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چکیــده | موضوع «جابجایی پیاده در شــهر» پارادایم کنونی پروژههای شــهری و
ً
منظرین اســت .امروزه در بســیاری از کشــورهای اروپایی خصوصا فرانســه ،شــاهد
راهاندازی پروژههایی برای ساماندهی مسیرهایی در مقیاس شهر و حتی کالنشهر
هستیم.
در ایــن مقالــه در ابتــدا بــرای فهــم بهتــر جایــگاه موضــوع تفرجگاههــای شــهری و
فراشــهری مــرور تاریخــی مختصــری از موضــوع آورده شــده اســت .ســپس در ادامه
برای تبیین گفتههای نظری ،سه پروژه که مبتنی بر ایدۀ جابجایی پیاده در شهر
اجراشــدهاند؛ تحلیل شــدهاند .در این پروژهها که در مقیاسهای متفاوت شــهری
نشــهری هســتند ،متخصصیــن منظــر دخالــت مؤثــر داشــتهاند و ارزشهــای
و کال 
منظرین نقش تعیینکنندهای در تصمیمان اتخاذشده ایفا کردهاند.
کســو گواه تحوالت شــکلی در پروژههای منظر ،و از ســوی دیگر
این نمونهها ،از ی 
ـرد پروژههای
ـ
ب
کار
و
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ـ
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ـاختاری
ـ
س
نشــاندهندۀ نقــش
ِ
ِ
منظر در مقیاسهای مختلف هســتند .با شــرح این ســه نمونه ،دو محور اصلی در
زمینۀ جابجایی شهری قابلبیان است  :اول ،آ گاهی فرد پیاده از عمل جابجایی
و تجربۀ حاصل از آن و توانمندی او در تولید منظر؛ دوم ،روشــی که نوع جابجایی
بــرای مشــارکت در راهبــرد بازتولید شــهری اتخاذ میکند .همچنیــن میتوان گفت
میانهگرایــی [رفــت و برگشــتی بــودن] جوهــر اصلــی پروژههــای منظــر اســت؛ خواه
موضوع تغییر منظر باشد خواه مدیریت آن.

واژگان کلیدی | پیادهراه شهری ،تفرجگاه شهری ،جابجایی ،پروژۀ منظر.

تصویر  : 7پیاده راه َسوتوارک و
حباب شیشهای نورمن فاستر که نقش
تفرجگاه را در کنارۀ ِتیمز تقویت کردند.
مأخذ  :آرشیو نگارنده.
Pic 7: Southwark path and Norman
Foster’s Glass Dome highlight the
character of Thames Promenade.
Source: archive of the author.
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مقدمــه | موضــوع «جابجایــی پیــاده در شــهر »1پارادایــم
کنونی پروژههای شهری و منظرین است .امروزه در بسیاری
ً
از کشــورهای اروپایــی خصوصــا فرانســه ،شــاهد راهانــدازی
پروژههایی برای ســاماندهی مســیرهایی در مقیاس شــهر و
حتی کالنشــهر هســتیم .این پروژهها که بــر جابجایی آرام
در شــهر تأ کیــد داشــته و عابرین پیــاده و دوچرخهســوارها را
مخاطب قرار میدهد ،گزینۀ تکمیلی پروژههای حملونقل
عمومی و جابجایی سواره در شهر محسوب میشود .اینها
اشــکالی از ســاماندهیهای خطی هستند که در شهر فضای
تنفس تولید کرده و با فضاهای جمعی ترکیب میشوند .این
ً
فضاها که بعضا کاشته شده و منظرسازی شدهاند ،بیآنکه
جزئــی از دنیــای بهخصوص باغ باشــند ،از حــال و هوای آن
خصوصیاتــی را بــه عاریــه دارنــد .به ایــن فضاها اغلــب واژۀ
«تفرجگاه » 2اطالق میشود که البته شایسته است.

بــرای فهــم بهتــر جایــگاه موضــوع تفرجگاههای شــهری و
فراشــهری چنــد عنصــر تاریخــی را میتوان برشــمرد .پیوند
فضاهــای بــاز و خلــق مســیرهای پیــادهروی مبتنــی بــر
شــبکههای پارک و باغ موضوعی اســت که در قرن نوزدهم
و مصادف با ســاماندهی شــهر پاریس توســط «هوســمان»3
و مهندســین و متخصصــان منظــر آن زمــان ـ «ژان شــارل
4
پییر باریه دشــان »5ـ مطرح شــد .کمی پس
الفان » و «ژان ِ
از آن در اوایل قرن بیســتم ،این موضوع توســط «ژان کلود
ُ
نیــکال فورســتیه »6بهمثابــۀ محرک توســعۀ شــهرها تئوریزه
شــد .البتــه بایــد دانســت کــه خــود موضــوع «جابجایــی»
از اهــداف اصلــی پــروژه نبــود ،بلکــه بیشــتر نتیجــۀ وجــود
شــبکهای از پارکهــا و باغهــا بــود کــه توســط «خیابــان ـ
تفرجگاه »7تکمیل میشــدند .نمونۀ آن خیابان «بوآ»[ 8به
معنای جنگل] در پاریس است.

