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چکیده

شهرها و فضاهای شهری گذشتهِ ما ،از استقالل ،شخصیت و هویت ویژه خود برخوردار بوده اند .تداری شهرنیدی ن نیدا
ده .ه آ است که شهرها از دیرباز براساس حرکت پیاده ب ا ش.ه ان .ادراک هویدت فضداین ،احسداس ت بد بده م دی و
دریافت کیفیت های م یطن از طری راه رفتن و مکث در خیابا هدا ادراک و م قد مدن شدود یکدن از ندواه

د.ه

شهرسازی م اصر جها سرسپردگن بیش از ح .به نیازهای حرکت سواره و غفبت از حفد و سدامان.هن فضداهای پیداده و
حرکت پیاده است بطوریکه به دنبال انقالب ص تن و سبطه اتومبیل در شهرها موضوع ابرپیاده به فراموشدن سدپرده شد.
پیاده راه ها ،م ل حضور ه ه شهرون.ا و میارکت آنا در زن.گن ج ن شا من باش .این فضاها در مقیاس ه ه شهر
ل کرده و پذیرای گروه های مختبفن از شهرون.ا منباش .در این مقاله ،تاثیر م ور پیداده خیابدا حافهیده شدیراز بدر
هویت بخین شهر ،مورد مطال ه هرار من گیرد پژوهش حاضر از نوع توصیفن -ت بیبن بوده و بر اساس مطال ات کتابخانده
ای در مورد م ور پ یاده و هویت بخین شهر و روش های کیفن ،ی ن میاه.ه و گفتگو و مصداحبه بدا شداغبین و دابرین
خیابا حافهیه شیراز به انجام رسی.ه است
کلمات کلیدی :محور پیاده ،هویت شهری ،خیابان حافظیه ،شیراز

