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چکیــده | فضــای شــهری تنهــا یــک مفهــوم کالبــدی نیســت ،بلکــه کنــش تعامــات شــهروندی و فعالیتهــای
شــهری را نیــز در برمیگیــرد و در حقیقــت بــا حضــور انســان و فعالیــت اوســت کــه معنــا مییابــد .پیــادهراه
ی-فرهنگــی جامعــه ایفــا
بــه عنــوان یکــی از فضاهــای شــهری نقــش مهمــی در ارتقــای فعالیتهــای اجتماع 
ِ
ـناخت مبتنیبــر جنبههــای
میکنــد .حرکــت عابــر پیــاده در پیادهراههــا ،بــه واســطۀ طراحــی مناســب و شـ
منظریــن شــهر ،موجــب افزایــش ادراک ،ارتقــای هویــت و احســاس تعلــق بــه محیــط و زیبایــی میشــود .یکــی
از تحــوالت اخیــر در گرایشهــای جدیــد شهرســازی جهــان ،توجــه بــه حرکــت پیــاده و نیازهــای او بــه عنــوان
یــک موضــوع فراموششــدۀ مهــم شــهری اســت .ایــن مقالــه بــر آن اســت تــا بــا معرفــی خیابــان پرنســس
( )Princes Streetدر شــهر ادینبــورگ ،عوامــل مؤثــر بــر کارآمــدی ایــن خیابــان را بــه عنــوان یــک خیابــان
پیادهمــدار بیــان کنــد .ایــن پژوهــش از نــوع توصیفی-تحلیلــی اســت کــه بــا مراجعــه بــه ســیر تاریخــی و
تحــوالت خیابــان پرنســس ،رونــد تغییــرات و عوامــل مؤثــر بــر شــکلگیری ایــن محــور را بــه عنــوان پیــادهراه
بررســی کــرده اســت .در نتیجــه مهمتریــن مؤلفــه بــرای پیادهراهکــردن را حضــور فعــال افــراد و پیادهراهشــدن
را عاملــی بــرای تســهیل در رفتوآمــد و امنیــت افــراد بیــان میکنــد و بــا درنظرگرفتــن ایــن مؤلفــه در هــر
پیــادهراه نحــوۀ شــکلگیری آن را بــه دو صــورت پیشنیــاز و پسنیــاز در نظــر میگیــرد.

واژگان کلیدی | فضای شهری ،خیابان ،پیادهراه ،خیابان پرنسس.

مقدمــه | در ســالهای اخیــر رویکــرد جهانــی بیشــتر بــه دنبــال
انســانیکردن شــهرها در جهــت پایــداری اســت .در واقــع ایــن
نظریــه یعنــی دیــدگاه انســانمحور (برقــراری تعــادل میــان
ماشــین و عابــر پیــاده) ،بــر تــردد عابــر پیــاده بــا تقســیمبندی
ســطوح شــهری بــه پیــاده و ســواره تأکیــد میکنــد .فضــای
شــهری در برگیرنــدۀ چهــار عنصــر اساســی شــامل «ســاکنان
یــا عابــران»« ،عناصــر انسانســاخت» (کالبــدی یـــا فعالیتــی)،
«روابــط» (میــان افــراد و عناصــر یــا میــان عناصــر) و «زمــان»
اســت .در ایــن میــان اصلیتریــن عامــل شــکلدهنده و
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تعریفکننــدۀ فضــای شــهری ،انســان و حضــور او اســت (شــیخی
و رضایــی .)1396 ،بــه گفتــۀ دولـــورز هایـــدن ()Hayden, 1995
«قــدرت یــک مــکان در داســتانها و روایتهــای روزمــرۀ مــردم
اســت کــه دائم ـاً 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.

پرسشهای پژوهش

آیــا صرفــاً پیادهراهکــردن میتوانــد کارآمــد و عامــل موفقیــت
در جــذب افــراد و شــکلگیری تعامــات اجتماعــی باشــد؟ اگــر
اینگونــه نیســت چــه عواملــی باعــث شــکلگیری یــک پیــادهراه
میشــوند؟ آیــا پیادهراهکــردن محــور پرنســس پیشنیــاز

تکوین یک پیادهراه؛ مؤلفههای کالبدی یا رفتار جمعی | لیال تشکری و محمدرضا مهربانیگلزار
فعالیتهــای آن بــوده اســت؟ یــا فعالیتهــای جــاری در مــکان
کــردن مــکان کــرده اســت؟
مــا را مجبــور بــه پیادهراه
ِ

فرضیه

جنبــۀ کالبــدی پیــادهراه در محــور مــورد مطالعــه ،تنهــا بــه
عنــوان عنصــر خدماتــی ،فضایــی را تعریــف میکنــد کــه تأثیــری
در جــذب افــراد بــرای حضــور هرچهبیشــتر در محــور نــدارد.
بــه عبــارت دیگــر ،افــراد بــه دالیــل و عوامــل دیگــر در خیابــان
حضــور فعــال داشــتهاند کــه بــا توجــه بــه ایــن عوامــل تمهیــدات
شــدن آن صــورت گرفتــه اســت .درنتیجــه
الزم بــرای پیادهراه
ِ
ً
پیادهراهشــدن الزام ـا عامــل موفقیــت نبــوده و تنهــا عامــل ایجــاد
حــس آرامــش و امنیــت افــراد و همچنیــن راحتــی در عبورومــرور
کاربــران فضــا شــده اســت.

