
 در شهرسازى امروز جهان اگر بخواهيم چند موضوع بسيار مهم و كليدى 
را نام ببريم، بدون شك يكى از آنها پياده روهاى شهرى خواهد بود. اگر زمانى 
پياده رو تنها بخشى از گذر محسوب مى شد كه افراد پياده مى توانستند بدون 
برخـورد با وسـايل نقليه مكانيكى و نيمه مكانيكى (از درشـكه تا دوچرخه 
و خـودرو) خود را به مقصد برسـانند، تا دهه 40 پياده روهـا و پياده  راه ها در 

فضاهاى شهرى نقشى بس كليدى تر و حتى حياتى تر يافته اند. 
بدين ترتيب، شرايط و موقعيت پياده راه هاى شهرى از مهم ترين شاخصه هاى 
ارزيابى كيفيت فضايى آنها محسـوب مى شـود. پياده راه مى تواند هم در به 
نمايش گذاشـتن و بيان غير هم زمان تاريخ (diachronic) شـهر مؤثر باشـد 
و هم در شـكل بندى هم زمان (Synchronic) جريانا ت، روندها و رويدادهاى 
اجتماعى نقش تعيين كننده ايفا كند. به عبارت ديگر، پياده راه، بستر تاريخى 
اتفاقات و تعامالت اجتماعى امروز شهر است. گذر روزانه حدود 500 هزار نفر 
فقط از پياده راه خيابان 15 خرداد تهران و خيابان ها و كوچه هاى متصل به آن 
مى تواند گوياى اهميت پياده روهاى شهرى به ويژه در مناطق مركزى باشد. 
امروزه در همه كشورهاى جهان، شهرها چنين بار اجتماعى عظيم را نه تنها 
يك تهديد تلقى نمى كنند، بلكه به عنوان يك فرصت و سـرمايه اجتماعى 
شـگرف از آن بهره مى جويند. در زبان فارسى يكى از معانى فضا، "حضور" 
است كه با پياده راه ها انطباق دارد؛ زيرا با كميت و كيفيتشان شرايط حضور 
مـردم را فراهـم مى آورند. بدين ترتيب، يك مديريت شـهرى موفق و يك 
شـهر قابل قبول، در چارچوب اسـتانداردهاى امروز جهان، نمى تواند فارغ 
از توجـه الزم و كافى به پياده روها و پياده راه هاى شـهرى، محلى از اعراب 

داشته باشد.
در راسـتاى چنين رويكردى، در شـهر تهـران، از يك سـو بايد به  طور 
مستمر به ارزيابى برنامه ها و طرح هاى اجرا شده، مانند طرح پياده راه سازى 

خيابـان صبا، پرداخت و از سـوى ديگر، نگاهى به تجربيات موفق جهان در 
اين خصوص داشت. به همين علت، ويژه نامه حاضر، مجموعه اى از مطالعات 

ارزيابى و تطبيقى را به خود اختصاص داده است.
در ارزيابى هـاى انجـام شـده مى توان مشـاهده كرد كه بـا وجود تالش 
برنامه ريـزان، طراحان و مسـئوالن، هنوز در طرح هاى اجرا شـده و تبديل 
برخـى خيابان هاى تهران به پياده  راه مشـكالت قابل توجهـى وجود دارد. 
از سـوى ديگر، برنامه ريزان و مديران شـهرى مى توانند بـا توجه به برخى 
تجربيات مشـابه در سراسـر جهان و عنايت بر نتايج ارزيابى ها و نيز دانش 
حاصـل از نتايـج تجربيات موفـق جهانى به اصـالح طرح هاى اجرا شـده 
بپردازنـد. هرچند بايد به اين نكته مهم توجه شـود كـه ارزيابى برنامه ها و 
طرح هاى اجرا شـده يك روند چرخه اى و مسـتمر اسـت. يعنى پس از هر 
ارزيابى و تشـخيص معضالت طرح ها، تهيـه برنامه ها و طرح هاى اصالحى و 
اجراى آنها ارزيابى مجدد  در شرايط جديد نيز الزامى است و اين امرى است 
كه متأسفانه در نظام مديريت و برنامه ريزى شهرى كشور ما بدان بى توجهى 
مى شود. مركز مطالعات و برنامه ريزى شهر تهران، با توجه به مسئوليت خود 
در نظارت و ارزيابى طرح جامع و تفصيلى جديد تهران الزم مى داند به اين 
نكته مهم اشاره كند كه در طرح فوق، بخش هايى نيز به سيما و منظر شهرى 
و توسـعه فضاهاى باز و عمومى شهرى اختصاص يافته است. مسلماً اجراى 
پيشنهادات طرح جامع مى تواند بخش مهمى از معضالت شهر تهران در اين 

خصوص را كاهش داده و كيفيت اين گونه فضاها را ارتقا بخشد.
در نهايـت اين مركـز اميدوار اسـت بتواند در چارچـوب وظايف خود به 
عنوان بازوى علمى ـ پژوهشـى مديريت شهرى تهران، قدم هاى مؤثرى در 

اين عرصه بردارد 
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