«مارســل پو ِئــت ،»9تاریخدان و مســتندنگار شــهر پاریس،
در اثــری نوشــته شــده در اوایــل قــرن بیســتم مربــوط بــه
تاریــخ تفرجگاه از قرن  ،۱۷به پیدایش مکانهای تفرجی
مانند حیاط ،بولوار و پارک بهمثابۀ فضاهایی که کاربر در
آن خــود را بــه معرض نمایــش میگذارد ،پرداخته اســت.
الزم به ذکر اســت این فضاها همواره از درون شهر و خار ج
ـود فضا ادرا ک شــده ،و مخاطــب پیش از هر چیز یک
از خـ ِ
مخاطب اجتماعی است.
ِ
مخاطب جابجاشونده در شهر که تولیدکنندۀ منظر
آ گاهی
ِ
نیــز هســت ،در اروپــا از قــرن  ۱۸و همگام با توســعۀ فلســفۀ
احســاسگرا 10و نظریــۀ زیباشناســی «پیتورســک» 11پدیــدار
شــد .بــاغ بهواســطۀ پیوندهایــی کــه بــا نقاشــی داشــت و
موضوع اصلی آنرا تشــکیل م ـیداد ،در قالب مجموعهای
منظر رؤیتشده توسط بینندۀ متحرک در آن،
از تابلوهای
ِ
به نمایش در میآمد.
ِاعمال نظریۀ پیتورســک به فضای شــهری ،بسیار متأخر و
مصادف با نو شدن این نظریه در انگلستان طی سالهای
 ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰بــوده و بــا تأثیــر قــوی پدیدارشناســی همــراه
و مبتنــی بــر اصالــت جابجایی مخاط ـب (تحرک در شــهر)
اســت .نظریههای انگلیســی «چشمانداز شــهری »12که به
مــرور زمــان بــه اروپا و ســایر نقاط جهــان نیز اشــاعه یافت،
پیشــنهاد طراحــی فضاهای شــهری را براســاس جابجایی ـ
ً
خصوصــا پیاده ـ ارائه دادند که فضا را بهشــکل ســکانس و
زنجیرهای از ســکانسها درجهت تشــکیل مجموعههایی
پویــا تلقــی میکرد و در آخر ،به ابزاری برای پروژۀ شــهری و
ساماندهی شهرها بر مبنای ادبیات منظر بدل شد.
در نهایــت طــی ســالهای  ۱۹۵۰و  ،۱۹۶۰جابجایــی در
شــهر ،بــا ماشــین و قطــار توســط مهندســین و معمــاران و
بالطبــع بــا رویکــرد تکنیکــی و عملکــردی مطرح شــد .پس
از آن ،بهواســطۀ پژوهــش در بــاب ادراک فضــا و اختــراع
تکنیکهــای بصــری بــود کــه تحولــی رخ داد  :زینپــس
بــا ســینما ،شــهر در خاطــرۀ جمعــی از داخــل وســایل نقلیه
ادراک میشــود .براســاس ایــن میراث تاریخــی و نظری ،و
همچنیــن پروژهها و آثار برجســته ،میتوان امــروزه مفهوم
جابجایــی در شــهر ،منظر و فرآیند ســاماندهی را با واقعیت
شهرها انطباق داد.
ســه پروژۀ مبتنی بر کانســپت جابجایی در شــهر معاصر که
البته یک شــهر  -ســرزمین 13است؛ جهت تبیین گفتههای
نظــری فــوق ،تحلیــل خواهــد شــد .مقیــاس ایــن پروژهها
نشــهری) و در هــر یــک،
متفــاوت بــوده (شــهری و کال 
متخصصیــن منظــر در جهت اعتباربخشــی بــه ارزشهای
منظرین کوشیدهاند.
َ
14
• نخست ،پروژۀ تفرجگاه سبز «باستی ـ و ِنسن» در پاریس
Autumn 2015
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باستی-ونسن و مسیر
تصویر  : 1خط آهن
ِ
آن بر روی نقشۀ پاریس ،ترسیم شده توسط
خدمات جغرافیایی ارتش در سال ،1937
مأخذ fonds IGN, in Le Visiteur n°2, :
.Spring 1996, pp. 30-31
Pic 1: Bastille-Vincennes railway,
extracted from "Plan 10000/1 of the
Paris Region", prepared by the Survey
Department of the Army, 1937. Source:
fonds IGN, in Le Visiteur n2°, Spring
1996, pp. 31-30.

اســت کــه با اســم عام «مســیر ســبز »15منطقــۀ  ۱۲پاریس نیز
شــناخته میشــود .ایــن پــروژه کــه بهشــکل یک بــاغ خطی
افتتــاح شــد ،مــورد توجــه منتقــدان معمــاری قــرار گرفــت و
امــروز یک مرجع بیبدیل اســت .ارزش پــروژه به توانمندی
آن در خلق صحنهآرایی پویا از شــهر در چشــمان مخاطبین
پیادهای اســت که در آن حرکت میکنند و شــهر را میبینند.
ایــن صحنهآرایــی ،همزمــان از اجــزا و معنای شــهر حکایت
میکند .پروژۀ جریان ســبز ،عناصر تشکیلدهندۀ شهر را نیز
برجسته نموده و مجموعهای هماهنگ از پروژههای جدید
را گــرد هــم مــیآورد .تجربه جابجایــی در این پــروژه ،جوهر
تحول در منظر شهری پاریس را تشکیل میدهد که مقیاس
سرزمینی مبتنی بر اتصال و توسعه در آن نهادینه شده است.
• پروژۀ دوم ،مســیر « ِتیمز» 16در لندن ،پروژهای خطی کنار
رودخانــۀ ِتیمز اســت کــه رودخانــه در آن ،محــرک بازتولید
شــهری اســت .این پــروژۀ درازمدت که در ســال  ۱۹۷۰آغاز
شهری وسیعی را در بر دارد ،دارای اهداف
شده و قلمرو کالن
ِ
ســیالی اســت که با تحــوالت مختلــف زمانی و مناســبتها
بــهروز میشــود .انطباقپذیری ،ویژگی اصلــی پروژه حاضر
اســت .مســیر ِتیمز در ظاهر خط قرمزرنگ باریکی اســت که
قــدرت آن در موفقیــت در چشــمان گردشــگران ،ســاکنین
محلــی و کارمنــدان ادارات اطــراف نهفتــه اســت .چنیــن
پروژهای امــکان اثرگذاری بر پروژههای شــهری و معماری
و حتــی پارادایمهــای اکولوژیــک را نیــز دارد .شــایان ذکــر
اســت ایــن نمونــه ،راوی قدرتگرفتــن موضــوع مشــارکت
ً
در پروژههــا ،خصوصــا پروژههــای منظــر اســت .در اینجــا
یکــی دیگــر از خصوصیات پروژۀ منظر بــروز مییابد  :ارزش
میانهگرایی[ 17رفت و برگشتی بودن].
• پــروژۀ آخــر که مســیر پیادهروی بــزرگ ۲۰۱۳ 18نــام دارد،
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ســالی کــه شــهر «مارســی »19میزبــان جشــنوارۀ پایتخــت
فرهنگــی اروپا 20بــود؛ پروژهای در مقیاس ســرزمینی اســت
که هدف نهایی انتقال نگاه به فضای فراشهری کالنشهر
مارســی را دنبــال میکند .این پروژه متکی بــر فعالیتهای
مشــارکتی بــا مدیریــت هنرمنــدان ،متخصصیــن منظــر،
متخصصیــن محیطزیســت ،معماران و شهرســازان بوده و
حاکــی از تنــوع تخصصها و دیســیپلینهایی اســت که در
پروژههای ســاماندهی دخیلانــد .چنین پروژهای برخالف
ً
ســایر پروژههای ســاماندهی ،محصوالت اصیــل ،خصوصا
هنــری تولیــد میکند .بــرای مثال ،پــروژۀ مســیر ِتیمز برای
برگــزاری نمایشــگا ه بــهروی هنرمنــدان گشــوده اســت،
چنانکــه اقدامــات هنــری همچــون نمایشــگاه عکاســی
ُ
(ا ِبزرواتوآر) منظرهای اســتفاده شــده 21در قلب پروژه جای
دارد .مســیر پیــادهروی بزرگ  ۲۰۱۳پــروژهای چندبعدی و
چندرشــتهای اســت و عالوه بر تأ کید بر واردکردن ســاکنین
در پروژههــا ،بــه جایــگاه افزاینــدۀ میانهگرایــی [رفــت و
برگشتی بودن] نیز اشاره دارد.

