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بررسی میزان پیاده مداری در خیابان چهارباغ اصفهان و تأثیر آن بر 
تعامل اجتماعی شهروندان

چکیده

امروزه اغلب فضاهای عمومی شــهری و خیابآن ها به دلیل افزایش بی رویۀ وســایل نقلیه و وابســتگی الگوی زندگی 
شــهری به آن ها، به شّدت تحت سلطۀ  ماشین درآمده است. شــکل گیری و توسعۀ اغلب فضاهای شهری، خیابآن ها و 
حتی کوچه ها، در شــهرهای جدید ایران، بر مبنای مقیاس سواره و مسائل مربوط به ترافیک است. محورهای باریکی 
که در حاشــیۀ محورهای ســواره در خیابآن های شــهری به عنوان »پیاده رو« وجود دارد، گویی پس مانده هایی از 
فضای اصلی ســواره است که فقط برای ترّددهای ضروری شــهروند پیاده باقی مانده است. اصفهان، از جمله معدود 
شهرهای ایران است که پیاده مداری در برخی از فضاهای شهری و خیابآن های آن، به طور نسبی وجود دارد. »خیابان 
چهارباغ« که از یادگارهای تاریخی باغ شــهر صفوی اصفهان اســت، برخی از ویژگی های فضاهای شهری پیاده مدار 
و شــهروندگرا، از جمله اجتماع پذیری، امنّیت اجتماعی و روانی، خوانایی و دسترســی راحت، پویایی و سرزندگی، 
حس تعّلق و خاطره انگیزی مکان، احیای هوّیت های تاریخی و اجتماعی، مســیرهای پیاده و دوچرخه، کیفّیت ســیما 
و منظر شــهری، کیفّیت فضای ســبز و عناصر طبیعی، کیفّیت مبلمان و عالئم شهری را در خود دارد. این ویژگی های 
پیاده مدارانه تأثیر بسیار زیادی بر شکل گیری کّمی و کیفی انواع تعامالت اجتماعی و ارتقای کیفّیت زندگی شهروندی 
دارد. در این پژوهش، که هدف آن شــناخت میزان پیاده مداری در خیابــان چهارباغ اصفهان و تأثیر آن بر کیفّیت 
ارتباطات اجتماعی مردم اســت، سعی شده است نخست به بررسی مفهوم پیاده محوری و شهروندگرایی در شهرسازی 
و شناســایی شاخصه های آن در فضاهای شهری پرداخته شود. ســپس با نگاهی به سیر تاریخی شکل گیری و تحّوالت 
فضای شــهری خیابان چهارباغ اصفهان، برخی ویژگی های پیاده  مدار این فضای شهری تاریخی و تأثیر آن بر کّمیت 
و کیفّیت تعامالت اجتماعی شهروندان، مورد کشف و بازشناسی قرار گرفته است. این مقاله، رهیافت ها و راهکارهایی 
را برای بهبود کیفّیت فضای شــهری خیابان چهارباغـ  به عنوان الگویی مناسب برای توسعۀ فضاهای شهری پیاده مدار 

در شهرهای ایران ـ ارائه داده است.

واژگان کلیدي: فضاهای شهری، پیاده مداری، تعامالت اجتماعی، خیابان چهارباغ اصفهان.
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مقّدمه 
تا قبل از انقالب صنعتی، اندازه و تناسبات عناصر شکل دهندۀ شهر، 
بر مبنای مقیاس انســانی و الگوی جا به جايی های شهری نیز بر مبنای 
حرکت پیاده بوده است. هم چنین مقیاس انسانی و حرکت پیاده ساختار 
ســکونت گاه های شهری را شکل  داده اســت. اما با شکل گیری انقالب 
صنعتی و به دنبال آن حاکمّیت تفّکر مدرنیســم و به ويژه مطرح شدن 
نظريّة »شهر مناسب با اتومبیل شخصی« از نقش و اهمّیت فضاهای پیاده 
کاســته شد و به مرور شهروند پیاده، جايگاه و اولويت خود را در فضای 
شهری از دست داد. با شکست شهرسازی مدرن و به دنبال آن افزايش 
توسعة انسانی و محیط زيست، انتقادهای زيادی دربارۀ ديدگاه های مدرن 
در شهرســازی  و نیز کیفّیت های کالبدیـ  فضايی نامطلوب حاصل از 
آن مطرح شــد. در دوران معاصر، برای بازگرداندن کیفّیت های شهری 
به شــهروندان و بازپس گرفتن استیالی شهر از ماشین و اعطای آن به 
صاحبان اصلی آن ها )يعنی شهروندان(، جنبش ها و ديدگاه های جديدی 
از جمله »شهرسازی شهروندگرا« و »شهرسازی پیاده مدار« ظهور يافته 

است. )قربانی و جام کسری، 1389: 56(
در اواخــر دوران قاجار و اوايل دوران پهلوی، ماشــین و تحّوالت 
کالبدی مربوط به آن وارد شهرهای بزرگ ايران - ازجمله شهر تاريخی 
اصفهان- شد و اين گونه تحّوالت، به سرعت در اغلب فضاهای شهری 
شــهرهای ايران توسعه يافت. فضای شهری خیابان چهارباغ، که در 
دوران صفوی از محور های اصلی باغ شهر اصفهان بود و محوری کاماًل 
پیاده محسوب می شد، در دوران پهلوی با ورود اتومبیل به اصفهان 
و طّراحی محورهای ســواره، دچار تحّوالت کالبدی زيادی شد، اما 

هم چنان به عنوان يک محور پیاده در شهر مطرح است.

1. فرضّیه ها
1. خیابان چهارباغ عباسی در دورۀ صفوی - همزمان با طّراحی 
باغ شــهر اصفهان- به عنوان يک محور پیاده و با ايدۀ خلق فضای 

شهری تفرجگاهی و پیاده مدار، طّراحی و ساخته شده است.
2. خیابــان چهاربــاغ، پس از دوران صفــوی – به ويژه در دوران 
پهلوی که اتومبیل وارد شهر اصفهان شد- با وجود تحّوالت کالبدی 
شــديد و ايجاد محورهای سواره، امروزه هم چنان دارای ويژگی های 

پیاده مدار و قابل بررسی و بازشناسی است.
3. ويژگی هــای پیاده مداری کــه در دوران مختلف در خیابان 
چهارباغ وجود داشته است، تأثیر قابل توّجهی بر شکل گیری روابط 
اجتماعی و شــهروندی مردم شــهر اصفهان و ارتقای کیفّیت اين 

تعامالت اجتماعی- فرهنگی داشته است.

