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 :هاسخنرانی از ایچکیده

 دکتر لیدا اسالمیسخنران اول: 
ها مطرح بوده است. در اینجا به ی پیاده راههایی زیادی از معقولههمواره نارضایتی

هایی را راه چه پتانسیلکنیم پیادههمچنین بررسی می و میپردازها میراهپیاده تطور سیر

  ی زندگی بشر دارد.های امروزهدر جواب به چالش

یکی  د.نهای امروز زندگی بشر داردر پاسخ به چالشها راهای که پیادهپتانسیل بلقوه

ها است. ترافیک آلودگی افزایش وزن راهموضوعات در مورد مسئله پیادهترین از مهم

ای در زندگی انسان پیدا ضعف تعامالت اجتماعی افسردگی و... که امروزه رشد فزاینده

اسخ توانند به چنین مشکالتی پها میخواهیم بگوییم که پیاده راهدر ابتدا می کرده است.

شناسی تفاوت چندانی با یک دیگر ندارند تنها با این تفاوت که در رو از لحاظ واژهراه و پیادهبدهند و در جهت بهبود آن مفید واقع شوند. پیاده

یرهایی در چنین مس .کننداد در آن احساس آسایش میانگیز که افرض و خاطرهیبا کیفیت امن عر و فضایی پیاده است عابر راه اولویت باپیاده

سایش روحی در واقع آمنظور از  ها بسیار کمتر است.تر در طرفین قرار دارد که سرعت حرکت این ماشینها در خطوط باریکاتوموبیل تحرک

ا، عدم مسیریابی و... که اینها تهدیدهایی هستند که ممکن است ترس از گنگ بودن فض ،نداشتن احساساتی نظیر هراس، ترس از زمین خوردن

مثل  کیفیاتیها روپیاده به نسبت هاراه پیاده در شوند.راه افراد کمتر دچار چنین تهدیدهایی میافراد با شرایط سنی باالتر را تهدید کند اما در پیاده

از  شوند.ختم می معماری فاخر اثر یک بههای پیاده راه والًتر هستند. و معمپررنگ نشانه رویدادهایی اجتماعی و فضاهای مکث بسیار ،رنگ ،نور

هر بارسلونا در ش راه رامبالتوان به پیاده های این فضاها میاز دیگر نمونه راه چهار باغ عباسی اصفهان اشاره کرد.ادهتوان به پیاین دست فضاها می

ر سازد که دفضای محقق می در گردشگران را و مردم تردد باغ اصفهان دارد و چهار شبیه گردشگری محور های نظیراسپانیا که دارای ویژگی

در  تعبیه شده است. برگشت و رفت مسیر دو در انسانی حرکت سرعت با و توقف بدون خودروها تردد برای جانبی باریک خیابان اطراف آن دو

نیز دارای مرکز شهر واشنگتن دیسی در آمریکا  سازد.می را برای افراد امکان پذیر تغییر مدهاقرار دارد که به راحتی امکان  شهر زیرزمین متروی

 چند و پراهمیت فضای دیگر، سوی در هاوزارتخانه و ادارات دولتی، هایکاربری و محور سمت یک در فرهنگی هایمحوری است که کاربری

 و  گرفته است جنوب محور آن قرار در پل سه و سی و شمال در نما جهان اصفهان نیز بنای راه چهار باغشهری قرار گرفته است. در پیاده منظوره

اد مسیر ایج جذابیت ایجاد برای شهری فضای در عطفی متر آرایش یافته است که در این فواصل نقطه 055متر  055ازه هایی با انداز مدول

خار افت پاساژ و آمادگاه دیگر، بخش انقالب، میدان تا آمادگاه از و نخست بخش آمادگاه، تا دولت دروازه توان ازشده است که به این قطعات می

  اشاره کرد.
 



 

ها و ن ماشینمددر اوایل قرن بیستم با روی کار آ ها از بین رفتند.راهکیفیت این چنینی پیاده پردازیم که چه شد فضاهای باحال به این می

ر نامطلوب کار آمد و... همه و همه دالب نادیفتری شیوع یافتند سیستم فاض ،سل ،های نظیر وباشدند بیماری ها ناسالم، شهرافزایش جمعیت شهرها

اندیشی افتاد که چگونه این مشکالت را برطرف سازند آنها پس از این اندیشمندان به دنبال چاره کردن فضاهای شهری نقش به سزایی داشتند.

