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چکیــده | پیادهپذیــری فضاهــای شــهری کیفیتــی اســت کــه صرفنظــر از رابطه
مســتقیمی که با مؤلفههای حس مکان دارد ،وابســته به روندی اســت که طی آن
شــهرها و مکانهــای شــهری را میســازیم .روند شــکلگیری هر فضــا ،تأثیری ژرف
بــر چگونگــی زندگــی جــاری در آن دارد .بــر این اســاس ارزیابــی روند مذکــور منضم
بــه اندازهگیــری پیادهپذیــری مکان (بــر مبنای جنبههــای حس مــکان) و تدقیق
ویژگیهــای کیفــی آن ،میتواند بنمایه ســاماندهی ،برنامهریــزی و گزینش قواعد
شهرسازانه باشد .اگرچه با توجه به ماهیت پایانناپذیر طر حهای شهری ،سنجش
محتوایــی طر حهای مرتبط با پیادهراهها از طریق ارزیابی مؤلفههای مکان از ســه
جنبه کالبدی (بومشــناختی ،فضایی ،ریختشناسانه ،زمینهای ،بصری) ،ذهنی
(دریافتــی) و رفتــاری (اجتماعــی ،کارکــردی و گزینشــی) امری الزامی اســت ،لیکن
در بــازه زمانــی حاضــر که طر حهــای متعدد پیادهراهســازی در کالنشــهر پایتخت 1از
ً
مبادی مختلف مطرح گردیده ،که بعضا فارغ از اسناد مصوب و یا در دست تبیین
و تصویب 2توســعه شــهری است .بررسی فرایند تبیین طر حها (در چارچوب مراحل
پنجگانــه تعریــف ،برنامهریــزی و طراحی ،اجرا و بازخــورد) و ارزیابــی روند اقدامات
مشــابه پیشین و دســتاورد چنین رویکردهایی به ضرورتی اولیه تبدیل شده است.
این نوشــتار مجال کوتاهی اســت تا فرایند تبیین طرح پیادهراهســازی محور هفده
شــهریور ،حــد فاصل میدان امام حســین(ع) و میدان شــهدا با هــدف ایجاد مکانی
برای توســعه مدنی ،ترویج زندگی فرهنگی-اجتماعی و ایجاد محلی برای مراســم
آیینی مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیــدی | پیــادهراه ،میــدان امــام حســین (ع) ،خیابــان  17شــهریور،
برخورداری مدنی ،فرایند تبیین طرح.

تصویر1

Pic1

Specified Issue

تصویر : 1عدم انطباق ساختار میدان امام حسین با زندگی
جاری مردم و ارزشهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
تاریخی منطقه.
مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر.1394 ،
Pic1: Non-compliance of Imam Hossein Square
with the ongoing life and the area cultural,
social, economic and historical values.
Source: Archive of Nazar research center, 2015.

مقدمه | در شرایطی كه بروز خارجی فعالیتهای مدیریت
شــهری حكایــت از غلبــه اقدامــات عمرانی نســبت به ســایر
جهات توســعه شــهر داشــت ،موضــوع ارتقاء كیفــی میادین
شهر تهران به سازمان زیباسازی شهرداری سپرده شد .تغییر
در نگرش به شــهر و تعریف فضای شــهری انســان محور در
مقابــل محوریــت اتومبیل به عنوان مالحظــه اصلی كارفرما
مطــرح شــد .میــدان امــام حســین(ع) یکــی از  32میدانــی
اســت که توســط سازمان زیباسازی شــهر تهران (کارفرما) در
دســتور کار قــرار گرفت و پس از تصویــب 3با روش انتخاب بر
مبنای صالحیت مشاور ،4طی قراردادی با مهندسان مشاور
«آرکولــوگ– باونــد» در تارخ  90/12/27پــروژهای با عنوان
«طــرح ســاماندهی و ارتقــای کیفــی محــور  17شــهریور حــد
فاصل میدان امام حسین(ع) تا میدان شهدا» آغاز شد.

گام نخست-تعریف پروژه

مکانیابی یک فضای شهری پیاده محور
راه بــه عنــوان جزیــی از محیط بســتر ،بخــش تكمیلكننده
مــكان و یكپارچــه بــا شــرایط اقتصــادی و زندگــی اجتماعی
بافــت پیرامــون اســت .بــه دلیــل تأثیــر مســتقیم بــر محیط
فیزیكــی و زندگی اجتماعی ،تعریف پــروژ ه در طر حهایی که
راه را بــه عنــوان موضــوع مدنظــر دارنــد ،به عنــوان گام اول
تبییــن هر طــرح از اهمیت بســیاری برخوردار اســت .میدان
امــام حســین(ع) در مقایســه با ســایر میادینی که در دســتور
کار ســازمان زیباســازی شــهر تهــران قرار داشــتند ،بــه لحاظ
وجاهت تاریخی و شــرایط محیطی ،گزینه ارجح برای تغییر
ســاختار بــه عنــوان یــک فضــای پیاده محســوب نمیشــد.
لیکن از آنجا که اجرای مؤثر هر طرح (برنامه) در این سطح

مســتلزم برخورداری از حمایتهای سیاســی اســت و میدان
امــام حســین(ع) عــاوه بــر نیــاز بــه ســاماندهی و اقدامــات
اصالحــی ،در آن بــازه زمانــی از ایــن امتیاز ویژه نیــز برخوردار
بود ،انتخاب شــد تا با وجود عدم برخورداری از شــرایط الزم
در وجوه مختلف کالبــدی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
با حذف اتومبیل به یک فضای شــهری پیاده تبدیل شــود.
متأثــر از صالحدیدهــای مدیریتی ،محدوده پیاده به ســمت
خیابان 17شــهریور امتداد یافت و تا میدان شهدا ادامه پیدا
کــرد .همچنین مقرر شــد مطابق بیانیه چش ـمانداز ،خیابان
17شــهریور بــه عنــوان خیابانــی تجهیــز شــده برای مراســم
مذهبــی و آیینــی و یکــی از قطبهــای مدنی تهران باشــد و
همراه با دو میدان امام حســین و شــهدا به قرارگاه دوســتدار
رویدادهای دینی و آیینی تحول یابد (باوند.)1390 ،
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تصویر۲

Pic2

ویژه نامه
تصویر : 2میدان دو پوسته امام حسین(ع).
مأخذ  :مطالعات طرح-سازمان زیباسازی شهر تهران.
Pic2: the two shells of Imam Hossein (AS).
Source: Project Studies, the organization of
Tehran Beautification.

