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  چکیده
کیفیت فضایی بشمار های ارزیابی  ترین مفاهیم و از شاخصه روهای شهری یکی از مهم بدون شک در شهرسازی امروز پیاده

گذاری تاریخ، جریانات و رویدادهای اجتماعی دارند و با  در به نمایش ای ها نقشی تعیین کننده راه که پیادهروند؛ زیرا می

از اینرو در . توانند سبب درک بهتر آنان از شهر و احساس تعلق آنان به محیط گردند حضور شهروندان می ایجاد امکان

مدیریت شهری امروز اهمیت و درک این مساله در چارچوب استانداردهای جهانی بیش از پیش مورد توجه مسئوالن قرار 

درکشور ما نیز توجهات بسیاری به این امر در . ه شودگرفته تا به عنوان یک فرصت و سرمایه اجتماعی از آن بهره گرفت

ای در خصوص  های صورت گرفته حاکی از آن است که همچنان مشکالت عدیده اما ارزیابی ،های اخیر گشته است سال

را های عظیم و چالش برانگیزی  توان پروژه با این حال هنوز می. پیاده محورسازی خیابان و نقاط با اهمیت شهر وجود دارد

بودن  سواره محور ای بر هنکه صحمشاهده نمود زیرگذر چهار راه ولیعصر، تونل نیایش و پل صدر  چون تهراندر سطح 

 .های شهر است پروژه

های جاذب جمعیت در  چهارراه ولیعصر با داشتن پتانسیل باال و نقش پررنگ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکی از مکان
ز عوامل کالبدی و مخاطبان با تاثیر متقابل بر یکدیگر منظرساز و هویت بخش این مکان مجموعه ای ا. شهر تهران است

نقش مخاطب و عابران پیاده ( زیرگذر چهارراه ولیعصر)هستند و این درحالی است که در طرح جدید ساماندهی این بخش

گیری هویت یک مکان، به  ده در شکلاین مقاله درصدداست تا با بیان اهمیت پیا. آن به طور کل نادیده گرفته شده است

 .راه ها در شهرسازی امروز تاکید ورزد نقش پیاده

 

 .و نقل عمومی، منظر چهارراه ولیعصر های شهری، هویت مکان، شهر پایدار، حمل راه پیاده :كلیدی های واژه

 

  فرضیه -1
ر اذهان مردمان گشته گیری خاطره قوی د فرهنگی و اجتماعی سبب شکل ،ریخیسابقه طوالنی چهارراه ولیعصر به لحاظ تا

طرح اجرا شده بدون در نظرگیری مخاطبان، این در حالی است که . ای را برای این مکان به ارمغان آورده است و هویت ویژه

های منظرین فضا نتوانسته پاسخ مناسبی برای  و عدم توجه به جنبه رفتارهای محیطی آنان، عدم توازن میان پیاده و سواره

 .یک فضا با کیفیت باال در ساختار شهر باشد پدیداری

 

 روش تحقیق -2
میدانی و  شیوه تحقیق به همین منظور از. روش تحقیق در این مقاله به صورت کیفی و از طریق تحلیل محتواست

 .صورت گرفتهای کلی کیفی و سپس از طریق پرسشنامه  از طریق مصاحبه برای تدوین مولفهدر ابتدا  ،آوری اطالعات جمع
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سه بازه زمانی و به صورت در  افراد انتخاب تصادفی شکلگیری به  نمونهعابران پیاده چهارراه ولیعصراند و جامعه مورد مطالعه 

از دیدگاه مخاطبان آن است تا با  مذکوریافتن مزایا و معایب پروژه  ،هدف از مصاحبه .نفره انجام شده است 03های  گروه

 .درنظر گرفتراهکارهایی صحیح برای رفع نواقص این پروژه بتوان  اطالعات استخراج شده
 

 مقدمه -3
از طرفی توجه . های جدید شهرسازی است های مهم مطرح شده در گرایش ها از بحث راه ه حرکت پیاده و پیادهتوجه ب