 سازیتیو مسکن افتادند. صنع شهرها در سالمت استاندارد و ارتقای مدرن پزشکی شکاف بهداشت، رفع شرایط مسکن، بهبود سازیبه دنبال مدرن

نکه زنده کرد در نتیجه با توجه به اید هوا را در افرا نور، به میل مدرن، خانه مالکیت رویای به مالی افراد، دستیابی ارتقای، قابلیت اقتصادی رشد و

ی هر به حومهش مرکز از های مهیا نبوده بنابراین مهاجرتو ترش در کنار یکدیگر بودند امکان دستیابی به چنین مکاندر شهر تمام فضاها تنگ 

سطح در شهرها  واحد در کمتری شد. فواصل در شهر بیشتر و در واقع مردم شهرها پویایی شدن رنگکم به و این پدیده منجر شهرها اتفاق افتاد

ز افراد را ا د و زندگی ماشینی فرصت تحرکی بیشتری گرفتننسبت به هم فاصلهها زیاد شدند و مردم این فواصل ماشینحضور داشتند. به دنبال 

 رخ دادند. آندر پی  صلب کرد و مشکالتی دیگر

ویق شدن افراد تش شهر، مرکز در آمد و رفت با افزایش تحرک افتد و در پی آنمی ترافیکی اتفاق مدیریت ها، بهبودراهبا ارتقای کیفیت پیاده

شود و دیده می عمومی هایپارکینگ ی توسعهدر نتیجه و شهری عمده مراکز به دسترسی عمومی، بهبود ونقلحمل وسایل از برای استفاده

 ی، حفظتاریخ هایبافت شهری از طریق احیاء کالبدی سیمای شود. همچنن بهبودتری در خیابان به صورت پراکنده و رها دیده میکمهای ماشین

 حفظ و ها و بهسازیدسترسی روشنایی، بهبود خیابانی، بهبود تجهیزات ساماندهی ،شهری منظر زیباسازی فرهنگی شهر، و معماری هایارزش

 سبز، گسترش فضای توسعه ایمنی، صدا، افزایش و هوا آلودگی منابع محیطی از طریق کاهشزیست وضع بهبود شهر اتفاق می افتند. سیمای

 مراکز به دسترسی دشواری از طریق حل خدمات و خرید وضع بهبود دهد.رخ میی تجار و فعالیت مراکز در ازدحام و تراکم کاهش ،باز فضاهای

جزئی محقق  خدمات به آسان جدید، دسترسی و سنتی فروشی خرده مراکز رونق شهروندان، نیاز مورد روزمره خدمات و تأمین فروشی خرده

 جوانان راغتف اوقات کودکان، گذراندن سالمندان، بازی اجتماعی، آسایش مراودات فرهنگی نیز با توسعه و اجتماعی زندگی انتها بهبودر د شود.می

 شود.محقق می ...و توریسم گردش، جذب و تفریح کودکان، تشویق آمدورفت دیگران، امنیت و

نظر سه سطح ساختاری، فرایندی و کیفیتی مورد توجه قرار گیرد. از نظر ساختاری، توجه ها الزم است از راهبرای ارتقایی سطح کیفیت پیاده

 شهری مبلمان قرارگیری خدمات که محل است، منطقه افراد تردد آزاد، که منطقه ها که شامل منطقهراهپیاده اصلی هایمناسب بخش ابعاد به

درست  رابطه درک هاست توجه شود.ساختمان به روپیاده داخل افراد دسترسی و ارتباطی که مفصل انتقال و منطقه (زباله سطل چراغ، نیمکت،)

 پویاست. و مناسب اندازه با هایی راهپیاده طراحی در اساسی نکته عناصر، این بین

 

 .لغزش ابربر در مقاوم و ثبات با محکم، استوار، مصالح از هاراهپیاده کف مناسب سطوح جنس توان به کیفیتاز دیگر موارد مهم این سطح می

 امنیت جذاب، ایمن، فضاهای همگانی، ارتباطات کارآمد، دسترسی آن اشاره کرد. همچنین به زهکشی اجرای کیفیت و ساخت چگونگی به توجه

