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 ده چکی
امروزه موضوع احیای بافتهای مرکزی شهرها و توسعه پایدار آن، به صورت یک مساله ای مهم در برنامه 

ریزی شهری درآمده است. در طول دهه های گذشته، اتکای بیش از حدشهرسازی به نیازهای حرکت 

ری و کاهش سواره وغفلت از حفظ وساماندهی فضاهای پیاده که افول ارزشهای اجتماعی، فرهنگی، بص

کیفیت محیط شهری را در این بافت ها به همراه داشت، اما آنچه مغفول مانده وجه اجتماعی توسعه است. 

درپژوهش حاضر،اصول پایداری فضاهای شهری از بعد اجتماعی شامل عدالت، زیباشناسی،راحتی،امنیت 

موردبررسی قرارمی  اسالمی–ورشدکودکان،هویت اجتماعی وسایر مسایل مشابه در شهرهای ایرانی 

گیرد.دراین راستا می توان ازجنبش پیاده مداری دربرابراوضاع نابسامان شهرسازی نام برد.در این زمینه، مقاله 

اسنادی وبااستناد به مطالعات وبررسی های میدانی دررابطه با محور پیاده  –حاضر،با روش تحلیل 

ی زایش وپویش محورهای پیاده به عنوان جنت،باهدف بررسی وشناخت بیشتر خاستگاه مکانی وزمان

بسترکالبدی حیات مدنی وتعامالت اجتماعی شهرها در راستای انتظام بخشی وساماندهی مراکز کهن شهری 

به رشته تحریردرآمده است.یافته های تحقیق،حاکی ازآن است که ساماندهی این محور در بافت مرکزی 

ری شده است؛به گونه ای که که پی ازاجرای آن،مکانهای شهر موجب انطباق آن با سیاستهای پیاده مدا

تجاری وکاربری های مرتبط باآن رونق گرفته است وبا این روند،پیاده راه جنت،نویدبخش چشم انداز 
                                                           

 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی -1

 ارشد طراحی شهری دانشگاه هنرهای اسالمی تبریزمعماری  یکارشناس -2

 مدیر گروه شهرسازی دانشگاه زابلو ارشد برنامه ریزی شهریکارشناسی ی شهرسازی، کارشناس -3



 

 

روشن توسعه فضاهای تجاری وتفریحی بوده، باپذیرش گروههای مختلفی از شهروندان،زمینه ای برای 

 نا بخشیدن به فضای شهری فراهم نموده است.باالبردن کفیت زندگی اجتماعی وغ

 

 .اسالمی،پیاده راه جنت-هویت ایرانی ،یداری اجتماعی، جنبش پیاده مداریپا های کلیدی:واژه

 

 

 طرح مساله-1-1

در مراکزکهن شهری ایران، به رغم وجود شبکه های پیاده گسترده و منحصر به فرد، نظیر راسته ها و 

یم، به دلیل حاکمیت نگرش مدرنیستی به فضاهای شهری وسلطه بی قید وشرط اتومبیل، گذرهای بافت قد

ها وفضاهای ارزشمند بی آنکه جایگاه ماندهی آنها نشده واغلب این شبکه چندان وتوجهی به مقوله احیا وسا

قهور روشنی در میان عملکردهای شهری داشته باشند، در چارچوب طراحی های با بینش محدود وبرونزا،م

ومهجور مانده اند ودرست به همین دلیل )از دست رفتن عملکردها( دوران رو به زوال وسیرقهقرایی خود را 

طی می نمایند. این مراکز به سبب آنکه بر پایه مقیاس های انسانی وباحرکت کند پدیدآمده اند، 

ایفای نقش نموده وتامین جضوراتومبیل وجرکت سریع به عنوان اولین عامل تخریب پیکره منسجم بافت ها 

دسترسی سریع به قیمت قربانی شدن کالبدهای باارزش گذشته آنها انجامیده است. سلطه تدریجی حرکت 

سواره برفضاها ومعابرشهری ایران، برنامه ریزی وطراحی شهری را ازمقیاس ها ونیازهای انسان پیاده دور 

فرهنگی فضاهای شهری کاسته است. تداوم چنین ساخته و درنتیجه، از ارزش ها و جاذبه های اجتماعی و

روندی باعث شده، حیات مدنی فضاهای شهری به دلیل تحمیل مدنیزاسیون از باال، سیطره حاکمیت سیاسی، 

 تقابل تاریخی با سنت وماحصل آن مدرنیته ای ناتمام، کم رنگ وفاقد سرزندگی ونشاط شود.

 استفاده جهت در شهرها تقریبا امروزی شهرهای در موتوری نقلیه وسایل به دهی اولویت افزایش با

 به او نیازهای و شهر سازنده اصلی عضو عنوان به پیاده شهروند و اند شده طراحی اتومبیل از راحت

. است پیاده مخصوص مسیرهای در شهری منظر به توجه مسائل این جمله از. است شده سپرده فراموشی

 به بستگی فرد بر محیط بودن موثر میزان. است آن نتایج و فرد فتارر بر موثر و محسوس محیطی شهری منظر

 می ادراکی شرایط و ادراکی ظرفیت ادراك، برای ناظر آمادگی به وابسته خود که دارد فرد ادراك میزان

 مورد فرایند همین در و شوند می رویت عبوری مسیرهای از خصوص به شهری مناظر و شهرها.باشد

 بصری توالی موضوع. هاست خیابان از شهر ادراك در مهم بسیار عامل حرکت. یرندگ می قرار ارزیابی