تصویر: 3طرح پیشنهادی میدان شهدا.
مأخذ  :مطالعات طرح-سازمان زیباسازی شهر تهران.
Pic3: The proposed project of Shohada Square.
Source: Project Studies, the organization of
Tehran Beautification.

Pic3

مروری بر تاریخچه و
نقش غالب بستر طرح

مهمتریــن نقــش میــدان امــام حســین(ع) در تمامــی دوران
ً
شــکلگیری و توســعه ،ترافیکــی و حرکتــی بــوده ،و صرفا به
عنــوان یکــی از مبدلهای اصلی شــهر ،ارتبــاط بین مناطق
مختلــف را ایجــاد مینمــوده اســت .ارزیابــی عناصر شــهری
اصلی محدوده همچون چندین پاساژ بزرگ ،سینما ،حضور
مشــاغلی ماننــد سمســاری و نمایشــگاههای خریــد و فروش
خودروهای اغلب دست دوم و در نهایت بازار شهرستانی در
حــوزه پیرامونــی میدان به لحــاظ نقش و نــوع کاالهایی که
ارائه میدهند ،حاکی از بافت اجتماعی و اقتصادی متوسط
رو به پایین مراجعان و مخاطبان فضاست.
خیابان 17شــهریور به عنــوان یک محــور ارتباطی ،اتصال
میــدان امــام حســین (ع) بــا محــات جنوبی شــهر تهران و
بخصــوص بــازار و دروازه جنوبی تهران را برقرار میســاخته
و بیشــتر از نقش دسترسی محلهای و ارتباطی دارای نقش
عبــوری بوده اســت .کاربریهــای ضعیف و ناپایدار شــکل
گرفتــه بــر آن و یــا وابســته بــه حضــور اتومبیل خــود گویای
نقــش ترافیــک عبــوری بر ســایر نقشهای شــهری اســت.
ایــن خیابان یک مرز قوی شــهری میان محالت دو ســوی
آن اســت .محــات معتبــر و پرترا کمی که در دو ســمت این
خیابان قرار دارند ،تا حد زیادی پشت به این محور داشته
و از محورهای ارتباطی داخلی خود دسترســی میگیرند .در
امتداد آن هیچ کانون مشــترک شهری و فعالیتی که بتواند
به عنوان یک مفصل عملکردی قوی و پیونددهنده عمل
کند وجود ندارد.
میدان شــهدا به لحاظ تاریخی در محل دروازه دوشــان تپه
یکــی از دروازههای اصلی شــهر دوران ناصری -واقع شــدهکــه امتدادهــای داخلی شــهر ناصــری را به روســتاهای حوزه
شرقی تهران میرسانده است .همچنین همواره واجد نقش
مهــم ارتباطــی و سوقالجیشــی در پیوند حوزههای شــرقی،
میانی و جنوبی تهران بوده است .در دوره معاصر مهمترین
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تصویر۳

نقــش آن خاطــرهای و یادمانی از وقایع دوران انقالب اســت
که هویت میدان را تحتالشعاع قرارداده است (همان).

تبیین چشمانداز طرح با زمینه آیینی

وجــه اشــتراک هر ســه بخــش اصلی طــرح ،نقــش ترافیکی
غالب آنهاســت .محدوده طرح فاقد تاریخچ ه آیینی بوده و
در وضع موجود ،کانونهای مذهبی-فرهنگی این محدوده
به مسجد امام حسین (ع) با حدود نیم قرن قدمت ،سینما،
میدان شــهدا بــا نقش خاطرهای-تاریخی ،و مســجد «خیر»

و حســینیه «همت» ،محدود اســت .لذا مکانیابی پروژه در
مقیــاس شــهر مبتنی بر ایجــاد یک محور آیینــی ،از کمترین
میــزان انطبــاق بــا بافــت و هویت بســتر برخوردار میباشــد.
چنین برنامهای در هیچ یک از اسناد توسعه شهری مصوب
شهر تهران نیز منعکس نشده بود .تعریف پروژه در محدوده
حاضر و چشــمانداز تبیین شده برای آن ،ضمن عدم ارتباط
ت یافتــن
منطقــی بــا برنامههــای فرادســت ،متأثــر از اولوی ـ 
صالحدیدهای مدیریتی ،بیتناسب با نقش و الگوی شکل
گرفتــه در ســابقه تاریخی اســت .حال آنکه محیط شــهری،

Specified Issue

تصویر۴

Pic4
تصویر : 4تعطیلی واحدهای تجاری به دلیل مداخالت
بدون پشتوانه برنامهای و جذب مشارکت مردم.
عکس  :فهیمه فرنوش.1393 ،
Pic4: The closure of commercial units
due to the intervention without the
program support and attraction of public
participation.
Photo: Fahimeh Farnoosh, 2014.

مجموعــه پیچیــده و بــه هــم پیوســتهای از عوامــل متعــدد
طبیعی و انســانی اســت که ایجــاد تغییر در هر یــك از اجزای
این سیســتم ،تأثیرات گســتردهای بر ســایر اجزای آن دارد.
بــر این اســاس تغییــر نقــش و الگــوی ارگانیــک راه منجر به
تغییر ناخواســته ،ناهماهنگ و پیشبینی نشده در كاربری
زمینهای اطراف ،دشــوار كردن ارتباطات انســانی و زندگی
جاری ،تهدید هویت شهر و ارزشهای فرهنگی-اجتماعی-
تاریخی آن شده است (تصویر.)1