  شفاف اشاره کرد. دائمی در شبانه روز، وجود عالئم

عوامل غیرساختاری  ، آب و هوا جزءزمان ،پردازیم نوریندی میفرآی اول به سطح مورد بعدی، بررسی سطوح غیرساختاری است که در مرحله

تهدیدی ا عامل و شد به این فضا و ی تواند عاملی برای آمدراه میها اثرگذار هستند. این موارد در ترکیب با کالبد پیادهراههستند که بر کیفیت پیاده

تر ها باعث طوالتیشود و یا عدم و جود جذابیتت که باعث حس کوتاه شدن زمان میی فضایی در مقایس شهری عاملی اسهاتوجود جزئیاباشد 

است که هر پنج حس اصلی را درگیر کند در خصوص مطلوب کردن فضا الزم است به  یی مطلوب مسیرشود. مسیر پیادهشدن مسیر می



. با توجه به آن جزئیات فضایی بهتری را برای مورد نظر واقع شوندانی زنان و مردان توجه شود و برای هر دو گروه هم زمان های جسمویژگی

 افراد درنظر گرفته شود. 

طرق از  توانها هستند که میترین راه پایش راه مشاهده است. مد دیگر آن دوربینترین و ارزانساده سطح سوم بررسی سطح پایش است که

شود ررسی میگیرد ببرداری رفتاری که از طریق دیاالکتیکی که بین رفتار و عمل صورت میآن مانیتورینگ روی تعامالت شهری انجام داد. نقشه

ورودی ا در ن و ییا کنار ستو ؟ کنار درختکندخورد کجا را برای ایستادن انتخاب میبطور مثال اگر کسی که در حال راه رفتن موبایلش زنگ می

 قهای پایش حرکتی از طریشود. از روشتر تلقی میم امنرساند که چه فضاهایی برای مردین نکته میپایش این اطالعات ما را به ا .یک پارک

ر یگسازی از دگیرد. شبیهرار میآید و در اختیار طراحان برای طراحی مورد استفاده قاس به دست مییپردگیری حرکتی است که به کمک جی

مک سازی تعامالت رفتاری کتوانند محیطی باشند و یا در شبیهمیها سازیآید این شبیهها میراهکمک ما در طراحی پیادهاردی هستند که به مو

 کنند.

اند به ایجاد توکنند میایستند و یا حرکت میتعداد افرادی که در یک منطقه می چه تعداد؟ کننده افراد کمک میدر این بررسی پنج سوال ب

 کجا؟ .دامل شناخت کمک کنتواند به شناخت امنیت و سایر عوسن و جنس افراد گذرکننده می چه کسانی؟فضاهای مکث و یا حرکت کمک کند. 

ه مه ؟چه مدت دهند؟چه فعالیتی را انجام میاسب هستند. برای قرارگیری مبلمان شهری من یی برای حرکت مناسب است و چه جاهاییهاچه جا

 کند. گیری فضا کمک میمواردی هستند که به طراح برای انتخاب و تصمیم

تواند تعامالت اجتماعی بین افراد وجود مجسمه، هنرمندان خیابانی و یا مواردی از این دست می

یت مسیر کیف هاستراهرا فرام سازد که البته جای چنین مواردی در میان خیابان نیست بلکه در پیاده

تر کیفیات مصالح کمتر است البته موارد دارد یعنی هرچه حرکت سریع آن ارتباط معکوسبا سرعت 

د بیشتر اهستند بطور مثال در اول صبح افرثیرگذار أدیگری نظیر زمان در سرعت حرکت افراد پیاده ت

های کار و یا تحصیل خود برسند. همچنین در با سرعت بیشتری در حال حرکت هستن تا به محل

ت. فتابی نیز متفاوت اسسرعت در روزهای بارانی و یا آ ... .ها وایانی روز برای رسید به متروپساعات 

 های فیزیولوژی افراد نظیر چاقی یا الغری نیز در این سرعت متفاوت است.حتی ویژگی

 اشاره کرد: توان به وارد زیربسیار مطرح است که در این راستا می TODدر رویکردهای جدید مدیریت شهری امروزه 