. گردد می محیط از بیشتر درك سبب مسیر یک در کردن حرکت. است مسیر یک در حرکت از حاصل

 .باشد موثر محیط پذیری ادراك و خوانایی بر تواند می راهها پیاده شهری منظر ساماندهی بنابراین



 

 

 جنتبرای استفاده کنندگان از خیابان  یک فضای شهری مناسب پیاده ساماندهیهدف  حاضر به مقاله

یک محور تجاری با استفاده کنندگان خاص که عموماً بانوان  جنت. خیابان مشهدمی باشددر منطقه مرکزی 

قدیم، دارای بافت ویژه تاریخی است. بدین  مشهدهستند، می باشد که به جهت قرارگیری در محدوده 

از قدیم باقی است و نیز به جهت ایجاد روابط اجتماعی قوی، مشهد هت خاطره این خیابان در ذهن مردم ج

واجد یک جاذبه غنی در خاطرات جمعی مردم است که متاسفانه به دلیل نگرش کوته بینانه و حفظ منافع 

 آنی و کوتاه مدت، خاطره زدایی از چهره این خیابان در شرف وقوع است.

 
 یت وضرورت تحقیقاهم-1-2

باوجود گذشت چندین دهه از جنبش پیاده مداری در سایر کشورها، طراحی مسیرهای پیاده با عنوان 

مبحثی نو در کشور به شمار می آید ومتاسفانه،  "اسالمی–پیاده سازی محورهای تاریخی با هویت ایرانی "

ته است. این غفلت درعمر کوتاه به جز مطالعات بسیار محدود،اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرف

شهرسازی ایران، نه تنها در عرصه مطالعات نظری، بلکه در برنامه ریزی وطراحی شهری نیز دیده می شود، 

چرا که تاکنون معابر پیاده در روال رایج شهرسازی ایران، نه به عنوان بخشی مستقل از فضای شهری، بلکه 

فته و برنامه ریزی برای اتومبیل همواره بر برنامه ریزی انسان مقدم به منزله تابعی از حرکت سواره به شمارر

بوده است. از این رو، برنامه ریزی وطراحی مسیرهای پیاده، از جمله اقدامات ضروری وبا اهمیتی است که 

می تواند در احیای مراکز شهری موثر واقع شود. در این زمینه، از اقدامات ارزشمندی که طی سالهای اخیر 

ر زمینه احیای مراکز کهن شهری در ایران صورت گرفته، احداث محورهای پیاده در رکز شهر مشهداست د

واز این نظر، مشهد شاید از شهرهایی برتری است که با احداث محورهای متمایز وشاخص پیاده، در زمینه 

 تفکیک حرکت سواره از پیاده گام برداشته است.

 در بخصوص کشورمان در آنها شهری منظر ساماندهی و راهها پیاده سابقه به کوتاه مروری همچنین با

 دستور در اخیر دهه در راهها پیاده و شهری منظر به توجه که یافت دست نکته این به توان می اخیر، سالهای

 که. کند پیدا دست الزم اعتالی حد یه نتوانسته تاکنون ولی گرفته قرار شهری ریزان برنامه و طراحان کار

 کنندگان استفاده با تاریخی و تجاری محور یک جنت خیابان. دانست آن بودن نو در را مسئله این دلیل دشای

 محور این. است تاریخی ویژه بافت دارای قدیم،  مشهد محدوده در قرارگیری جهت به که باشد می خاص

 پایینی سطح در شناسی، اییزیب کیفیات گرفتن نادیده و داران مغازه ومالی اقتصادی حد از بیش دید بدلیل؛

 و شهری فضای های مولفه هماهنگی لحاظ از)ودنیا کشور مختلف نقاط در خود به شبیه مکانهای به نسبت

 تا است آن بر تحقیق این. است شده مواجه اعتنائی با بی جهت این از و گرفته قرار( شهری سرزنده مکان



 

 

 راهنمای خطوط بتواند معضالت، بررسی ضمن جنت راه پیاده محور سازی باززنده و ساماندهی هدف با

 .نماید ترسیم آن برای مناسبی
 

 اهداف تحقیق-1-3

 به پاسخگویی اصلی محور دو اساس بر پژوهشی و مطالعه هر اهداف تعیین و شناسایی روند اصوالً

 طرح در آنچه براساس. است استوار مشکالت و مسائل کاهش یا حل و نظر مورد عرصه در انسانی نیازهای

 بندی دسته زیر موارد در توان می را تحقیق، این اصلی هدف و محتوا شد، بیان تحقیق ضرورت و مسئله

 :نمود

 

بررسی وشناخت محورهای پیاده به عنوان بستر کالبدی حیات مدنی وتعامالت اجتماعی  -1-3-1

 اسالمی؛-شهرسازی ایرانی

ش محورهای پیاده در مراکزشهری جهت احیا بررسی وشناخت خاستگاه مکانی وزمانی وپوی -1-3-2

 وپایداری؛

 بررسی خیابان جنت به عنوان نمونه ای از پیاده راه در بافت مرکزی مشهد. -1-3-3

 پیاده راه جنت.( نوسازی یا بهسازی)ساماندهی برای علمی و صحیح، درست راهکارهای ارائه -1-3-4

 
 پیشینه تحقیق-1-4

برمی گردد. در شهرهای  1491حرکت پیاده وپیاده راهها به اواخر دهه توجه جدی وعملی به ساماندهی 

اروپایی، این انگاره با هادف خارج ساختن محدوده های تاریخی شهرهااز تسلط اتومبیل وبرای حفاظت تز 