ها  فرهنگی خیابانتصادی و اق -نقش مهم اجتماعی زو البته غفلت امام برای حل مشکالت مربوط به آن صرف به سواره و اهت

های آن  از الویتنه تنها حرکت پیاده  که هایی نابسامانی. مهم شهری بوجود آید ساختاین هایی در  سبب شده تا نابسامانی

جه تشدید مشکالت ترافیکی، در نتی. ، بلکه حتی در مواردی نیز پاسخگوی نیاز حرکت سواره نیستگردد محسوب نمی

شاهد تضعیف هرچه بیشتر کیفیت  ،آمد و د پیاده و دشواری در رفتی، ناامنی و کاهش ایمنی تردهای زیست محیط آلودگی

ی همگانی های اخیر با گسترش رویکردهای پایدار در شهر عزم دههدر اما . شهرها به لحاظ کالبدی، کارکردی و معنایی هستیم

تالش برای  ،بدین سبب. رکت پیاده پدید آمده استهایی برای حرکت سواره و در عوض گسترش ح به منظور اعمال محدودیت

  های پیاده محور و سهولت دسترسی به شبکه حمل و نقل عمومی و توسعه حداکثری این های سواره به خیابان تبدیل خیابان

 .ریزی برای شهرها بدل گشته است به یکی از محورهای اصلی برنامه امکانات

 

 ها راه درک شهر بواسطه پیاده -4
های سازنده  ترین مولفه ممه زخیابان استوار شده که افهم یزی بر اساس چتوان ادعا نمود که اساسا درک ما از شهر،  می

 .[2]ن هستندهای آ ترین اندام اصلی شهر، حیاتیهای همگانی  ، همینطور مکانها روهای آن ها و پیاده خیابان. [1]است رمنظر شه

. آید شهرها بشمار می ییافتگ های کیفی توسعه میت آن به پیاده محوری از شاخصهان اهاز اینرو امروزه کیفیت خیابان و میز

بواسطه داشتن  و هایی برای تعامالت و تشویق شهروندان برای حضور دارد رو نقشی اساسی را در ایجاد فرصت عالوه بر این پیاده

های با کیفیت باال  همچنین محیط .مکان جمعی است جوهره تعامل نه تنها یک مکان مهم عمومی، بلکه به معنای واقعی نوعی

های  یکی از الویت. کند ادی این بخش نقش مهمی را ایفا میدر طول ستون فقرات اصلی مرکزشهر، در بازآفرینی کالبدی و اقتص

ده عابران بهبود مرکز شهر به مکانی راحت برای استفا( نییبه عنوان مرکز محرک بازآفر) عمده درساخت یک زمینه کالبدی

 .[2] ایجاد یک مرکز شهری جذاب و پویا: های خود فائق آید یکی از چالش کند تا بر این امر به مرکز شهرکمک می. است پیاده

عمومی و ایجاد نقل  و و آسان به سیستم حمل گرچه برای داشتن یک مرکز شهری موفق کیفیت کالبدی، دسترسی مطلوب

تواند بیش از هر چیز دیگری  های باارزشی است، اما آنچه که می نقلیه و عابران پیاده داشتهیط اوسکنندگان  توازن بین استفاده

 -ای که بتواند از هر لحاظ آسایش جسمی ؛ تجربهبه بروز یک مکان موفق منجر گردد تجربه عابران پیاده و کیفیت آن است

 . روانی و ایمنی را تامین کند
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  [0]ابان های پیاده محور وتاثیر آن در كیفیت تجارب شهروندان و درک آنان از شهرخیابان رمبال بارسلونا، خی: 1شکل 

 

 داشتن شهری پایدار ، الزمهتوازن دسترسی پیاده و حركت سواره -5
ت گرفت تا بدین هایی مبنی بر حذف کامل اتومبیل ها و جداسازی مسیر حرکت پیاده از سواره صور طرح 1693در دهه 