 پیاد آمد و رفت مبنای بر شهری محالت توسعه ،محوریپیاده -7

 غیرموتوری ونقلحمل شبکه به بخشیاولویت ،سواریدوچرخه -2

 هاراه و معابر از متراکم ایشبکه ایجاد ،نفوذپذیری و ارتباط ایجاد -9

 باال ظرفیت و کیفیت با همگانی ونقلحمل شبکه نزدیکی در توسعه هایطرح ،انبوه همگانی ونقلحمل -4

 مختلط کاربری تخصیص براساس طراحی ،هاکاربری اختالط -0

 همگانی ونقلحمل شبکه ظرفیت و فعالیت و کاربری تراکم هماهنگی و سازیبهینه ،تراکم افزایش -6

  فشرده شهری توسعه -1

 شهری مدیریت جدید همگانی رویکرد ونقلحمل بر مبتنی طراحی به محور خودرو طراحی از رویکرد تغییر -8

 هر بر که کندمی استفاده شهر درون اجزای در اشیا اینترنت سنسورهای از هوشمند شهر یک .نیستند آینده به متعلق دیگر هوشمند شهرهای

 هاخشب تمام به مربوط هایداده .دهدمی قرار ثیرأت تحت را کشندمی نفس شهروندان که هوایی تا هاخیابان سطح پایین از شهر، یک از ایالیه

 با یقتلف و زیرساخت مینأت با مداری پیاده فرهنگ احیای .شوندمی حاصل شده آوریجمع هایداده از الگوها و گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد

 یکم. و بیست قرن هایچالش به هوشمندانه پاسخی و شهرها پذیریزیست در کلیدی راهکار روز تکنولوژی
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ای در قفس است سفری پس از مطرح شدن موضوع نشست که با عنوان پیادراه واژه
 راه در بافتای با عنوان احیای پیادهداشتم به یکی از شهرهای ترکیه که در آن پروژه

ایم هتاریخی مطرح شده است. لذا این همسویی را غنیمت شماردم تا در این نشست یافته
  شهر و بافت تاریخی با حاضرین در میان بگذارم. را از بازدید از این

کیلومتری شهر حلب و در جنوب  31شود قاضیان تپ ترکیه در شهری که ارائه می
ایینی و در طبقات پ است شرقی کشور ترکیه واقع شده است. این شهر دارای بافت متراکم

 در و شهر مرکز در شهر قدیمی بافت و هسته شود.آن کارکردهای تجاری روایت می
 مهم هایقطب از. است بوده سوری پناهجوی هزار 005 پناهنده شهر و باشدمی نفر میلیون 7/0 حدود شهر جمعیت. دارد قرار قدیمی قلعه پیرامون

مان این شهر در ز .دارد هم زبانعرب و کردزبان اقلیتی و هستند مذهبحنفی و زبان ترک شهر این اهالی اغلب. رودمی شماربه ترکیه اقتصادی
 گیرد.دهد و بعد از آن عنوان قاضیان تپ یا شهر جنگ زنده را به خود میجنگ جهانی دوم یک سوم جمعیت خود را از دست می

ها توریستی زیادی را دارد. این شهر بخش توریستی خود را در سمت غذاها شهر توریستی ترکیه است و جاذبه ششمیناین شهر در حال حاضر 
میلیارد تومان  22اند. که این مبلغ برابر با میلیون دالر احیا و بازآفرینی کرده 2ای برابر با ی تاریخی خود را با هزینهداده است و کل ناحیهگسترش 

لندی را تعریف براه ی تاریخی پیادهتوانند به خوبی خود را به دنیا معرفی کنند. در این محدودهاست و با مبلغی ناچیز ضمن بازسای اساسی شهر می
دید زدن و بازکه در طی قدم اند،های رایگان برای عموم مردم تبدیل کردهراه تمام موضوعات تاریخیشان را به موزهاند که در کنار این پیادهکرده

هر که تلفیقی از معماری دوره های سنتی و در کل معماری شها غذا خانهتوان حمامدر این راه می شود از این بناها دیدن کرد.از این مجموعه می
 یکی ار مختلف هایسکانس در شهر فضایی درک و متعدد پرسپکتیوهای دیدن امکان خورد. در این مکانبیزلنس و اسالمی است به چشم می