پیشینۀ پژوهش

تاریخچــۀ ایجــاد پیادهراههــا بــه مفهــوم امروزیــن آن بــه حــدود
 70ســال قبــل بازمیگــردد و شــهرهای اروپایــی بــه ویــژه دو
کشــور آلمــان و هلنــد در ایــن زمینــه در جهــان پیشــگام بودهانــد.
شــهرهای آمریکایــی بــا تأخیــری نزدیــک بــه دو دهــه بــه توســعۀ
محدودههــای پیــاده ،روی آوردنــد و کشــورهای درحالتوســعه
نیــز از حــدود ســه دهــه قبــل بــه طــور جــدی ایــن موضــوع
را مــورد توجــه قــرار دادنــد .در عیــن حــال ،در بررســی ســیر
تکامــل پیادهراههــا در جهــان میتــوان تغییــر رویکــرد از اهــداف
اقتصــادی و کالبــدی صــرف ،بــه نگــرش رفاهــی و اجتماعــی را
بــه مــرور زمــان مشــاهده کــرد .بــرای نخســتینبار «اولمســتد»
( ،)Olmostedمعمــار معــروف آمریکایــی کــه بنیانگــذار رشــتۀ
معمــاری منظــر محســوب میشــود ،ایــدۀ جداســازی معابــر را در
ســال  1858در طراحی«پــارک مرکــزی نیویــورک» بــه کار بــرد
و راه ســواره و پیــاده را از هــم جــدا کــرد .هاســکلو(،)Hassklau
در پژوهشــی( )1990بــا عنــوان «پيــادهرو و ترافيــك شــهري
لنــدن» ،رويكردهــاي متفــاوت جداســازي ترافيــك وســايل نقليــه
از پيــاده ،در بريتانيــا و آلمــان را مــورد تجزيــه و تحليــل و مقايســه
قــرار داد و نتيجــه گرفــت كــه بــراي جــذب مــردم بــه مراكــز
شــهري ،فراهمســازي محيــط پيــادهروی ايمــن ،خوشــايند و
مطلــوب ،ضــروري اســت .ماتئوبابیانــو ( ،)Mateo-Babianoســال
 2003در پژوهشــی بـــا عنــوان «مدیریــت فضــای پیــادهرو بــه
عنــوان راهبــردی در دســتیابی بــه جابهجایــی پایــدار» ،عوامــل
مختلفــی را کــه بــرای عابــران پیــاده در فضــای شــهری اهمیــت
دارنــد مطــرح کــرد .او مهمتریــن نیازهــای عابــران پیــاده را در
قابلیــت حرکــت ،حفاظــت ،آســودگی ،لــذت و هویــت معرفــی
کــرد و معیارهــای ســنجش آنهــا را نیــز مشــخص نمــود .نیومــن و
همــکاران (  )Newman et alســال  2008در پژوهشــی بــا عنــوان

«چالشهــا و فرصتهــا در ابتــکار خیابــان پیــاده» ،از ســرمایۀ
اجتماعــی بــه عنــوان ابــزاری قدرتمنــد در ایجــاد پیــادهراه و نواحی
پیــاده یــاد میکننــد .موضــوع جداســازی ترافیــک ســواره و پیــاده
در بســیاری از شــهرها گســترش چشــمگیری یافتــه و بــه شــدت از
ســوی مــردم پیگیــری میشــود .در ایــران نیــز مطالعــات متعــددی
در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت .در پژوهشــی بــا عنــوان
«رفتــار عابــر پیــاده ،بــه منظــور ارتقــای کیفیــت ســازمان فضایی-
عملکــردی در مراکــز شــهری» ،از طریــق بررســی شــاخصهای
مؤثــر در افزایــش پیــادهروی بــه اندازهگیــری پتانســیل پیــادهرو،
در ارتبــاط بــا مکانهــای پیــادهروی در محیطهــای مســکونی و
تجــاری پرداختــه اســت (معینــی .)۱۳۸۶ ،کاشــانیجو ( )۱۳۸۹در
تحقیقــی بــه معیارهایــی مثــل اســتقرار خردهفروشـیها ،اختــاط
کاربریهــا ،پیوســتگی ،محافظــت در برابــر شــرایط جــوی در
ارتقــای کیفیــت پیادهمــداری فضاهــای شــهری اشــاره میکنــد.
ســلطانی و پیــروزی ( )۱۳۹۱در مطالع ـهای بــا عنــوان «پیمایــش
قابلیــت پیادهمــداری محورهــای فرهنگی-تاریخــی» بــه تدویــن
معیارهــا و شــاخصهای پیادهمــداری پرداختــه و مؤلفههایــی
چــون امنیــت ،شــرایط فیزیکــی ،امکانــات رفاهــی ،جابهجایــی
و دسترســی ،کیفیــت و نگهــداری را در ارتقــای ارزشهــای
پیادهمــداری فضاهــای شــهری مهــم میدانــد .در ایــن راســتا در
ایــن مقالــه ســعی شــده اســت مؤلفههــای تأثیرگــذار در خیابــان
کــه پتانســیل پیادهراهشــدن را فراهــم میکنــد ،بیــان شــود.

روش پژوهش

در ایــن پژوهــش یافتههــا بــه شــیوۀ توصیفی-تاریخــی مــورد
بررســی قــرار گرفتــه کــه بــا مراجعــه بــه ســیر تاریخــی و تحــوالت
کالبدی-کارکــردی خیابــان پرنســس ،رونــد تغییــرات و عوامــل
مؤثــر بــر شــکلگیری ایــن محــور بــه عنــوان پیــادهراه بررســی و
واکاوی میشــود .از مقایســۀ تطبیقــی دورههــای مختلــف میتــوان
بــه روش اســتدالل اســتقرایی ،در اینبــاره نتیجهگیــری کــرد.

