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به معروف و خودرو بدون خياباهاى شبكه با شهرهايى از : چكيده
شهرهاىمخصوصعابرانپيادهمىتوانبهعنوانبهترينمكانهاى
لذت، زيبايى، آن در كه شهرها از نوع اين برد. نام دنيا در زيسـت
پياده عابران مخصوص مياديـن و خيابانها از شـبكهاى و راحتى
افزايش حال در دنيا اول تـراز مناطق از بسـيارى در مىزند موج
كپنهاگ، اسـتكهلم، مىتوان شـهرها اين مهمترين از كه اسـت
با كه اسـت آن بر مقاله اين برد. نـام را رم و فرانكفـورت مونيـخ،
«استروگت» نام با جهان پيادهراههاى مهمترين از يكى شناسايى
تبيين را آن كارامدى بر مؤثـر عوامل دانمارك، كپنهاگ شـهر در
زمينه در انجامشده جهانى تجارب مىدهد نشـان تحليلها كند.
در را بسيارى منافع و مزايا قديمى، بافتهاى نوسازى و بهسـازى
قديمى بافتهاى حيات تجديد در پيادهراه ايده بهكارگيرى زمينه

مىدهد. نشان

شـهرى، كهن بافت پيـادهراه، توسـعه، محرك : كليـدى واژگان
استروگت.

مقدمه
پياده حركت به توجه جهان، شهرسازى جديد گرايشهاى در اخير تحوالت از يكى
نقش به بىتوجهى است. شهرى مهم شده فراموش موضوع يك بهعنوان آن نيازهاى و
ــايل مس حل و ــواره س حركت به صرف توجه و خيابان معمارى و اقتصادى اجتماعى،
نقايص از يكى ــاده، پي حركت براى برنامهريزى و ــاماندهى س از ــت غفل و آن ــف مختل
اساسى انتقادات مورد تفكر اين اخير سال 30 در مىشود. محسوب معاصر ــازى شهرس
آلودگى مانند شهرى مشكالت شدن حاد و اوجگيرى نتيجه در چراكه است؛ گرفته قرار
كاهش و ناامنى ترافيكى، ــكالت مش و آمد و رفت ــوارى دش ــهرى، ش ــتمحيطى زيس
فضاهاى كيفيت افت شهرها، تاريخى مراكز روزافزون فرسودگى و انحطاط راهها، ايمنى
واكنشهاى شهرى، پايدارى رويكرد به گرايش ازدياد و بصرى ارزشهاى افول شهرى،
وجود به جهان در ــاده پي تحركات كاهش و موتورى حركت ــلطه س عليه ــتردهاى گس
پياده عابران مخصوص محلهاى به شهرى مناطق كليه تبديل براى تقاضا است. آمده
به روز عمومى حملونقل ايستگاههاى و قطار خطوط به مناطق اين ــتقيم مس اتصال و
محورهاى از يكى به پياده فضاهاى ــعه توس و بازيابى زمينه، اين در ــود. مىش زياد روز
پيادهگسترى" "جنبش عنوان به آن از كه است شده بدل شهرى طراحى و برنامهريزى

مىشود. ياد

فرضيه
به كه بود كپنهاگ شهر ساماندهى در اصلى محرك ــتروگت، اس پياده محور طراحى

انجاميد. آن كهن بافت توسعه

موضوع ادبيات
ــط توس 1858 در دنيا، در پياده از ــواره س حركت تفكيك جهت در اقدام ــتين نخس
حضور و گرفت ــورت ص ــتد» اولمس الو «فردريك نام به امريكايى ــار معم و ــاز شهرس
روزانه زندگى روانى ــارهاى فش كاهش براى را طبيعى مناظر ديدن و بكر ــت طبيع در
جداسازى و يافت ــرى تس كهن شهرهاى ــاير س به كه الگويى كرد؛ مطرح ــهروندان ش
شد. سطحى نقل و حمل برنامهريزى اساس شهر كهن بافت در ــواره س و پياده حركات
به شهرى مناطق ديگر به را ــهر ش وسطايى قرون قلب مونيخ، شهر پياده ــبكه ش مثًال
دو فاصل حد در مونيخ شهر پيادهراه اولين بنابراين داد. پيوند سمبليك و فيزيكى طور
بازسازى دروازه و غربى جبهه در (Karlstor) كارلستر شهر، وسطايى قرون اصلى دروازة
بسيار خود پياده منطقه از شهر اين شد. ايجاد شرقى جبهه در (Rathaus) رتاس شدة
شهرى يادمان يك به تبديل تنها نه آن قديمى هستة كه گونهاى به است شده منتفع
اين است. داده جاى خود در را كافهها و ــتورانها رس هتلها، اغلب بلكه ــت اس ــده ش
براى را متنوع و پايدار شبانة و روزانه حيات يك جذابيتها، اين با همراه پياده منطقه
Watson etal:) از نقل به .(Brambilla and Longo,1976) ــت اس كرده فراهم خيابان
«گيل» و «كريزك» «برامبيال»، ــون»، «واتس همچون بنامى محققين .(2003, 7-11
اخير دهه چند در پياده حركات اهميت و نقش و شهرى پايدارى زمينه در را تحقيقاتى
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مخصوص محلهايى به خيابانها تبديل
عمومى فضاهاى گسـترش پياده، عابران
ميزان كاهـش ميدانها، جملـه از شـهر
وزش آن دنبـال به و سـاختمانها تراكم
بـراى آسـايش فراهمكـردن و نسـيم
توفيق در تأثيرگذار عوامل از شـهروندان
شـهر كهن بافت در اسـتروگت پيادهراه