ن امکان حس کرد پذیر است و در ماشین اینروی امکانکه چنین درکی تنها در هنگام پیاده (جزء به کل درک. )دآییمی بوجود دیگری از پس
  دهد.می فرد به فضا با را هاانسان بقیه و فضا با خود مقایسه فرصتبه از آن  های فضایی وجود ندارد.سکانس

در پی  افتد واتفاق می پنجگانه حواس طریق از بررسیروی در پیاده شود.انجامد دیده میمشاهده جزئیات که به درک و کنجکاوی می فرصت
شود. به این طریق درک کردن فضا با می محیط درکی ما ثبت شده است منجر به که از کودکی در حافظه شخصی هایآموخته با تطبیقآن 

وی رموزش فرهنگ یک قوم یا شهر از طریق پیادهآواقع  شوند. درتحریک می بیشتری حواس ادراک طریق ازافتد و در این روند اتفاق می موفقیت
 سبک ارائهبیگانگان و  برای مردمی تمدن نمایش و قومی افتخارات، تاریخی و فرهنگی هایسمبل ارائهشود و در این راه امکان پذیر میامکان
 واملع از یکی عنوانبه انسان حضورآن  شود و درمی یجادا شهر شکل از ذهنی خاطرهشود. همچنین در این راه پذیر میامکان جامعه رایج زندگی
 را بطور کامل درک کرد.  اجتماعی و فردی زندگی کیفیتتواند شود و میحس می کامالً فضا بخش معنا و دهنده شکل

 
 

 این. کندمی وصل هم به شهر در را تاریخی ارزشمند نقطه 76مسیر این است کیلومتری 4 پیاده جاده یک بوستون شهر قلب در آزادی مسیر
 بیستم قرن تحوالت از بسیاری ولی. دارند اهمیت اند،داشته آمریکا استقالل نهضت در که نقشی دلیل به که هستند هاییمکان اول درجه در نقاط

 روزنامه از شوفیلد ویلیام نام به نگارروزنامه یک رهبری با مردم که فشاری نتیجه در 7307 سال به اصل در پروژه دارد وجود مسیر این در نیز
 مورد آمریکا تحدهم ایاالت تاریخ در را بوستون نقش بودن ناشناخته سرمقاالتی نوشتن با شوفیلد. شد شروع آوردند وارد تریبییون هرالد بوستون

 را عملی و ساده هایایده قدرت مسیر، این ساختن. کرد جلب را بوستون شهردار هینز جان حمایت وی. کرد تبلیغ را مسیر ساختن و داده قرار نقد
 آن از نفر میلیون 4 از بیش سال هر. رودمی شمار به عمده موفقیت یک مسیر. کرد آشکار عمومی عرصه از متنوعی هایطرح توسعه و رشد در

 دالر میلیون 455 هک شده بینیپیش. شودمی جلب آن به بیشتری گردشگران گیرد،می شکل مسیر امتداد در محلی اینکه محض به. کنندمی عبور

 همچنین و پرستوطن هایآمریکایی برای مسیر این در زدن قدم .کند کمک سال هر در بوستون جهانگردی صنعت دالری میلیارد 3 بودجه به
 از خیتاری حفاظت ویژه به و شهرشان تاریخ از بوستون شهروندان آگاهی پروژه،. است عاطفی تجربه یک المللی،بین جهانگردان از بسیاری

 .است شده شهر کلی کیفیت ارتقای موجب غیرمستقیم بطور مسیر این وجود. است برده باال را مهم هایساختمان



 شهر مرکزی هسته و دارد قرار آن تاریخی بافت درون و تبریز شهر قلب در تربیت پیاده محور

 پیرامون مراکز ترینمهم .دهدمی پیوند تبریز بازار به( شهر اصلی خیابان) خمینی امام خیابان از را

. باشدمی تبریز بازار و( است واقع آن در تبریز شهرداری قدیمی عمارت که) ساعت میدان محور این

 تشکیل را خیابان این هایبدنه که خاصی معماری و قدیمی نماهای سازی،پیاده از پیش تا

 چشم هب ازدحام پر منطقه این در نیز سنگینی ترافیکی بار و داشت فرسودگی به رو دهند،می

 و یسنت معماری پردازش و بازسازی نجات، نیز و خیابان این ترافیک مشکل حل برای. خوردمی