گام دوم -برنامهریزی و طراحی

طراحی عرصههای اصلی در محدوده مداخله
• طراحی میدان امام حسین(ع)
محــدوده مداخلــه طــرح ،براســاس ویژگیهــای كالبــدی،
فضایــی ،نقــش و عملكــرد مبتنی بــر  4عرصه اصلی اســت
كــه ضمــن برخــورداری از الگوهــای متمایــز منظر شــهری،
نقاط عطف پروژه محســوب میشوند .اصلیترین موضع،
میدان امام حســین(ع) اســت كــه پرداخت اصلــی طرح در
آن عرصــه متمركز شــده اســت .این میدان در طــرح نهایی
بــا دو وجــه عمومی-شــهری و تشریفاتی-رســمی مطــرح
شــده و كلیت آن از طریق یك پوســته دو جداره به دو حوزه
بیرونی و درونی تقســیم شــده اســت .بر این اســاس تفاوت
اصلــی منظــر میــدان بــا ســایر حوزههــا در نحــوه پرداخــت
كالبــدی با پوســته موجــود ،بدنههای احداثی ،كفســازی
حــوزه تشــریفاتی میــدان و نیز نــوع فضای ســبز پیشبینی
شــده اســت .حال آنکــه یک میدان رســمی -تشــریفاتی در
کالنشــهر تهــران ،مرکــز فراشــهری محســوب خواهــد شــد و
چنیــن ظرفیتــی نــه در ســازمان فضایی شــهر تهــران لحاظ
گردیــده و نه ســاختار شــهر در هماهنگی بــا آن برنامهریزی
شــده است .کانســپت اصلی طراحی کالبد میدان مبتنی بر
دو اقدام اســت .اقدام نخســت ،تبدیل شــکل دایرهای آن
بــه عرصــهای مســتطیل شــکل و رو به قبلــه و اقــدام دوم،
ایجــاد یک پرده حدفاصل جداره میدان تا قســمت مرکزی

آن است .هر دو این اقدامات به لحاظ ارزشهای منظرین
فضا که مبتنی بر اصالت زندگی و خاطره جمعی شهروندان
از شهر و اشکال برآمده از زندگی تاریخی فضاست ،نادرست
ارزیابــی میشــود .پوشــاندن بدنــه میــدان از طریــق پــرده
آهنی ،نه تنها به لحاظ بصری قابل دفاع نیســت و موجب
آشــوب بصری شــده؛ بلکه بر اســاس مصاحبههــای انجام
شــده ،برای ســاکنان محدوده که اصلیترین کاربران فضا
هستند نیز نه تنها زیبا تلقی نمیشود ،بلکه موجب اهانت
به بهرهبرداران اســت .تغییر شکل میدان نیز به دلیل عدم
ضرورت شــرعی و فنی فاقد توجیه اســت .در میدان شهری
کــه نمــازی اقامه نمیشــود ضرورتــی بــرای جهتگیری به
ســمت قبله وجود ندارد .ضمن آنکه شکل دایرهای میدان
بــه صــورت طبیعــی و تاریخــی ناشــی از عرصــه دروازهای
آن در ابتــدا و نگــرش دوره مدرنیســم وارداتــی بوده اســت.
حــال آنکه حفاظت از نمادهایــی که حامل معنای تاریخی
پدیدهها باشــند درحالی که تعرضــی اعتقادی یا عملکردی
با زندگی حاضر ندارند ،یک ضرورت است.
طراحــی مناســبتی و عدم توجه به ایــن مهم که یک میدان
شهری پیش از هر چیز باید در جهت پاسخگویی به نیازهای
روزمره مردم و بهبود شرایط محیطی طراحی شود را میتوان
از مهمترین عوامل ایجاد کننده وضعیت حال حاضر میدان
دانســت .قرارگیــری المانهــای مرتفــع در موقعیتی نزدیک
بــه جدارههــای میدان با هدف ایجاد فضای وســیع مرکزی

برای برگزاری مراســم ،جداره فعال میــدان به عنوان محل
مطلــوب حرکــت و بــروز فعالیتهــای اجتماعــی را قربانــی
خود ســاخته اســت .در روزهای عادی ســال ،فضای خارج
از مقیــاس و غیــر انســانی میانه میدان مخاطبــان را به خود
جلــب نمیکند و حرکت عموم اســتفادهکنندگان در حاشــیه
شــکل گرفته پشت المانها ،فضای میدان را بیش از اندازه
خالی و مرده جلوه میدهد ،به گونهای که به دلیل کاهش
نظــارت اجتماعــی بــر فضــا ،یــک میــدان شــهری را نیازمند
حضور نگهبان ساخته است (تصویر.)2

• طراحی میدان شهدا

موضــع دوم ،میــدان شــهدا در انتهــای محــور  17شــهریور
اســت کــه به نوعــی دروازه ورود بــه محدوده طرح از ســمت
یشــود .این عرصه با توجه به اســتدالل
جنوب محســوب م 
شــهردار محتــرم تهــران مبنــی بر ضــرورت تــوازن فضایی در
ابتــدا و انتهــای هــر محور پیــاده ،بــه محدوده طــرح اضافه
شــد و مســیر پیاده تا میدان شــهدا امتداد یافته اســت .این
ً
میدان نیز جلوخان دروازه دیگر از تهران قدیم بوده که بعدا
بــه عرص ـهای ترافیکی بدل شــد .مهمترین تشــخص فضا،
رخــداد  17شــهریور اســت که به عنــوان نماد همهگیر شــدن
انقالب اسالمی شناخته میشــود .در طراحی میدان ،اگرچه
بــه دلیل دخالت کمتر طراح در وضع موجود و اتکای بیشــتر
به ســاماندهی آنچه هســت با نامالیمات کمتری نســبت به
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ویژه نامه
تصویر : 7محدوده عرصه های  5گانه و پروژه های اجرایی.
مأخذ  :مطالعات طرح-سازمان زیباسازی شهر تهران.
Pic7: The range of -5fold areas and
implementing projects.
Source: Project Studies, the organization
of Tehran Beautification.

تصویر : 5کاربست فضای سبز در میدان امام حسین(ع).
مأخذ  :مطالعات طرح-سازمان زیباسازی شهر تهران.
Pic5: The use of green space in Imam
Hussein (AS) Square.
Source: Project Studies, the organization of
Tehran Beautification.