مىآيد. حساب به كپنهاگ
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عملياتى برنامه يا دستــاوردهـــاسياست

محلهاى به خيابانها تبديل
پياده عابران مخصوص

مخصوص اصلى خيابان به (استروگت) شهر قديمى خيابان 1962 سال از
از پس يكى خيابانها بعدى دهههاى در شد. تبديل عابرانپياده

و عابرانپياده به را اولويت طرح اين بودند. تغييرات اين شاهد ديگرى
مىدهد. دوچرخهسواران

و ترافيك تدريجى كاهش
پاركينگها

حذف طريق از ترافيك، حجم نگهداشتن ثابت منظور به مسئول مقامات
مركز در را خودروها شمار سال، در درصد 3 تا 2 ميزان به پاركينگها

پاركينگ 600 حدود در 1996 تا 1986 سالهاى بين دادند. كاهش شهر
شد. حذف

عمومى فضاهاى گسترش
و پالزاها همچون شهر

ميادين
مناطق تبديل، به منجر عابرانپياده مخصوص خيابانهاى ساخت

شد. عمومى ميادين به تبديل پاركينگى

تراكم ميزان كاهش
وزيدن افراد همه تا شده باعث وسيع و ارتفاع كم ساختمانهاى وجود
شدن معتدل باعث امر اين كنند. حس ساختمانها اطراف در را نسيم

است. شده شهر قسمتهاى ساير با مقايسه در شهر مركز هواى

براى آسايش فراهمآوردن
شهروندان

خوشايندى تجربه پيادهروى تا شده باعث خيابان كنار نردههاى وجود
و سايبانها تورفتگى، قديمى، ساختمانهاى با شهر باشد. مردم براى
اختيار در نشستن يا ايستادن براى را آمادهاى مكانهاى ورودىهايش،

مىدهد. قرار مردم

شهر كهن حيات تجديد
آنها مىكنند. زندگى شهر مركز در زيادى جمعيت حاضر حال در

روشن پنجرههاى شب هنگام و كردهاند كم خودرو به را وابستگىشان
مىبخشد. امنيت پياده عابران به ساختمانهايشان

كهن شهر كردن كودكمدار
باعث مىكنند آمد و رفت مدرسه به دوچرخههايشان با كه دانشآموزانى
شهر روز، طول در آنها فعال حضور برعكس، نمىشوند، ترافيك و ازدحام

است. ساخته پويا و سرزنده را

فصلى تغييرات با شهر انطباق
در را نفر هزاران خيابانى هنرمندان و عمومى ميادين روباز، كافههاى

گرم سكوهاى پيستهاىاسكيت، مىكنند، جلب خود سوى به تابستان
افراد براى نيز زمستان در را شهر مراكز خيابانها، در گازى بخارىهاى و

مىسازند. لذتبخش

بر حركتى فرهنگ تغيير
پياده و دوچرخه مبناى

و شده ساخته دوچرخهها مخصوص جديدى كوچههاى شهر در
براى عبورى مسيرهاى است. يافته گسترش موجود خيابانهاى
حذف خاطر به كه شده ساخته فضاهاى از استفاده با دوچرخهها

درصد 34 حاضر حال در ماند، استفاده بال تقاطعها نزديك پاركينگهاى
مىروند. كارشان محل به دوچرخه با كپنهاك مردم از

و دوچرخه به آسان دسترسى
آن ايستگاههاى

سيستم اين طبق شد. پيشنهاد شهرى دوچرخه سيستم 1995 سال در
قرض دوچرخه شهر اطراف جايگاههاى از ناچيز مبلغى ازاى در افراد