د که حذف سواره در مواردی تر مشخص گردی لعات دقیقاما با انجام مطا. تری برای شهروندان خلق گردد وسیله محیطی جذاب

سواره نیز در عین حال اهمیت بیش از اندازه به جریان ترافیک . [2] تواند سبب کاهش کیفیت و بازدهی مطلوب گردد نیز می

ه ضروری به ن نیازهای پیاده و سواروین طرح بحث ایجاد توازن بیهای ن لذا در شیوه. ه کیفیات محیط گرددتواند کاهند خود می

ای  نقل عمومی است تا بتواند در رابطه و ین مساله گسترش و بهبود شبکه حملیکی از راهکارهای برخورد با ا. رسد نظر می

و نقل عمومی نه تنها باعث  حمل فزایش دسترسی پیاده به سیستمدر حقیقت ارتقا و ا. ها قرار گیرد راه منطقی و متعادل با پیاده

شود، بلکه در نهایت موجب بهبود افزایش امکانات مسیر پیاده در  کاهش استفاده از اتومبیل شخصی میافزایش حجم تردد و 

شایان ذکر است که عواملی چون به صرفه بودن، زیبایی، راحتی، . [4] انجامد شد که خود به ایده شهر پایدار میشهرها خواهد 

 رلزوما کیفیات یاد شده همواره با یکدیگر سازگای ها تاثیرگذار خواهد بود، ولی و خوانایی و ایمنی بر کیفیت این دسترس وضوح

  .[1جدول ]نیستند
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 [5]و نقل عومی های حمل عوامل مرتبط با دسترسی ایمن و راحت پیادگان به ایستگاه: 1جدول 

 تعاریف عوامل

های ترانزیت تحت تاثیر نیاز پیادگان به روگذر، زیرگذر  سی به ایستگاههزینه دستر مقرون به صرفه

 .های دیگر است و زیرساخت

زیبایی، جذابیت مسیر و مبلمان خیابان به هماهنگی بین طراحی خیابان و معماری  زیبایی

 .محل ارتباط دارد

غییرات آب و راحتی پیاده برای دسترسی به حفاظت در برابر آلودگی هوا، صدا و ت راحتی

 .هوا، شیب مسیر و سطح صاف و بدون مانع مسیر ارتباط دارد

 .پیوستگی، مستقیم و کوتاه بودن مسیر پیاده تا ایستگاه پیوستگی و وضوح

 .توانایی برای دسترسی مستقیم و آسان جهت پیمودن شبکه و رسیدن به مقصد

های راهنما کمک موثربه خوانایی فهم آسان خیابان و محیط از طریق نقشه و تابلو خوانا بودن

 .کند محیط برای پیاده می

ها  حفاظت پیادگان در برابر خطرات احتمالی از برخورد وسایط نقلیه موتوری با آن ایمنی

 .در طول مسیر

 .های فیزیکی حفاظت از پیادگان در برابر خطرات ناشی از دزدی، جرح و آسیب امنیت

 

مچینن میزان رضایت آن و ه ابطه با چهارراه ولیعصر و زیرگذردر ر یاد شدهیک از موارد  در ادامه بحث به میزان توجه هر

 .  نامه با کاربران این مکان پرداخته خواهد شد و پرسش آن با توجه به اطالعات اخذ شده از طریق مصاحبه عمومی از کم و کیف

 

 شناخت چهارراه ولیعصر -6
این . ط شهر تهران و در تقاطع دو خیابان اصلی شهر یعنی انقالب و ولیعصر استترین نقا رراه ولیعصر یکی از اصلیچها

در نقطه مرکزی شهر و با دارا بودن حجم وسیعی از ترافیک سواره و شبکه حمل و نقل عمومی و  موقعیت خود بخاطرچهارراه 

وجود ساختمان . است تبدیل شدهز شهر ترین نقاط در مرک کارمند و کاسب به یکی از مهمدانشجو،  ،گذر بیشمار عابر پیاده

تمامی . ن را دوچندان نموده استآو مراکز تجاری در این چهارراه اهمیت  امیرکبیر باشکوه تئاتر شهر، پارک دانشجو، دانشگاه