 .1مقدمه
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م ابر پیاده یا پیاده راه ها ،م ابری با باالترین ح .نقش اجت ا ن هست  .که تسب کامل با ابر پیاده بوده و ت ها از وسایل نقبیده
موتوری به م هور سرویس دهن به زن.گن جاری در م بر استفاده من شود این م ابر من توان  .به صورت کوچه ،بازار ،بازارچه،
مسیری در می.ا  ،پارک یا فضای یك مجت ع شکل بگیرن .پیاده راه ها با از میا برد ترافیك بدوری سدواره در بخیدن از
شهر ایجاد من شون ،.و به دالیل م ارانه ،تاریخن یا تجاری شکل من گیرن ..پیاده راه هدا ،م دل حضدور ه ده شدهرون.ا و
میارکت آنا در زن.گن ج ن شا من باش .این فضاها در مقیاس ه ه شهر ل کدرده و پدذیرای گدروه هدای مختبفدن از
شهرون.ا من باش .پیاده راه ها الوه بر نقش ارتباطن و دسترسن ،مکانن امن و راحت برای ت اس اجت ا ن ،گردش و ت اشا
و  ...فراهم من آورد در پیاده راه ها ،آزادی ل انسا پیاده برای توهف ،مکث ،تغییر جهت و ت اس مستقیم با دیگرا بسیار
زیاد است ] .[1حرکت پیاده طبی ن ترین ،ه.ی ن ترین و ضروری ترین شکل جابجاین انسا در م ی اسدت پیداده روی دارای
اه یت اساسن در ادراک هویت فضاین ،احساس ت ب به م ی و دریافت کیفیت های م یطن است ] .[2امروزه فضاهای پیداده
یکن از مه ترین فضاهای شهری و رصه های ومن در شهرها هست  ،.بطوری که جاکوبز 1پیاده روهدا را بده دوا فضدای
ومن و اصبن شهر و نیز حیاتن ترین صر آ برمن ش ارد] [3چهره شهر بییتر از طری ه.م زد در فضای شهری احساس
من شود ،اح.اث پیاده راه از ج به راه هاین است که من توان .در تج.ی .حیات م.نن شهر مؤثر باش .زمانن که مقیاس شهر بدرای
سواره ساخته من شود پیاده در فضای شهر احساس گم گیتگن ،نا ام ن و بن هویتن من ک  .[4].ادراک م ی بسدته بده شدیوه
جابجاین انسا تغییر من ک  ،.پیاده روی بییترین نزدیکن را به م ی وارد و اجازه من دهد .فرآی د .تفسدیر و بده خداطر آورد
م سجم تر باش .[3] .ه گامن که من بی یم یك شهر ه.ی ن با موفقیت کار من ک  ،.بای .ب.انیم که پیت بن نه ن ظداهری آ ،
نهم باشکوهن به م هور ایجاد ام یت در خیابا ها و آزادی در شهر حاکم است جوهره چ ین نهم پیچی.ه ای ،پیچید.گن کداربرد
پیاده رو ها با سبسبه ای از چیم ان.ازهاست که ه واره وجود دارن .اگرچده امدروز میدزا سدفرهای پیداده در جوامدع مختبدف و
برحسب توس ه یافتگن هر یك از آنها متفاوت است ،اما این حقیقت که پیاده روی برترین شکل ایجاد ت امدل انسدا بدا م دی
شهری است مورد پذیرش ه گا است طب آمار ارائه ش.ه ،در شهرهای بزرگ ایرا ح.ود  05درص .و در شدهرهای متوسد و
کوچك ح.ود  50درص .سفرها پیاده انجام من شود] [0بر ه ین اساس امروزه ،ضرورت رویکرد مج.د به حرکت پیاده به دوا
سالم ترین ،اهتصادی ترین و پویاترین روش جابجاین و ح ل و نقل شهری مورد توجه ج.ی کارش اسا و م.یرا امدور شدهری
هرار گرفته ،آنچ ا که بس یاری از مسئوال شهرها ابرم.اری را سدرلوحه برنامده هدای کداری خدود هدرار داده و ه دایش هدا و
گرده این های گوناگونن در سطح جها به م هور تبیین اه یت این موضدوع و تبدادل نهدر در ایدن زمی ده برگدزار مدن شدود
اطال ات موجود در زمی ه پیاده روها ان.ک است و جام ه شهری امروزی نیازم  .مطال ات و پژوهش هاین است که سبك زند.گن
پیاده در شهر را مورد ت بیل و بررسن موشکافانه و جامع هرار ده .در این مقاله ،تاثیر م ور پیاده خیابا حافهیه شیراز بر هویدت
بخین شهر مورد مطال ه هرار من گیرد
 .2پیشینه تحقیق و بحث
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2-1م .وده پیاده
م .وده های پیاده هس تن از فضاهای شهری هست  .که به دالیل ویژه .تأ به دلیل دارا بود برخن ظرفیت های خاص ،در
ت ام یا بخین از سا ات شبانه روز کامأل بر روی حرکت سواره بسته ش.ه و به طور کامل به حرکت ابرا پیاده اختصاص من
یاب [6].امروزه پیاده راه هاو هب روهای پیاده نه ت ها جز مه ترین فضاهای ومن شهری م سوب من شون ،.ببکه اساسأ به
م هور ت.اوم حیات شهری ضروری من باش  ..به ه ین دلیل م .وده ها و مسیرهای پیاده به وا اصری خاطره انگیز و
هویت بخش در شهرهای امروزی ش اخته من شون ،.چ انچه برامیال من گوی ".هبأل شهرها هویت شهری خود را در ب اهای بب ،.
گ ب.ها و تك ب اها من یافت  ،.اما امروزه آ ها خود را به واسطه خیابا های پیاده شا من ش اسان [5].
م ابر پیاده من توان  .به صورت کوچه ،بازار ،بازارچه ،مسیری در می.ا  ،پارک یا فضای یك مجت ع شکل بگیرن .پیاده راه ها با از
میا برد ترافیك بوری سواره در بخین از شهر ایجاد من شون ،.پیاده راه ها با از میا برد ترافیك بوری سواره در بخین
از شهر ایجاد من شون ،.و به دالیل م ارانه ،تاریخن یا تجاری شکل من گیرن.پیاده راه ها ،م ل حضور ه ه شهرون.ا و
میارکت آنا در زن.گن ج ن شا من باش .این فضاها در مقیاس ه ه شهر ل کرده و پذیرای گروه های مختبفن از
شهرون.ا من باش .پیاده راه ها الوه بر نقش ارتباطن و دسترسن ،مکانن امن و راحت برای ت اس اجت ا ن ،گردش و ت اشا و
فراهم من آورد در پیاده راه ها ،آزادی ل انسا پیاده برای توهف ،مکث ،تغییر جهت و ت اس مستقیم با دیگرا بسیار زیاد
است  .از این رو شهرون.ا به ت.ریج به حضور در شهر و انجام ف الیت های م.نن ادت کرده و زما بییتری را در فضاهای
شهری من گذران  .و این به نوبه خود به بهبود و ارتقاء فره گ و ادات شهرنیی ن؛ از ج به ر ایت حقوق دیگرا و احساس
مسئولیت د ر برابر جام ه ک ك من ک  .که به خصوص برای جوانا و کودکا من توان .ن ونه زن.ه آموزشن م سوب شود
"سرزن.گن" از ویژگن های اساسن و اصبن پیاده راه هاست ،از این رو من بایست در پیاده راه ها ه واره زن.گن اجت ا ن در
جریا باش .این فضا ه چ ین من بایستن بتوان .جاذب طی ف وسی ن از شهرون.ا بوده و خود را ه واره با روی.اد های درو خود
ه اه گ سازد لذا "ان طاف" نیز از ویژگن های مهم در پیاده راه هاست و در نهایت آنچه که متض ن حضور ه ه شهرون.ا و
زن.گن دای ن در پیاده راه هاست "ای ن "این فضا من باش[1] .
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نمودار شماره  1:نمودار شاخصه های فضاهای شهری پیاده مدار