میــدان امام حســین (ع) روبرو هســتیم؛ اما همچنــان هر دو
نقش پیش گفته ،مکتوم مانده و جز نام میدان و آثار مکتوب
و الحاق شهری ،در منظرسازی میدان متناسب با این شئون
ً
اساســی اقدامــی دیده نمیشــود .ضمنــا بنا و بدنــه موجود و
ســاماندهی و مرمت بناهای رو به میدان اقدام مثبتی برای
تــداوم معنای منظرین فضا تلقی میشــود کــه ناتمام مانده
و بخشهــای اصلــی آن محقــق نشــده اســت (تصویــر.)3

• طراحی پیادهراه  17شهریور
از آنجــا کــه ســنجش محتوایی طــرح پیــادهراه  17شــهریور
بــه مثابه عنصر ارتباط نقاط عطف شــهری از طریق ارزیابی
مؤلفههــای مــکان از جنبههــای کالبــدی ،ذهنــی و رفتاری
موضوعبسیاریازمطالعات،مقالههاورسالههایدانشجویی
قــرار گرفتــه اســت ،در ایــن نوشــتار بــه شــرح مختصر مــوارد
مغفول و یا واجد اهمیت به زعم نویســنده بســنده میشود :

میزان برخورداری مدنی متأثر از
تناسبات فضا

ســاخت بصــری محیــط پیرامــون ،بــر رفتــار عابر پیــاده در
زمینهای از یک محیط انسانساخت مؤثر است و با ادرا ک

تصویر۵

Pic5

مخاطب از نحوه ترکیببندی توده و فضا نســبت مستقیم
دارد .حــوزه نیمــه رســمی محور پیــاده -حد فاصــل میدان
امــام حســین(ع) تا چهــارراه صفــا -به دلیل پتانســیلهای
فضایــی عرصههــای تجاری-خدماتــی و بــه لحــاظ
ویژگیهــای کالبــدی -فضایــی متمایــز ،در وضــع موجــود
کمترین سطح مداخله را نیاز داشته است .بنابراین تبدیل
خیابــان بــه پیادهراهــی بــا عــرض حــدود  40متــر ،موجــب
تغییــر مقطــع عرضی و تناســبات فضای باز شــهری شــده و
عرصه گســتردهای ایجاد شــده که مقیاس انســانی محیط
را تحتالشــعاع قــرار داده اســت .عــرض زیــاد مســیر پیــاد ه
بدون طراحی مناســب ،افــراد را در خارج از پیوند اجتماعی
قرار داده ،مانع از برقراری تعامل بین آنها میشــود .حس
ســردرگمی ،عدم امنیت و خستهكننده بودن پیادهروی به
خاطر یکنواختی مســیر و عدم احســاس وجود انســانهای
گتــر مــردم منجر شــده
دیگــر ،در نهایــت بــه حضــور کمرن 
اســت .عــرف و روال زندگــی جــاری در خیابان  17شــهریور
مبتنی بر تردد طیف گســترده افراد بصورت پیاده نیســت و
لذا پیشبینی عرصهای به این وســعت ،ضمن ناکارآمدی
موجب مزاحمت برای ســاکنان و کســبه محدوده شــده ،و
حق دسترسی سواره آنها از بین رفته است.

تأثیر نقش اقتصادی پیادهراه
بر فرایند توسعه

نقش اقتصادی راه در تعیین جهت توســعه كالبدی شــهر،
برنامههای آتی ،تغییر ناگهانی قیمت زمین و توزیع ثروت،
تأثیرگذار اســت .تغییر الگوی شكل گرفته راه ،محیطهای
كار و فعالیت مجاور آن را متأثر میسازد .طرح حاضر توسعه
اقتصــادی در محدوده طرح و حوزه بالفصل آن را از طریق
اشــاعه فعالیتهــای فرهنگــی ،مذهبی و آیینــی مجموعه
در افــق طــرح هدفگــذاری نمــوده اســت (باونــد.)1390 ،
تعریف فعالیتهایی زمان-محور به عنوان مبنای اقتصاد
فضــا بویــژه در محیطی که ســابقه فعالیــت آیینی-مذهبی
نداشــته باشــد ،زمینــه تغییــر کاهنــده ارزش اقتصــادی را
فراهم میسازد.
در طــول محــور  17شــهریور 154 ،فعالیــت بــه فــروش و
خدمــات ماشــین ،موتــور و دوچرخه اشــتغال داشــته212 ،
واحــد فعالیتــی بــه فعالیــت تولیدی-صنعتــی و چاپخانه و
 230واحد انبار بزرگ و کوچک موجود بودهاند (همان) که
به عنوان کاربردهای ناســازگار با هویت جدید محور پیاده
و نیازمند تغییر کاربری یا انتقال تشــخیص داده شــدهاند.
برنامهریــزی بــدون توجه به رفتار زمانی پروژه انجام شــده
و رونــد تغییــر صنف بدون مشــارکت مردمی صــورت گرفته
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تصویر۷

Pic7

تصویر. : 6پوشش گیاهی خیابان  17شهریور.
مأخذ  :مطالعات طرح-سازمان زیباسازی شهر تهران.
Pic6: The vegetation of -17Shahrivar Street.
Source: Project Studies, the organization of
Tehran Beautification.

تصویر۶

Pic6

اســت .6بســیاری از كســبه كه قبل از اجرای پروژه تا پاســی
از شــب باز بودند ،در حال حاضر تنها ســاعات محدودی را
مشــغول به كار هســتند .لــذا تعطیلی بســیاری از فعالیتها
منجــر به ایجاد بدنههای خامــوش در محور و اثرات منفی
بــر نحــوه فعالیــت ســایر کاربریها شــده اســت (تصویر.)4
نتیجــه امــر در گزینه حداقلی ،کاهش رونق کســب و کار در
بازار شهرســتانی به عنوان یكی از مرا كز دادوســتد در تهران
و نارضایتــی کســبه خیابــان 17شــهریور از حذف مشــتریان
گــذری و كاهــش مشــتریان دائــم و در گزینــه حدا کثــری،
افزایــش ناامنی ،آســیبهای اجتماعی و نارضایتی عمومی
را موجــب شــده اســت .لــذا دســتاوردهای برنامهریــزی و
طراحــی پــروژه در ایجــاد تعادل بیــن نیازهــای جابجایی و
نفوذپذیــری با ارزشهای مکان ،اقتصاد فضا و منظرشــهر
موفق نبوده اســت .حال آنکه الزم اســت شــروع یک پروژه
در منطقــهای با ســطح اقتصادی متوســط در جهت کمک
به رشد حدا کثری اقتصاد آن منطقه برنامهریزی شود و نه
در جهت تضعیف آن.