نسن
پروژۀ تفرجگاه سبز باستیـ َو ِ

پروژه شــامل تفرجگاهی ســبز در پاریس از میدان «باســتی»
تا جنگلهای َ«و ِنســن» 23در جنوب شــرقی شهر احداثشده
بر مســیر خــط آهن بازمانــده از ســال  ۱۹۶۹اســت (تصویر .)1
ایــدۀ اصلــی در ســال  ۱۹۷۰در آتلیــۀ شهرســازی پاریــس ،24به
بازطراحی این خط آهن که در ســال  ۱۸۵۹توســط هوســمان
برای دسترســی شرق شهر به جنگلهای َو ِنسن کشیده شده
بود ،معطوف شد .از سال  ۱۹۸۸ساخت قسمتهای مختلف
پروژۀ تفرجگاه بهصورت قطعههای متوالی آغاز شــد :اولی در
ل  ۱۹۹۵افتتاح شدند (تصویر .)2
سال  ۱۹۸۹و آخریها در سا 
22

امروزه ،تفرجگاه ســبز باســتی ـ َو ِنســن ،باغی خطی متشکل
از ســکانسهای متعــدد بــوده و بیش از یــک تفرجگاه عمل
میکند  :برشی واقعی در شهر .طرح ،در حالیکه پلی در ارتفاع
هشتمتری سطح زمین از میدان باستی تا ُ«ریی »25را در بر
دارد ،نمایشــی دائمــی از شــهر را بــه مخاطب هدیــه میکند.
فضاهــای زیــر پل به شــکل واحدهــای تجاری با جــدارهای
شــفاف درآمدهانــد .بیتقارنــی دو طرف تفرجگاه چش ـمنواز
ً
ـهری کامال
ـای شـ ِ
اســت  :در یــک ســو مســیر هماهنــگ با نمـ ِ
دید گســتردهای به
ی 
«دومنیل »26بــوده و ِ
کشــکل خیابــان ِ
پیادهروهــای درختکاری شــدۀ خطی ارائه میدهد .ســوی
دیگر تفرجگاه ،اختالط ساختمانهای کوچک ،حیاطهای
ِ
فلز
غیرهمشــکل و تعدادی کارگاه با شیروانیهایی از جنس ِ
روی و کاشــی ،کــه ویژگــی خیابان «فوبور ســنت آنتــوآن»27
بــوده را بهتصویــر کشــیده اســت (تصویــر  .)3در هر دو ســو،
مولد انقطاعهای
چشمانداز خیابانهای عمود بر محور پلِ ،
منطق تولید شهر را براساس
خوانش
جذابی است که امکان
ِ
ِ
ن میدهد .میتوان گفت این تفرجگاه ،برشــی از
راهها نشــا 
تاریخ شهر و مراحل متوالی آن است.
زمانِ ،
ســکانس اول پــروژه بــه بــاغ ُریــی کــه گــرد آن عملیــات
نوســازی شــهری مهمی در جریان اســت گشــوده میشود :
یــک ســکانس هوایــی .ســکانس بعــدی ،برشــی در محلــۀ
«پیکپوس »28اســت که در آن ،تفرجگاه در پایین و شــهر
در باالست .بیتقارنی در اینجا نیز به چشم میخورد  :یک
رنگ
ســو ،زمینی با شــیب تند که در ســایۀ دیوارههای تیره ِ
مجموعههای مسکونی اطراف قرار گرفته و دیگر سو ،زمین
شــیبدار آفتابگیــر و محدود به دیوارههای ســازمانهای
بشردوســتانۀ لبــۀ خیابــان .در ســوی تیــره تنها یک مســیر
دوچرخهســواری وجــود دارد در حالیکــه در ســوی روشــن،

Research

باستی-ونسن از
تصویر  : 3نمای تفرجگاه سبز
ِ
دومنیل (باال) ،دید از تفرجگاه به سمت
سمت خیابان ِ
خیابان فوبور سنت آنتوآن (پایین).
مأخذ  :آرشیو نگارنده.
Pic 3: View of the Bastille-Vincennes
promenade from Daumesnil street
(up), view from the promenade to the
Faubourg Saint-Antoine street (down).
Source: archive of the author.