پیادهراهها

پیادهراههــا ،فضاهایــی خطــی در شــهر هســتند کــه بــا حداکثــر
نقــش اجتماعــی شــکل م یگی رنــد ( .)Cohen, 2010میچــل
( )Mitchelب ــر مبنــای نظ ریــۀ لفــور ( ،)Lefebvreفضاهــای شــهری
را در رابطــه بــا زندگــی روزمــره یعنــی کار ،بــازی ،خ ریــد و زندگــی
تع ریــف م یکنــد .الو ( )Lowنی ــز توضی ــح م یدهــد کــه م ــردم در
حی ــن تم ریــن اجتماع ــی ،محی ــط کالب ــدی خــود را ب رای پاســخگویی
بــه نیازهــای مختلــف خ ــود شــکل م یدهنــد و بــه عنــوان عامــل
اجتماعــی کــه واقعیــات و معانــی خــودش را میســازد عمــل
میکننــد (چرخچیــان .)1396 ،همچنیــن نظریــۀ دیدهــای
متوالــی گــوردون کالــن ( )Gordon Cullenدر واقــع تأکیــدی
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جســتار
بــر ادراک فضایــی و بصــری در فضاهــای شــهری اســت .بــه
بــاور او شــهر مجموعــهای اســت کــه میتــوان در آن حرکــت
و بــ ه صــورت «تبایــن پیوســتۀ مناظــر» آن را ادراک کــرد؛ نــه
بــه صــورت تصویــری ثابــت ( .)Gosling, 1996: 43کالــن بــه
ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه بــرای آنکــه مــردم از حرکــت در
شــهر و نگاهکــردن بــه آن لــذت ببرنــد ،بایــد بـــا اولویـتدادن بــه
پیادهروهــا و پیوســتگی آنهــا ،شــهر را بــرای حرکــت پیــاده ،آمــاده
کــرد .بــه اعتقــاد او در حالیکــه شــریانهای ســواره ،هویــت
فــردی را از بیــن میبرنــد ،وجــود شــبکهای اندیشــیده از راههــای
پیــاده ،الگویــی انســانی بــه وجــود مـیآورد (کالــن .)1377 ،کالــن
بــا ایــن بــاور کــه محیــط شــهری بایــد تجربــۀ لذتبخشــی
بــرای همــگان باشــد ،در طرحهــای خــود بــر اهمیــت انســان
و حضــور او در فضاهــای شــهری تأکیــد میکــرد .پیادهراههــا
در مقیــاس شــهر عمــل میکننــد و بایــد پذیــرای گروههــای
مختلفــی از شــهروندان بــا اندیشــه و ادراک فضایــی متفــاوت
باشــند .اینمســیرهای پیــاده تــوأم بــا نشــانهها و نقــاط عطــف
و تاریخــی بــه مثابــه مکانــی بــرای قرائــت ســناریوی شــهری و
حفــظ پایــداری خاطــرۀ شــهر تلقــی میشــوند (عاشــوری1389 ،
 .)45:جیــن جیکوبــز( )Jane Jacobsروزنامهنــگار و صاحبنظــر
برجســتۀ مســائل شــهری در کتــاب مــرگ و حیــات شــهرهای
بــزرگ آمریکایــی بــر نقــش فضاهــای عمومــی شــهری در ایجــاد
تعامــات اجتماعــی تأکیــد میکنــد .بــه بــاور او آنچــه بیــش از
همــه ،از یــک شــهر بــه ذهــن میمانــد ،فضاهــای عمومــی شــهر
بهویــژه خیابانهــا و پیادهروهــای آن هســتند .بنابرایــن ،اهــداف
اجتماعــی مهمتریــن دلیــل شــکلگیری خیابــان اســت :نیــاز
بــه امنیــت ،رشــد ،دالیــل قومــی ،اقتصــادی و  . ...ویژگــی اصلــی
در نــگاه منظریــن بــه خیابــان ،نقــش آن در تولیــد فضاســت
(آتشــینبار .)1389 ،ایــن فضاهــا رونــق فعالیتهــای اقتصــادی و
تجدیــد حیــات در مراکــز شــهرها را بــه دنبــال دارنــد.

شناخت محدودۀ تحقیق

یکــی از شــاهراههای اصلــی در شــهر ادینبــورگ (واقــع در اســکاتلند)
و اولیــن خیابــان شــهر جدیــد ادینبــورگ ،خیابــان پرنســس اســت.
ایــن خیابــان مطابــق بــا طرحهــای رســمی بــرای ایجــاد شــهر جدید
ادینبــورگ طرحریــزیشــده اســت .از نظــر موقعیــت قرارگیــری،
خیابــان پرنســس جنوبیتریــن خیابــان شــهر جدیــد ادینبــورگ و
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 ویژگیهــای بــارز ایــن محــور عدموجــود بنایــی
در بخــش جنوبــی آن اســت کــه باعــث ایجــاد چشـمانداز پانرمیــک
از بخــش قدیمــی شــهر ،قلعــۀ ادینبــورگ و درۀ بیــن آن شــده اســت.
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توصیف و تحلیل تاریخی