ساختارهای سبز به مثابه عنصر
ساخت كالبدی

در نقشــههای طــرح نهایــی ،نحــوه اســتفاده از فضای ســبز
بهویــژه در تعریــف میــدان دو پوســته و محور واســط ،ارتقاء
وضعیــت بصــری توســط ســاختارهای ســبز به مثابــه عنصر
ســاخت كالبدی ،هدف قرار گرفته ،به نحوی كه در تعریف
ســاختار و منظر محدوده مداخله نقشــی متقن یافته اســت.
الگــوی كاشــت ،نظــام طراحــی و منظرهپــردازی پیــادهراه
مبتنــی بــر زیباییشناســی ایرانــی برنامهریــزی نشــده ،تنها
تعریــف پوشــش گیاهی -متشــكل از تــوت و نــارون -با اتكا
بــر منظــر ذهنــی ســاكنان و لحــاظ مالحظــات اكولوژیكی در
طراحــی ،شــایان تقدیر اســت .اختصاص بخشــی ازحاشــیه
شرقی خیابان در قسمت شمال به عنوان باغ ایرانی و اتخاذ

نمادهای نامناســب از منظرههای باغ ایرانی ،تغییر شــکل و
محتوای آنها استقرار نابجای عناصر در قسمت موصوف ،به
کاریکاتوری از باغ ایرانی میماند که نه تنها فاقد جنبههای
زیباشناســانه آن اســت ،بلکــه موجــب زحمــت کاربــران در
بهرهمندی از امکانات محیط شده است (تصویر.)5

مسأله مشــارکت به مثابه وجه تضمین
توفیق طرح
بــا توجــه بــه تنــوع بهرهبــرداران فضــا از جملــه کســبه،
ســاکنین و رهگذران و لزوم مشــارکت همــه گروهها در روند

برنامهریــزی حســب اعــام مشــاور ،طی جلســاتی با کســبه
بازار ،اعضای شورایاری محله اسدی ،کارشناسان مسئول
آسیبهای اجتماعی در مناطق ،نیروی انتظامی ،اعضای
شــورای اســامی شــهر تهران ،دانشــجویان و برخی اســاتید
دانشــگاه برگزار شــد و در حضور کارفرما طرح توســط مشاور
ارائــه و بــه بحث و بررســی گذاشــته شــد .نظــرات دریافتی
مبتنی بر کنکاش در نیازســنجی ،امکانسنجی و محتوای
پروژه انعکاســی در طرح نمود پیدا نکرده و به لحاظ کردن
ً
پیشــنهادهای غالبــا کالبــدی مثل اضافه کــردن عنصر آب
و افزایــش گیاه بســنده شــد .بدینترتیب تمــام تالشهای
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تصویر9

Pic9

ویژه نامه

انجــام شــده بــرای تبییــن طرحــی مشــارکتی ،بصــورت
برخــوردی شــعارگونه بــا موضــوع مشــارکت در فراینــد تهیه
طرح نمود یافت (تصویر.)6

گام سوم -اجرا

تهیه اسناد اجرایی و تحققپذیر
پــروژه از اوایــل ســال  1391بــا صــرف هزینــه تقریبــی یكصد
میلیــارد تومــان آغــاز شــده و تاكنــون بســیاری از برنامههای
آن اجرا نشــده اســت .7نحوه و نســبت تخصیــص هزینه به
مراحــل طراحی و اجرا ،مبین ســهم و اهمیــت مرحله اجرا در
تحقــق اهــداف طرح و بیانگر ضرورت تهیه اســناد اجرایی و
تحققپذیر و نیز پایبندی ذینفعان و دستگاههای ذیربط به
اجرای اسناد تصویبی است .در فرایند ساماندهی عرصههای
عمومی ،نمیتوان به هیچ یک از نظامات کالبدی ،حرکتی
و کارکــردی بصــورت مجــزا و بیتوجه به اثــرات متقابل آنها
پرداخت ،بلکه به مداخله یکپارچه و برنامهریزی شــده نیاز
اســت .محــدوده مداخلــه طــرح با طــول حــدود  1200متر در
امتداد خود از ویژگیهای متنوعی برخوردار بوده و الزم است
تــا برای هر موضع از محدوده ،متناســب با خصوصیات آن،
پرداختی متفاوت صورت گیرد (تصویر.)7
در محدوده طرح نهایی ،پنج عرصه اصلی و در مجموع 19
پروژه اجرایی برنامهریزی شده و تدوین نظام تحقق پروژه نیز
8
در شرح خدمات لحاظ شده است .در فرایند اجرا ،اقداماتی
کــه برای تحــول فضایی مدنی پیشبینــی گردیده عملیاتی
نشدهاند .پروژه در اقدامات كالبدی متوقف مانده و حفاظت
و كنترل محیط نیز با چالشهای جدی مواجه است .بر این
اســاس یکــی از اهــداف عمــده طرح مبنــی بر ارتقــاء کیفیت
محیطی مجموعه ،توسعه فضاهای عمومی و گردشگری با
اجرای طر حهای موضعی و موضوعی برای عمران و توسعه
کیفــی و محیطــی مجموعــه تاکنــون محقــق نشــده اســت.
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عدم اجرای ساختارهای سبز
متأســفانه در فراینــد اجرا ،ایجاد محیط طبیعی و اســتفاده
از كاركردهــای آن به عنوان یكی از عناصر ســاخت كالبدی
ً
پروژه ،با تغییر رویكردی اساســی ،صرفا به نقشــی نمادین
فــرو كاســته اســت و بــه دلیــل محدودیــت زمانــی  6ماهــه
در اقدامــات اجرایــی پــروژه ،9حجــم وســیع برنامههــا،
دخالتهــای بســیار در فراینــد اجــرا و کمبــود امکانــات،
بســیاری از اجزا و مشخصات مانند طرح کاشت و دیتیلها
مطابــق طرح اجرا نشــده اســت .کاشــت نخــل در ترکیب با
چمــن ،گلهــای فصلــی و گیاهــان همیشــه ســبز ،ترکیبــی
بیمعنــی بــوده و نشــان از بــه کارگیــری راه حــل ســطحی
و زیباییشناســی تزیینگــرا دارد .عــدم توجــه بــه مقیــاس
گیاهان در مقایسه با عناصر میدان ،فضای سبز حاشیه آن
را به ماکتی خارج از مقیاس بدل ساخته است (تصویر.)8