تصویر3

Pic3

دار متنوع ،تفرجگاه
فضاهای بازی ،پله و کوچههای شیب ِ
را به سطح شهر در بولوار پیکپوس پیوند میدهد .قطعه
«مونتانپــوآور »29کــه ســکانس بعــدی را تشــکیل میدهد
میزبــان بــاغ «شــارل ِپگــی »30اســت کــه در خــود ،عملیــات
مسکنســازی و تجهیزات شهری بر سطوح وسیع آزاد شده
توســط بقایــای خــط آهن را جــای میدهد .در ایــن ارتفاع،
پــروژه با کمربندی کوچک پاریس( 31خط آهن قدیمی گرد
شــهر کــه امروزه کارکــرد خود را از دســت داده اســت) پیوند
میخــورد کــه حاکــی از منطــق ســاماندهی حلقوی توســعۀ
پاریس اســت  :بولوارهای «مارهشــو »32و کمربندی؛ برشــی
قاطــع میــان پاریــس و حومه ،احداثشــده بین ســالهای
 ۱۹۵۶تــا  ۱۹۷۳بــر روی آثار اســتحکامات قدیمــی .آخرین
ســکانس تفرجگاه ،از ناحیه غیرقابل ســاخت استحکامات
گذر کرده و در طول بولوار کمربندی ادامه مییابد تا در مرز
شهرستان َ
مانده »33پایان یابد.
«سن ِ

دومنیل و تفرجگاه ســبز باســتیـ َو ِنســن را بدون
پــل هوایی ِ
34
شــک بایــد الگوی پــروژۀ بازســازی «هایالیــن » نیویورک
در محلــۀ صنعتی َ
«منه َتن غربی چلســی »35دانســت .پروژۀ
روزرسانی کانسپت تفرجگاه سبز پاریس،
هایالین نوعی به
ِ
در بســتری متفــاوت و  ۱۰ســال بعدتر اســت .در این محالت
صنعتی ،زیرســاخت راهآهن جهت جابجایــی کاال در انبارها
احــداث شــده بــود کــه از ســال  ۱۹۸۰متــروک مانــده اســت.
پــروژۀ هایالیــن نوعــی مــرز میــان انبارهــای کاال و محالت
مســکونی را تشــکیل میدهد .این پروژه کــه زادۀ یک اقدام
دوســتان هایالیــن»36
اجتماعــی اســت توســط «انجمــن
ِ
(تأســیس دو شــهروند نیویورکــی 37در ســال  )۱۹۹۹بــا ایــدۀ
تبدیــل بازمانــدۀ راهآهــن به تفرجگاه شــکل گرفــت (تصویر
 .)4ایــن انجمــن بــا راهبــرد «ارتبــاط »38به توجیــه موضوع
نــزد مــردم و دســتگاههای سیاســی ،برگــزاری نمایشــگاه و
انتشــار آثاری کــه کیفیتهای منظرین مــکان را به نمایش

میگذارد ،پرداخت .نتیجۀ این اقدام ،برگزاری یک مسابقۀ
معماری و منظر در ســال  ۲۰۰۴بود که در آن ،گروه معماران
ُ
ُ
«دیلر
منظــر «جیمزکر ِنر» و «فیلد ا ِپریشــن» 39و دفتر معماری ِ
ِاســکوفیدیو ِ +رنفــرو »40جایــگاه نخســت را از آن خــود کــرد.
قطعــۀ اول پــروژه بــه طــول  ۸۰۰متــر در ژوئــن ســال ۲۰۰۹
و قطعــۀ آخــر به طــول  ۳/۲کیلومتــر در پایان ســال  ۲۰۱۰به
اتمام رسید .مانند تفرجگاه سبز پاریس ،این پروژه نیز برشی
جذاب از منظر شهری را به مخاطبان ،گردشگران و ساکنین
عرضــه میکند .در غرب پــروژه ،فضای انبارهای تخلیۀ کاال
ُ
«هادســن» 41در دوردست و در شرق ،جریانهای
و رودخانۀ
جابجایــی ســواره بهخصــوص خیابــان دهــم نیویــورک بــه
معرض نمایش گذاشته شدهاند (تصویر .)5
پــروژۀ هایالیــن بــر تحــوالت محــات اطــراف از طریــق
مشارکت در طرح راهبردی توسعۀ نیویورک تأثیر بهسزایی
آرایی
داشــته است .دو پروژۀ مذکور که دارای
ِ
جوهر صحنه ِ

تصویر2

Pic2

باستی-ونسن،
تصویر  : 2تفرجگاه سبز
ِ
طرح مربوط به سال  ،1970مأخذ :
Demangeon & Werquin, 2006: 30
Pic 2: Bastille-Vincennes Green
Promenade, 1970. Source:
Demangeon & Werquin, 30 :2006.
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تصویر4

Pic4

جستار

تولید منظر بر اساس تجربۀ
جابجایی و آگاهی عابر پیاده از این
تجربه و همچنین روشی که نوع
جابجایی برای مشارکت در راهبرد
بازتولید شهری اتخاذ میکند،
دو موضوع اصلی در ساماندهی
جابجایی هستند .همچنین میتوان
گفت میانهگرایی [رفت و برگشتی
بودن] جوهر اصلی پروژههای منظر
است؛ خواهموضوع تغییر منظر
باشد خواه مدیریت آن.
پویــای شــهری از طریــق احــداث تفرجــگاه بــر بقایای یک
زیرســاخت قدیمیانــد ،محرکهای تأثیرگــذاری در تحول
منظــر شــهری بودهانــد و ویژگــی بــارز آنهــا ایفــای نقــش
دستگاهی برای نظارۀ شهر است.