2. روش تحقیق 
اين تحقیق بر اساس هدف يا قصدي که دنبال مي کند و با توّجه به 
اين که رويکردی نظری دارد، تحقیقی »بنیادی« به شــمار می آيد. در 
اين پژوهش، که موضوع اصلی آن بررسی ويژگی های پیاده مدار خیابان 
تاريخی چهارباغ اصفهان و تأثیر آن بر تعامالت اجتماعی شــهروندان 
است، با توّجه به رويکرد تاريخی اش، از روش تحقیق تاريخی استفاده 
شده است. روش گردآوری داده های اين تحقیق، روش کتابخانه ای و 

روش تجزيه و تحلیل داده های تحقیق، روش کیفی است.

در اين تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و استفاده از منابع 
معتبر و دســته اول، ابتدا مفهوم پیاده مداری در فضاهای شــهری 
مطالعه و بررسی شده است؛ حاصل اين بخش استخراج شاخصه های 
اساســی فضاهای شــهری پیاده مدار اســت. در بخش  دوم، با تکیه 
بر مطالعات کتابخانه ای و اســتفاده از متــون تاريخی، ويژگی های 
پیاده مدار و انســا ن محور در خیابان تاريخی چهارباغ اصفهان مورد 
کشــف و بازشناســی قرار گرفته است. در بخش ســوم، با نگاهی 
تحلیلی به تأثیر ويژگی های پیاده مدار فضای شهری خیابان تاريخی 
چهارباغ اصفهان بر کیفّیت تعامالت اجتماعی شهروندان در گذشته 
پرداخته شده است. در پايان با جمع بندی داده های اين تحقیق و با 
استفاده از تحلیل های کیفی، ويژگی های پیاده مدار خیابان تاريخی 
چهارباغ در ابعاد مختلف اجتماعی و کالبدی و نیز در دوران گذشته 
و معاصر طبقه بندی شده و هم چنین راه کارهايی برای بهبود کیفّیت 

پیاده مداری آن، در دوران معاصر، پیشنهاد شده است.

3. مفهوم پیاده مداری و فضاهای شهری پیاده
انقالب صنعتي و پیدايش ديــدگاه منطقه بندي کاربري ها، موجب 
افزايش فاصله ها و کاهش نقش فرد پیاده در فضاي معابر شد و همه چیز 
مقهور سرعت جابه جايي وسیلة نقلیه موتوري گرديد. به اين ترتیب عنصر 
اصلي سازندۀ شهر يعني انسان، مجبور به نفس کشیدن در معابر آلوده، 
پر سروصدا و مملو از اتومبیل شد)قريب، 1383: 21(. با اختراع اتومبیل 
و تولید روز افزون آن، چهرۀ شــهرها و نوع زندگی مردم دچار تغییراتی 
شد. فضاهای شهری که تا آن زمان بر مبنای مقیاس انسانی و با توّجه 
به حرکت عابر پیاده و ادراک او از محیط تعريف می شــدند، پس از آن 
متناسب با مقیاس خودرو طّراحی شدند. به مرور، انسان به عنوان کاربر 
اصلی فضاهای شهری فراموش شد و نیازهای او به آرامش و امنّیت در 

شهر ناديده گرفته شد )رنجبر و ريیس اسماعیلی، 1389: 84(. 
به عقیدۀ فــرون، اتومبیل با وجود امتیازاتی که در زمینة تحرک 
شخصی به همراه داشــته، مسئول تغییرات منفی زيادی در جوامع 
نیز بوده اســت. اين نیرو خود را بر همة جنبه های زندگی شــهری 
تحمیل و عناصر وحدت بخش اجتماعی را نابود کرده است. اتومبیل 
مقیاس خود را بر طّراحی شــهری تحمیــل می کند و برای رفت و 
آمد و توقف، فضــای زيادی می طلبد. اتومبیل، انســان پیاده را در 
فضای پیاده روی محدود و باريک )که به طور دايم باريک تر می شود( 
منزوی می سازد و فرصت های ارتباط متقابل اجتماعی و برخورداری 
از لّذت های بصری را از انســان می گیرد)Fruin, 1971: 3(. در دوران 
معاصر، پس از انتقادهای فراوانی که به صنعتی شدن و ماشینی شدن 
زندگی در شهرها و فضاهای شهری شد، اهمّیت مفهوم انسان مداری 

و پیاده محوری در فضاهای شهری افزايش روز افزونی يافت. 
خیابان ها نقش مهمی در ايجاد شبکة هم پیوند فضاهای باز و عمومی 
شهری و در نتیجه شکل گیری هويّت کالن شهر ايفا می کنند. چنان چه 
»جان لنگ« اشاره می کند »کیفّیتی که از شهر برداشت می شود، بیش 
از هر چیزی بســتگی به کیفّیت خیابان های آن دارد« )لنگ، 1386: 
130(. هم چنین در فرهنگ  لغت تخصصی شهرسازی، خیابان، فضايی 
زنده، مهیج و پرتحّرک يا به تعبیری مهم ترين فضای عمومی يک شهر 
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است )Cowan, 2005(. خیابان، فضا يا مکانی است که برای دسترسی و 
رفت و آمد عمومی استفاده می شود )Marshall, 2005: 293(. به نظر جین 
جیکوبز »خیابان و پیاده راه های آن بخش مهم و اصلی مکان های عمومی 
شهر بوده و مهم ترين جزء حیاتی آن هستند. اگر خیابان های اصلی شهر 
.)Jacobs, 1961: 26-28( »جذاب باشند، شهر جذاب و جالب خواهد بود

آموس راپاپورت، خاستگاه تصورات مردم را نقشه های ذهنی آن ها 
می داند و حرکت در محیط را نقطة شــروع مهم ترين عامل شناخت 
محیط و ســاخت نقشة ذهنی می شناسد. به ويژه برای حرکت پیاده 
که امکان برداشــت تصاويری کامل تر از محیــط را دارد. به اعتقاد 
وی، حرکت در محیط اگر با جهت يابی صحیح عابر همراه نباشــد، 
موجبات سردرگمی و عدم رضايت او را فراهم می آورد. وی هم چنین 
فعالّیت هــا را مهم ترين حلقه هــای ارتباطی انســان و محیط معنا 

می کند. به طوری کــه درون هر محیط فیزيکی محیطی عملکردی 
است متشــکل از فضاهای عملکردی گوناگون که جايگاه حرکت و 
فعالیت انسآن هاســت و دستیابی به ســازگاری اين دو محیط را از 

)Rappaport, 1980: 84( .طريق سازماندهی فضايی میسر می يابد
در پیاده راه ها آزادي عمل انســان پیاده بــراي توقف، مکث، تغییر 
جهت و تماس مستقیم با ديگران زياد است. به گفته بیو کانن »آزادي 
حرکت عابرين پیاده در شهرها و فضاهاي شهري نشانة خوبي از تمدن 
آن شهر است«. به طوري که يکي از راه هاي تجديد حیات مدني مراکز 
شــهري پیاده راه ها هستند که نقش مؤثري در کشف و ادراک محیط 
کالبدي و اجتماعي شــهر دارند و مظهر تمدن، هويّت و مدنّیت شهر 

هستند )اسداللهی، 1383: 68-71( )تصوير شماره1(.