 هپیاد عابران به آن اختصاص و منطقه ترافیکی شبکه از محور این حذف ضرورت آن، نماهای

 از ،است شده طراحی مسیر طول در که نماهاییآب و باغچه با تربیت پیاده محور شدمی احساس

 .اندشده طراحی مارپیچ بصورت که باغچه هر و است برخوردار خاصی تنوع

 نوع این هری،ش مسائل کارشناسان از برخی عقیده به اما است کرده ایجاد پیاده عابر منظر در را تنوعی معبر این در مارپیچ سبز فضای اگرچه 
 ورودهای روان و سریع حرکت دارند، کمی نسبتاً شعاع که هاییدایره و کم زاویه دلیل به و زندمی برهم را پیاده عابر حرکت آرامش طراحی

  .کندمی اختالل دچار نیز را اضطراری
 و قبل سال 9 حدود از متر 905 طول دارد قرار پامنار و ناصرخسرو خیابان دو حدفاصل تهران شهر تاریخی و مرکزی بافت در مروی کوچه

 ب،مناس شهری خدمات ایجاد و اصالح کف، بهسازی ها،بدنه آراستگی از پس
 از خیتاری بناهای مرمت و سنتی بازار دوباره احیای دیرین، نمای بازگرداندن

 رد شد بسته سواره حرکت روی بر کامل بطور مروی مدرسه و مسجد جمله
 آن در اضطرار هنگام در خدماتی هایماشین دسترسی امکان که حال عین
 شارز راه،پیاده این بازگشایی از پس و حاضر حال در .گردید بینیپیش

-مغازه رو، این از و یافته افزایش شدت به همجوار امالک و هامغازه اقتصادی

 دتش به آن زیباسازی و نگهداری در و نموده استقبال بسیار امر این از داران
  .کوشندمی

 تاریخی هایمکان و هاساختمان نظر از و شده ایجاد احمدشاه توسط 7477 سال در شهرکه هندوستان  احمدآباد در میراث مسیر راه پیاده
 اشرام دیدن به عالقمند یا کنند،می دیدن آن از که کسانی از بسیاری و ندارد قرار هند گردشگری اصلی محور روی بر شهر است غنی بسیار

 میراث سیرم توسعه از اصلی هدف .دارند عالقه کرده پیدا شهرت آن خاطر به شهر که کانلویی و لوکوربوزیه معماری به یا و هستند گاندی ماهاتما
 هم به و خودکفا دار،بستبن دار،دروازه محالت( هاپل) کوی. هست هم هاکوی بلکه نیست( انداسالمی اکثراً که) شهر عمده هاییادمان تنها

 بنا این. )اردد خود در هم را کالیکو فروشگاه یعنی مدرن هایساختمان ترینبرجسته از یکی مسیر این .است( شغلی و) طبقاتی هایگروه از فشرده
 کار تالیسن رد رایت لوید فرانک با که هایگیراساراب و گواتام توسط که شکل گنبدی و ارتفاع کم است ساختمانی شد، ساخته 7362 سال در که

 اینجا در زنی( کرد مشاهده آن از توانمی را شهر خیابانی زندگی که) هوایی پل یک عنوانبه فرناندز پل این، بر عالوه(. است شده طراحی اند،کرده
 مسیر حطر انتشار و معرفی .کالبدی عنصر یک نه بود مسیر ایده تنها شده طراحی آنچه. است نشده طراحی واقع در چیزی راه امتداد در دارد قرارد

 .کند برداریفهرست را حفاظت قابل ارزش با بنای 95555 حدود که کرده ترغیب را بنیاد و شده منطقه به جهانگرد تعداد افزایش موجب
ز تواند اهای مختلف شهری هر منطقه را به آن بشناسد هیچگاه نمیتیورد و هوآاگر شهری نتواند پویای در مسیرهای حرکت را به وجود 

با عدم مدیریت شهری درست در حال حاضر  ایرانپویای و تحرک شهرهای زنده برخوردار شود تهران به عنوان یکی از کالن شهرهای بزرگ در 
که هسته و مرکز اصلی تهران  72و  77توانند در مناطق ها میراهبرد این پیادههای گوناگون رنج میهای مختلف با هویتراهاز نداشتن پیاده