برخورداری مدنی به مثابه راهبرد تثبیت
و تقویت نقش فضا

اگرچــه طــرح مذکــور پاالیــش عملکــردی ،مدیریــت منظــر
شهری و پیدایش فضاهای متوالی شهری را هدف قرار داده
است ،اما در تحول مکان به عنوان محلی برای برخورداری
مدنی و حضور جمعی شــهروندان و ترویج زندگی فرهنگی-
اجتماعی موفق نبوده اســت .ســرزندگی یکــی از مؤلفههای
ارتقای کیفیت محیط است که از طریق اختالط کاربریها،
تنــوع فعالیتهــای تفریحــی ،مقاصــد و تعــدد رویدادهــای
تعریف شده در مکان ،به پویایی مسیر در هر مدت و ساعت
از شــبانهروز بــرای تمامــی گروههــای اســتفادهکننده منجــر
میشــود .با توجه به چشــمانداز طرح ،مبنی بر شــکلگیری
محــوری با ماهیت آیینــی که موضوعی معطــوف و محدود
بــه بازههــای زمانــی مشــخص اســت و از ســوی دیگــر عــدم
تحقــق اهــداف طــرح مبتنــی بــر توســعه فضاهــای عمومی

و گردشــگری ،مدیریــت شــهری بــا اســتفاده از پتانســیل
جشــنوارهها و بازارهــای عمومــی بــر آن اســت تا در راســتای
تثبیــت و تقویت نقش فضــا ،از طریــق برنامهریزی اتفاقات
جــاری در فضــا بــه ســرزندگی محیــط و افزایــش مخاطبــان
بیافزاید .طی اقدامی برنامهریزی شده به دفعات مبادرت به
برگزاری بازارچ ه گل و گیاه ،عرضه صنایع دســتی ،غذاهای
خانگــی ،نمایشــگاه پوشــاک کــودک ،برپایــی جش ـنهای
مذهبــی و مراســم آیینــی کردهانــد ،کــه همگــی اقداماتــی
درمقیاس فرامنطقهای بودهاند .درحالی که زندگی متعارف
قلمــرو فضــا در مقیاس محل ـهای و منطقهای جریــان دارد و
جز فعالیت فروش اجناس دســت دوم ،نمونه دیگری برای
زندگی فرامنطقهای در محدوده طرح دیده نمیشود .از این
رو اقدامات مذکور اغلب با عدم اســتقبال مخاطب مورد نظر
مواجه شــده و موفق نبودهاند .این در حالی اســت که دست
فروشهایی که گاه در حوالی میدان حضور پیدا میکنند به
دلیل تناســب اجناس با نیازهای ســاکنین محدوده از اقبال
بیشتری برخوردارند (تصویر.)9

گام چهارم  -بازخورد

ماهیــت پایانناپذیر طر حهای شــهری دلیــل اصلی الزامی
بــودن گام بازخــورد اســت .هــر تغییــر هرچنــد کوچــک در
محیــط میتوانــد تأثیــرات گســتردهای بــر جریــان زندگــی
داشــته باشــد .عــدم ارزیابــی برنامههــا و پروژههــای انجام
شــده و فقــدان شــاخصهای ارزیابــی و بازنگــری ،فرصــت
تحلیل شــرایط و درک نقاط قوت و ضعف طر حها را از بین
میبرد و انجام اصالحات را از مســیر درســت خارج میکند.
الزم اســت تأثیــر پــروژه بــر زندگی جــاری در محیــط ارزیابی
شــود و علــل عــدم تحقــق طر حهــای موضعــی ،نارضایتــی
استفادهکنندگان از فضا ،کاهش حضور مردم و عدم امنیت
و توســعه آسیبهای اجتماعی به روشی متقن بررسی شود
تا زمینه بازنگری در طرح و تنظیم اقدامات آتی مهیا شود.
بنابرایــن الزم اســت اقدامــات ،گام بــه گام صــورت پذیرند
و در فاصلههــای زمانــی مشــخص ،پــس از بهرهبــرداری و
اجــرا ،ارزیابــی شــوند .علیرغم افزایش بســیار زیــاد ناامنی
و آســیبهای اجتماعــی در بافــت همپیونــد ،تاکنــون کــه
یگــذرد ،هیچگونــه ارزیابی
قریــب 4ســال از اجرای طــرح م 
علمــی از دســتاوردهای پــروژه صورت نگرفتــه و روند دخل
و تصرفــات در محیط بــه اقدامات حداقلی چــون بازنگری
عناصر و پرداختن به جزئیات تقلیل یافته است .همچنان
برنامهریــزی فــارغ از مطالعــات ،نیازســنجی و رویکردهای
مشــارکتی ،بــا طــرح پیشــنهاداتی چــون بــاز كــردن عرضی
دو خیابــان در محــدوده  17شــهریور ،تملك  5یــا  6مغازه و
تبدیل آن به فروشگاهها و مراكز فرهنگی و هنری ،احداث
پاركینــگ جهــت رفاه حال شــهروندان و كســبه و یا تبدیل

Specified Issue
تصویر : 9عدم وجود مخاطب مناسب برای
فعالیتهای تعریف شده.
عکس  :نیره پیشرو.1394 ،
Pic9: Lack of proper audience for the
defined activities.
Photo: Nayereh, Pishro, 2015.