تصویر شماره 1 : فضای شهری خیابان چهارباغ اصفهان، عرصه ای برای حضور و حیات اجتماعی شهروندان پیاده
www.mehrnews.com :مأخذ

پیاده روی و دوچرخه ســواری از روش های پايدار حمل ونقل هستند. 
بــه طور معمول، همة ســفرهای کوتاه و طوالنی همــراه با پیاده روی 
هستند. شهر دوستار پیاده روی، بیشتر انسان دوست است. پیاده روی و 
دوچرخه ســواری هیچ گونه آلودگی هوا يا صدا ايجاد نمی کند و انرژی 
مورد نیاز توسط افراد تأمین می شــود. به عالوه اين روش اقتصادی تر 
 اســت و هزينــه  کمتری نســبت به حمل ونقــل عمومــی دربردارد 
)Victoria Transportation Policy Institute, 2010(. هم چنیــن نظام 

پیاده در مقايسه با ساير سامانه های حمل ونقل شهری دارای خصوصّیات 
و مزايای منحصر به فردی از جمله انعطاف پذيری، ارزانی، مصرف انرژی 
کمتر و هماهنگی با مالحظات زيســت محیطی است. پیاده روی نقش 
مکمل در ارائة خدمات ساير شبکه های جابه جايی و بخصوص حمل ونقل 
عمومی ايفا می کند. هر سفر شهری سواره حداقل در دو انتهای خود با 

پاره سفرهای پیاده تکمیل می گردد )ثقفی اصل، 1387: 83(.
پیاده راه ها، محل حضور همه شــهروندان و مشارکت آنان در زندگي 
جمعي است. به همین دلیل وجود آن ها در شهر به ارتقای تصوير ذهني 
افراد از شهر کمک مي کند. پیاده راه ها در مقیاس شهر عمل می کنند و 
بايد پذيراي گروه هاي مختلفي از شهروندان با انديشه، احساس و ادراک 
فضا، ســن، جنس و توانايي هاي جسمي متفاوت باشند. در پیاده راه ها 

بايد همواه زندگي اجتماعي در جريان باشد و سرزندگي از ويژگي هاي 
اساســي و اصلي آن اســت. اين فضا هم چنین بايد خــود را همواره با 
رويدادهاي درون خود هماهنگ سازد. لذا انعطاف نیز از ويژگي هاي مهم 
در پیاده راه هاست و آنچه حضور همه شهروندان در پیاده راه ها را تضمین 

مي کند، ايمني اين فضا است )پاکزاد، 1386: 282(.
از ديدگاه جیکوبز، برای جذب عابران و ايجاد عامل ايمنی ذاتی، خیابان 
شهری دارای سه کیفّیت مهم است؛ اول، بايد تمايز صريح بین فضای عمومی 
و خصوصی ايجاد کند؛ دوم، بناهای حاشیة خیابان بايد دارای نما باشند و نه 
پشت به خیابان؛ سوم، پیاده روی بايد بدون هیچ گونه توقف يا مکث صورت 
گیرد. به نظر وی اين جذابیت در صورت فعال بودن فروشگاه ها و مکان های 
عمومی در هنگام شب به وجود می آيد و خیابان به عنوان فضای شهری با 
عملکرد خوب در ايجاد تجربه نوعی احساس ناخودآگاهانه از همبستگی در 

بین عابران پیاده است )شوای، 1375: 305-295(.
دو کیفّیت مهم که منجر به سرزندگي پیاده راه ها مي شوند تنوع و 
نفوذپذيري اين فضاها هستند. يکي از سیاست هاي رسیدن به تنوع در 
طول مسیر با توّجه به اين که مسیر پیاده مختص حرکت آهستة عابر 
پیاده طراحي مي شود، نماد و نشانه هاي شهري هستند که يا برگرفته 
از کالبد موجود و يا براساس شرايط موجود و ارزش هاي بافت تعريف 
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مي گردند، که به خوانايي مســیر می افزايــد و آن را به نماد تبديل 
مي کند )حبیبي، 1380: 48(. نفوذپذيري کیفّیتي است که در ايجاد 
سرزندگي مسیر پیاده شهري بسیار مؤثر است. يکي از سیاست هاي 
رســیدن به اين موضوع در داخل خود مسیر پیاده راه، ايجاد امکان 
رابطة متقابل بصري بین مســیر و بدنه است. محور پیاده بايد تا حد 
امکان بدون اختالف ســطح و مانع، کلیــه فعالّیت ها و کاربري هاي 
متنوعي را که در مقطع خیابان يعني نزديک ترين مکان که در خط 
ديد وجود دارند، به هم متصل کند و با ايجاد تمايزات بصري، وحدت 

و پیوستگي مسیر را القا نمايد )تیبالدز، 1385: 47-39(.
از ديگــر عواملي که به ســرزندگي و تنــوع پیاده راه ها مي انجامد، 
ايجاد کاربري هاي متنوع و متناسب با پیاده راه ها، استقرار کاربري هاي 
خدماتي که تداوم حضور شــهروند را در پي دارد و هم چنین استقرار 
کاربري هاي اوقات فراغت، تنوع مبلمان در طول مســیر و هماهنگي 
روشنايي مسیر بدنه ها و تأکید روشنايي روي عناصر و بناهاي شاخص 
اســت )پاکزاد، 1386: 285 - 282(. ايســتايي و پويايي فضا نیز در 
ارتقای کیفي فضاي مسیر پیاده مؤثر است که با رعايت فواصل معین 
براي طراحي مسیر پیاده مي توان به ايجاد گره هاي مناسب برای مکث، 

نشستن و تماشا پرداخت )حبیبي، 1380: 50(.
با توّجه به مباحثی که درباره مفهوم پیاده مداری و فضاهای شهری 
پیــاده مطرح شــد، ويژگی های عمده  فضاهای شــهری پیاده مدار را 
می توان اجتماع پذيری، امنّیت اجتماعی و روانی، خوانايی، نفوذپذيری 
و دسترســی راحت، تنــّوع و پويايی و ســرزندگی، حــس تعلّق و 
خاطره انگیــزی مکان، احیای هويّت های تاريخی و اجتماعی، کیفّیت 

سیما و منظر شهری، کیفّیت فضای سبز و مبلمان شهری برشمرد.
اين شــاخصه ها را می تــوان در دو بخش ويژگی هــای کالبدی و 

ويژگی های اجتماعی طبقه بندی نمود )نمودار شماره1(.