عملیــات ســاخت خیابان پرنســس در حــدود ســال  1770میالدی
توســط ،معمــاری بــا نــام جیمــز کریــگ ( )James Craigآغــاز
شــد و همزمــان بــا ســاخت خیابــان بلوکهــای مســکونی شــهر
جدیــد ادینبــورگ در شــمال خیابــان ســاخته شــدند .در واقــع این
خیابــان در ابتــدا خیابــان مســکونی بــوده و تقریبـاً از حــدود ســال
 1800میــادی بــه بعــد خیابــان پرنســس تغییــر ویژگــی داد تــا
از یــک خیابــان مســکونی بــه یــک خیابــان تجــاری تبدیــل شــود.
از دهــۀ  ،1880ایــن خیابــان بــا داشــتن چش ـماندازهای جــذاب
و دیدنــی بــه همــراه دسترســی آســان بــه آن ،بــه مــکان بســیار
مناســب و محبوبــی بــرای احــداث هتلهــا بــدل شــد (تصویــر.)۱
شــرکتهای راهآهــن ،در هــر دو انتهــای شــرقی و غربــی و
میانــۀ خیابــان هتلهــای بزرگــی را ســاختند .طــرح ابرکرومبــی
( )Abercrombieدر ســال  ،1949بــرای ایجــاد انســجام بیشــتر
در ظاهــر خیابــان پیشــنهاد تغییــر نمــای ســاختمان را داد و در
ســال  1967پیشــنهاد طراحــی یکپارچــه بهوســیلۀ کنتــرل
ارتفــاع ،مــواد ،ســطوح کــف ،عــرض نمــا و طراحــی ارتفاعــات داده
شــد .در طــول ســاخت شــهر جدیــد ،آب آلودهشــدۀ دریاچــۀ نُــر
( )Norخشــک شــد و ایــن ناحیــه بــه باغهــای خیابــان پرنســس
( )Princes Street Gardensمبــدل شــد .پــس از آن ،عــرض
خیابــان پرنســس تــا لبــۀ شــمالی باغهــا گســترش یافــت .بــه
علــت موقعیــت بســیار پایینتــر باغهــا ،یــک خاکریــز بــا شــیب
تنــد در ســمت شــمال بــاغ ایجــاد شــد کــه موجــب ایجــاد یــک
گردشــگاه در ســطح خیابــان شــد .خیابــان پرنســس زمانــی محــل
فروشــگاههای شــلوغ و تجــاری بــود و بــا گــذر زمــان تبدیــل بــه
محــل بســیاری از ادارات ،هتلهــا و دفاتــر بــزرگ شــهر شــد و بــه
تدریــج از اهمیــت بخــش فروشــگاهی آن کاســته شــد .ایــن ناحیــه
بــا موقعیتهــای شــغلی و مشــاغل پــر چالــش رهــا شــده بــود،
تــا اینکــه مــورد بازســازی قــرار گرفــت و برخــی ســاختمانها 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 خــاق ،موقعیتهــای تجــاری آن را بهبــود بخشــید
و یــک هویــت مشــخص بــرای ایــن ناحیــه تعریــف شــد .ترامــوای
ادینبــورگ بیــن ســالهای  1871تــا  1956وجــود داشــت،
ولــی از ســال  1956حملونقــل عمومــی شــامل اتوبوسهــا و
شــبکۀ محــدود خطــوط رفتوبرگشــتی راهآهــن جایگزیــن ترامــوا
شــدند .در اواخــر قــرن  ۲۰میــادی بــرای تســهیل در عبورومــرور
در خیابــان ،تصمیــم بــه احیــاء شــبکه ترامــوا شــد (تصویــر )۲و
ایــن تصمیــم در ســال  ۲۰۱۴عملــی شــد .در ســالهای اخیــر
اقداماتــی در جهــت توجــه بیشــتر بــه عابــران پیــاده و جلوگیــری
از عبــور وســایل نقلیــۀ شــخصی و ایجــاد مؤلفههــای کمــی
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تصویر  :۱کارآمد بودن و حضور افراد در فضا در خیابان پرنســس.
مأخذ .Norman Parkingson ,1938 :

تصویر :2خیابان پرنســس در شهر ادینبورگ .عکس :امین لطفاللهییقین،
.1393

بــرای باالبــردن کیفیــت فضــای شــهری صــورت گرفتــه اســت .در
مجمــوع تبدیــل خیابــان پرنســس بــه یــک خیابــان پیادهمــدار بــا
کالس جهانــی موجــب تقویــت و باالبــردن کیفیــت فضــای شــهری
شــده و نیــز افــراد بیشــتری را بــه حضــور در ایــن مــکان تشــویق
میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه پیادهراهشــدن ،بخشــی ،از
تمــام اقدامــاتِ صــورت گرفتــه در ایــن خیابــان اســت.

شــهری مناســب (امکانــات) توانســته اســت تــا حــد زیــادی
امنیــت ،جذابیــت و در نتیجــه کیفیــت فضایــی مناســبی را فراهــم
کنــد.

مؤلفههــای تأثیرگــذار در پیادهمــداری فضاهــای
شــهری

از فرایندهــای طیشــده میتــوان نتیجــه گرفــت تمــام
اقدامــات از گذشــته تــا بــه حــال باعــث حضــور افــراد شــده و
پیادهراهشــدن آن ،تأثیــر چندانــی در جــذب افــراد نداشــته ،بلکــه
فعالیتهــا ،عناصــر شــاخص و اختــال کاربریهــای موجــود ،آن
را تبدیــل بــه یــک خیابــان فعــال کــرده اســت .همچنیــن توجــه
بــه ابعــاد کالبــدی پیــاده ،بــدون درنظرگرفتــن ایــن نکتــه کــه
پیــادهراه بهتنهایــی قــادر بــه جــذب افــراد در یــک فضــا نیســت،
بلکــه موجــب باالرفتــن کیفیــت فضایــی و تســهیل در عبو رومــرور
افــرادی اســت کــه بــه دالیــل مختلــف در فضــا حاضــر میشــوند،
حائــز اهمیــت اســت.

از مؤلفههــای مهــم تأثیرگــذار در فضاهــای شــهری ،کــه باعــث
افزایــش احتمــال حضــور افــراد در فضــا میشــود ،میتــوان بــه
تنــوع و اختــاط کاربریهــا ،مطلوبیــت کیفیتهــای بصــری و
نفوذپذیــری مــکان ،عملکردهــای پیادهمــدار و مجــاورت بــا عناصــر
تاریخــی اشــاره کــرد کــه بــا فراهمشــدن ایــن عوامــل ،حضــور
افــراد در مــکان بــرای معنابخشــی بــه فضــا شــکل میگیــرد .در
ادامــه ،ایــن مؤلفههــا در خیابــان پرنســس بررســی شــده اســت
کــه نشــان میدهــد بــا وجــود ایــن عوامــل و پتانســیلها و
حضــور افــراد ،ایــن خیابــان میتوانــد پیــادهراه موفقــی در فضــای
شــهری ادینبــورگ بهشــمار آیــد.