2-2هویت
شای .اولین مرحبه از ش اخت هر مفهوم ،به ویژه مفهوم پیچی.ه ای مان  .هویّت ،ت قی در م ن آ از دی.گاه واژه
ش اختن یا بهاصطالح فقه البغه باش .ب.ین م هور در این هس ت از ب ث ،م انن و ت اریف واژه ش اختن هویّت در واژه
نامه های فارسن و التین مطرح من گردد "هویّت بارتست از تیخ و ه ین م ن میا حکی ا ومتکب ا میهور
است ،هویّت گاه بر وجود خارجن اطالق من گردد ،هویّت گاه بر ماهیت با تیخ اطالق من گردد که بارتست از
حقیقت جزئیه اصطالح صوفیه هویّت مرتبه ذات حجت را گوی  .و مرتبه اح.یت و الهوت اشارت است از آ در انسا
کامل گوی .هویّت ح ت الن ین او است که م کن نیست ظهور آ هویّت از لف هو گرفته ش.ه که اشاره به غایب
است و آ درباره خ.ای ت الن اشاره است به ک ه ذات او به ا تبار اس اء و صفات او با اش ا به غیبوبت آ [ ]8هویّت به
م ای احساس ت بّ و این ه انن با م ی و م یارهاین چو احساس ام یّت ،خاطره انگیزی ،حس ت بّ و وابستگن نیز
ت ریف ش.ه است هویّت کالب.ی از نهر مفهومن با اصطالحات »شخصیت« و»حس مکا « مترادف است []9

جدول شماره  :1معیار ارزیابی هویت کالبدی

در ترج ه هاین که از زبا های اروپاین انجام ش.ه است ،اغبب واژه هویّت را در برابر واژۀ » «Identityدر زبا انگبیسن بر
گزی.ه ان ..واژۀ  Identityانگبیسن از زما پی.ایش تا ک و بر پ ج م ا داللت کرده است:
 1کیفیت یا وض یّت» ه ا « بود ؛ ه انن مطب یا وجودی؛ یکتاین.
 2فردیت ،شخصیّت)از سال  1638م(؛ وجود فردی) از سال  1682م(.
( 3در جبر (م ادله یا بارتن که به ازای ه ه مقادیر متغیّرهای خود ثابت باش..
 4باز ش اخته ش .از نهر احساس ،الی  )،از سال  ، 1868کاربرد این م ا م .ود است(.