(. توجه به این امر، پس از 1380:99بافتهای کهن واحیای اجتماعی مراکز شهری، مطرح واجرایی شد)حبیبی

نی دوم وفرارسیدن زمان بازسازی شهرهای اروپایی شکل مشخص تری پیدانمود. در شهرهای جنگ جها

گرایش بازگشت به مراکز شهری قوت گرفت و خیابانهای پیاده ای با نام ما  1491آمریکایی، در اوایل دهه

(Mall) شان ایجاد شکل گرفتند که بیشتر همسو با مقاصد تجاری در مرکز شهرها بودند و در عین حال، هدف

محیط های مطلوب برای خرید وگردش در شهرها بود. بعد ها به دنبال رویگرانی از حومه نشینی فزاینده، 

عده ای از برنامه ریزان شهری با توجه به مراکز شهرهای اروپایی، دیدگاه خود را نسبت به پتانسیل های 

و گسترش فضاهای پیاده با هدف  بالقوه شهرتغییر دادند وگرایش بازگشت به مراکز شهری قوت گرفت

احیای اقتصادی مراکز خرید وتسهیل خدمات خرده فروشی آغاز گردید،اما در سالهای بعد این گرایش به 

 تدریج، اهداف اجتماعی وسیعتری پیدا کرد.



 

 

 
 سوال ها وفرضیه ها-1-5

 سوال محوری تحقیق حاضر را باتوجه به عنوان آن، می توان به صورت زیرمطرح کرد:

اسالمی می تواند در احیا وپایداری مراکز شهری موثر واقع  –آیا رویکرد پیاده مداری ایرانی -1-5-1

 گردد؟

مراکزشهری)همچون پیاده راه  ساماندهی فرایند در طراحی ایرانی اسالمی های شاخص کدام -1-5-2

 باشد؟ مؤثر تواند می جنت مشهد(

 
 روش تحقیق -1-6

متکی به روش های تاریخی،توصیفی،تحلیل وموردی  "وش ترکیبیر "روش تحقیق در مقاله حاضر

میدانی یا موردی ژرفانگراست. لذا از هر دو متدولوژی اسنادی ومیدانی استفاده شده است. در روش 

نخست، به مطالعه مباحث نظری وادبیات موضوعی تحقیق در این زمینه پرداخته شده و در خالل بحث 

وط به برنامه ریزی وساماندهی محورهای پیاده در مراکز شهری ارائه شده اصول، مبانی وراهبردهای مرب

است. در مرحله بعد، از داده ها واطالعات موجود در رابطه با شناخت محدوده مورد مطالعه از گزارشهای 

 فرهنگی استفاده شده است. -طرح تفصیلی ومطالعات منطقه تاریخی

آوری داده ها به کمک روش های پیمایشی اقذام شده در روش دوم، برای تکمیل اطالعات به جمع 

است.در این زمینه، خیابان جنت به عنوان بستر مطالعات میدانی تحقیق مورد پیمایش قرار گرفته است. در 

نهایت، محدوده مورد مطالعه براساس پارامتر های سه گانه : وضعیت اجتماعی واقتصادی؛وضعیت دسترسی 

اسالمی تجزیه وتحلیل ونتایج الزم  -ایی،با توجه به مبانی شهرسازی ایرانیفض -وترافیک؛وضعیت کالبدی

 استخراج شده است.

 
 محدوده وقلمرو پژوهش-1-7

خیابان جنت مشهددر ناحیه مرکزی شهر و نزدیک به برخی از فضاها و مراکز قدیمی و مهم قرار گرفته 

از شرق به خیابان دانشگاه،از غرب به خیابان است . این خیابان از شمال به بلوار مدرس یا دروازه طالیی،

امام خمینی)ارك سابق(و از جنوب به خیابان دکتر چمران و باغ ملی منتهی می شود.خیابان جنت به دلیل 

موقعیت استقرارابعاد کالبدی و مرکزیت تجاری از دیرباز به یک پاتوق محلی برای خرید،گشت و گذار و در 

ه بود.تا پیش از پیاده سازی این محور در سالهای اخیر،تداخل حرکت سواره عین حال پر ازدحام تبدیل شد

و پیاده به حدی بود که حرکت در آن مختل می شد.اما با انتقال حرکت سواره به خیابانهای اطراف و ایجاد 



 

 

یت برخی تسهیالت وتجهیزات ساده پیاده ،اینک این خیابان به عنوان یک مسیر پیاده پرتحرك و پرجاذبه هو

تازه و جدیدی پیدا کرده است.خیابان پیاده به نقاط پیرامونی آن،از مکان یابی نسبتا مناسبی برخوردار 

است.وجود مراکز مهمی چون خیابان ارك ،که از قدیم مرکز اداری و تجاری مشهد به شمار می رفته،هم 

ده جنت،خصلتی خدماتی و چنین وجود خیابان قدیمی دانشگاه و قرار گرفتن باغ ملی در کنار مسیر پیا

فرهنگی به آن بخشیده است. وجود فعالیت ها و کاربریهای همخوان در این خیابان مثل فروشگاههای 

پوشاك و لوازم تزئینی ،و خدمات پذیرایی،فضایی سرزنده و شاداب در آن پدید آورده که میل به حضور و 

 می کند. تقویت  حرکت را در میان عابران پیاده

 

برنامه ریزی وطراحی "در بررسی دیدگاه ها و مبانی نظری مربوط به پیاده مداری، نخستین اثر،کتاب

انتشار کتاب  1495(. در سال Fruinو1491در ایاالت متحده منتشر گردید) 1491است که در سال  "پیاده