مسیر ِتیمز

خلــق مســیری گذرنــده از محلههــا و تجهیــزات شــهری
در طــول رودخانــۀ ِتیمــز در قلــب شــهر لنــدن ،در راهبردی
مجموعهای به ارزشافزایی این رودخانه پرداخته اســت.
این راهبرد توســط شــورای عالی لندن( 42کــه دارای قدرت
دولتی از  ۳۲حومه و خود شــهر لندن اســت) در سال ۱۹۶۹
ارائه شــد که رودخانه را بهخاطر فضاهای قابل ساماندهی
بــرای انــواع تفریحــات و ســرگرمیها ،بزرگتریــن پتانســیل
توســعۀ آیندۀ شــهر تلقی میکرد .پس از این تاریخ ،میل به
بازتولیــد شــهری در قالــب مجموعــهای از اقدامات صورت
ِ
گرفت و طی  ۳۰سال منتج به تمرکز بر رودخانه شد.
بــه مــوازات تولید پارک خطــی مذکور ،کنارههــای رودخانه
ِتیمز متحمل برنامههای متعدد ساختوســاز شد که شروع
آن قطعــۀ مرکــزی بــود .اولیــن حوضچــه در ســال  ۱۹۷۲با
43
اســتفاده از الگوهــای آمریکایــی «بالتیمور» و «بوســتون»
در اســکلۀ «ســنت کاتریــن» 44لنــدن احیــاء شــد .مدیریــت
شــهری با همکاری ســرمایهگذاران خصوصی موفق شــد در
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شماره  ۳۲پاییز ۱۳۹۴

فضــای کوچک اســکله ،اختالطــی از کاربریهــای اداری،
تجــاری ،رســتوران و غیــره را در محیــط تفرجــی بندرگاهی
ُ
گرد هم آورد .در ۲۵امین سالگرد سلطنت ملکۀ انگلستان،
قطعــهای از مســیر پیــادهروی در مقابــل تئاتــر ملــی 45و
بنــای جشــنوارۀ ســلطتنی 46بــر روی رودخانه احداث شــد.
پــس از آن بیــن ســالهای  ۱۹۹۱تــا  ۲۰۰۰اقدامــات کلیدی
متوالی شــامل توســعۀ خــط مترو ،افتتــاح موزۀ هنــر معاصر
«میلنیوم »48و چرخ و فلک
« ِتیتمدرن ،»47احداث گذرگاه ِ
«النــدنآی »49در این پــروژه صورت گرفت که ویژگی کنارۀ
جنوبــی رود را رقــم زدهانــد (تصویــر  .)6با توجــه به اینکه
ً
طــرح جامع نســبتا انعطافپذیر بــوده و به جهتگیریها و
اصول کلی در این ناحیۀ شهر بسنده کرده بود ،اجرای این
پروژهها به سهولت انجام شد.
50
َ
در بخش مرکزی تفرجگاه با نام «ســوتوارک » که بهدلیل
معضــات متعــدد تهدیــد بــه تخریــب شــده بــود ،انجمــن
َ
ُ
کشــن گــروپ ،»51پس از  ۷ســال
اجتماعــی «کیــن ِاســتریت ا ِ
ُ
مبارزه موفق به نجات ســاختمان «ا کســو »52و تبدیل آن به
نمایشــگاه شــد کــه جزئی از پــروژۀ تفرجــگاه کنــارۀ رودخانه
شــد .در ســال  ۱۹۹۸تفرجــگاه َســوتوارک پذیــرای شــبکه
پیادهراه ممتدی تا رودخانه بود و در سال  ۲۰۰۲طرح حباب
شیشــهای «نورمن فاستر »53برای ســاختمان مدیریت عالی
لندن 54نقش عمومی تفرجگاه را نهادینه کرد (تصویر .)7

رودخانــۀ ِتیمــز بــا بیــش از  ۵ ۰کیلومتــر طــول در کالنشــهر
لندن ،مولد پروژههایی با هدف تکثیر فضای سبز ،پارک و
تفرجگاه و جانمایی آنها در یک شــبکه بوده است .پروژۀ
مسیر ِتیمز با شبکههای سبز دیگری چون «پیادهراه زنجیر
سبز ۶۴( »55کیلومتر مسیر جابجایی پیاده و دوچرخه) که
نشــهر را شبکهوار
خود ،پارکها و فضاهای آزاد جنوب کال 
متصل میکند ،پیوند خورده است.
َ
56
در مقابـ ِـل محلــۀ بــزرگ اداری «داکلنــد » ،در شــبه جزیرۀ
«گرینویــچ( »57بــه مســاحت  ۱۲۱هکتــار) ،پیشبینی شــده
بــود که یکششــم ســطح محلــه با فضاهــای ســبز متراکم
پوشــانده شود .نخستین پارک با ایده بازگشت به وضعیت
یشــدن ،در ســال  ۱۹۹۸توســط «میشــل
ش از صنعت 
پی ـ 
ُدووینــی »58معمار منظر فرانســوی ،با قــراردادن یک بافت
گیاهــی در ورودی آن آغــاز شــد .مســیر کاشتهشــدهای از
درختــان بلوط و توســکا زمینهای پا کســازی شــده پیش
از اســتقرار مســکنها را پوشــش م ـیداد .ایــن ســطوح،
تشــکیلدهندۀ مــرزی میان روســتای اکولوژیــک اثر «رالف
ِارســکین( »59ساخته شده بین ســالهای  ۲۰۰۰تا  )۲۰۰۴و
مسیر ِتیمز است (تصویر .)8
شهرســتانهای کنــارهای رودخانــه بهدنبــال اســتفاده از
امکانــات و پتانســیلهای جدیــد پروژۀ مســیر ِتیمز هســتند
ً
ی شــهری
کــه البته ،طرحــی قاطع نــدارد؛ بعضا دارای ویژگ 
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تصویر  : 4پروژۀ هایالین با ایدۀ
تبدیل بازماندۀ راهآهن به تفرجگاه
شکل گرفت،
مأخذ  :آرشیو نگارنده.
Pic 4: The High Line Project
is built on the idea of
repurposing the railway into
an urban walkway.
Source: archive of the author.
تصویر  : 5ویژگی بارز پروژۀ هایالین
ایجاد دستگاهی برای نظارۀ شهر
است .فضای انبارهای تخلیۀ کاال و
ُ
هودسن در دوردست (باال)
رودخانۀ
و خیابان دهم نیویورک (پایین).
مأخذ  :آرشیو نگارنده.
Pic 5: The High Line Projct is
chatactrized as a machine for
watching the urban tissue. The
warehouses and the Hudson
River in the distance (up), and
10th avenue (down).
Source: archive of the author.