÷

 0آنچه مالك خود را بی اسان ،.مان  .کارت ش اساین) از سال 1955م)].[15
صوالَ در مقوالت م وی و روحانن خالصه من شود و وجه مادی حیات وی ت ها به وا وسیبه وصول به آ آرمانها م رفن
من گردد. .ه ترین اه.اف حیات انسا بارت  .از  :بودیّت و بادت حضرت ح  ،حضور در م اد ،ت رکز بر توحی .و وح.انیّت
الهن و انجام ا ال برای او ،هیام برای بر پاین .ل ،خروج از ظب ات به سوی نور ،و در نهایت وصول به هرب الهن].[11
اجت ا ن ،در حقیقت ش اخت و آگاهن انسا نسبت به جایگاه و م زلت خود در گروه ها و نهادهای اجت ا ن است و الوه
برش اخت خود در جام ه ،شامل ش اخت ن وۀ ارتباط و ت امل اصر جام ه نسبت به یک.یگر است .در ت ریف هویّت اجت ا ن
ریچارد ج کی ز م تق .است که :هویّت اجت ا ن درک ما از این مطبب است که چه کسن هستیم و دیگرا کیست  .و از آ
طرف درک دیگرا از خودشا و افراد دیگر از ج به خود ما چیست ،هویّت اجت ا ن در ک ار هویّت شخصن ،مک ل هویّت
انسا به ش ار من آی.]12[ .

 تمرکز ايجاد هويّت میك ند و اين از مضارب شهرهاي کهن است)مزينی؛)7631:66پیوستگی و
تمرکز

 شهر بی شناسه شهري بدون تاريخ و بدون هويّت است چون هويّت عامل محدود کننده و مقاوم در برابر تغییر و تمرکز طلب و متعلّق بهگذشته است اما در عین حال سیر معكوس شهر را نفی نمیك ند)مزينی)6731:66،

هويّت کالبدي به معناي صفات و خصوصیّاتی است که جسم شهر را از غیر متمايز و شباهتش را با خودي آشكار می کند .اين صفات بايد به
گونه اي باشند که جسم شهر ،در عین تداوم زمانی ،در حال تحوّل و تكامل نیز باشد و در نهايت به پیدايش يك کل منجر
تمايز

شود)میرمقتدايی):831:5:،
حس انقطاع از گذشته و الگوبرداري از مدل هاي ديگران براي مسكن که نشانه هاي امروزي بودن را در خود داشت و همچون راه حلی آماده و

تداوم

آسان در دسترس بود ،در مجموع به گسستگی تداوم تجربه هاي معماران انجامیده است( اقبالی):631:63،

 خاطره محفوظ در حافظه در مفهوم گسترده آن ،همانا بازسازي گذشته است.خاطره

 هر فرد اجتماعی ،دو حافظه دارد؛ يكی درونی و ديگري بیرونی. حافظه ،چه فردي و چه جمعی ،به معنی حفظ گذشته در حال يا حفظ زمان حال در گذشته است) هالبواش)3831:5:، -عاشورا عامل بسیار مهمی در حفظ هويّت ايرانی و اسالمی بوده و هست)بلخاري،

مذهب

.

.

(

 بهره گیري از هنرهاي بومی و ملّی در معماري و فضاها و محیط شهري عامل مهمی در تجلّی دادن هويّت فرهنگی خاص يك شهر است کهنمايشگر هويّت جامعه واجد آن فرهنگ نیز می باشد) .نقی زاده)3731:65،
 احترام گذاشتن به نیاکان و گذشتگان که اين فرهنگ سازي از تخريب بافت قديمی و سنّتی جلوگیري می کند.جدول شماره : 2شناسایی ارکان هویت