 این شلوغی و ترافیک از تا به لحاظ روانی گردد ایجاد مناسب ی خوب و محیطییفضا ،این مکاندر تا  گشته سبباین عناصر 

باالی جمعیت، پارک دانشجو و فضای اطراف آن  تراکم و آمد و رفت با آلوده شهر قسمت در علیرغم قرارگیری بکاهد و راه چهار

بدیل طیف وسیعی از افراد  با کارکردی بی ؛ وکند فراهم را اجتماعی سطح باالیی از تعامالت بخش، آرامش فضای جمعی با ایجاد

کننده این بخش متمایز اما آنچه که .کند محیا شهری روزمره های حت و فراغت را پس از فعالیترا گرد هم آورد و امکان استرا

در یاد و خاطر  و همواره در طول تاریخ شاهد اتفاقات مهمی بوده ست که است، پویایی این فضای جمعی از شهر از سایر نقاط

 . شود مند شناخته می مردم به عنوان مکانی هویت
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مند در مختلف مردم و رقم زدن مکانی هویتبرگزاری برنامه های گوناگون، امکان گردهم آوری اقشار  ،ئاتر شهرت :2شکل

 [9]محوطه تئاتر شهر

 

 سیمای كنونی چهارراه ولیعصر -6-1

سبب شدت گرفتن و همین امر  متروی تهران بر حجم عابران پیاده این چهارراه افزوده شد با اضافه شدن خطوط دیگر

، معضالت ترافیکی، و آمد حل مشکالت رفت از اینرو پروژه ساماندهی این چهارراه با هدف. در این نقطه از شهر گشت  فیکترا

احداث زیرگذر عابر پیاده  بصورت یک و همچنین کاستن از میزان چراغ قرمز خودروها و ایجاد آرامش تردد سازی چهارراه ایمن

ر از ایجاد یک فضای زنده شهری طراحی شده و نه فقط یک تونل عبوری را در زیرگذری که حتی شهرداری خب. [7]گردید

اما . های الزم به وسایط نقلیه را نیز تامین کند رابطه با آن بیان نمود تا عالوه بر خلق فضایی جذاب برای عابران بتواند دسترسی

های آهنی بلند مسدود گشته تا هم خیابان  نرده های پیاده رو و سواره بوسیله ها بین جداره در سطح خیابان تمامی دسترسی

های صورت گرفته، بدلیل  برخالف تالش. ها گردد و هم عابرین را ملزم به استفاده از زیرگذر نماید ای برای حرکت اتومبیل عرصه

این فضای شهری  ازا ه خروج اجباری آن نادیده انگاشتن و راندن کاربران عمده این چهارراه یعنی عابران پیاده به سطح زیرین،

های ناخواسته  و اغتشاش وسالمندان نمعلوالبه قشر خاص جامعه همچون  عدم توجهو  به تونلی با فضای بسته سرزنده و پویا

 .های موفق شهری جای داد توان در زمره پروژه نمی روهای مجاور آن، این پروژه را فروشان در پیاده ناشی از تجمع دست
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 [8]خیابان صحنه ای برای حضور اتومبیل ها -جداسازی كامل سواره از پیادهعصر، چهارراه ولی: 3شکل

 

. و دارای هویتی تلفیقی است... منظر چهارراه ولیعصر متشکل از عوامل مختلف کالبدی، تاریخی، اجتماعی، کارکردی و 

به همین دلیل توجه . باشد تار آنان نیز میتاثیرپذیر از رف مجموعه این عوامل تاثیری شگرف را بر مخاطبان دارد و در عین حال

های گوناگون  د پاسخگوی ساماندهی منظر از جنبهتوان ی نمیبه تنهای( برای حل آن شمعضالت سواره و تال)یک عامل صرف به

این بنابر. است غیر قابل انکار از سایر عوامل معنایی در کنار عوامل بصری و کارکردی یک ضرورت صحیحشناخت و درک . باشد