هایی با راهکه امکان وجود پیاده 1و  6یا در مناطق  ،های زیادی برای ارائه تاریخ و فرهنگ تاریخی شهر تهران مناسب باشندهستنند و قابلیت
راهی با هویت منطقه وجود ندارد. که الزم است که به چنین فضاهایی نیز پیاده 9تر مثل منطقه هویت فرهنگی وجود و یا در مناطق جدیدتر و مدرن

در شهر   TODای با عنوانمودند با تعریف شدن پروژهدر مدیریت شهری توجه شود همچنین همانطور که سخنران قبلی خانم دکتر اسالمی فر
ا ی شهری نداریم و یکه نیاز به پرداخت اساس دارد. در حال حاضر شبکه بهم پیوسته ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است.راهتوجه به پیاده

 الزم نیست کل مساحت شهر تهران را درگیر کند. ختلف در نقاط مختلف تعریف شود ومهای تواند با هویتمندی نداریم که میی هویتشبکه
 بر ،ودرهای توسعه در چه سمتی درحال اتفاق است و منطقه به چه سمتی میکه پتانسیل دهای هر منطقه بداننمنظور الزم است شهرداریبدین

کند. یگیری تدریجی را مشخص مزمانه هستیم که در آن شکل چندهای واقعی ریزی و اقدام محتوایی است. نیازمند برنامهاین اساس نیاز به برنامه
  شود.ها مشارکت سه عضو مردم خصوصی و دولتی بسیار مهم است که از نیازهای اساسی محسوب میبرای تحقق این برنامه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سترسید ایجاد و شهری پیاده هایپتانسیل ارتباط ایجاد و متصل هایراهپیاده شبکه ریزیبرنامه دمبندی در انتها مواردی نظیر عبرای جمع

 به توجهییب .شهری نقلوحمل شبکه خود مشکالت و پیاده هایدسترسی از شهری عمومی ونقلحمل شبکه پشتیبانی عدم. شهری مهم نقاط به

. هریش هایحوزه در توریسم گردش و حضور مناسب ریزیبرنامه وجود عدم .هاراهپیاده توسعه هایمحرک ایجاد و تاریخی و فرهنگی هایپتانسیل

 .مورد توجه است متنوع و سرزنده هایهمسایگی و هایخیابان ایجاد

 

 

 دکتر محبوبه خلوق: سومسخنران 

 ا توانستیم آرمانههای موجود و تندر حال حاضر با نگاه دولتی و امنیتی به تمام دغدغه

ی ای خود تصور کنیم ولرای را بفاضلهی هایمان داشته باشیم و مدینهرانیشهری را در سخن

می با توجه به شرایط موجود ندارند و های بوکنیم و رفرنسموارد توجه نمیبه این در عمل 

های خودشان تهیه موضوعمرتبط با  های خارجیتوانیم از منابع خاص که در کشورتنها می

  شده است استفاده کنیم.

ای هدکتر در سخنرانی هایطور که خانمیکی دیگر از اشتباهات موجود در این زمینه همان

رای انجام یکی پروژه به سه ضلع مردم دولت و بخش خصوصی نیازمندیم که در ود گفتند بخ

 مانده است و ضلع قیایران بخش خصوصی هنوز ناشناخته با

کند ضلع دولت است مورد توجه نیست و در واقع تنها ضلعی که کار میمردم هم اصالً 

دنه هستند مشخص است که برای .. همه جزئی از یک ب.وقتی مجری پیمان کار و طراح و

به شخص به عنوان یک معلول که به عنوان نماینده ایران  شوددیده نمیبه غیر عمد  شوند و یا اصالًهای دیگر اهمیت قائل نمیمنفعت بخش

شاهده مطور دقیق ا بهشود رهای دیگر انجام میعضو سازمان ملل و همچنین یکی از اعضای هیئت زنان معلول سئول هستم کارهایی که در کشور

د ی اقشار جامعه موری افراد در همههمهبرای تواند می هراعالئم شد که این پیادهراه بازار پیادهسازی ام در ایران پس از انجام گرفتن مناسبکرده

 ودببهضعف به  آوری نقاطته شد که با جمعموضوع گفاین  عالئمنتوانستم از آن استفاده کنم پس از استفاده قرار گیرد اما به شخصه پس از بازدید 