زی فضاهای شهری نقش موثری در گسترش واشاعه مباحث مربوط به بهسا "فضاهای شهری برای پیاده"

توسط  "فقط برای پیاده ها"(. دوسال بعد هم کتابی با عنوان Pushkarev & Zuponو1495ایفا نمود)

در  "مناطق بی ترافیک"برامبیال و النگو تالیف گردید که در آن، مبانی برنامه ریزی وطراحی ومدیریت 

(. اپلیارد در کتاب Barmbila & Angoو1499نواحی مرکزی شهرها، مورد بحث وبررسی قرار گرفت)

برخالف مدرنیست ها تاکید می کند که، خیابان ها باید در کنارعملکرد  "خیابان های قابل زندگی"

(. یان گل نیز در آثار خود Appleyardو1491شهری،عملکرد فرهنگی،اجتماعی،تفریحی و.. را داشته باشند)

مناسب فضاهای عمومی، به ویژه در اسکاندیناوی می پردازد به بحث در زمینه پیاده راه ها ونحوه طراحی 

وتاکید می کند به کمک بهبود کیفیت فضاهای همگانی، باید جای خالی این فعالیت ها را با فعالیت های 

(. سیمپسوم در Gehlو1499گزینشی واجتماعی پر کرد تا همچنان زندگی در فضاهای شهرجاری بماند)

از رویکرد پیاده مداری به مثابه راهبردی در توسعه  "ر وحمل ونقل عمومیبرنامه ریزی مرکز شه"کتاب

عابر پیاده "(. هاس کالو نیز در اثر خود Simpsonو1499تجاری مراکز شهرهای قدیمی یاد می کند)

رویکردهای متفاوت جداسازی ترافیک وسایط نقلیه را از پیاده، در بریتانیا وآلمان تجزیه  "وترافیک شهری

ه می کند ومعتقد است که برای جذب مردم به مراکزشهری، فراهم سازی محیط پیاده روایمن، ومقایس

 (.Hassklauو1441خوشایند ومطلوب ضروری است)

در دودهه اخیر نیز ادبیات مربوط به برنامه ریزی و طراحی پیاده،بسیار متنوع وگسترده شده است؛ بویژه 

به عنوان یک فضای زندگی شهری، خود به صورت یک وچگونگی احیای آن  "خیابان"آثار مربوط به

موضوع مستقل از دانش برنامه ریزی وطراحی شهری درآمده است. در حال حاضر هم شهرسازی سنتی 



 

 

معروف شده، بسیاری از عناصر کالبدی شهر پایدار را معرفی  "شهرسازی جدید"جدید که امروزه به نام 

پیاده، ترکیب واختالط کاربری ها وتاکید برعملکردهای اجتماعی به  کرده که مهمترین اجزای آن تاکید برعابر

 (.1372:242عنوان عامل وحدت بخش بناها وفضاهای عمومی است) بحرینی 

 
 مفهوم پایداری-2-1

طراحی پایدار،نوعی از طراحی است که قصد دارد به نیازهای امروز بدون آسیب به منابع نسل های 

پایدار باید به پایداری اجتماعی واقتصادی به اندازه مصرف انرژی وتاثیر محیطی آینده پاسخ دهد. در طراحی 

 (. 103:1380ساختمان ها و شهرها اهمیت داده شود)لنگ 

پایداری اجتماعی در فضاهای شهری،وضعیتی است که ساکنان از زندگی در فضای شهری خود 

. در این وضعیت، مجموعه شرایط زندگی به رضایت داشته باشند و از تعامل با سایر شهروندان لذت برند

نحوی است که با گذشت زمان تعامالت اجتماعی بیشتر می شودواکثزیت شهروندان نسبت به فضای شهری 

خویش تعلق خاطر ودلبستگی می یابند. بنابراین ناخودآگاه حافظ سالمت وپایداری آن بوده، در نگه داری 

واهند داشت. در این صورت عمر مفید فضاهای شهری وبهبود وضعیت موجود مشارکت وهماهنگی خ

پایدار نسبت به سایر فضاها بیشتر می شود. همچنین ارزش ریالی این فضاها نیز در شرایط برابر بیشتر از 

 سایر فضاها است. پایداری اجتماعی، بهره وری فضاهای شهری را به حداکثر می رساند.

 
 محیط شهری نقش محورهای پیاده در ارتقای کیفیت-2-2

اگر بپذیریم که بخش مهمی از برخوردهای اجتماعی وفرهنگی در فضاهای شهری اتفاق می افتد، در آن 

صورت نقش فضاهای پیاده در تقویت بنیان های اجتماعی وفرهنگی شهر غیرقابل انکار می نماید. حرکت 

است. پیاده روی، هنوز هم پیاده طبیعی ترین،قدیمی ترین وضروری ترین شکل جابجایی انسان در محیط 

مهمترین امکان برای مشاهده مکانها وفعالیتها واحساس شور وتحرك طندگی وکشف ارزشها وجاذبه های 

نهفته در محیط شهری به شمار می آید. پیاده روی بیشترین نزدیکی را به محیط دارد و بنابراین، اجازه می 

. این پدیده از نظر ادراك هویت فضایی، احساس تعلق دهد فرآیند تفسیر و به خاطرآوردن، منسجم تر باشد

 به محیط و دریافت زیبایی از اهمیت اساسی برخوردار است.