ای قوی  خالق جاذبهتواند  و شاید نمی های فرهنگی آنچنان که باید بر پیاده حتی با پیش بینی برنامهطرح زیرگذر و غلبه سواره 

زدن کلیت  زی کامل سواره از پیاده سبب برهمجداسا حقیقتدر . خود مکان و مخاطبان آن است ،جاذبهتمامی باشد؛ چراکه 

هویت  ،ای از رفتارهای آنان این کل هستند و با پارهدر حال گذر از این نقطه خود جزیی از عابران . است شدهاین چهارراه 

دار  ی دیگر این هویت ارزشمند را خدشهدیکته نمودن تغییر حرکت افراد از این مکان به جای چنانکه. پذیرد محیط شکل می

 .نموده است
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ی عابران به وسایط حمل و نقل عمومی و نصب بنرها از چهارراه ولیعصر، اعمال محدودیت های دسترسی برا: 4شکل

 [6]سوی شهرداری برای تشویق مردم به استفاده از زیرگذر

 

ای که از شهروندان و عابران پیاده در راستای سنجش میزان رضایتمندی آنان از طرح صورت گرفت،  نامه مصاحبه و پرسش

براساس این مصاحبه پاسخ مخاطبان . به استفاده از این زیرگذر را ندارند نشانگر این است که بیش از دوسوم افراد اصال تمایلی

 :توان در سه سطح تحلیل نمود ذیرفته را میدرباره طرح صورت پ

 

را حل نموده، اما در مقابل ترافیکی  تمشکالتا حد قابل قبولی هرچند که اجرای این پروژه  :جنبه كاركردی -6-1-1

 همچنان که. وارد شدهبه شهر آسیبی جدی مردم از این تقاطع  با حذف. است بین بردهاز  های دیگر را بسیاری از فرصت

این  زیرگذرنکته دیگر در رابطه با کاربری فرهنگی . توانست برای وسیله نقلیه مطرح گردد، نه مردم زیرگذر میپیشنهاد 

زمان کافی و مناسب ندانستن این فضا،  نداشتناست که طبق مصاحبه صورت گرفته بیش از نیمی از شهروندان به دلیل 

بنابراین تعریف گذر فرهنگی در این مکان منطقی به نظر . امکانات فرهنگی نخواهند داشترا برای بهره بردن از  یفرصت

های قبل  اما مساله بسیار مهم که در بخش .رسد یا حداقل تمهیدات خاصی برای جذب شهروندان باید صورت پذیرد نمی

اساسا این زیرگذر به منظور تسهیل این امر . و نقل است های پیاده به شبکه حمل بحث دسترسی ،د گشتآن تاکیبر 

، ناخوانا، مبهم و با احتمال ، طوالنیغیر مستقیم یبا تبدیل مسیر مستقیم از سطح خیابان به مسیر ولیاحداث گشته، 

 .گردد کمتر میسر مینیل به این هدف  امکان بزه در زیر همکف

 

بطوریکه . شوند دچار سردرگمی میاین زیرگذر  تقریبا بیش از نیمی از افراد به هنگام عبور از :جنبه خوانایی -6-1-2

بسیاری از افراد علت این سردرگمی را ناشی از . واقع گرددتواند برای آنان کمکی موثر  حتی تابلوهای راهنما نیز نمی
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ای وسط زیرگذر نیز باعث پدید آمدن یک  همچنین طراحی فرم دایره. دانند طراحی نامناسب و یکنواخت این تونل می

ای خاص در این فضا وجود ندارد که بتوان از طریق آن مسیرها  نشانه کاربراننظر از . معنی در این فضا شده است رن بیتقا

بهترین راهنمای  ،مکانبخشی  سطح خیابان افزون بر هویتهای قوی در  حال آنکه این نشانه. را از یکدیگر متمایز نمود

 . دنباش می شهروندان برای یافتن مسیر مورد نظر

ها هرج و مرج و  که خود این رنگآن دادند، البته به شرط را مناسب میبیشتر افراد استفاده از رنگ به جای تابلوی راهنما 