در را دوچرخهها راحتى به مىشود تمام كارشان كه موقعى و مىگيرند
و مىدهند تحويل شهر مركز اطراف در دوچرخه جايگاه 110 از يك هر

مىگيرند. پس را پولشان

برنامه. از حاصل نتايج و كپنهاگ شهر در شده كارگرفته به عملياتى برنامه يا سياست : 1 جدول
.(Paumier, 2004) مأخذ:

ساختمان" تودههاى بين ما "حيات عنوان با گيل پژوهش مثال عنوان به دادهاند. انجام
در .(Gahl,1987: 22) ــردازد مىپ كپنهاگ در ــتروگت اس خيابان كاركرد و ــش نق به
به را آن گردشگرى" پياده "مسير عنوان با اثرى در حبيبى» ــن محس ــيد «س نيز ايران
شمرد بر شهرى كهن بافتهاى احياى جهت چندسويه ــايد ش و جانبه دو گامى عنوان

.(43-51: (حبيبى،1380

استروگت محور سابقه و محدوده شناخت
در اسكانديناوى ــورهاى كش زمره در دانمارك ــور كش پايتخت كپنهاگ يا و كپنهاگن
(ستون اصلى خيابان كه زمانى از اخير، ــال س چهل در مىشوند. ــوب محس اروپا ــمال ش
طراحان ــد، ش پياده عابران مخصوص خيابان يك به تبديل كپنهاك كهن) ــهر ش فقرات
پيادهمحور دلپذير شهر يك به (ماشينى) سوارهمحور مكان يك از شهر تبديل در شهرى
بازسازى با مقارن كه پيادهراههايى برداشتهاند؛ كوچكى هرچند متعدد گامهاى (انسانى)
كهن شهر ،1950 اواخر در آمد. صحنه روى به دوم جهانى جنگ از بعد اروپايى شهرهاى
مسايل حل زمينه در راهكارى هيچ كه چرا شد مسدود سواره حركات روى بر تاريخى و
ميادين و خيابانها از بسيارى گذشته دهه 4 طى راستا اين در نداشت. وجود شهر ترافيكى
تا شد باعث 70 دهه نفتى بحران شد. عارى ماشين از حدودى، تا يا و كامًال شهر مركزى
تا كنند. پيادهها" و دوچرخهها براى زيرساختها به"احداث شروع كپنهاگ شهر مديران
اتومبيل پارك فضاهاى تعداد شهر اين در ماشين مالكيت نرخ افزايش وجود با كه جايى
كاهش 2005 ــال س در مورد 1710 به 1996 در پارك ــاى ج 3100 از ــهر ش مركز در
مىتوانست مىكرد مخدوش نيز را شهرى سيماى كه حاشيهاى پاركهاى اين زيرا يافت،
وجود شود. تبديل پيادهمحور نواحى يا و عريض سنگفرشهاى دوچرخه، پارك محل به
تئاتر سالن كپنهاگ، قطار مركزى ــتگاه ايس تيوولى، باغهاى چون ــى هويتبخش عناصر
از يكى به را آن محور اطراف در پادشاهى قصر و آنجلترى تاريخى هتل رويال، دانماركى

(تصوير1). است كرده تبديل شهرى بافتهاى سرزندهترين

استروگت مسير يافتههاى
و ارگانيك قديمى، معابر بر مبتنى كه ــهر ش مركز در تردد حجم افزايش با 60 دهه در
هم به كه شدند مردمى از انبوه پيادهروها و يافته بسط روز هر خريد مراكز بود، باريك و دراز
شوراى مشكل رفع جهت كپنهاگ شهر شوراى 1962 در مىآورند. بند را راه و زده ضربه
شاه ميدان تا غربى Town hall ميدان از ماشين از عارى و پيادهراه مسير ايجاد به تصميم
قرون بخش كه ناميد (Stroget) استروگت را آن و گرفت ــهر ش شرقى ــمت قس در جديد
و قديمىترين تا شد محاسبه 2/3  km آن كامل طول و برگرفته در را كپنهاگن وسطايى
است. داده ادامه خود حيات به امروز تا كه محورى شود. پديدار دنيا پيادهراه طوالنىترين
خريد، مراكز "تقويت حملونقل، زمينه در كپنهاگ شهرى برنامهريزان هدف اساسىترين
تصويب را مرحلهاى 10 برنامه رابطه اين در بود. كهن" شهر در دوچرخهسوارى پيادهروى،
يك نام ــتروگت اس حقيقت در دارد. نام ــتروگت اس پروژه اجراى محل كردند. عملياتى و
از و دارند متفاوتى نامهاى كه است خيابانهايى از سرى يك بلكه ــت، نيس خاص خيابان