تحلیل پهنۀ خیابان

اختالط کاربریها ،تجربۀ محیط

خیابــان پرنســس اصلیتریــن مســیر حملونقــل عمومــی شــرق
و غــرب از طریــق مرکــز شــهر بــوده امــا بــه نظــر میرســد کــه
انــدازۀ اتوبوسهــا مانــع فیزیکــی و بصــری بــرای دیــد بــه جنــوب
باشــند .بــا ایــن وجــود ،طبیعــت «یکطرفــۀ» خیابــان توانســته
یــک محیــط مناســب را بــرای افــراد اســتفادهکننده فراهــم کنــد.
همانطــور کــه در بــرش عرضــی خیابــان (تصویــر )۳مشــخص
شــده اســت ،بــا وجــود پهنــۀ وســیع پیــاده در هــر دو جبهــۀ
خیابــان (شــرایط فیزیکــی) ،وجــود ردیــف درختــان و مبلمــان

زندگــی پیــاده در شــهر مایــۀ اصلــی شــکلگیری اجتمــاع و روح
ازآنخوددانســتن محیط
شــهر اســت و احســاس تعلــق بــه مــکان و ِ
زندگــی کــه موجــب آرامــش خاطــر و تعــادل روانــی شــهروندان
میشــود ،وابســته بــه تجربــۀ محیــط شــهری اســت (عاشــوری،
 .)44 : 1389مــردم بــه دلیــل فعالیتهــای مختلــف ،کــه آقــای
جانــگل ایــن فعالیتهــا را در ســه گــروه فعالیتهــای ضــروری،
انتخابــی و اجتماعــی قــرار میدهــد ،در فضــای عمومــی کــه
هــر یــک دارای خصوصیــات ویــژهای در محیــط فیزیکــی اســت،
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حاضــر میشــوند .کیفیــت بــاال و قابلیــت اســتفادۀ چندمنظــوره
و همگانــی از فضاهــای عمومــی بــه معنــای تنــوع حداکثــری
کاربــران و بهرهبــرداران اســت .ایــن قابلیــت از طریــق معیارهایــی
همچــون ایمنــی ،ســهولت دسترســی ،فعالیــت و رفتــار در فضــای
عمومــی تأمیــن میشــود (حاجیعلیاکبــری.)1396 ،

خیابــان پرنســس نیــز بــه عنــوان مرکــز شــهر توانســته محیطــی
بــرای هــر ســه گــروه اســتفادهکننده فراهــم کنــد .همچــون بازدید
از مکانهــای تاریخــی ،گالریهــا و خریــد بــه عنــوان فعالیــت
انتخابــی ،تفریــح در پــارک پرنســس و اســتفاده از فضاهــای
جمعــی بــه عنــوان فعالیــت اجتماعــی ،اســتفاده از ایســتگاه
راهآهــن ویورلــی ( )Waverley Wireline Stationو هتلهــا و
ادارات بــه عنــوان فعالیــت ضــروری و تماشــای جشــنوارهها و
فســتیوالها بــه عنــوان فعالیتهــای انتخابــی موقــت .تمــام ایــن
عناصــر باعــث ســرزندگی ،خوانایــی و امنیــت محیــط شــده اســت
کــه از مؤلفههــای اصلــی کیفیــت فضاهــای شــهری بهشــمار
میآینــد .بنابرایــن توجــه بــه تفــاوت کاربریهــای موجــود
(فرهنگــی ،مســکونی ،اداری ،تجــاری ،تاریخــی و تفریحــی) و
اتفاقــات در حــال وقــوع در اطــراف آن ،توانســته پاســخی مناســب
بــرای پیادهراهشــدن باشــد.

انعطاف و تنوع

بایــد همــواره زندگــی اجتماعــی در پیادهراههــا در جریــان
باشــد و ســرزندگی از ویژگیهــای اساســی و اصلــی آن اســت.
هـــمچنین ایــن فضــا بایــد خــود را همــواره بــا رویدادهــای درون
خــود هماهنــگ ســازد .بنابرایــن ،انعطــاف از ویژگیهــای مهــم در
پیــادهراه اســت (پاکــزاد .)28 : 1386 ،موفقیــت خیابــان پرنســس
مبتنیبــر ترکیبــی غنــی از انــواع فعالیتهــا اســت .هــدف از ارتقــا
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و رشــد شــهر ادینبــورگ ،ســاخت یــک مرکــز فرهنگــی ،هنــری،
فراغتــی ،تفریحــی و یــا یــک مرکــز بــا اهمیــت بینالمللــی و
همچنیــن هدایــت ایــن فعالیتهــا بــه ســوی ســازگاری بــا
مکانهــای اقامتــی اســت .تمامــی اینهــا کاربردهایــی اســت
کــه هــر فــرد انتظــار دارد کــه آنهــا را در مرکــز یــک شــهر
بیابــد .اوقــات فراغــت و گردشــگری ،نتیجــۀ درســت بازســازی
ســاختمانهای منحصــر بـ ه فــرد اســت .همچنیــن تجدیــد حیــات
مناطــق وســیعتر نتیجــۀ بازســازی زندگــی مرکــز شــهر و تصویــر
آن بــه عنــوان شــهر جشــنواره اســت .یکــی دیگــر از کیفیتهــای
مهــم کـــه منجــر بـــه ســرزندگی پیــادهراه میشــود ،تنــوع فضاهــا
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه مســیر پیــاده مختــص حرکــت آهســته
عابــر پیــاده طراحــی میشــود ،یکــی از سیاســتهای رســیدن
بــه تنــوع در طــول مســیر ،نمادهــا و نشــانههای شــهری هســتند.
نشــانههای شــهری یــا برگرفتــه از کالبــد موجــود شــهر هســتند
و یــا براســاس شــرایط و ارزشهــای بســتر ،تعریــف میشــوند و از
ایــن طریــق مســیر را خوانــا و واجــد نشــانگان شــهری میکننــد
(حبیبــی .)48 : 1380 ،کیفیــت محیطــی ادراک مــکان بــه طــور
تما موکمــال اســت ( .)Van Kamp, 2003: 7کیفیــت فضــای
شــهری بــه عنــوان محصــول فراینــد تعامــل میــان انســان ،فعالیت
و کالبــد شــهر تــا حــد زیــادی بــه کیفیــت مؤلفههــای بصــری
آن وابســته اســت .مؤلفههــای بصــری فضــای شــهری بــه دلیــل
ماهیــت عینــی و ملمــوس خــود توســط حواس انســان قابــل درک
هســتند و زمینــۀ ادراک ،شــناخت و ارزیابــی محیطــی شــهروندان،
را فراهــم میآورنــد (حیــدری و همــکاران .)1392 ،مــردم در
خیابــان پرنســس میتواننــد بهتریــن تجربههــای فرهنگــی
مثــل قلعــۀ ادینبــورگ ( ،)Edinburgh Castleباغهــای خیابــان
پرنســس ،گالریهــای ملــی هنــر اســکاتلند (Scottish National
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 ،)Galleryبنــای یادبــود اســکات ( ،)Scott Monumentیــک
بنــای تاریخــی بــزرگ و پیچیــده کــه بــه آقــای والتــر اســکات
( ،)Walter Sottنویســندۀ رمانهــای  Waverleyاختصــاص داده