در این میان، پیاده راه ها معابری با باالترین حد نقش اجتماعی هستند که می توانند شور وسرزندگی را 

تشویق کنند ودر نتیجه، پایداری مراکز  به مناطق مرکزی شهرها آورده، مردم را به حضور داوطلبانه در شهر

شهری را تضمین کنند. این فضاها، خیابان های محصوری هستند که ترافیک سواره درآنها حذف شده 

وتسلط کامل با عابر پیاده است و از وسایط نقلیه موتوری تنها به منظور سرویس دهی به زندگی جاری در 



 

 

ل انسان پیاده برای توقف، مکث، تغییر جهت وتماس مستقیم با معبر استفاده می شود. بنابراین، آزادی عم

ارزشمندی فضایی از جایگاه –دیگران بسیار زیاد است.  این فضاها هم از نظر ارتباطی وهم به لحاظ کالبدی 

در ارتقا و بهبود کیفیت محیطی در مراکز شهری برخوردارند. این فضاها با توجه به ماهیتشان از نظر ادراك 

هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت زیبایی از اهمیت اساسی برخوردارند و با جذب طیف 

د مستقیم شهروندان را با وجود وسیعی از گروه های اجتماعی به سوی خود، حس همگرایی، تعامل و برخور

 (1399:295بینش ها، احساس ها، خواسته ها و گرایش های مختلف تقویت می نمایند)محمدزاده و 

(، تاکید می کند که بهبود کیفیت فضاهای عمومی شهرها بر فعالیت های روزمره و 1499یان گل)

ای دیگر می توان در معابر ویژه پیاده ها یا اجتماعی شهروندان تاثیر می گذارد و این تاثیر را بهتر از هر ج

(. به تعبیر جین جیکوبز شهر را می توان با Gehlو 1499:9مکانهای بسته بر ترافیک موتوری مشاهده کرد)

خیابان هایش شناخت. پس ارتقای سیمای خیابان به وسیله افزایش حضور پیاده به بهبود سیمای شهر 

ر خیابان ها جذاب باشند، به تمام شهر نیز حس جذابیت را خواهن وتصویر طهنی اقراد کمک می کند. اگ

دمید. از دید او پیاد ه راهها باید سرزنده باشند تا بتوانند ساکنان بیشتری را به خود جلب 

(. امروزه در بسیاری از شهرهای دنیا از پیاده راههای شهری در برگزاری نمایشگاه Jacobsو1491:29کنن)

، فستیوال ها، آگهی های تبلغاتی و همچنین در بروشورهای توریستی و تبلیغاتی به وفور ها، وقایع اجتماعی

(. از این جهت، پیاده راه ها هم به دلیل حفاظت بناها و Brambila & Longو1499:29استفاده می شود)

در امر مناطق با ارزش تاریخی و هم به دلیل تقویت سیمای شهر و هم از جهت تبدیل به یک عنصر هویتی 

هویت بخشی به شهر نقش مهمی ایفا می کند. بنابراین، احداث پیاد ه راه ها ازجمله راه هایی است که می 

تواند در تجدید حیات مدنی مراکز شهری موثر باشد.به همین دلیل، پیاده راه ها راه حلی علمی وعملی برای 

یب موقعیت های اقتصادی و فیزیکی، بسیاری از مشکالت حاد مراکز شهری هستند که می توانند با تخر

 افت کیفیت زندگی، آلودگی، تراکم و کوچ طبقه متوسط از مرکز شهر مبارزه کنند.

 
 اصول ومبانی برنامه ریزی محورهای پیاده-2-3

 

زمینه ها ومحورها -1جدول شماره  

 محورها زمینه ها

کت شهری، آمار کمی و کیفی حر نظام کاربری زمین، نظام حمل ونقل، نظام تاسیسات مطالعات کالبدی

ت پیاده، وضع ایمنی راه ها، سیما ومنظر، مبلمان شهری، سرویس های بهداشتی، وضع حرک

 ناتوانان و ...

 جزییات اجرایی، شبکه تاسیسات، آبهای سطحی، فضای سبز حاشیه ای و... مطالعات راه وشبکه



 

 

مطالعات اجتماعی 

 فرهنگی

ات پیاد ه روی، شاخص های پیاده روی، حقوق و مقرراشتغال و سفرهای شهری، فرهنگ 

 پیاده راه ها و...

مطالعالت زیست 

 محیطی

 اثرات اقلیمی، آلودگی زیست محیطی، نقش پوشش گیاهی و...

(9،ص1394ماخذ:)مهدی زاده،  

 

راهبردها وعملکردها -2جدول شماره  

 عملکرد راهبرد ها

یکبهبود مدیریت تراف ز شهری، تشویق استفاده ازوسایط حمل ونقل عمومی، تحرك رفت وآمد در مراک 

 دگرگونی در الگوی رفت وآمد و...

دی بهبود سیمای کالب

 شهر

ما و ساماندهی پیاده راه ها یا فضاهای پیاده یکی از ابزارهای موثر برای بهسازی سی

 منظرشهری.

بهسازی زیست 

 شهری

تراکم  فضای سبز وباز، کاهشکاهش منابع آلودگی هوا و صدا، افزایش ایمنی، توسعه 

 و ازدحام و آرام سازی و ...

بهبود وضع خرید 

 وخدمات

د.ساماندهی پیاده راه ها یکی از عوامل موثر در رونق مراکز خرده فروشی سنی و جدی  

تقویت اجتماعی و 

 فرهنگی

ا بخشیدن به گسترش پیاده راه ها زمینه ای برای باال بردن کیفیت زندگی اجتماعی و غن

 فضاهای شهری.