÷

ال
هویّت ج ن ،جایگاهن از زن.گن اجت ا ن است که طن فرآی  .اجت ا ن ش .حاصل م ییود و طن آ افراد جام ه م و ً
باض یر ما خود را مت بّ و م.یو ب.ا من دان  .و در برابر آ نو ن احساس ت هّ .و تکبیف من ن ای . .این نوع هویّت که
شیوۀ میترک و ن وۀ تفکّر ،احساسات و ت ایالت گروه است ،نو ن احساس ت هّ .و تکبیف به گروه را بر م یانگیزد .این
احساس ،تا ح .وسی ن ،به شّ.ت و میزا فراوانن رواب اجت ا ن افراد در سطح کیور بستگن دارد .هرچه این نوع هویت ،در
سطح کیور ،هوی تر باش .شخصیّت اجت ا ن شهرون.ا نیز م سجم تر و ج.ی تر پن ریزی من گردد.
 .3بررسی نمونه موردی

شهر شیراز ،مرکز استا فارس به طول 45کیبومتر و رضن متفاوت بین  10تا  35کیبومتر با مساحت  1286کیبومتر مربع و از
ل اظ جغرافیاین در ج وب غربن ایرا  ،در بخش مرکزی فارس  ،در ارتفاع  1486متری از سطح دریا و در م طقه کوهستانن
زاگرس واهع ش.ه و آب و هوای م ت.لن دارد با توجه به ارزشهای تاریخن و فره گن شهر شیراز میتوا گفت بخش هاین از
شهر از نهر تاریخن ،فره گن ،گردشگری و هویتن دارای ویژگیهای خاصن هست  .که آنها را از سایر م .وده های شهری
مت ایز من ک  . .در این م .وده ها ،م ورهای شاخصن وجود دارن .که نیازم  .سیاستها و راهکارهای ویژهای جهت طراحن
هست . .از ج به این م ورها میتوا به خیابا حاف اشاره کرد خیابا حاف شیراز در ش ال شرهن شیراز و در م طقه 3
شهرداری واهع ش.ه که از س ت ش ال به دروازه هرآ  ،از س ت شرق به ببوار گبستا  ،از ج وب به ببوار ساحبن شرهن و از غرب
به ببوار آیت اله ربانن مس.ود من شود ن ای آرامگاه از خیابا مذکور غیرهابل میاه.هاست این خیابا ن اد اسارت در جها
ص تن و م.ر است؛ چ ا چه ن نتوا از طری آ  ،آرامگاه حاف را که ن اد افکار و ان.ییههای رفانن اوست ،نهارهگر بود
ح.ود چهار سال پیش شهرداری تص یم به س گ فرش کرد این م .وده(ح.فاصل چهارراه ادبیات و چهارراه حافهیه ) به
م هور تب.یل به م ور پیاده گرفت

تصویر شماره:1موقعیت قرارگیري محور حافظیه

÷

نقاط ض ف و وامل از بین برن.ه هویّت و ارزش تاریخن خیابا حافهیه شیراز:
1
2
3
4
0
6

.م وجود اصر خ.ماتن مت اسب با بکرد توریستن مج و ه
افزایش بار ترافیکن در ورودی های شهر
تب.یل به پارکی گ ادارات ش.
به دلیل استفاده وسایل موتوری ،س گ فرش ها چهره ب.ی پی.ا کرده که زیب .ه آرامگاه حافهیه نیست
نبود ام یت به دلیل بور وسایل نقبیه موتوری
ض ف در امر کف سازی و نورپردازی م ی

تصویر شماره :2،4،3،2نقاط ضعف محدوده

 .4مواد و روش ها

مطال ات می.انن :شامل آش این با م ل ،مصاحبه با طیف مختبفن از اهیار ساکن ،شاغبین ،ابرین ،اهالن ه.یم و ج.ی .شهر
شیراز و گردشگرا داخبن و خارجن،تهیه کس من شود
مطال ات اس ادی :با استفاده از کتب ،مجالت ،مقاالت ،سایت های ای ترنتن م تبر در مورد موضوع "م ور پیاده" و "هویت
بخین شهر" به دست آم.ه است
 .5نتیجه گیری و پیشنهادات