شــده و پــس از آن ایســتگاه قطــار ویورلــی ،هتلهــا و
فروشــگاهها را کــه جــزو مؤلفههــای بصــری مهــم در ایــن
خیابــان هســتند ،درک کننــد (تصویــر  .)۴در واقــع میتــوان
گفــت خیابــان پرنســس یــک خیابــان مجســمهای اســت کــه
در یــک محیــط فوقالعــاده واقــع شــده کــه امــکان مشــاهدۀ
مکانهــا ،فعالیتهــا ،احســاس شــور و تحــرک زندگــی ،کشــف
ارزشهــا و جاذبههــای نهفتــه در محیــط شــهر را بــرای ســاکنین
فراهــم میســازد.

سیاســتها و اقدامــات ،همســو بــا ارزشدهــی
بــه پیــاده

توجــه بــه جنبههــای منظریــن راه ،بهجــای توجــه بــه جنبههــای
کالبــدی صــرف ،نقــش بــه ســزایی در ارتقــای کیفیــت فضــای شــهر
ایفــا میکنــد .نگــرش صــرف کالبــدی بــه پیــادهراه بــدون در نظــر
گرفتــن پتانســیلها و عوامــل ذهنــی منظــر نمیتوانــد موجــب
ادامــۀ حیــات یــک پیــادهراه باشــد .در واقــع خیابانهــا و پیادهراههــا
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 ،هویتبخشــی بــه
فضــا اســت .بــا توجــه بــه ایــن نکتــه اهــداف اصلــی برنامهریــزی

جدول :1سیاســتها و اقدامات در جهت بهبود وضعیت پیاده خیابان پرنسس .مأخذ  :نگارندگان
سیاستها

اقدامات

فرصتها

تعریف یک هویت معین

اولویتگذاری بهبود شرایط حضور عابر پیاده

فرصتهایی برای قدم زدن

تأمین شرایط حضور دوچرخهسواران و تعبیۀ پارکینگ دوچرخه
مدیریت و ساماندهی اتوبوسها برای کاهش اثرات نامطلوب
ساماندهی دسترسی و مسیرهای حرکت تاکسیها
فراهمکردن شرایط مناسب برای بهرهبرداری معلولین

فرصتهایی برای ایستادن و ماندن
فرصتهایی برای نشستن
فرصتهایی برای دیدن
فرصتهایی برای صحبت کردن و شنیدن
فرصتهایی برای تفریح و ورزش
تجارب حسی مثبت

فراهمکردن فعالیتهای دائمی و موقت
بازشناسی صنعت توریسم

افزایش کمی فضای سبز

تمرکز بر خیابان به عنوان

توسعۀ بیشتر بخش مسکونی و اداری

بخشی خالق

جانبخشی دوباره به فعالیتهای خردهفروشی
تالش برای بهبود ارتباط پیاده با ایجاد فضاهای جمعی
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بــرای ســاماندهی پیادهراههــا عبارتانــد از ایمنــی ،امنیــت،
راحتــی ،پیوســتگی ،کوتاهــی ،آســایش ،انســجام سیســتم ،جذابیــت
و زیبایــی (منصــوری و همــکاران .)1391 ،در ایــن میــان بــا توجــه بــه
پتانســیلهای موجــود و حضــور مــردم بــه صــورت فعــال در خیابــان
پرنســس موجبــات ایجــاد سیاســتها و اقداماتــی بــرای بهبــود
وضعیــت خیابــان و عابــران پیــاده صــورت پذیرفــت کــه از آن جملــه
محدودشــدن بــار ترافیکــی ایــن خیابــان بــه ترامواهــا و وســایل نقلیۀ
عمومــی بــود کــه آن را تبدیــل بــه یــک خیابــان پیادهمــدار کــرد .بــه
ایــن معنــی کــه برقــراری تعــادل میــان حضــور خــودرو و عابــر پیــاده
(انســانمحور) از راه حمایــت از تــردد عابــر پیــاده بــا تقســیمبندی
ســطوح شــهری بــه پیــاده و ســواره ،بــا هــدف پایــداری محیــط،
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بــه ایــن ترتیــب میتــوان گفــت
ارتقــاء قلمــروی عمومــی در امتــداد خیابــان پرنســس نشــاندهندۀ
افزایــش فرصــت بــرای امــکان تغییــر فضــای شــهری ،بــه نفــع مردم
اســت .موفقیــت خیابــان پرنســس بســتگی بــه ماهیــت و کیفیــت
عرصــۀ خردهفروشــی یــا صــرف پیــادهراه آن نــدارد ،بلکــه حضــور
مــردم موجــب موفقیــت آن شــده و بهعــاوه جذابیــت ،پیوســتگی و
دسترســی ایمــن و راحــت بــه ایــن فضــا نیــز ،از عوامــل موفقیــت این
خیابــان بــوده اســت .بــا درنظرگرفتــن ایــن جنبههــا در جــدول 1
بــه برخــی سیاس ـتها و اقدامــات صورتگرفتــه بــرای ســاماندهی
و بهبــود ظاهــر ،جذابیــت ،نفوذپذیــری و دسترســی خیابــان کــه
موجبــات آســایش و ایمنــی افــراد پیــاده شــده ،اشــاره شــده اســت.

