیل آنها به سه یا چهار خرده فروشی 
با کیفیت بالا

حدود نیم میلیون فوت 
مربع فضای اضافه برای 

خرده فروشی را با گسترش 
مناطق بین دو خیابان 

پرنسس و رز.

مالکولم فریسر

(Malcolm Fraser)

انجمن کاکبر

(Cockburn Association)

2. ایجاد یک نمایشگاه عمومی2. تحریک بحث های عمومی

3. کنار هم قرار دادن و ارج نهادن 
به چشم انداز و کلیت شهری شهر 

جدید، شهر قدیمی، بناهای تاریخی 
و باغ ها در یک حوزۀ عمومی در 

کالس جهانی

ارائۀ طرح جداگانه برای یک ورودی 
اصلی از ایستگاه قطار ویورلی به باغ ها 

و خیابان پرنسس

تبدیل ایستگاه ویورلی و 
پروژۀ گالری ها به نماد شهر

آلن موری 

(Allan Murray)

شرکت مشاور گروه EDI و 

MAB توسعه دهندۀ هلندی

جدول3 : طرح های پیشــنهادی برای خیابان پرنسس در شهر ادینبورگ. مأخذ: نگارندگان.

ــوان نحــوۀ  ــوب نیســت. می ت ــری مطل ــاً ام ــاده راه الزام از احــداث پی
ــت : ــر گرف ــر در نظ ــورت زی ــه دو ص ــا را ب ــکل گیری پیاده راه ه ش

چنانچــه خیابانــی از ســر اجبــار بــه دلیــل ناتوانــی در پاســخگویی 
ــا  ــواره ب ــب س ــل نامناس ــا و تداخ ــراد و فعالیت ه ــای اف ــه نیازه ب
ــاده راه  ــه پی ــل ب ــاره تبدی ــم به یک ب ــر حاک ــل جب ــه دلی ــاده ب پی
ــم  ــران(، علی رغ ــرداد در ته ــاده راه 1۵خ ــۀ پی ــد تجرب ــود )مانن ش
دارا بــودن مهم تریــن مؤلفــه یعنــی حضــور افــراد، بــه دلیــل عــدم 
ــا  ــی و ب ــای جمع ــک فض ــه ی ــات، ب ــود امکان ــزی و نب برنامه ری
کیفیــت تبدیــل نمی شــود. دســتۀ دوم فضاهایــی هســتند کــه در 
ــورد  ــای م ــی، مؤلفه ه ــازۀ زمان ــک ب ــزی و در ی ــا برنامه ری ــا ب آنه
نیــاز بــرای ایجــاد فضایــی بــا کیفیــت تعییــن شــده و پــس از آن، 
خیابــان بــرای تســهیل در باالرفتــن کیفیــت فضایــی تبدیــل بــه 
پیــاده راه می شــود؛ در هــر دو حالــت مؤلفــۀ حضــور افــراد، رکــن 

ــت. ــدن اس ــی پیاده راه ش اصل
ــیم بندی  ــن تقس ــس در ای ــرح پیاده راه ســازی خیابــان پرنس ط
ــتۀ دوم  ــزء دس ــده ج ــه ش ــه گفت ــا و آنچ ــه تحلیل ه ــه ب ــا توج ب
ــده  ــاده راه ش ــه پی ــل ب ــزی تبدی ــا برنامه ری ــه ب ــرد ک ــرار می گی ق
اســت. ایــن خیابــان بــا رویکــرد ایجــاد فضــای جمعــی، بــا وجــود 
ــان  ــوان خیاب ــه عن ــی و تاریخــی توانســته ب پتانســیل های فرهنگ

ــد. ــش کن ــای نق ــدار ایف پیاده م
ــک  ــه ی ــت، بلک ــدف نیس ــی، ه ــود به تنهای ــاده راه، خ ــداث پی اح
وســیله بــرای رســیدن بــه فضایــی بــا کیفیت تــر اســت. بنابرایــن 
ــد  ــد بای ــد ضــرورت آن تشــخیص داده شــود، در گام بع ــدا بای ابت
ضمــن توجــه بــه بســتر کالبــدی، بــه شــیوه های انگیزشــی بــرای 
ــۀ بررسی شــده-  حضــور افــراد اندیشــید و درنهایــت -ماننــد نمون
الزم اســت پایــش مســتمر وجــود داشــته باشــد تــا در گــذر زمــان 
نقــاط ضعــف و قــوت شــناخته شــده و نســبت بــه اصــالح و تغییــر 

آنهــا اقــدام شــود. 

جســتار
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