نمودار شماره 1: نمودار شاخصه های فضاهای شهری پیاده مدار

4. پیشینۀ خیابان چهارباغ و پیاده مداری در آن 
خیابان چهارباغ عباسی در سال 1006 هجری قمری و در زمان شاه 
عباس اول احداث شــده اســت. يکی از محورهای اصلی طرح باغ شهر 
اصفهان را خیابان عريض و طويل چهارباغ تشــکیل می داد که ناحیة 
شاهی، در شمال زاينده رود را با گذشتن از پل اهلل وردی خان به منطقه  
يیالقی وسیع هزار جريب متصل می کرد. محور چهارباغ عباسی در تلفیقی 

زيبا با رودخانة زاينده رود و سی وسه  پل، يک حوزۀ وسیع عملکردهای 
تفريحی و سیاحتی را در ساختار کالبدی شهر صفوی تشکیل می داد. 
بافت شــهری اطراف اين خیابان، متشکل از قطعه بندی های بزرگ به 
صورت باغ هايی سرســبز بود که کاخ ها و کاله فرنگی هايی در دل آن ها 

وجود داشت )عمرانی، 1384: 268-264(.
در کتاب نصــف جهان فی تعريــف االصفهان دربــاره خیابان 
چهارباغ چنین آمده است: »و از جمله امکنة معروف اصفهان يکی 
چهارباغ شاه عباســی اســت که معروف به چهارباغ کهنه است... از 
آنجا )دروازۀ دولــت( خیابانی در جنب همان عمــارات دولتی به 
طرف جنوب تا کنار زاينده رود که الحال موســوم به چهارباغ است، 
طرح انداخت؛ مشــتمل بر دو باغچه و دو کنــار و میان آن راهی 
سنگ بســت ساخته و راه میان وســیع و جوی سنگی در میان آن 
درســت نمودند و اطراف باغچه ها به چهار صف درخت چنار و در 
کنار و میان درخت، گل به رديف يکديگر نشــاندند و دو طرف اين 
خیابــان باغ های بــزرگ بنا نموده و ســردرها فراخور حال هر باغ 
منقش و خوش نما بساختند و محاذی هر سردری در میان چهارباغ 
حوضی بزرگ درست نمودند و چند موضع که سمت بلندی نسبت 
به پیش تر از آن داشــت و ممکن بود آبشارريز بساختند و زير آن 
آبشار را نیز حوضی درست نمودند که آب از آن جوی سنگی در آن 
ريخته و باز در جوی روان و جاری می گردد و به حوض های بزرگ 

می رود و از آنجا باز خارج شده و به خرج باغ های اطراف می رود.
اين چهارباغ منتهی اســت به پــل بزرگ شاه عباســی معروف به 
سی وسه چشــمه و باز محاذی آن خیابانی بزرگ ساخته و از آن بلندی  
هم-چنان آبشاری ريز درست نموده که از باال آب در آن حوض می ريزد 
و محاذی اين حوض مواجه مشــرق عمارت سردری عالی ساخته اند بر 
دروازه ی باغی که اول باغ های چهارباغ علیا است و به باغ زرشک معروف 
است و بسیار باصفا جايی بوده و اين چهارباغ را نیز شاه عباس اول طرح 
انداخته و اتمام آن را ديگران نموده اند و به چهارباغ باال مشــهور است و 
اين چهارباغ طويل تر از اولی است اما عرضش کمتر است و به خوبی آن 
ساخته نشده و به دستور اطرافش باغات و سردرها دارد و آن را منتهی 
نموده اند به باغ عباس آباد که قريب به کوه صفه و در حقیقت در ابتدای 
دامنة آن واقع شده است و بین االنام اين باغ به هزارجريب اشتهار دارد...« 

)االصفهانی، 1368:  42 - 40( )تصوير شماره 2(.
خیابــان چهارباغ بر اســاس يــک برنامه و طرح هندســی، در 
تقاطع بــا محور زاينده رود، احداث شــده و چهار قســمت اصلی 
شــهر )چهارباغ( شکل می گیرد  و در هر دو طرف خیابان، باغ های 
سلطنتی احداث می شود. با احداث سی وسه  پل، خیابان چهارباغ تا 
کوه صفه در جنوب شهر ادامه يافت و در انتهای چهارباغ، باغ بزرگ 
و بی نظیر هزارجريب )خلد ثانی يا بهشــت شاه عباس( قرار گرفت 
)انصاری، مجتبی، 1382: 53(. چهارباغ با باغ های زيبا و متعّددی 
که داشــت، يکی از مهم ترين تفّرج گاه های داخلی اصفهان در دورۀ 
صفوی محسوب می شد. اين خیابان هر روز به هنگام غروب، مملو 
از افرادی می شــد که فارغ از دغدغه های روزمره، برای استراحت و 

تفريح، به اين محل آمده بودند )احتشامی، 1382: 9(.
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خیابــان چهارباغ عالوه  بر کاربری تفريحی، همانند بازار اصفهان و 
میدان نقش جهان، به عنوان يکی از مراکز تجاری اصلی شهر اصفهان 
محســوب می شد. ســیوری در کتاب ايران عصر صفوی  آورده است: 
»چهاربــاغ هم چون میدان نقش جهــان، میعــادگاه و مرکزی برای 
فعالیت های بازرگانــی و اجتماعی بود« )انصاری، محمداســماعیل، 
1382: 40(. در کتاب ايران عصر صفوی نیز آمده اســت که خیابان 
چهارباغ، در هنگام روز محل داد و ستد و تجارت بود و هنگامی که روز 
پايان می يافت و شب آغاز می شد، افراد برای تفّرج به چهارباغ می رفتند. 
شب و شب افروزی، هم تفّريح مردم بود و هم محمل تفريح های ديگر. 
ورزش، انجام و تماشای نمايش های میدانی و رفتن به قهوه خانه ها از 
ديگــر تفريح های مردم در دوران صفوی بود )مســجدی و ابراهیمی، 