اقدامــات صورتگرفتــه بــرای بهبــود وضعیــت
پیــادهراه

فضــای شــهری تنهــا یــک مفهــوم کالبــدی نیســت ،بلکــه کنــش
تعامــات شــهروندی و فعالیتهــای شــهری را نیــز دربرمیگیــرد
و بــا حضــور انســان و فعالیــت او اســت کــه معنــا مییابــد
(کاشــانیجو .)1389 ،نفوذپذیــری کیفیتــی اســت کــه در ایجــاد
ســرزندگی مســیر پیــادۀ شــهری بســیار مؤثــر اســت .یکــی از
سیاس ـتهای رســیدن بــه ایــن موضــوع در داخــل خــود مســیر
پیــادهراه ،ایجــاد امــکان رابطــۀ متقابــل بصــری بیــن مســیر و بدنــه
اســت ،تــا بــا ایجــاد تمایــزات بصــری ،وحــدت و پیوســتگی مســیر
را القــا کنــد ( .)Tibbalds, 1992: 39-47بنابرایــن بــا درنظرگرفتــن
پتانســیلها و ابعــاد ذهنــی منظــر خیابــان میتــوان اقداماتــی
بــرای پیادهراهکــردن و ایجــاد تعامــات اجتماعــی هرچهبیشــتر
افــراد در فضــا را فراهــم کــرد .در یــک فضــای شــهری ماننــد خیابــان
یــا پیــادهراه نمیتــوان افــراد را مجبــور بــه حضــور در فضایــی کــرد
کــه بــا آن مأنــوس نیســتند .در جــدول 2بــه برخــی از اقدامــات
صورتگرفتــه در خیابــان پرنســس بــرای باززندهســازی و افزایــش
نفوذپذیــری مــکان و تأثیــر هریــک از آنهــا بــر جذب بیشــتر افــراد به
صــورت مســتقیم و یــا غیرمســتقیم اشــاره شــده اســت و همانطــور
کــه در تصاویــر  ۵و ۶مشــخص اســت ،در جبهــۀ شــمالی خیابــان
پرنســس بدنــۀ بناهــا پیوســتگی مســیر پیــاده را القــا میکننــد.

جمعی مقابل گالریهای هنر ملی که نمایی از شــمال خیابان پرنسس در آن قابل مشاهده است .عکس:
تصویر : 5دید از شــرق به غرب و پهنۀ ســبز و فضای
ِ
امین لطفاللهی یقین.1393 ،

تصویر : 6جبهۀ شــمالی خیابان پرنسس با جدارههای تجاری (پیوستگی مسیر) .عکس :امین لطفاللهییقین.1393 ،
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تکوین یک پیادهراه؛ مؤلفههای کالبدی یا رفتار جمعی | لیال تشکری و محمدرضا مهربانیگلزار
جدول : 2اقدامات صورتگرفته در ابتدا ،میانه و انتهای خیابان پرنســس در شهر ادینبورگ .مأخذ :نگارندگان.

اقدامات
انتهای غربی

غرب خیابان

بهحداکثررساندن رابطۀ عابر پیاده
در سراسر محل تقاطع خیابان

تأثیرمستقیم
*

گسترش نمای فعال

*

بهبود نمای ساختمانهای کلیدی

*

بهبود ارتباط با فضاهای مجاور

*

بهبود روابط فضای عمومی و فعالیت
در اطراف کلیسای سنتجان

*

افزایش تعداد ورودی به غرب باغ
پرنسس

*

بهبود پیادهراه

*
*

حفظ آرامش باغ

میانۀ خیابان

بهبود نقاط دسترسی عابر پیاده

*

بهبود اتصال به شهر قدیمی

*

تقویت رابطه با ایستگاه تراموا

*

افزایش تعداد ورودی به باغ و بنای
یادبود

*
*

بهبود نمای گالری
شرق خیابان

انتهای شرقی

تأثیر غیرمستقیم

بهبود حرکت عابر پیاده و
بهحداکثررساندن فرصتهای
ارائهشده توسط باغ

*

بهبود ارتباط با کوه و پل ویورلی

*

بهبود نماها

*

ایجاد یک فضای متفاوت

*

کشف فرصتهای ناشی از تغییرات
خیابان لیت و سنت جیمز چهارم

افزایش قلمروی عمومی

یــک اســتراتژی مهــم در خیابــان پرنســس درنظرگرفتــن آن بــه
عنــوان یــک قلمــروی عمومــی اســت کــه اولویــت آن افزایــش فضای
عابــر پیــاده اســت .در واقــع اقدامــات صورتگرفتــه در خیابــان در
کنــار حضــور وســایل نقلیــۀ عمومــی بــرای حضــور هرچهبیشــتر
مــردم و تســهیل عبورومــرور و نیــز افزایــش جذابیـ ِ
ـت آن بــوده کــه

*

تمــام ایــن اقدامــات موجــب باززندهســازی خیابــان شــده اســت .بــه
عبــارت دیگــر ،تنهــا بــا پیادهراهکــردن و افــزودن عوامــل کالبــدی و
جزئــی بــه فضــا نمیتــوان بــه ایــن مهــم دســت یافــت .طرحهــای
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 تعامــات اجتماعــی بیشــتر
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جســتار
جدول : 3طرحهای پیشــنهادی برای خیابان پرنسس در شهر ادینبورگ .مأخذ :نگارندگان.
پیشنهادات

اهداف

-1ارائۀ یک «جایگزین واقعی» برای -1تخریب  ۱2مورد از ساختمانهای
نامساعد موجود در این خیابان و
طرح گالریها
تبدیل آنها به سه یا چهار خردهفروشی
با کیفیت بالا
 .۲تحریک بحثهای عمومی

 .۲ایجاد یک نمایشگاه عمومی

 .۳کنارهمقراردادن و ارجنهادن
به چشمانداز و کلیت شهری شهر
جدید ،شهر قدیمی ،بناهای تاریخی
و باغها در یک حوزۀ عمومی در
کالس جهانی

ارائۀ طرح جداگانه برای یک ورودی
اصلی از ایستگاه قطار ویورلی به باغها
و خیابان پرنسس

اســت کــه در جــدول 3بــه ایــن اقدامــات اشــاره شــده اســت.