محــور  17شــهریور بــه محــور پوشــاک و البســه گروه ســنی
نوجوانان تداوم دارد.10

پروژه پایان ناپذیر

تــاش مدیریت شــهری بــرای بهبود شــرایط پــروژه در قالب
اقدامــات متنــوع قابــل مشــاهده اســت .ایــن مداخــات که
ً
عموما کالبدی بوده نه تنها در بهبود وضعیت کنونی میدان
و پیــاده راه مؤثــر نیســت ،بلکه بر اغتشــاش فضــا میافزاید.
پر کردن فضای میانه میدان به شــیوههای گوناگون مانند
بــه کارگیــری عناصر فرهنگی یــا آیینی و افــزودن طر حهای
جدید مانند یادمان شــهدا ،نشــان از آ گاهی مدیریت شهری
از عــدم کارایــی و معضالت اجتماعی میــدان و در عین حال

گــواه بر عــدم تشــخیص معایب اصلی پــروژه اســت .چرا که
ضعف بنیادین طرح مکانیابی نادرست ،برنامهریزی فراتر
از مقیاس و طراحی تزیینگراســت که با اقداماتی اینچنین
رفع نمیشــود تا عرصه ســرزنده و پویای شــهری را به وجود
آورد .برپایــی فضاهای سرپوشــیده در میــدان در ایام محرم
که محوریت اصلی پروژه و مبنای طراحی آن بوده اســت نیز
بیانگر عدم تناســب ماهیت میدان با چنین کارکردی بوده
و به نظر میرسد پروژه حتی در هدف اصلی خود نیز چندان
موفق عمل نمیکند .ترمیمهای پیاپی میدان و تالشهای
بــدون پشــتوانه فکــری و مطالعاتی بهســان چرخــه معیوبی
است که بیرون آمدن از آن جز با شناسایی صحیح علل عدم
توفیق این فضای شهری میسر نمیشود (تصویر.)10

نتیجهگیــری | هــدف غایی طــرح پیادهراهســازی محور 17شــهریور حدفاصــل میدان
امام حســین(ع) و میدان شهدا ،ارتقا کیفی میدان و ایجاد مکانی برای برخورداری مدنی،
ترویــج زندگــی فرهنگی-اجتماعی و ایجاد محلی برای گردهماییها و برخورداری مراســم
آیینــی بوده اســت .حال آنکــه چگونگی زندگی جــاری در فضا و ارتقای کیفی آن ،وابســته
به فرایند تاریخی اســت که طی آن فضای شــهری شــکل میگیرد .علت اصلی عدم توفیق
طــرح ،در فراینــد تبییــن آن مشــتمل بــر گامهــای تعریــف ،برنامهریــزی و طراحــی ،اجــرا و
بازخــورد اســت .مداخلــه در محیط نمیتوانــد محصول تفکر و ارزشهــای جمع کوچکی از
برنامهریزان ،طراحان یا مدیران باشد ،بلکه الزم است بر مبنای فرایندی شفاف ،مستدل،
عقالیی و مشــارکتی شــکل بگیرد .رابطه انســان با فضای شــهری-محیط انسان ساخت-
رابطهای مدنی اســت كه كیفیت آن الگوهای رفتاری مخاطبان را شــكل میدهد .ارتقای

مهمترین نقش میدان امام حسین (ع)
در تمامی دوران شکلگیری و توسعه،
ترافیکی و حرکتی بوده است .لذا
مکانیابی پروژه در مقیاس شهر مبتنی بر
ایجاد یک محور آیینی ،از کمترین میزان
انطباق با بافت و هویت بستر برخوردار
است .تعریف پروژه در محدوده حاضر و
چشمانداز تبیینشده برای آن ،ضمن عدم
ارتباط منطقی با برنامههای فرادست،
متأثر از اولویتیافتن صالحدیدهای
مدیریتی ،بیتناسب با نقش و الگوی
شکلگرفته در سابقه تاریخی است.

کیفی ،ایجاد تعادل منطقی میان نقشهای گوناگون فضاهای شــهری و محور قرار دادن
نقش مدنی ،بقای این رابطه را تضمین مینماید.
هرگــز نبایــد تأثیر فاکتور مدیریــت بر روند اجرای یک پروژه را نادیده انگاشــت .در فرایند ارتقا
کیفی مکان ،برونرفت از محیط تصمیمســازیهای روزبهروز و سیاس ـتهای سلیقهای که
در رونــدی معکــوس بــه فروکاســتن ارزشهــای کیفی منجر خواهد شــد .هدایــت و مدیریت
راهبردی شهر بر مبنای چشمانداز و اسناد مصوب توسعه که در فرایندی مشارکتی و بر اساس
ارزشهــای مشــترک جامعــه و طرفهــای ذینفــع شــکل گرفته باشــد .کنتــرل تحققپذیری
طر حهــا در تناســب با ماهیت و رفتار زمانی پــروژه و ارزیابیهای پس از اجرا که برنامهمداری
فعالیتهای شهری را تضمین کند؛ جملگی حلقههای جداییناپذیر یک زنجیرند و در واقع
دنیای اجتماعی-سیاسی که مکان در متن آن هستی یافته را باز مینمایند.

پینوشــت
 .1بــرای نمونــه طــرح پیادهراهســازی محــور مدائن-نازیآبــاد ،پیــادهراه شــهریار(محور حرکتــی تئاتــر شــهر تــا
مجموعــه تــاالر وحدت ،پیادهراهســازی محور ســتارخان به عنــوان طر حهای موضعی در مقیــاس منطقه ،و در
دســتور کار واقع شــدن طرح جدید شــورای اســامی شــهر تهران جهت «احداث پیادهراه در مســیر غربی خیابان
ولیعصر حدفاصل میدان ونك تا بزرگراه چمران».
 .2طرح پیادهراهسازی حوزه تاریخی شهر تهران.
 .3در فرایند راهبری و تصویب طرح ،فقدان تنوع آراء مترتب از دایره محدود داوران و ناظران علمی ،موضوعی
اســت کــه در تمــام فرایندهــای تدقیــق ،راهبــری و تصویــب مشــهود اســت .راهبــری پــروژه در  3ســطح کمیته
کارشناسی (متشکل از کارشناسان دستگاههای ذینفع و ذینفوذ) ،شورای تخصصی سازمان  5و کمیته راهبری
در عالیترین ســطح متشــکل از شــهردار تهران و معاونین ایشــان مورد بررســی قرار گرفته اســت .علیرغم تمام
اظهار نظرهای چالشــی ،نقدهای جدی و بازتابهای مختلفی که در جلســات تخصصی ،نشــریات و رســانهها
مطرح شــدهاند ،سیاســت در پیش گرفته شــده بازنگری نشــد و همچنان با رویکردی نخبهگرایانه پیش رفت.
بــا توجــه بــه اینکه طرح تهیه شــده منجر به تغییر در اســناد فرادســت توســعه شــهری میشــود ،جهت تصویب
بــه دبیرخانــه کمیســیون مــاده پنــج شــورایعالی شهرســازی و معمــاری ایــران ارجاع شــد و طی مصوبــه مورخ
 90/12/15دبیرخانه به تصویب رسید.
 .4با توجه به ســابقه مهندســین مشاور باوند در تهیه طرح تفصیلی منطقه  12تهران ،فعالیت به عنوان مشاور
بافت فرسوده ،مشاور عالی منطقه .12
 .5مطابق اظهارات مدیرعامل شــرکت ســاماندهی صنایع و مشــاغل شــهرداری تهران ،تغییر کاربری  150باب
نمایشــگاه خودرو نیازمند تغییر دکور ،کرکره ،ســایبانها و تابلو مغازهها بوده است که توسط سازمان زیباسازی