÷

رواج استاندارد گرايي وساير معيارهاي طراحي متاثرازخودرور در خيابان بندي ها و عريض كردن آنها موجب
ازبين رفتن ساختار اصلي بسياري از محالت قديمي و يكنواختي سيماي شهرها شده است .باتوجه به اصل پيوستگي
فضايي در فضاهاي شهري ايران در گذشته،در حفظ ساختار اصلي اين فضاها مي بايست اين اصل را همواره در نظر
داشت،لذا براي اينكه اين پيوستگي برقرار بماند بايد اين گذرها و فضاها هم به لحاظ ساختار وهم به لحاظ هويتي حفظ
شود،حال اينكه اگر بخواهيم در اين بافتهاي شهري الويت را به عبور خودرو دهيم ناچار تعريض والزاما تخريب بافت
مي شويم به اين ترتيب است كه به اهميت پياده مداري در ساماندهي وتوسعه اين بافت هاي با ارزش تاريخي پي مي
بريم  .زماني كه مقياس شهر براي سواره ساخته مي شود پياده در فضاي شهري احساس گم گشتگي ،نا امني و بي
هويتي مي كند.پياده روي داراي اهميت اساسي در ادراك هويت فضايي  ،احساس تعلق به محيط و دريافت كيفيت هاي
محيطي است .چهره شهر بيشتر از طريق گام زدن در فضاي شهري احساس مي شود.احداث پياده راه را از جمله
راههايي است كه مي تواند در تجديد حيات مدني مراكز شهري موثر باشند..

پیی هادات:







حذف پارک اتومبیل در این م ور با ایجاد پارکی گ م اسب اطراف م ور
ایجاد غرفه های فره گن و ص ایع دستن(به م هور جذب گردشگر داخبن و خارجن)
در نهر گرفتن مسیری برای دوچرخه
هاببیت مج و ه برای تب.یل ش .به مج و ه و م ور فره گن شیراز
نورپردازی م اسب( برای ایجاد ام یت در شب)
کف سازی م اسب(تیوی به پیاده روی نیاز به مکا م اسب دارد)

 .6منابع
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فرخن ،مریم  :نقش م ورهای پیاده در توس ه پای.ار شهرها ن ونه موردی :پیاده را تربیت تبریز ،نخستین ه ایش
توس ه شهری پای.ار ،تهرا  ،هطب ب ن توس ه شهری پای.ار1389 ،
کردج یی.ی ،ماریا؛ امیری فر ،س ی : .تقویت حس ت ب به مکا با ایجاد یك م ور ابر م.ار شهری(پیاده راه) در
جهت ارتقای هویت شهری ،اولین ه ایش مبن جغرافیا ،شهرسازی و توس ه پای.ار ،تهرا 1392 ،
نهری ،مصطفن؛ سروری ،هادی  :بررسن نقش پیاده راه در هویت بخین و سرزن.گن م ورهای تجاری ن ونه ی
موردی :خیابا نصر تربت جام ،ه ایش مبن م اری ،شهرسازی و توس ه پای.ار ،میه1393 ،.
هرن.ی ،می ا؛ فرخن ،مریم  :پیاده را ،حبقه مفقوده ح ل و نقل پای.ار انسا م ور ،اولین ه ایش مبن م اری،
مرمت ،شهرسازی و م ی زیست پای.ار ،ه .ا  ،انج ن ارزیابا م ی زیست هگ تانه1392،
دُرنیا  ،نگین  :پیاده م وری و توس ه پای.ار ،اولین ک فرانس مبن م اری و فضاهای شهری پای.ار ،میه1392 ، .
کاشانن جو ،خیایار :اه یت فضاهای پیاده در شهرهای هزاره سوم فصب امه جستارهای شهرسازی ش اره 15و18
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جیکوبز ،جین :پیاده رو و کارکردهای آ ترج ه مس ود هاس یا در فصب امه ان.ییه ایرانیهر ش اره 1384 ،3
دهخ.ا ،بن اکبر :لغت نامه ،جب .پانزدهم ،انتیارات دانیگاه تهرا 1355 ،
میرمقت.این ،مهتا  :م یارهای ش اخت و ارزیابن هویّت کالب.ی شهرها ،مجبه ه رهای زیبا ،ش اره 1383 19
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