.)487-485 :1382
دربارۀ چگونگی شــکل و کالبد خیابــان چهارباغ، در دورۀ صفوی، 
اطالعاتی در کتاب های تاريخی و سفرنامه ها آمده است. باغ های بزرگی 
در حاشــیة چهارباغ وجود داشت که دارای ديوار مستقیم و صافی در 
جدارۀ خیابان بود  و اغلب آن ها به شکل مشبک بودند. عابران چهارباغ 
می توانستند کوشک ها و فضای مشجر، باطراوت و سرسبز درونی باغ ها 
را نیز ببینند. در مقابل باغ ها و در دو جبهة خیابان دو پیاده و سواره رو 
ســنگ فرش عريض بود و در کنار آن هــا دو باغچه با درختان چنار و 
گل کاری وجود داشت. در وسط خیابان و در بین دو باغچة مذکور، نهر 
سنگی و در دو طرف آن دو مسیر پیاده رو سنگ فرش بود. البته عرض 
پیاده و سواره روهای سنگ فرش بیش از عرض دو پیاده روی سنگفرش 

مجاور نهر بود. »تاورنیه« عرض پیاده رو سنگ فرش کنار نهر را دو سه پا 
دانسته و گفته است: »گاهی عابرين از آنجا نیز عبور می کنند«. بنابراين 
معبر اصلی همان پیاده و ســواره روی سنگ فرش کنار خیابان بود و 
 از ســنگ فرش کنار نهر میانی برای تفريح استفاده می شد. هم چنین 
پیترو دالواله گفته اســت: »کف پیاده روهای خیابان ســنگ فرش و 
برای عبور انســان و اسب بسیار مناســب است و به فاصله هايی چند 
ســنگ فرش و در زمین گل های مختلف کاشته شده« است. بنابراين 
با توّجه به گزارش ها و توصیف هايی که سیاحان و محققان مختلف از 
چهارباغ ارائه داده اند، می توان گفت که مقطع عرضی خیابان به شکل 
متقارن بوده است )انصاری، مجتبی، 1382: 67-69(. نگارنده با توّجه 
به توصیف های مذکور، در زير تصويری را از نصف مقطع عرضی خیابان 

چهارباغ در دورۀ صفوی بازسازی نموده است )تصويرشماره3(.
با توّجه به  مروری که بر پیشــینة خیابان چهارباغ شــد، می توان 
گفت که هدف از طّراحی و احداث خیابان چهارباغ، فقط طّراحی يک 
خیابان عملکردی معمولی در بافت شــهر اصفهان دورۀ صفوی نبوده 
است، بلکه عالوه بر جنبه های عملکردی آن و تأمین دسترسی به باغ ها 
و کوشــک های واقع در آن، گردشــگاهی برای عابران پیاده محسوب 
می شــد. عريض و طويل بودن خیابان، قرارگیری باغ ها و کوشک ها و 
يیالق ها در حاشــیة محور، هم چنین وجود نهرها ، حوض ها، فواره ها، 
آبشارها، درختان، گل ها و چشم اندازهای زيبا، نشان از تفرجگاه بزرگی 

در اصفهان قديم دارد.

تصویر شماره2 : چشم انداز هایی قدیمی از خیابان چهارباغ و محورهای عریض پیاده در آن
مأخذ: کتاب »ایران در یک صد و سیزده سال پیش- بخش نخست: اصفهان« ) ارنست هولستر،صفحه 105 و 112(

تصویر شماره 3: تصویر بازسازی شده از نصف مقطع عرضی خیابان چهارباغ در دورۀ صفوی
مأخذ: بازسازی و ترسیم از نگارنده
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5. پیاده مداری خیابان چهارباغ در دوران معاصر
به گفتة دکتر آيت اهلل زاده شیرازی، پس از آمدن رضاخان به اصفهان 
در ســال 1302 شمســی )زمان شهرداری شــاهنده، شهردار وقت 
اصفهان( و به دنبال آن ورود اتومبیل به اين شهر، از آن جا که مسیری 
برای سواره وجود نداشت، روند خیابان کشی ها در شهر شروع می شود. 
سپس پلّه های محور چهارباغ را حذف و حوض های آن را پر کردند و 
کف آن را تســطیح نمودند. در واقع معبر پیاده ای را که گردشگاهی 
عمومی بود، به خیابان و محور مرکزی شهر تبديل کردند. در اين زمان 
بسیاری از کوشک ها و سردرهای اطراف خیابان چهارباغ و درون باغ ها، 
که به مخروبه تبديل شده بود، فروخته شدند و به جای آن ها مغازه ها 
و آپارتمان های متعّددی ســاخته شد. اين تغییر ماهّیت باعث تبديل 
شــدن خیابان چهارباغ به يکی از محور های اصلی تجاری- اقتصادی 
شهر شد )آيت اهلل زاده شــیرازی، 1386: 19-20(. لطف اهلل هنرفر به 
نقــل از جهانگردانی مانند ديوالفوآ و پیرلوتی و هانری رنه دالمانی در 
اين باره گفته است که خیابان چهارباغ اصفهان مانند ساير آثار تاريخی 
اين شــهر در دوران قاجاريه به وضع بسیار اسفناکی درآمده بود. اما با 
شروع دوران پهلوی تعمیر و ترمیم آثار تاريخی شهر اصفهان و ايجاد 
کارخانه های صنعتی، اصالح خیابان چهارباغ، توسعة فضاهای سبز و 
درختکاری ها، طّراحی نهرها و مسیرهای آب مورد توّجه قرار گرفت و 
عالوه بر عمران و آبادانی های مذکور، اين محور در ســمت شمالی آن 
نیز با نام چهارباغ پهلوی )چهارباغ پايین( ادامه يافت و خیابانی کم نظیر 
را به وجــود آورد )هنرفر، 1349: 14(. بنابرايــن در دوران پهلوی با 
وجود ورود ماشین به شهر اصفهان و مسیرهای سواره ای که در خیابان 
چهارباغ تعبیه شد، هم چنان خیابان چهارباغ به عنوان ستون  فقرات 
اصلی و نیز يکی از فضاهای شــهری تفريحی و مردمی شهر محسوب 

می شده است.
در دوران پس از انقالب اســالمی، اصفهان همانند تمام شهرهای 
ايران دچار تحّوالت سیاســی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری شد. باال 
رفتن میزان مهاجرت به شــهر اصفهان و افزايش نرخ رشد جمعّیت 
در ســال های پس از انقالب، باعث تبديل شــدن اصفهان به يکی از 
کالن شهرهای ايران شد. به دلیل توسعه و گسترش شهر در اين دوره، 

ساختار کالبدی شــهر و بافت تاريخی آن دچار تحّوالت زيادی  شد، 
اما هم چنان محور تاريخی چهارباغ، به همراه محور طبیعی- تاريخی 