یا روســتایی ،عریض یا باریک ،فضاهای کاشــته شــده و یا
معدنــی اســت .انعطافپذیری فــرم آن ،توانمنــدیاش در
انطبــاق بــا زمینــه ،اختــاط اشــکال ،و همچنیــن موقعیت
آن بــه عنــوان «بالکنی رو بــه رودخانه» هویت آن را شــکل
میدهند (تصویر .)8
مســیر ِتیمــز چیــزی بیــش از یک گــذرگاه در میــان محالت و
تداوم محالت موجود مرکزی به
تجهیزات شهری ،و ضامن
ِ
سوی محالت جدید کنارۀ رودخانه است .نفوذپذیری فضاها
توسط مسیرهای طراحی شده برای جمعیت کالنشهر لندن
ارزشــی معادل یک پارادایم شهری دارد تا آنجا که میتواند
مشــوق تشــکیل انجمنهای اجتماعی باشد .بهعالوه ،این
پــروژه در شــبکهای وســیعتر از پیادهراههــای ســرزمینی قرار
دارد که به تجربه و کشــف مکانهای طبیعی میانجامند.
پــروژۀ حاضــر پاســخی بــه تمایــات طبیعتگرایانــه و حتــی
اکولوژیــک گروههــای اجتماعی بوده و همیــن موضوع گواه
نفــوذ آن در برنامههــای دوســتداران محیطزیســت ماننــد
روستای اکولوژیک شبه جزیرۀ گرینویچ است.

مسیر پیادهروی بزرگ ۲۰۱۳

ایــن پــروژه در ســال  ۲۰۱۰و در چارچــوب برنامــۀ مارســی
و حومــۀ پایتخــت اروپایــی فرهنــگ ۲۰۱۳ 60بــا همــکاری
الناســپز ،»61متخصص گیاهشناســی ،و با هدفی
«باتیســت
ِ
فرهنگــی آغــاز شــد .پیشــنهاد وی احــداث یــک مســیر
روی کالنشــهری بــا همــکاری هنرمنــدان مختلــف
پیــاده ِ
بود ،که در راســتای ایجاد نگاهی نو به قلمرو کالنشــهری
متشــکل از شــهر ،طبیعــت و مناطقــی کــه امــروز فراشــهری
خوانــده میشــود ،شــکل میگرفــت .پــروژه در طــول ۳۶۵
کیلومتــر بهشــکل ∞ گــرد دو بســتر طبیعی غیرقابلســاخت
اجــرا شــده اســت .ایــن بســترها عبارتنــد از مــرداب عظیــم
ِ«بر »62در غرب ،که هوای آن بســیار آلوده اســت و تپههای
ســنگی ِ«اتــوآل» و «گارالبــان» 63در شــرق ،کــه ناهمــواری
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تصویر6

Pic6

جستار

تصویر  : 6طرح ریچارد راجرز برای کنارۀ رود ِتیمز
شامل مجموعهای از پروژهها
برای  19منطقۀ لندن ( .)1996مأخذ :
Demangeon & Werquin, 2006: 70
Pic 6: Master plan of the Thames
riverside by (Richard Rogers, 1996),
presenting a series of projects for 19
district of Greater London. Source:
Demangeon & Werquin, 70 :2006.

مشــخص محــدوده را تشــکیل داده و دره ُ
«ه ُــون ،»64دره
مارســی »66گــرد آن
معدنــی «گاردان »65و بزرگــراه ِ«ا کــ 
سـ ِ
گستردهاند (تصویر .)9
ایــن پــروژه در مقایســه بــا دو نمونۀ پیشــین تغییــر مقیاس
محسوسی دارد .در نمونۀ لندن ،مسیر بهصورت تنگاتنگ
بــا رودخانه پیوند خورده و اهمیــت خود را از بازی با کلیت
جغرافیایــی و منظریــن در فرآینــد توســعۀ شــهر و ســرزمین
عبــور قلمروهــا بوده
خــود
مارســیِ ،
یافتــه اســت .در نمونــۀ ِ
ِ
کــه منشــأ شــناخت و ضامن تحول آن اســت .ایــن موضوع
چنانکه «ژا ک ســیمون ،»67معمار منظر پروژه بیان داشته،
نیازمنــد تولیــد نگاهی اســت منطبق با تفکــر «آنهایی که
شهر را تجربه میکنند».
مســألۀ جابجایــی و بــرش قلمــرو ،امــروزه فراتــر از حــوزۀ
شهرسازی عملکردگرا بوده و وارد تفکر شهرسازی میشود.
ِ
مصــداق ایــن گفتــه طــرح پیشــنهادی گــروه معمــاران و
یـ ویگانــو »68بــرای مســابقۀ
شهرســازان ایتالیایــی «ســچ 
کالنشــهر پاریس بزرگ 69در سال  ۲۰۰۹است که طرح آن،
نفوذپذیــری کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی
اصلی
ِ
دو محــور ِ
بهمثابۀ پارادایم کنونی شهرسازی از یکسو ،و هویتدهی
بــه عناصــر روزمر کــه نیازمند نگاهــی جدیــد و اعتباربخش
است را از سوی دیگر ،جوهر کار خود قرار داده بود.
بنابرایــن پروژۀ مســیر پیــادهروی بــزرگ  ۲۰۱۳بیش از یک
روی کالنشــهری بوده و عبارت است از پروژۀ
مســیر پیاده ِ
ســرزمینی پیچیــدهای کــه مرزهــای آن همچنــان مبهــم
ِ
است .در حقیقت سخن از پروژهای فرهنگی در میان است
مارســی و حومه در
کــه بــا توجه به پیشــینۀ
فرهنگــی قلمرو ِ
ِ
اعتبار دوباره بخشــیده اســت.
فعالیت
پیــادهروی ،به این
ِ
ُ 70
شایان ذکر است در اواخر قرن نوزده ،استان «بوشدورن »
مارســی) بهواســطۀ
(اســتانی در جنــوب فرانســه با مرکزیت ِ
مارســی( 71تأســیس ،۱۸۹۷
انجمــن گردشــگران اهــل ِ
قدیمیتریــن و بزرگتریــن انجمــن محلــی پیــادهروی
فرانســه) ،از مرا کز پیشــرو در تفریح پیادهروی بوده اســت.
امــروزه این اســتان دارای  ۱۱۸انجمن پیــادهروی بوده که
در فرانسه منحصر به فرد است.
نمونــۀ معرفیشــده ،یــک پــروژۀ هنــری نیــز هســت کــه
هنرمندانــی چــون مجموعۀ َ
«ســفی( »72گروهــی هنری که
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شماره  ۳۲پاییز ۱۳۹۴