(19،ص1394ماخذ:)مهدی زاده،  

 

اداری، یادمان ها ونمادهای  –مرکز شهر دربرگیرنده مهمترین عناصرشهری، شامل، بازار، مراکز سیاسی 

تاریخی وعناصر فرهنگی است. بافت قدیم شهر نیز در این محدوده قرار دارد. این بافت، عمدتا خود 

یخته و خود سازمان یافته بوده، دارای ساختارهای همپیوند واندامواره)ارگانیک(است. مشخصه عمده ی انگ

آن، عالوه بر سکنی گزینی بخش در خور توجهی از مردم، مرکزیت مذهبی، تاریخی، اداری ونظایر آن در 

نگر نقش سطح شهر است. وجود مجموعه حرم مطهر رضوی استخوان بندی شهر را تشکیل داده، بیا

 واهمیت این محدوده در انعکاس هویت وتاریخ شهر است.

 
 عناصرشاخص ونمادین -3-1



 

 

در میان بیشتر فرهنگهای پیشرفته ، » کوین لینچ در کتاب سیمای شهر درباره شهر مشهد می گوید 

نامها ، ممکن است کل یک شهر ، مقدس باشد. مانند مشهد در ایران ، یا لهاسا در تبت . این شهر مملو از 

 .«خاطرات ، عناصر شاخص و مکانهای مقدس است 

بافت تاریخی شهر از تعدد باالی عناصر شاخص و نمادین بهره مند است. این عناصر و فضاها سبب 

هویت بخشی ، جهت یابی ، شفافیت و رابطه این بخش گردیده اند ، به طوریکه ساختار ذهنی مردمان و 

ی بافت برهم منطبق است و این مساله خود انسجام بیشتری به ساخت ساختار فرهنگی با ارزشهای کالبد

فضایی بخش قدیمی شهر می بخشد . نقطه مقابل این موضوع ، نواحی جدید شهر است که از تعداد این 

گونه عناصر و فضاهای نمادین و با ارزش ، با گسترش شهر به کاسته می شود. از این رو ساختار اصلی 

دچار گسستگی ، عدم رابطه فضایی مناسب ، بی هویتی ، عدم جهت یابی و ... شده  محدوده توسعه جدید

 است . 

 
 خیابان جنت؛ پیاده راهی در بافت مرکزی مشهد-3-2

شهر؛در درون بافت مرکزی قرارگرفته، ازنظرفضایی  9خیابان جنت از لحاظ منطقه بندی شهر، در منطقه 

 یک سیستم تجاری را تشکیل می دهد.

 
 ()ماخذ:نگارندهبافت مرکزی مشهد ومحله هایموقعیت پیاده راه جنت  -1شماره  ویرتص

این محور در بافت میانی شهر واقع شده است و از اطراف به محورها و نقاط مهم شهر مشهد متصل می 

اداری است، محدود  - شود. محور مذکور که شرقی غربی است، از شمال به بلوار مدرس که مسیری تجاری

شود و از طریق کوچه های شمالی و جنوبی متقاطع با این دو، به این بلوار اتصال می یابد. اکنون این می 

 کوچه ها نیز به روی اتومبیل بسته شده اند و در واقع نقش ورودی هایی برای این محور پیاده ایفا می کنند. 

سترسی فرعی، نقش محور این محور از جنوب محدود به یک دسترسی فرعی موازی با آن است. این د

سواره مورد نیاز برای تخلیه بار و پارکینگ حاشیه ای را برعهده دارد و فاصله اش تا محور جنت فقط در 

حد یک ردیف پاساژ است. در سمت شرق این محور، ورودی اصلی آن تعبیه شده است، که اتصال بین این 

ود می آورد. این محور از دیرباز به واسطه تاریخی شهر )خیابان ارگ( را بوج -محور و محور فرهنگی 

وجود باغ ملی در حاشیه آن، همچنین سینما و هتل و چند کافه معروف همواره مورد توجه شهروندان بوده 



 

 

است. نهایتاً حد غربی محور جنت، به محور سعدی و دانشگاه منتهی می شود که محورهای تجاری و 

وانی را در ساعت های مختلف شبانه روز به خود جذب می دانشگاهی شهر هستند و همواره جمعیت فرا

 (.1391کنند )ابراهیمی، 

عرض کم و تراکم مراکز تجاری عمده شهر این خیابان را به محلی برای تفریح و گذران اوقات فراغت 

را به  شهروندان تبدیل کرده بود. به ویژه پاساژهایی که در این محور قرار دارند، تراکم زیاد بازدیدکنندگان

همراه داشت. تا پیش از پیاده سازی این محور تداخل حرکت پیاده و سواره به حدی بود که حرکت در آن 

مختل می شد و از آن جا که به موازات خیابان جنت دسترسی سواره مناسب وجود دارد، حذف حرکت 

همین دلیل براحتی نقش سواره هیچگونه تأثیری در حرکت ترافیک پیرامون این معبر ایجاد نمی کرد و به 

 یک محور حرکت ویژه پیاده را پذیرفت.

     
 )ماخذ:نگارنده(شهروندان حضور برای ای عرصهجنت  راه پیاده - 2 شماره تصویر

 ارزیابی عملکرد محور پیاده جنت-3-3

نوان محورپیاده جنت با وام گیری از نام ها، نشانه ها و اتفاقات جمعی گذشته، در اذهان عمومی به ع

فضای شهری و حامل بار تجاری واجتماعی شهر عمل می کند. این محور، مسیری است انسانی، پویا وزنده، 

که سبب رونق حیات اجتماعی می گردد، هویت بخش وخاطره سازاست و خود به عنوان یکی از عرصه 

 . "معبر"و هم  "مقصد"های جمعی، صحنه نمایش شهر است.به عبارتی هم 

های تجاری، تفریحی، مذهبی، آموزشی ونظایر آن در دوسوی خیابان، موجب شکل حضور کاربری 

 گیری فضاهای چندمنظوره و درعین حال جذاب گردیده است. 