زاينده رود، استخوان بندی اصلی شهر اصفهان را شکل می  دهد. 
امروزه محور چهارباغ عباســی اصفهان با وجود کاربری های متنّوع 
شهری، از جمله فضاهای تجاری مانند بازارچه های سّنتی و مجتمع های 
تجاری جديد )پاســاژها( و هم چنین فضاهای فرهنگی مانند مدارس 
دينی، فرهنگ سراها، سینماها و کتاب فروشی ها و نیز بسیاری از فضاها 
و کاربری های متنوع اداری، مسکونی، تفريحی، گردشگری و ورزشی، 
به يکی از فضاهای شــهری پويا برای شهروندان تبديل شده است. از 
طرفی ديگر، وجود فضاهای سبز مطلوب از جمله چند رديف درختان 
چنار کهن، بوته های سبز و فضاهای گل کاری شدۀ متنوع و نیز وجود 
نهرهايی در پای درختان باعث بهبود طراوت و سرزندگی کالبدی اين 
خیابان شده اســت. وجود محور طبیعی زاينده رود و محورهای سبز 
در تقاطع با محــور تاريخی چهارباغ، کیفّیت های کالبدی اين فضای 
شهری را دو  چندان نموده است که در مجموع بستر بسیار مطلوبی را 
برای استفادۀ شهروندان پیاده از اين فضای شهری فراهم نموده است 

)تصوير شماره4(.
شهر اصفهان به دلیل داشتن زمین های هموار و کم شیب، کوچه های 
تنگ و باريک و فواصل کوتاه، محیطی مناسب برای دوچرخه سواری 
دارد. امروزه با وجود خودروها و اســتفادۀ گسترده از آن ها در سیستم 
حمل ونقل مــردم اصفهان، هم چنان برای ترّدد های درون شــهری و 
مســیرهای کوتاه، از دوچرخه نیز استفاده می کنند )عمرانی، 4831: 
763(. بــه همیــن دلیل، بــرای حفظ اين عادت و فرهنگ ســّنتی 
دوچرخه سواری و توسعة استفاده از آن در سیستم حمل ونقل شهری 
-که امروزه از شــاخصه ها و اصول شهرسازی پايدار و شهروندگرا نیز 
محسوب می شود- در خیابان چهارباغ و فضاهای شهری ديگر اصفهان، 
در کنار پیاده راه های گسترده، محور های ويژه ای نیز برای ترّدد دوچرخه 
تعبیه شــده است. وجود محور عريض پیاده سنگ فرش شدۀ میانی و 
دو محور دوچرخه ســواری در کنار آن و نیز محورهای پیاده رو در دو 
سوی خیابان، به عالوۀ فضاهای سبز گسترده، بیانگر برخی ويژگی های 
پیاده مدارانة اين فضای شهری در دوران معاصر است )تصوير شماره5(.

تصویر شماره 4: سرزندگی و طراوت کالبدی فضای شهری خیابان چهارباغ برای استفاده  شهروندان پیاده
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در دوران معاصر، امکان مرّمت و بازسازی آثار و بناهای تاريخی 
شــهر فراهم شده و بســیاری از میراث فرهنگی و بناهای تاريخی، 
که در زمان قاجاريه و اوايل پهلوی دچار تخريب و فرسودگی شده 
بودند، مرّمت شده است. هم چنین ساختمان های جديدی با الهام 
از معماری ســّنتی ساخته شده که در احیای سیمای تاريخی شهر 
اصفهان تأثیرگذار بوده است )عمرانی، 4831: 763(. بنابراين حفظ، 
مرّمت و احیای برخی بناهای تاريخی از جمله مجموعة مادرشــاه 
)مدرســه، بازار، کاروان سرا(، باغ و کاخ هشت بهشت، سی وسه پل و 
هم چنین طّراحی مجموعه های جديد با الگوهای تاريخی و سّنتی 
)مانند طّراحی جدارۀ شرقی چهارباغ( باعث حفظ سیمای تاريخی 
و هويّت کالبدی فضای شهری محور چهارباغ و تقويت هويّت های 

فرهنگی شهر و شهروندان شده است.

6. چهارباغ و تعامالت اجتماعی
همان گونه که برای شکل گیری خانواده نیاز به مکانی مانند خانه 
است، جامعه نیز برای شکل گیری نیاز به محلّی دارد که ارتباطات 
جمعی در آن شکل گیرد و فرصتی برای تعامالت اجتماعی فراهم 
شود. اگرچه شايد برای اين امر نیاز به ساختار و کالبد مشّخصی در 
مکانی خاص نباشــد، اما به فضاهايی در شهر نیازمنديم تا به مکان 
شخصّیت و هويّت بخشد و در ساکنان حس تعلّق به مکان را ايجاد 

کند و آن ها را جذب نمايد )اشرافی، 1386: 49(.
بخش مهمی از تعامالت اجتماعی و فرهنگی در فضاهای شهری 
محّقق می شــود، بنابراين نقش فضاهای پیادۀ شــهری در تقويت 
بنیان های اجتماعی و فرهنگی شهر اهمّیت بسیاری دارند. در اين 
میان، پیاده راه ها معابری دارای نقش اجتماعی عمده هســتند که 
می توانند شــور و ســرزندگی را به فضاهای شهری آوردند و مردم 
را به حضور داوطلبانه در شــهر تشويق کنند. بنابراين آزادی عمل 
انســان پیاده برای توقف، مکث، تغییر جهت و تماس مســتقیم با 
ديگران بسیار زياد است. فضاهای پیاده مدار، با توّجه به ماهّیت شان 
از نظر ادراک هويّت فضايی، احســاس تعلّــق به محیط و دريافت 
زيبايی، از اهمّیت اساســی برخوردارند و با جذب طیف وسیعی از 

گروه های اجتماعی، حس هم گرايی، تعامل مستقیم شهروندان را با 
وجود بینش ها، احساس ها، خواسته ها و گرايش های مختلف تقويت 

می کند )قربانی، جام کسری، 1389: 62-60(.
کارايی و سرزندگی فضاهای شهری، متضّمن حضور انسان و حیات 
مدنی آن ها، وابســته به نحوۀ حرکت پیوستة عابر پیاده در آن است. 
بــه عقیده ی راپاپورت، حرکت و رفتار عابــر پیاده به طور کلی متأثر 
از دو شــاخصة اصلی فیزيکی - کالبدی و فرهنگی - اجتماعی است 
)معینی، 1386: 16(. فضاهای شــهری در عین حال که بايد امکان با 
وضعّیت کلّی اجتماع تطابق داشته باشند، بايد ويژگی های الزم را نیز 
برای پوشش دادن نیازهای گروه های مختلف اجتماعی )سّنی، جنسی، 
جسمانی و...( دارا باشند. رفتارهايی نظیر بازی کردن، صحبت کردن، 
نشســتن و تفريح کردن و تعامل در رفتارهــای اجتماعی، گونه های 
مختلفی از عملکردها و نیازهای انسانی هستند که مفاهیم فضايی و 
کالبدی خاص خود را طلب می کنند )رفیعیان، سیفايی، 1384: 29(.