اقــدام بــه کشــف پوشــش گیاهــی محلــی و اســتفادههای
«هندریک ِاستورم( »73هنرمندی
خالقانه از آنان میکند) و ِ
کــه با تکنیــک پیــادهروی و جابجایی در قلمــرو ،بهمعرفی
عمق تاریخی و شــاعرانه آنرا به شــیوۀ یک باستانشناس
میپردازد) را گرد هم آورده اســت .همچنین در آن ،شــاهد
پــروژهای جغرافیایــی و منظریــن برای شــخصیتدهی به
فضا و فعالیتهای جاری در آن هستیم .فضاهای طبیعی
قلمــرو کالنشــهری چنــد گونهانــد  )۱( :فضاهــای طبیعــی
مشــخص ،حفاظتشــده ،ثبتشــده ،مختص گردشگری
َ
و تفریــح چــون «النــک»« ،ســنت ویکتــوآر»« ،گرالبــان»74؛
( )۲فضاهــای ِبکرتــر بــرای شــکار ماننــد تپههــای ِاتــوآل؛
( )۳فضاهــای طبیعــی کــه تجهیــزات صنعتــی را در خــود
جــای دادهانــد؛ ( )۴لبههای گیاهکاری شــدۀ توســعهیافته
میــان ســاخت و ســازها ،کــه متخصصــان منظر بــه آن نام
«منظــر ســوم »75داده و مــورد توجــه هنرمندان اســت؛ ()۵
باغهــای متعلــق بــه مســکنهای کارگــری و فضاهــای
«نیکوالم َمــن،»76
ســبز مجتمعهــای مســکونی بــزرگ.
ِ
جغرافــیدان ،ایــن قلمــرو را نقشــهبرداری کــرده و «ژوفــروآ
ماتیــو »77و ِ«برتــران ِا
ســتوفل ِت »78عــکاس ،آن را تحــت
ِ
عنوان «منظرهای استفاده شده »79ثبت کردهاند .امروزه،
طبیعت هزارالیۀ ســرزمینهای محافظتشده (قلمروهای
ِ
ثبتشــده ،پارکهــای منطقــهای ،پارکهــای ملــی)... ،
خالق امکانمندیها و کاربردهای متنوع است و اکولوژی
شــهری در ایــن حــوزه ،بینــش اکوسیســتمها و تداومی که
باعنوان مسیر سبز 80بروز یافته را معرفی میکند.
در آخــر ،شــایان ذکر اســت که این پــروژه همچنین یک کار
انتشاراتی است .برای این پروژه ،یک راهنمای توپولوژیک
مارســی و کمیتۀ اســتانی
توســط انجمــن گردشــگران اهــل ِ
پیادهروی بوش ُ
دورن تهیه شــده که با همکاری انتشارات
الناســپز »82بنیانگذار آن
«وایلــد پراجکت »81که «باتیســت
ِ
اســت و فدراســیون فرانســوی پیادهروی پدید آمده اســت.
این ســند ،اطالعــات نقشــهبرداری و برنامهریــزی ضروری
بــرای پیادهروی را در اختیار اســتفادهکنندگان قرار میدهد
و بیــش از آنکــه یــک راهنمــای صرف باشــد ،تاریــخ پروژه
و اهــداف اصلــی آنرا در حالــی منتقــل میکند کــه پذیرای
دســتآوردهای هنرمنــدان ،تاریخدانــان ،جغرافیدانــان،

متخصصــان منظــر و متخصصــان محیطزیسـ ِـت
مشارکتکننده در پروژه نیز هست (تصویر  .)10این راهنما
بهمثابــۀ ابــزار فهم پروژه عمل میکنــد  :خوانا و قابلرؤیت
ـاختن تغییـ ِـر نــگاه مخاطــب بــه قلمرویــی کــه بهدنبــال
سـ ِ
تولید آن اســت .ســخن ســردبیر باعنوان «فرهنــگ قلمرو»
و دیباچــه بــا عنــوان «هنــر پیادهروی در بســتر فراشــهری»
بهوضــوح حامــل پیام پروژۀ مســیر پیادهروی بــزرگ ۲۰۱۳
پشــدۀ نهایی کتاب ،نتیجۀ همکاری
هســتند .شــکل چا 
دس ـتاندرکاران متعددی اســت؛ اگرچه تأثیــر هنرمندان بر
خط کلی پروژه کوچک به نظر میرسد اما این سند راهنما،
تعداد زیادی پروژههای کوچک هنری را در خود جایداده
کــه هــر یــک حا کــی از روش منحصرب هفــرد هنرمنـ ِـد آن در
برخورد با قلمرو است.
بهگونۀ یک پروژۀ منظر ،مســیر پیادهروی بزرگ  ۲۰۱۳پا را
فراتر از کالبد صرف گذاشته و به ابزاری پیشرونده می َ
ماند
کتــک دس ـتاندرکاران در آن الزامی
کــه حضور شــاخص ت 
اســت .این پــروژه در زمانی کوتاه اجرا شــده  :پیشــنهاد آن
در آوریل  ۲۰۱۰و فاز نهایی آن در مارس  ۲۰۱۳اتمام یافت.
الزم بهذکــر اســت که این پــروژه ،درحالیکــه  46درصد آن
را طــرح اســتانی مســیرهای گردشــگری و پیــادهروی که از
پیــش موجود بوده پوشــش میدهد ،با چهار پروژۀ مشــابه
دیگر نیز پیوند خورده است.
راهنمــای توپولوژیــک پــروژه شــامل هفــت ســکانس ۵۰
کیلومتــری اســت کــه هــر کــدام ،برنامــۀ پیــادهروی  ۲تــا ۳
روزهای را پیشــنهاد دادهانــد .ویژگــی ســکانسها تنــوع
حداکثــری فضاهایــی اســت کــه از آن عبــور میشــود :
جاده ،پیادهرو ،مســیرهای ســبز ،راههــای خاکی ،راههای
ســنگکاری شــدۀ روســتایی و تپهماهورهــا کــه بهطــور
همزمان ،فضاهای شــهری ،فراشهری ،تاریخی ،روستایی
و طبیعــی محافظتشــده را در خــود جای دادهاســت .این
تنــوع فضایــی بــرای مخاطــب ،نمایشــی تصویرشــدنی را
بــه ارمغــان م ـیآورد که در برخــی نقاط ،از ارتفاعــات تپهها
مارســی و دریــای مدیترانــه گشــوده
بــه پانورامایــی از شــهر ِ
میشــود .از ایــن نقــاط ،گویــی شــهر در دســت مخاطــب
اســت .چنیــن حســی تضــاد ســکانسهای شــهری را نــزد
مخاطـ ِـب نظارهگر به حداکثر میرســاند .تجربۀ پیادهروی