نتیجهگیری

کالبــد ،جــزء الینفــک طراحــی پیــادهراه در فضــای شــهری اســت،
امــا شــرط کافــی موفقیــت آن نیســت .اگــر از جنبههــای ناملموس
مثــل انگیــزۀ افــراد بــرای حضــور در مــکان ،اجتماعپذیــری،
خاطرهانگیــزی و  ...غفلــت شــود ،پیــادهراه بــه ضــد خــود تبدیــل
خواهــد شــد؛ بــه ایــن معنــی کــه بهجــای خلــق یــک فضــای
ســرزندۀ شــهری ،یــک فضــای بالتکلیــف و ناایمــن را بــه وجــود
خواهــد آورد.

قابلیــت پیادهمــداری در فضاهــای شــهری ارتبــاط مســتقیم بــا
کاربریهــا ،حملونقــل ،جذابیــت محیطــی ،پیوســتگی ،امنیــت،
عوامــل فرهنگی-اجتماعــی و  ...دارد .امــا مهمتریــن مؤلفــه،
حضــور افــراد اســت کــه بــه فضــا معنــا میبخشــد .وقتــی افــراد
در یــک فضــا حضــور فعــال دارنــد بــا درنظرگرفتــن خصوصیــات
و ویژگیهــای عینی-ذهنــی خیابــان و نیازهــای افــراد میتــوان
اقــدام بــه پیادهراهســازی کــرد .در واقــع ایجــاد پیــادهراه بهتنهایــی
توانایــی جــذب افــراد بــه یــک فضــا را نــدارد ،بلکــه عاملــی بــرای
تســهیل و باالبــردن کیفیــت فضــای شــهری اســت کــه موجــب
افزایــش هرچهبیشــتر تعامــات کاربــران حاضــر در خیابــان و فضــا
میشــود .ذکــر مجــدد ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه عابــر پیــاده را
بــا اعمــال زور و اجبــار نمیتــوان بــه حضــور در فضایــی وادار کــرد که
بــه آن تمایلــی نــدارد .همچنیــن توجــه صــرف بــه کالبــد ،نمیتواند
پاســخی مناســب بــرای احیــای منظــر یــک خیابــان باشــد چــرا کــه
منظــر خیابــان نــزد شــهروندان ،کلیتــی درهمتنیــده از کالبــد و معنا
اســت.
پیادهراههــا امــری تحمیلــی یــا تزئینــی نیســتند و در پاســخ بــه یــک
نیــاز یــا ارتقــای کیفیــت شــهری شــکلی میگیرنــد .لــذا هــر شــکل
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نتایج
حدود نیممیلیون فوت
مربع فضای اضافه برای
خردهفروشی را با گسترش
مناطق بین دو خیابان
پرنسس و رز.

تبدیل ایستگاه ویورلی و
پروژۀ گالریها به نماد شهر

معمار

شرکت

مالکولم فریسر

انجمن کاکبر

)(Malcolm Fraser

)(Cockburn Association

آلن موری

شرکت مشاور گروه  EDIو

)(Allan Murray

توسعهدهندۀ هلندی MAB

از احــداث پیــادهراه الزام ـاً امــری مطلــوب نیســت .میتــوان نحــوۀ
شــکلگیری پیادهراههــا را بــه دو صــورت زیــر در نظــر گرفــت:

چنانچــه خیابانــی از ســر اجبــار بــه دلیــل ناتوانــی در پاســخگویی
بــه نیازهــای افــراد و فعالیتهــا و تداخــل نامناســب ســواره بــا
پیــاده بــه دلیــل جبــر حاکــم بهیکبــاره تبدیــل بــه پیــادهراه
شــود (ماننــد تجربــۀ پیــادهراه ۱۵خــرداد در تهــران) ،علیرغــم
دارابــودن مهمتریــن مؤلفــه یعنــی حضــور افــراد ،بــه دلیــل عــدم
برنامهریــزی و نبــود امکانــات ،بــه یــک فضــای جمعــی و بــا
کیفیــت تبدیــل نمیشــود .دســتۀ دوم فضاهایــی هســتند کــه در
آنهــا بــا برنامهریــزی و در یــک بــازۀ زمانــی ،مؤلفههــای مــورد
نیــاز بــرای ایجــاد فضایــی بــا کیفیــت تعییــن شــده و پــس از آن،
خیابــان بــرای تســهیل در باالرفتــن کیفیــت فضایــی تبدیــل بــه
پیــادهراه میشــود؛ در هــر دو حالــت مؤلفــۀ حضــور افــراد ،رکــن
اصلــی پیادهراهشــدن اســت.

طــرح پیادهراهســازی خیابــان پرنســس در ایــن تقســیمبندی
بــا توجــه بــه تحلیلهــا و آنچــه گفتــه شــده جــزء دســتۀ دوم
قــرار میگیــرد کــه بــا برنامهریــزی تبدیــل بــه پیــادهراه شــده
اســت .ایــن خیابــان بــا رویکــرد ایجــاد فضــای جمعــی ،بــا وجــود
پتانســیلهای فرهنگــی و تاریخــی توانســته بــه عنــوان خیابــان
پیادهمــدار ایفــای نقــش کنــد.

احــداث پیــادهراه ،خــود بهتنهایــی ،هــدف نیســت ،بلکــه یــک
وســیله بــرای رســیدن بــه فضایــی بــا کیفیتتــر اســت .بنابرایــن
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