در شهر اصفهان دوران صفوی، روابط اجتماعی و همبستگی و پیوند 
شهروندان در هر محله يا خیابان - از جمله خیابان چهارباغ- به طور 
عمده توســط عوامل پیدايش محلّه و تجّمع مردم، شکل می گرفت. 
اين روابط در اثر تماس ها و معاشــرت های روزمره و مداوم شهروندان 
و اشــتراک آن ها، در شکل دادن سرنوشت مشترک شان باعث تقويت 

تعامالت اجتماعی آن ها، می شد )کجباف، 1382: 440(.
خیابــان چهارباغ، محلّی برای گذران اوقات فراغت عمومی بوده 
اســت. در دوران صفوی به دلیل ثبات سیاسی و رونق اقتصادی و 
کیفّیت زندگی و معیشــت، مردم اوقات فراغت بیشــتری داشتند. 
آن ها در روزهای گرم تابســتان بر روی ســکوهای زير درختان و 
لبه های نهر های چهارباغ می نشســتند و اوقــات فراغت خود را از 
طريق تماشای نمايش ها و هنرنمايی هنرمندان و شاعران و نقاالن، 
گفت وگو و خنده با يکديگر، کشــیدن قلیان و صرف نوشــیدنی، 
قدم زدن و مشــاهدۀ چشم اندازهای زيبا می گذراندند. در سفرنامة 
شــاردن در اين باره آمده است: »گردش عصرها، در مدت نه ماه از 
ســال، در اين خیابان دل پسند و فرح انگیز است زيرا در اين مدت 
خیابان و باغچه ها را آب می پاشــند و اطــراف حوض ها غرق گل 

تصویرشماره 5  : وجود محورهای عریض پیاده و محورهای دوچرخه سواری در خیابان چهارباغ برای شهروندان
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اســت. روی سکو های کوتاه ســردر عمارات را مفروش کرده روی آن 
قلیان می کشــند و بعضی از مردم محترم با اسب رفت وآمد می کنند« 
)شــاردن، 1362: 150(. هم چنین در ســفرنامة کمپفر آمده اســت: 
»کنــار برآمدۀ نهر و حوض ها را قهوه چی و صاحبان میهمان خانه ها با 
حصیر و قالی فرش کرده اند. روی اين فرش ها مردم بی کار و فارغ البال 
می نشــینند تا در حین کشیدن قلیان و صرف نوشیدنی شاهد نمايش 
و هنرنمايی شعرا، گويندگان و نقاالن باشند و به بهترين و مطبوع ترين 
وجه وقت بگذرانند؛ فقط هنگامی که هوا زياد گرم شــود به اتاق های 
خنک قهوه خانه های مقابل رخت می کشــند« )کمپفر، 1363: 195-

.)196
در دوران معاصر، وجود کاربری های متنّوع شهری در فضای شهری 
خیابــان چهاربــاغ و هم چنین حضور طیف هــای گوناگون اجتماعی 
شــهروندان از اقوام و مذاهب به همراه گردشگران داخلی و خارجی، 
باعث اختالط و پويايی در تعامالت اجتماعی شــهروندان شده است. 
هم چنین وجود فضاهای مناسب برای فعالّیت های تفريحی و ورزشی 
از جمله پیاده روی، دوچرخه ســواری و اسکیت در اين فضای شهری 
ارتقای ســطح نشاط شــهروندان پیاده را در پی دارد. حضور گسترده 
طیف های مختلف مردم در ساعات مختلف روز و شب در اين خیابان، 
عالوه بر ســرزندگی و پويايی، موجب ارتقای امنّیت اجتماعی آن نیز 
شده اســت. وجود ابنیة مختلف تاريخی و به طور نسبی حفظ هويّت 
کالبدی منظر شهری خیابان چهارباغ، عالوه بر مزايای کالبدی، باعث 
شــکل گیری خاطــرات و هويّت های جمعی و تقويــت حس تعلّق به 

فضای شهری در بین شهروندان خواهد شد )تصوير شماره 6(.
بنابراين خیابان چهارباغ از ابتدای شکل گیری آن، فضايی تفّرجگاهی 
برای تعامالت اجتماعی، تفريح، گذران اوقات فراغت، گفت وگو، ورزش 
و ســرگرمی مردم و شهروندان بوده است. امروزه نیز با وجود تحّوالت 
کالبــدی و فضايی که در طول زمان در اين محــور تاريخی رخ داده 
اســت، هم چنان کانونی برای حضور و ارتباطات مردمی و شهروندی 
بوده و تأثیر آن در شــکل گیری کمّیت و کیفّیت روابط اجتماعی، بین 

اقشار مختلف مردم اصفهان در دوران معاصر، اجتناب ناپذير است.

نتیجه  گیری
شــهر تاريخی اصفهان با توّجــه به دارا بــودن ويژگی هايی از 
جملــه؛ بافت فرهنگی - اجتماعی متنــوع، وجود فضاهای طبیعی 
مانند زاينده رود و مادی ها و بیشــه ها، وجود بافت و ابنیه تاريخی، 
همــواره در دوران مختلــف -به ويــژه در دوران صفوی- به عنوان 
شــهری انســان مدار و مردم وار به شمار می رفته اســت. در دورۀ 
صفوی با پايتخت شدن شــهر اصفهان و شکل گیری باغ شهر و به 
دنبال آن ايجاد فضاهای شــهری مانند میدان نقش جهان، خیابان 
چهارباغ، محور طبیعی زاينده رود و مادی ها، اين شــهر به يکی از 
زيباترين شهرهای جهان تبديل شد. خیابان چهارباغ، که به عنوان 
اســتخوان بندی باغ شهر صفوی محســوب می شد، عالوه بر اين که 
مکانی برای تفريحات و ســرگرمی های دربار صفوی بود، به عنوان 
فضای شهری مردمی و عمومی نیز مطرح بوده است. امروزه هم با 
گذشت سالیان متمادی و تحّوالت کالبدی که در آن صورت گرفته 
اســت، هم چنان محور تاريخی چهارباغ به عنوان ســتون فقرات 