جود داشته باشد یعنی بتوان اگر در استفاده از رنگ نوعی تداوم و. سردرگمی بیشتری نسبت به نوشته ها ایجاد نکند

تواند نشانی ماندگارتر در ذهن  ر دنبال کرد، در این صورت رنگ میها را در سطح خیابان و سپس همان را در زیر گذ رنگ

  .باشد

 
 
 

 
 

 
 
 

 ناخوانا بودن و غیرمستقیم -طوالنیبه سبب  یافتن مسیرسردرگمی شهروندان برای  زیرگذرچهارراه ولیعصر،: 4شکل

 [13]و داشتن تابلوهای اطالعاتی متعدد ذر و همچنینزیر گ

 

شهروندان این زیر گذر را در صورت حضور مامورانی که بر محیط نظارت داشته باشند، مکانی  :جنبه امنیت -6-1-3

 رود و اساسا محیطی ناامن تلقی خیزی در آن باال می در غیر این صورت به دلیل ازدحام فضا امکان جرم. دادند امن می

 .هر چند که نوع معماری فضا و احساس بسته بودن نیز سبب تشدید این حس را در شهروندان شده است. گردد می

تواند روشی مقرون به صرفه برای ایجاد یک  گیری از زیرگذر می بهره 1بنابراین با توجه به موارد ذکر شده در جدول 

رد بیان ااین در حالی است که از دیگر مو. ن های سواره حفظ کنددسترسی باشد و امنیت عابران را به هنگام عبور از خیابا

به ابعاد کالبدی و باید تنها نه  دیشیدن درباره ساماندهی یک مکانان. تنها دو مورد تامین گشته است ،شده در جدول فوق

وندان و ابعاد باید نقش بسیار اساسی مکان را در ساخت خاطرات ذهنی شهرآن کارکردی ختم گردد، بلکه اضافه بر 

های اجرا شده باید بصورت یک چرخه  که طرح شایان ذکر استالبته . ساز را نیز مدنظر قرار داد اجتماعی و عوامل تاریخ

های اصالحی برای حل معضالت و  های و برنامه برداری از هر پروژه باید طرح مستمر باشند؛ بدان معنا که پس از بهره

 .  ریزی کشور ما تا کنون چنین امری صورت نگرفته است تاسفانه در نظام برنامهبینی گردد که م مشکالت آن پیش
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 گیری نتیجه -7
شناخت منظر خیابان و مجموعه عناصر کالبدی و نقش عملکردی و معنایی آن از الزامات تبیین اصول و راهکارها در 

در ارتباط با یک فضا و رفتارهای  او و اندیشهدرک صحیح از مخاطب  ،عالوه بر این مسائل. مداخالت این نوع از مکان است

میلی و عدم استقبال عمومی نسبت به یک  ها منجر به بی توجهی به آن اش از دیگر عوامل مهم تاثیرگذار است که بی محیطی

ن پروژه تا ای به مدد ای نقلیه هرچند مشکالت ترافیکی و ،با بررسی پروژه زیرگذر چهارراه ولیعصر روشن گردید. گردد مکان می

آید و این مساله ناشی از فهم غلط مفهوم  ای برای شهروندانی پدید می تازه است، اما به همان نسبت مشکالت حلحدودی قابل 

مفهومی که افزون بر نقش عناصر معماری و کالبدی و توجه به بعد عملکرد، معنا و صد البته  .استو عدم درک کلیت آن مکان 

ریزان این مفاهیم نقش  ر نگاه و رویکرد مدیران و برنامهتوان امیدوار بود که باتغیی می .داند کننده می نن را مهم و تعییمخاطب آ

تواند  بخشی می ها و نوعی انطباق در این زمینه و مطالعه و فهم آن تجارب جهانی چنانکه. ها بیابند ای را در طرح تثبیت شده

 .ریزان، طراحان و مدیران باشد یارای برنامه
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