شــهرداری انجــام شــده و شــرکت ســاماندهی صنایــع و مشــاغل شــهرداری تهران نیــز ضمن گرفتن جواز کســب
مغازههــا بــه آمــوزش مغــازهداران پرداختــه اســت .طــی ماههــای آینــده  150فروشــگاه بــا کاربری فروش البســه
نوجوانــان ،لوزامالتحریــر ،کیــف و کفش جایگزین خواهد شــد .همچنین مرکز خرید و فــروش خودرو خاوران با
 100قطعه زمین  100تا  150متری.
 .6شــورای تخصصی متشــکل از آقایان دکتر سیدمحســن حبیبی ،دکتر مهدی حجت ،مهندس بهشــتی ،دکتر
مختاری ،دکتر مهاجری ،دکتر حامد مظاهریان ،دکتر پیروز حناچی و دکتر ســعیدیان و چند تن دیگر از اســاتید
بوده است.
 .7یــك میلیارد تومان هزینه طراحی توســط مشــاوران آركولوگ و باوند 10 ،تــا  12میلیارد تومان هزینه طراحی و
اجرای نورپردازی و مبلمان شــهری ،توســط سازمان زیباســازی و حدود  87میلیارد تومان هزینه اجرای زیرگذر
و كفسازی.
 .8در فراینــد اجــرا ،اقداماتــی کــه صرفنظــر از کفســازی ،الحــاق المانهــای معمــاری و اقدامــات خــرد مقیاس،
برنامهریزی و طر حهای مبتنی بر تغییر عملكرد ،تخصیص اعتبار مالی و توافقات برون سازمانی از جمله طر حهای
مرتبط با پاركینگ گسترده ،فرهنگسرا ،جلوخان مسجد امام حسین(ع) در ظلع شمالی میدان ،ساماندهی بازار
شهرستانی در جنوب شرقی و تكیه ،حسینیه و پارك خیام در پشت آن و احیا بناهایی با معماری سبك وارطان در
محور  17شهریور که به منظور تحقق فضایی مدنی پیشبینی گردیده عملیاتی نشدهاند.
 .9مقــرر بــود محــدوده طرح در ایام محرم مورد بهرهبرداری قرار گیرد و لذا الزم بود تا اواخر شــهریورماه بصورت
جهادی اقدامات الزم به سرانجام برسد.
 .10گزارش منتشر شده از مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران .94/5/24-
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ویژه نامه

 عدم تناسب مقیاسی و گونه گیاهان: 8تصویر
.استفاده شده در طرح کاشت
.1394 ، فهیمه فرنوش: عکس
Pic8: The mismatch of scale and type of
plants used in the planting plan.
Photo: Fahimeh Farnoosh, 2015.

8تصویر

design, implementation and feedback.
Environmental intervention could not
be the result of thought and values of
 a
small crowd of programmers, designers or
administrators, but it is necessary to form
based on a transparent, reasonable, rational
and participatory process. The relationship
between man and man-made urbanenvironment space is a civil relationship
in which the quality shapes the audience
behavior patterns. Improving quality,
creating a reasonable balance between the
different roles of urban areas and focusing
on the role of civil society ensures the
survival of this relationship.
The impact of management factor on
the process of implementing a project
should never be ignored. In the process of
improving the quality of place, going out
of daily decisions, and taste-based policies
environment which will reversely lead to
the reduction of qualitative values; Strategic

Pic8

guidance and management of the city based
on landscape and the approved documents
of development which being formed on
partnership process and common values 
of community and stakeholders; control
of project realization in proportion to the
nature and time of the project and afterimplementation assessment which ensure
the urban activities system; all are integral
rings of a chain and in fact open a sociopolitical world from which a place has
found its existence.
Keywords | Sidewalk, Imam Hossein
Square, 17-Shahrivar Street, Civil Privilege,
Project Explaining Plan.
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Pic10

Sidewalk Life

Sidewalk Path of Imam Hossein (AS)
to Shohada
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، اقدامات متعدد و الحاق عناصر بسیار: 10تصویر
.تالشی نادرست برای اصالح وضع موجود
.1394 ، نیره پیشرو: عکس
Pic10: The multiple measures and
incorporation of elements, incorrect
attempts to remedy the current situation.
Photo: Nayereh Pishro, 2015.

Abstract | Sidewalk ability in urban
spaces is a quality that despite the direct
relationship with the components of sense of
place depends on the process by which we
build cities and urban areas. The formation
process of each space has a profound
effect on how life goes on. Accordingly,
evaluation of the said process to measure
the sidewalk ability of a location (based on
the aspects of sense of place) and scrutinize
its qualitative characteristics could be the
theme of organizing, planning and selection
of urban-build rules. Although regarding
to endless nature of urban plans, contextual
evaluation of projects related to sidewalks
through evaluation of a space components
in three physical aspects (ecological,
spatial, morphological, contextual, visual),
mental (perceptual) and behavioral (social,
functional and selective) is necessary, but
at the current time that multiple projects of
sidewalk ability in metropolitan capital are
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raised from different origins which some
are free from approved documents or are
under determination and approval of urban
development. Considering the process of
projects explanation (within the five-stage
framework of definition, planning and
design, implementation and feedback) and
assessment of previous similar measures and
achievement of such approaches has become
more urgent.
The ultimate goal of the sidewalk project
of 17-Shahrivar path, the Imam Hossein
and Shohada Square is to improve the
quality of the squares, create a place for
civil privilege, promote cultural- social life,
and create a place for gatherings and ritual
ceremonies. However the current living
space and improving its quality depends
on the historical process in which urban
space is formed. The main reason for the
failure of the project is in the explanation
process including defining, planning and