ساختار شهری اصفهان محسوب می شود.
مفهوم »پیاده مداری«، که امروزه به يکی از اساسی ترين دغدغه ها 
و مباحث شــهری تبديل شــده اســت، در ايران بیش از هر شهر 
ديگری در فضاهای شــهری اصفهان ديده می شــود. شهر اصفهان 
بــا توّجه به ويژگی های تاريخی، اجتماعــی، طبیعی و کالبدی که 
همواره داشته، بسیاری از ويژگی های شهر شهروندگرا و پیاده مدار 
را در خود داشــته است. در دوران صفوی، خیابان چهارباغ با توّجه 
به طرح باغ شهر، به عنوان محور تفريحی و پیاده، طّراحی و ساخته 
شــد. در دوران بعدی، به ويــژه در دورۀ پهلوی، تحّوالت فضايی - 
کالبدی زيادی در آن صورت گرفت و بخشی از آن به محور سواره 
تبديل شد. اما هم چنان معابر پیادۀ عريضی در وسط و حاشیه اين 
محور حفظ شــده است. در دوران صفوی، ويژگی های پیاده مدارانة 
شهر اصفهان و خیابان چهارباغ، به واسطة شکل گیری باغ شهر و نیز 
به دلیل وجود نداشتن اتومبیل، نسبت به دوران معاصر که صنعت 
و اتومبیل وارد شــهرها شده، بیش تر بوده است. امروزه نیز خیابان 

تصویر شماره6: حضور گسترده ی شهروندان پیاده در فضای خیابان چهارباغ و تعامالت اجتماعی آن ها
www.molon.de & www.isfp.ir :مأخذ
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چهارباغ با حفظ برخی از ويژگی های کالبدی قديمی اش از جمله، 
معابر پیادۀ عريض، فضای ســبز و درختان چنــار و ابنیة تاريخی 

دارای ويژگی های ارزش مند پیاده مدارانه است.
خیابان چهارباغ، از دوران شکل گیری اش در عهد صفوی تا دوران 
معاصر، همواره بــه عنوان يک تفرجگاه مردمی و فضای شــهری 
مردم وار در استیالی قشرهای مختلف مردم اصفهان بوده است. اين 
فضای شــهری کانونی برای گردهم آيی مردم و برگزاری آيین های 
مختلــف ملّی و دينــی آن ها در دوران مختلف بوده اســت. محور 
تاريخی چهارباغ نقطة تالقــی گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی 
و هم چنیــن محلّی برای اختالط طیف هــای متنوع قومی، دينی، 
فرهنگی مردم اصفهان و شکل گیری پیوند های اجتماعی بین آن ها 
بوده اســت. چهارباغ عالوه بر اين که عرصه ای برای شــکل گیری و 
تقويت تعامالت اجتماعی مردم بوده، مکان مناســبی برای تفريح، 
ســرگرمی، ورزش و گذران اوقات فراغت اقشــار گوناگون جامعه 
نیز بوده اســت. اين ويژگی های مردم وارانــه و پیاده مدارانه باعث 
شکل گیری بسیاری از خاطرات فردی و جمعی شهروندان و تقويت 
حــس تعلّق مردم به اين مکان شــده اســت. هم چنین اين محور 
تاريخی، به عنوان يکی از نشــانه ها و عوامل برجســتة هويّت ساز 

شــهر تاريخی اصفهان، نقشی اساسی در احیای هويّت های جمعی 
شهروندان داشته است.

البته بديهی اســت که بازشناسی مفهوم پیاده مداری و برشمردن 
شــاخصه های پیاده محــور در خیابان چهارباغ صفــوی و معاصر به 
اين معنا نیســت که اين فضای شــهری به طور مطلق حائز تمامی 
ويژگی های يک فضای شهری پیاده مدار است. بنابراين وجود برخی 
ويژگی هــای متضاد با مفهوم پیاده مداری و مشــکالت شــهری در 
خیابان چهارباغ اجتناب ناپذير اســت، البته هدف اصلی اين پژوهش 
تمرکز بر اين چالش ها نبوده اســت. بلکه اين مقاله اساساً به دنبال 
آن بوده است که ارزش های مردم وار و پیاده مداری که در اين فضای 
شهری وجود دارد، کشف و بازشناسی کند و نقش آن را در تعامالت 
اجتماعی مردم بررســی نمايد.  هم چنین اين مقاله بر آن بوده است 
که محور تاريخی خیابان چهارباغ را، به عنوان يکی از پیاده مدارترين 

فضاهای شهری در ايران، در قالب يک الگو معرفی نمايد.
در جــدول زير ويژگی های پیاده مدار خیابان چهارباغ، در دوران 
صفــوی و معاصــر، در دو بخش ويژگی های کالبــدی و اجتماعی 

طبقه بندی شده است )جدول شماره1(.
در پايان رهیاف ها و راه کارهای حاصل اين پژوهش که در جهت 

جدول شماره 1: جدول طبقه بندی ویژگی های پیاده مدار در خیابان چهارباغ
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بهبود کیفّیت پیاده مداری در خیابان چهارباغ است، ارائه می شود:
1. تبديل خیابان چهارباغ به محور تاريخی-گردشــگری کاماًل 
پیاده، با برچیدن معابر ســواره يا حداقل محدود کردن ســواره به 

وسايل نقلیة عمومی مانند منوريل، تراموا، اتوبوس.
2. ايجــاد تنوع در کاربری های اراضی اطراف خیابان چهارباغ، با 

اولويّت کاربری های فرهنگی، گردشگری و تفريحی.
3. حفظ، احیا و مرّمت تمامی ابنیه تاريخی اطراف محور چهارباغ 
و دادن کاربری های فرهنگی و گردشگری به آن ها در جهت احیای 

هويّت تاريخی خیابان.
4. حفــظ و احیای منظر و ســیمای تاريخی جــدارۀ خیابان و 

بازسازی بخش های تخريب شده.
5. کیفّیت بخشــی به محل تقاطع زاينده رود و مادی ها با محور 

چهارباغ و احیای شکل تاريخی و نحوه  تقاطع آن ها.
6. احیای جريان آب، نهرها، حوض های تاريخی خیابان چهارباغ 

از طريق مطالعة مستندات تاريخی.
7. حفظ و نگهداری و کیفّیت بخشی بیشتر فضای سبز و درختان 

چنار قديمی و احیای سیمای تاريخی- طبیعی چهارباغ.
8. کنترل فرم، نما و مصالح در ساخت و سازهای حاشیة چهارباغ 

در راستای حفظ سیما و منظر تاريخی آن.
9. افزايش کیفّیت عاليم، مبلمان و المان های شهری.

10. کیفّیت بخشی به رنگ و نورپردازی در خیابان چهارباغ برای 
افزايش امنیت و سرزندگی.
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