 هباردو طو فقبرای من ایجاد شد که چرا نباید یک کار رو از اول درست انجام بدهیم و با صرف هزینه مشکالت آن خواهیم پرداخت و این سوال 

س پ های سودی برای کسی نهفته است؟!اریکیا در انجام این چند مرتبهآنتیجه درست برسیم. کاری انجام دهیم تا شاید به یک کاری و سه باره

دید ابتدا ی جهای توسعه یافته اغلب پیش از ایجاد یک پدیدهاند کشورشده دمنرهبه نوعی از آن بههای دنیا م کشورکه تمااز انقالب صنعتی 



نوانسون کچکی هم هست تمام موارد مرتبط با کوشهر که طور مثال در وین با توجه به اینکنند. بهمیفرهنگ استفاده از آن را به جامعه معرفی 

  ی اقشار استفاد شود.همه یتوان از آن برامیمعلولین رعایت شده است در آن و به راحتی 

 

 
ایی که از شهر هن دارد به کنوانسیون نپیوسته است. طبق بازدیدزی معلولیسابرای مناسب ن راقوانی ترینکه یکی از سختاما آمریکا با بیان این

مثل من  یینللوبه مع تجاری است و اصالً اه کامالًهای این شهر یک نگراهپیادهنیویورک در طی یک سخنرانی داشتم متوجه شدم که نگاه به 

 ها را در این کشور داشتم.ترین سفرتوجه نشده است در نتیجه یکی از سخت

شش ساله بین سفر و اول و دوم وجود داشت در سفر اول استفاده از این شهر در پی بازدیدهای مختلف از شهر استانبول که البته فاصله پنج یا 

ا مناسب رت اعزمشان را جزم کردند که شهر متوجه شدم که تمامی اقشار آن برای جذب توریس برای معلولین در شرایط مناسبی نبود و لی کامالً

ها تا بناهای تاریخی همه برای استفاده معلولین ترین قسمتکوچککنند که در سفر بعدی به جد شگفت زده شده بودم که در این شهر از 

های تهران برگزار پیاده راهسازی شده است. در حالی که ما در تهران در ساختمان شهرداری ساختمانی که در آن جلسات مناسب سازیمناسب

تا بعد  کار چندان آسانی نبود رد شدن به این ساختمان هم اصالًو در ابتدای امر حتی وا شود یک سرویس بهداشتی مناسب معلولین وجود نداردمی

ندین بار خانم رئیس جمهور چ ،که برای مسابقات معلولین در  شهر سئول بود های ما نصب شد. در طی سفریکه جک در کنار پلکان با فشاراز این

هایی در این شهر مواجه مشکلوجود آورد که با چه  ا در ما بهخواهی کرد و این تصور راز ما بخاطر مناسب نبودن شهرشان برای معلولین عذر

ود شهر خواقع  در ی مثل تهراندهد که شهراین نشان میخواهیم شد. اما واقعیت آن بود که ما معلولین در آن شهر با هیچ مشکلی مواجه نشدیم. 

 ای توسعههکشور شود.نمواجه شود و یا مشکالت آن بر طرف  شوند شهر با مشکالت زیادیمشکل ندارد بلکه مدیران شهری هستند که باعث می

 هایی هستند که تفکرشون توسعه یافته است و بحث حقوق شهروندی رو با تمام گوشت و پوست و خونشون باور داردند.افته کشوری

ایم جواب داده هخواستا مطالبه کنیم تا به درهایمان رگر باشیم و تمام خواستهی پیشرفت یک جامعه باید مطالبهانتها باید اشاره کرد که برا در

یا خانم مهندس خراب کردی راه این  به طراح سازنده و مسئول گوش زد کنیم که آقا شود و در ادامه مهم است که اگر مشکلی دیده شد حتماً

نفعت ودمان نگه نداریم الزم است که به مشود با خساست فقط برای خنیست. و در این راه خساست نداشته باشیم همچنین اگر پژوهشی  انجام می

 معدود ءکنم این اندیشکده جزاست تشکر میمند را کنار هم جمع کرده های دغدغهپی که انسانی هرمعام توجه شود و در انتها از اندیشکده

 پردازد.میتخصیص ن چنین به بررسی مسائل ست که ایهایی ااندیشکده