(تصوير2). مىشود شامل را Kongens Nytorv تا City Hall ميدان
از يكى شدند. درگير استروگت پيادهراه احياى در مردم از ــيارى بس 1960 ــال س از
«حيات او آثار جمله از ــه ك بود «جانگيل» ــهرى ش برنامهريز و دانماركى معمار ــا آنه
ــهرى ش فضاهاى و عمومى زندگى عمومى، «فضاهاى و ــاختمان» س تودههاى ــن مابي
تحقيقات براى آزمايشگاهى استروگت محور و كپنهاگ سال 40 مدت به است. جديد»
عملكرد و عمومى ــاى فضاه زمينه در را خود پژوهشهاى ــا ت درآمد او ــتماتيك سيس
و مىكند كار 21 قرن در تحمل قابل محيطى ايجاد براى وى ــاند. رس ــرانجام س به آن
راه تنها را عمومى حملونقل دوچرخهسوارى، پيادهروى، تحمل، قابل مصالح از استفاده
را همهجانبه" " زندگى روش گيل مىبرد. نام كهن بافتهاى حيات تجديد براى چاره
شهرى فضاهاى در اصلى جاذبههاى مردمان "ديگر، داشت اعتقاد گيل مىدهد. ترجيح
و جالب چيزهاى هميشه باشند نيز ديگرى مردمان كه "هنگامى مىآيند". ــاب حس به
طريق از كه مىبرد نام "كپنهاگسازى" مفهوم از او ــت". هس ديدن براى ــگفتانگيز ش
كالن مىدهد؛ پيشنهاد و شده حاصل پيادهمحورى و شهرى ــوارى دوچرخهس فرهنگ
زندگى از بااليى ــت كيفي به ــيدن رس براى نيويورك و لندن ملبورن، چون ــهرهايى ش
شيوه كپنهاگ در ما كه" بود معتقد زيرا دهند. قرار خود اقدامات لوحه سر را آن شهرى

سپس و كرده نظرخواهى مردم از ابتدا كردهايم. شروع را قاعدهمندى و اصولى تحقيق
گامها اين كه كنيم ثابت ــتيم توانس تحقيق ــال س 20 از بعد كرديم. ثبت را آنها نظرات
در دنيا كافه ميز طوالنىترين برپايى دارند. اهميت فوقالعاده مردم عمومى ــى زندگ در
خيابانى در مىتوانست تنها بود كپنهاگن سالگى 800 سالگرد با همزمان 1967كه سال
اين طوريكه به گردد ممكن استروگت چون شهرى كيفيتهاى با و سرزنده طوالنى،
نه ماشين از عارىسازى امروزه شد. كشيده آن ديگر ــمت س به خيابان ــر س يك از ميز
شهرى عمومى فضاى محبوبترين و خيابان مهمترين به را ــتى توريس جاذبه اين تنها
ــت اس ــده ش نيز اروپا در پياده خريد محور طوالنىترين به تبديل بلكه كرده، ــل تبدي

(تصوير3).
نه كه محورهايى است. پياده مسيرهاى از شبكهاى شامل مركزى و كهن شهر امروزه
ترافيك در شلوغى و صدا و سر نوع هر از فارغ لذت و قديم شهر در ــت گش امكان تنها
نقش نيز بافت اجتماعى ــادى– اقتص رونق در بلكه مىدهد، ــت دس به را مدرن روزانه
6 (حداكثر ــاختمانها س ــانى انس مقياس آفتابگيرها، وجود ــت. اس كرده ايفا را اصلى
رواقهايى يا و ساختمانها در سايبانهايى و سرما از ماندن دور براى مكانهايى طبقه)،
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پيادهراه موقعيت : تصويـر1
شهر كهن بافت در استروگت
تاريخى- عناصر و كپنهـاگ
: عكس . زمينهساز فرهنگى

.1387 حبيبى، كيومرث

محور از بخشـى : تصويـر2
جايى 1935 در قديمى پياده
وسـايل انواع ترافيـك كـه
افزايـش بـه شـروع نقليـه
كيومرث : عكـس مىكنـد.