براساس پژوهشی که در رابطه با عملکرد محورهای تجاری شهرمشهد به عمل آمده، رضایتمندی 

کالبدی بررسی ونتایج زیر -دسترسی و فضاییاقتصادی، -شهروندان از محور پیاده جنت از سه بعد اجتماعی

 حاصل شده است:

از لحاظ وضعیت اجتماعی واقتصادی مراجعان به محورپیاده جنت، اکثر مرااجعان مورد پژوهش 

بیشترین تاکید را دروهله اول، به وجود وسایل وکاالهای جدید و متنوع و در مرحله بعد، به جذابیت محل 

 ت، داشته اند.به لحاظ رعایت بهداشت ونظاف

در خصوص وضعیت دسترسی و ترافیک هم، اکثر مراجعان در پاسخ به پزینه های مورد نظر، سهولت 

 رفت وآمد عابران پیاده در محل را بیش از سایر گزینه ها مد نظر داشته اند.



 

 

 فضایی می توان به ویژگی های زیر اشاره نمود: -ازنظر وضعیت کالبدی

  هریمبلمان ش مناسبمکان یابی. 

 تناسب در ارتفاع ابنیه موجود. 

 در شکل، اندازه، مصالح و رنگ تابلوهای تبلیغاتی مغازه ها هماهنگی. 

  همخوانی مصالح به کار رفته در نمای ابنیه همجوار و همخوانی آنها با زمینه موجود منطقه و

 .شهرمشهد

 
)ماخذ:نگارنده(دهکنج های با ارزش محدو –بدنه ها  –جزئیات وتزئینات  -3شکل شماره   

محور پیاده جنت با قرارگرفتن در بافت تاریخی و امکان برخورداری از محورهای مناسب سرویس 

دهنده به نقاط پیرامونی آن، از مکان یابی نسبتاً مناسبی برخوردار است. وجود مراکز مهمی چون خیابان ارگ 

همچنین وجود خیابان قدیمی دانشگاه که که از قدیم مرکز تجاری و اداری مشهد به شمار می رفته است، 

قدمتی پنجاه ساله دارد، و قرارگرفتن باغ ملی در کنار مسیر پیاده جنت، نشان از این دارد که این معبر در 

 (.1399احاطه مرکز تجاری، اداری و فرهنگی مشهد قرار گرفته است )منتظرالحجه، محمود، 

 

 

ای است برای پراکنش وپخشایش مجدد انسان وفعالیت در فضا وتالش پرداختن به مرکز شهر، زمینه 

درجهت احیای آن. در این زمینه، رویکرد پیاده مداری وساماندهی فضاهای پیاده؛ درایران به دنبال ضربه های 

واردشده به بافت کهن شهرها، رنگ باختن حیات اجتماعی، شکست تفکر تجددطلبانه وطرح هایی که درپی 

اسالمی مورد –ر ماشینی اجرایی شد، لزرم رجعت به اصول ومعیارهای طراحی شهری ایرانی الگوی شه

به عنوان یک محور متمایز  1391توجه قرارگرفت و به دنبال آن، ساماندهی خیابان جنت در اوایل دهه

قرار وشاخص پیاده وبا هدف احیا وپردازش معماری سنی ونماهای باارزش آن در دستور کار مدیران شهری 

گرفت. گرچه شکل گیری وتوسعه این خیابان، اساس به موقعیت وقابلیت مرکز شهربرمی گردد، با این حال، 



 

 

اسقرار این محور در بافت میانی شهر،نه تنها موجب انطباق آن با سیاست های پیاده مداری شده، بلکه 

از اسقرارو ساماندهی این توانسته است حیات اجتماعی را درون بافت جاری سازد، به گونه ای که پس 

محور، مکان های تجاری وکاربری های مرتبط باآن رونق گرفته وبا توجه به اقبال عمومی واستقبال 

شهروندان، به ویژه گروه های اجتماعی با درآمد متوسط و به باال، جنت و نواحی اطراف  آن بدون 

شتن تنوع فضاها وکاالها وخدمات جدید، محدودیت جدی بطور روز افزون رونق یافته است و امروزه با دا

دسترسی راحت و نیز انعطاف پذیری جزء فضاهای شهری مهم وسرزنده در فضای آزاد شهر محسوب می 

گردد. به همین جهت، توانسته است روز به روز بر تحرك جغرافیایی واقتصادی خود افزوده، طیف وسیعی 

عی است که با این روند، پیاده راه جنت نوید بخش چشم از گروه های اجتماعی را به خود جلب نماید. طبی

انداز روشن وتوسعه فضاهای تجاری وتفریحی بوده، توانسته است با پذیرش گروه های مختلفی از 

شهروندان، زمینه مساعدی برای باال بردن کیفیت زندگی اجتماعی وغنابخشیدن به فضای شهری را در بافت 

 میانی فراهم نماید.