Research
8تصویر

Pic8
 فضاهای سبز ایجاد شده: 8 تصویر
در کنارۀ ِتیمز که با هدف بازگشت
به منظر پیش از زمان صنعتی شدن
.ایجاد شدهاند
. آرشیو نگارنده: مأخذ
Pic 8: green spaces alongside
the thames look back to the
pre-industrial era.
Source: archive of the author.

 و از ســوی دیگر نشــاندهندۀ نقش، از یک ســو گواه تحوالت شــکلی در پروژههای منظر،نتیجهگیری | این نمونهها
، با شرح این سه نمونه.کاربرد پروژههای منظر در مقیاسهای مختلف هستند
 بهمثابۀ کانسپت و،ساختاری جابجایی
ِ
ِ
 آ گاهی فرد پیاده از عمــل جابجایی و تجربۀ حاصل از، اول: دو محــور اصلــی در زمینۀ جابجایی شــهری قابل بیان اســت
. روشی که نوع جابجایی برای مشارکت در راهبرد بازتولید شهری اتخاذ میکند،آن و توانمندی او در تولید منظر؛ دوم
همچنین میتوان گفت میانهگرایی [رفت و برگشــتی بودن] جوهر اصلی پروژههای منظر اســت؛ خواه موضوع تغییر منظر
.باشد خواه مدیریت آن

در این پروژه بهواســطۀ شــکل زنجیروار و متوالی فضاهای
. حامل کانسپت نفوذپذیری است،متفاوت
ُ
 اقدامــی،ا ِبزرواتــوآر عکاســی منظرهــای استفادهشــده
۲۰۱۳ مارســی و حومــه
ِ هنــری اســت کــه بــا حمایت بنیــاد
 ابزاری ملی، این اقــدام.در قلــب پروژه جای گرفته اســت
و ســازمانی بــا هــدف مســتندنگاری تحــوالت منظــر اســت
کــه در یــک چارچــوب ســیال و قابــل انطبــاق بــا زمینــه به
 طــی ده ســال و از،مدیریــت منظــر میپــردازد؛ در پــروژه
 چهل نقطه به،صــد نقطۀ پیشبینی شــده برای عکاســی
دســت عکاســان ثبت شــد و شــصت نقطۀ دیگر به ســلیقۀ
مخاطب وا گذار گردید که مولد یک پویایی میانهگرا [رفت
 پروژۀ.)11 و برگشــتی] میان پروژه و مخاطــب بود (تصویر
 مداخلــۀ هنــری را در قلــب۲۰۱۳ مســیر پیــادهروی بــزرگ
پــروژۀ منظر جای داد و از ایــن طریق به پیوندهای اصیل
.منظر با نقاشــی و هنر استحکام بخشید
پینوشــت
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11تصویر

Pic11

ُ
 صد،در پروژۀ ابزرواتوار عکاسی: 11 تصویر
نقطه برای تصویربرداری پیشبینی شده
 عکاسی از شصت نقطه به،که از این بین
 این اقدام مولد یک.مخاطبان وا گذار شد
.رابطۀ پویا میان پروژه و مخاطب است
Mathieu & Stofleth, 2013 : مأخذ
Pic 11: The Photographic
Observatory of the Landscape.
From 100 viewpoints held
throughout the course, 60 are
proposed for adoption by the
public. This idea produces a
dynamic relation between the
public and the project. Source:
Mathieu & Stofleth, 2013.
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10تصویر

Pic10

Abstract | This article presents the subject of urban walkways as a current topic for urban
projects and landscape. Indeed, we see today developing in many European countries, France
in particular, projects on different scales that organize courses in the town or across larger
territories like those of cities. At first, to better understand the issue of urban and peri-urban
promenade and the terms in which it arises, the history of the subject is recalled. Then, three
projects which are based on the idea of crossing

the city are presented. in these examples, the
landscape projects at different scales in the urban and metropolitan areas, landscapers have
intervened and the values held

by the landscape have played decisive roles.
Through these three examples it’s shown how the theme of urban crossing is built today
on two principal bases: on the one hand the consciousness of pedestrian of the act of
displacing and his experience, that results in the capacity of producing landscape. On
the other hand, how the crossing is part of a broader strategy of urban regeneration, and
taking advantage of obsolescence of certain infrastructure, industrial equipment or even
abandoned areas.
Keywords | urban walkways, displacement, urban promenade, landscape project.
* This article is presented at the 4th Conference of Phenomenology of Urban Landscape, titled “Visualization of Urban Landscape”,
in August 2015, in Tehran.
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 حول2013  مسیر پیادهروی بزرگ: 9 تصویر
.دریای ِبر و تپههای سنگی ِا توال و گارالبان
Topoguide GR 2013, 2013 : مأخذ
Pic 9: le grande randonnée
2013 around the hills of
Etoile and Garlaban. Source:
Topoguide GR 2013 ,2013.