.1387 حبيبى،
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استروگت پيادهراه : تصوير5
جـذب مراكـز مهمتريـن از
دانمارك شـهرى گردشـگر
پروژههـاى اجـراى از بعـد

: عكس مشاركتى.
Kirken, 2010

از زيادى حجم : و7 تصاوير6
تبلور كه روزانه سرگرمىهاى
آهستهسـازى نيازمنـد آن
عكس: است. انسانى حركات

.1387 حبيبى، كيومرث

و مغازهها همچون ملل راستههاى مىافزايد. محور ارزش به باران از ماندن امان در براى
تئاترها هنرى، گالرىهاى روباز، كافههاى زنجيرهاى، رستورانهاى چينى، ظروف كارگاه
مىآيد. چشم به كامًال محور سرتاسر در كه است شهرى كاربرىهاى جمله از موزهها و
توسط روزانه كه است مد نمايشهاى برپايى از ناشى محور اجتماعى پويايى از بخشى

4و5). (تصاوير حركتند در محور طول در سازمانيافته و رسمى مدهاى
محور بلكه نشده، پيادهراه شكست باعث تنها نه محلى تجار و ــهروندان ش مشاركت
ساكنين هميارى و عمومى ــاركت مش يافت. ــط بس پيرامونى خيابان 4 به ــتروگت اس
همچون ــهرى ش مبلمان طراحى ــت. اس داده بافت به تازه جلوهاى ــهرى ش مديريت با
مرغوب، گرانيت با ــنگفرشها س بازسازى معابر، روشنايى ــتم سيس تأمين نيمكتها،
مشاركتى پروژههاى نمايانگر زيبا مجسمههاى با ورودى ميدان كفسازى و جدارهسازى

.( و7 (تصاوير6 است دولت و مردم

نتيجهگيرى
باعث جنبش اين زيرا بودهاند، استراتژى اين پيادهسازى ميزبان متعددى ــهرهاى ش
تعميق مردم، فرهنگ و ــى اجتماع رفتار و ــهرى ش زندگى كيفيت در نوين ــرات تغيي
خيابان، اجتماعى نقش و سرزندگى افزايش درونشهرى، فضاهاى ــاماندهى س نظريات
توسعه سوى به حركت حركتي، ــميـ جس براىكمتوانان فضا از ــتفاده اس ــازى بسترس
تصوير ارتقاى محيط، ادراك افزايش شهرى، بخش هويت عناصر تقويت شهرى، پايدار
طراحى امكان غيربصرى، و بصرى حواس با فضا درك امكان ــهر، ش ــيماى س از ذهنى
زندگى در ــهروندان ش ــاركت مش و مدنى حياط تجديد محورها، هماهنگ و يكپارچه
تخليه و جمعيتى برونگرايى با مقابله ــگرى، گردش و تفريحى فضاهاى افزايش جمعى،
ارتقاى امكان محور، اقتصاد رونق و مقياس از ناشى تجمع تاريخى، بافتهاى جمعيتى
تغيير بيشتر، عمل آزادى داشتن شهرنشينى، فرهنگ بهبود شهروندان، عمومى سالمت
عمومى فضاهاى در حضور زمان افزايش پياده، به سواره از شهرى درون سفرهاى شكل
سرزندگى، افزايش ــهر، ش تاريخى و ارزش با آثار از نگهدارى و حفاظت امكان ــهرى، ش
از استفادهكنندگان و كاربران به را مصنوع محيط ــخدهى پاس و ــده ش ايمنى و انعطاف
و برنامهريزى از موفق نتيجهاى ــتروگت اس پيادهراه است. ــانده رس مطلوبى حد به فضا
يك زمان مدت همين در و است ساله 50 قدمتى با شهرى كهن بافتهاى ساماندهى
جهان در عمده شهرهاى و پايتخت 100 از بيشتر براى الگو و الهام منبع و متحير مدل
عمومى فضاهاى اصالح و ترافيك حل و آرامسازى كپنهاگن كه زمانى مىرود. شمار به
از يكى نقش استروگت پيادهراه ــاخت، س خود قديم بافت احياى و برنامهريزى هدف را
به ــى هويتبخش زيرا بود موفق اهداف به ــتيابى دس در و كرد ايفا خوبى به را محركها
اين مرهون عملى هر از بيش دوم درجه در كپنهاگ ــهر ش و اول درجه در كهن بافت
اساسى شرط شهرى مديريت با مردم ــاركت مش و همكارى بود. عملكردى چند محور
شهر اين در كه است شهرى كهن بافتهاى نوسازى و بهسازى طرحهاى موفقيت براى
ارزش با ناحيه يك تبديل و درازمدت در و گرفت صورت مشاركتى پروژههاى قالب در

بود موفق كامًال انسانمحور" و "مردمگرا مكانى به مدار" "ماشين فرسوده اما

پىنوشت
نگارنده نظر زير كه بوده حبيبى) (كيومرث اول نگارنده شهرسازى فوقدكترى پژوهش از برگرفته مقاله اين .1

است. انجام حال در ايران علموصنعت دانشگاه در بهزادفر) (مصطفى دوم
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