 

به طورکلی، هرچند برنامه ریزی وعملکرد محور پیاده جنت، بیانگر وجود کاستی ها ونقایصی است، اما 

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که هر اقدام شهرسازی متضمن تبعات کامال مثبت و بارزش نیست، 

ت آن در بافت کهن شهرهای تاریخی بلکه مساله مهم تعیین اولویت ها وبرآیند حرکتی است که ضرور

احساس می شود. ازسوی دیگر، اگرچه گسترش  حرکت سواره وغلبه الگوی شهر ماشینی، ضرورت پیاده 

مداری ایرانی اسالمی را درشهرهای ایران پررنگ می نماید، اما واقعیت این است که کارایی یک محور پیاده، 

ابتی تبعیت  نمی کنند ونباید به منزله الگوی اجرایی برای تابع شرایط متفاوتی است که از انگاره های ث

 شهرهای دیگر تلقی شود.

تجارب موفق نشان داده است که برنامه ریزی و طراحی فضاهای پیاده زمانی موفق خواهد بود که 

ته عالوه بر عوامل کالبدی، شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و حتی الگوی روانی ورفتاری مردم در نظر گرف

شود. بنابراین، در برنامه ریزی و ساماندهی پیاده، الزم است روابط متقابل نظام حرکت پیاده با دیگر عرصه 

های حیات شناسایی و تحلیل گردد. از این رو، به منظوره بهره گیری مناسب از این رویکرد در مراکز کهن 

است و برای ساماندهی آن باید با  شهری، شناخت اهمیت، جایگاه و عملکرد فضاهای پیاده الزم وضروری

نگارشی جامع از اصولی، همچون کوتاه نمودن و محلی کردن سفرها، ایجاد پوشش کامل و متنوع از شبکه 

معابر پیاده در شهر، رعایت تداوم در مسیرها، ایمنی وآسایش مسیرها، بدنه سازی و ایجاد چشم اندازهای 



 

 

اسالمی، کمک  -زمینه های تقویت اجتماعی حول محور ایرانی مطلوب، تامین تجهیزات الزم و فراهم کردن

 گرفته شود.

 
منظر ایرانی اسالمی مطلوب درپیاده راهارائه شاخص های کیفی  -3جدول شماره  

منظرایرانی عناصر

  پیاده راه اسالمی

شاخص های   مطلوب درپیاده راهایرانی اسالمی شاخص های کیفی منظر 

کمی منظر مطلوب 

 هدرپیاده را
 وحدت تنوع حس مکان

افزایش حضور  معبر

 مردم

احترام به نیاز های 

انسانی با توجه به 

 رویکردایرانی اسالمی

تعریف مکان ها با 

 فضای سبز

تنوع فعالیت ها 

جهت حضور 

 طوالنی تر مردم

ایجاد تیپولوژی 

 متنوع درد در حرکت

 انعطاف پذیری

در نظر گرفتن  

فضاهای بومی 

ه مناسب و با انداز

 برای پیاده

در نظر گرفتن 

زاویه دید در تقسیم 

فضایی توسط کف 

سازی باالگوهای 

 ایرانی اسالمی

طراحی نشانه هایی  نشانه های بومی

 بومی برای جهت یابی

ایجاد تنوع با 

فرمی واضح ومتضاد 

با زمینه وغالب 

 ومسلط بر محل

رعایت تسلسل 

 در نشانه ها 

ترکیب عوامل 

صدا وبو در تقویت 

 نهنشا

به آسانی در 

معرض دید بودن از 

نظر تعداد واندازه و 

 دور ونزدیک

 

مبدا 

ومقصدمراکز شهرهای 

 ایرانی اسالمی

وجود نشانه هایی 

در مبدا و مقصد برای 

 تعریف محورمرکزی

 

افزایش 

مخاطبان با افزایش 

تنوع در نقاط مبدا و 

 مقصد

ترکیب نقاط 

مبدا و مقصد توسط 

مفصل های فیزیکی 

 وبصری

فزایش نقاط ا

تمرکز در طول محور 

به عنوان نقاط مبدا 

 ومقصد

بدنه با رویکرد 

 ایرانی اسالمی

ایجاد محصوریت 

 فضایی

افزایش هویت 

زمینه بدنه با استفاده از 

 ریتم در پرسپکتیوها

افزایش حس مکان 

 با هدفمند کردن بازشوها

ایجاد پیش 

آمدگی وعقب 

 رفتگی در بدنه

استفاده از 

کیفیت رنگ، نور، 

 سایه و الگو

ایجاد تنوع در 

رعایت تعدل و 

توازن وتناسبات در 

فرم ونمای ساختمان 

 ها

رعایت اتنظام 

فضایی برای ایجاد 

 حس محصوریت

 رعایت تناسبات

 بدنه

تقویت 

محصوریت فضایی 

توسط ارتفاع 

ساختمان ها، فواصل 

 بین جداره ها و..



 

 

ایجاد راهنمای 

فضایی باوجود کاربری 

ها وفعالیت هایی در 

 د مسیر پیادهامتدا

افزایش وحدت  سیمای مسیر پیاده

 منظر مسیر پیاده با 

تکرار مناسب 

اجزاء و عناصر در 

 سطح مسیر

مبلمان متناسب 

 با فضا

رعایت تعادل در 

طراحی به شیوه قدیمی 

 در مراکز

حفظ هویت مکانی 

با طراحی مناسب مبلمان 

 شهری

عدم یک شکل 

کردن مبلمان در 

جه جهت ایجاد و

 تمایز بین مسیرها

استفاده از تنوع 

 رنگ

پیوستگی کامل 

بین محیط ومنظر 

 مسیر با مبلمان آن

رعایت وحدت 

 در مقیاس روشنایی

 رعایت تناسبات

ایجاد آگاهی 

بصری ومرز فیزیکی 

 با نصب نرده ها
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