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چكيده  : شكلى ساده از تعريف زندگى يك شهر، همنشينى  كالبد 
شهر و ساكنين و شهروندان است.  از آنجايى كه  هركدام از اين دو 
طول عمر مسـاوى و برابر يكديگر ندارند لذا  نسل هايى از هركدام 
با ديگرى هم عصر مى شود و همپوشانى زمانى اتفاق مى افتد . بدان 
معنى كه نسلى از انسان ها، زندگى نسلى و گروهى از ساختمان ها 
و عناصر شـهرى را تجربه مى كنند. آن نسـل از ساختمان ها بعد 
از مدتى فرسـوده يا تغيير شـكل و كاربرى داده مى شـود و يا به 
طور كلى بازسـازى مى شود. در مقابل، سـاكنين نيز جاى خود را 
بـه فرزندان و يا مهاجرين مى دهنـد.  در طول زمان ارتباط اين دو 
فرايند در حال تغيير، زندگى شهر را تحقق مى بخشد. كيفيت اين 
ارتبـاط و نوع تصميم گيرى شـهروندان در رابطه با نحوة ارتباط با 
كالبد شـهر خود، منظر شهر را سـاماندهى مى كند و رويكردهاى 
متفـاوت تصميم گيـرى كه در حالت ايده آل مى بايسـت بر مبناى 
شـناخت انسانى باشـد، كيفيت هاى مختلفى از زندگى شهرى را 
ارايه مى دهد. در تجربيات شـهرى همواره مباحثى چالش برانگيز، 
مبنى بر چگونگى ارتباط كالبد شـهر و شهروندان در جريان بوده 
اسـت. اين مقاله بر آن است تا از طريق بررسى تاريخى تجربه اى 
در منهتن كه بار تغييرات اين دو متغير در مقابل يكديگر را آزموده 

است، رويكردهاى مختلف تصميم گيرى در هر دوره را بيان كند.
 

واژگان كليدى : هاى الين، سـكوى هوايى راه آهن، دوسـتـــان 
هاى الين، خاطرة جمعى، فضاى جمعى، نسل كالبد شهر.
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مقدمه
ــكل منحصر به  ــوب غربى منهتن2، رويكرد و ش ــن»1 پاركى خطى در جن  «هاى الي
ــهرى نتيجه يك و نيم مايل  ــت. اين فضاى اجتماعى ش فردى از طراحى يك پارك اس
ــير هوايى قطارهاى باربرى شهر نيويورك است كه براى مجزا كردن  ــازى مس باز زنده س
ترافيك سواره و قطار، در ارتفاع 30 پايى  كشيده شده است. هاى الين كه پس از ركود 
عصر قطارهاى باربرى شهر به فضايى متروك و نا امن براى حوزة نفوذ خود تبديل شده 
بود، براى دوره اى 20 ساله موضوعى چالش برانگيز در عرصه مديريت شهرى نيويورك 
ــد. تداوم فعاليت گروه هاى اجتماعى خواستار نگهدارى و محافظت از اين  قلمداد مى ش
ــير، به عنوان رد پايى از تاريخ نه چندان طوالنى نيويورك، منجر به پيروزى آنان بر  مس
كمپانى هاى ثروتمند خواستار تخريب آن مى شود و پس از برگزارى مسابقة بين المللى 
ــوان فضاى اجتماعى و  ــه احياى اين مجموعه تحت عن ــرح ايده براى آن، تصميم ب ط
ــهرى گرفته مى شود. هاى الين پاركى كه 150 سال از تاريخ نيويورك را  تفرجگاهى ش
ــاى مى دهد، عنصرى خاطره انگيز ، مكانى با كيفيت فضايى منحصر به فرد و  درخود ج

منظرگاهى به بسيارى از نقاط شهر است. 

فرضيه
ــويى ديگر از شهروندان و ساكنان و  ــو از كالبد و ساختمان ها و از س ــهرها از يك س ش
كارمندان همان ساختمان ها تشكيل مى شوند. هركدام از اين دو دسته در جاى جاى شهر 
با هويت هاى گوناگونى كه  همواره در بستر زمان سيال و متغير هستند. ارتباط بالمنازع 
ــتخوش سياليت هويتى هر دو گونه بوده و دائماً در  اين دو در قالب مكان و زمان نيز دس
ــوق دادن مدبرانه و برپايه شناخت  ــتر جديد است. س حال بازتعريف خود و تطابق با بس

انسانِى اين رابطة پويا و انعطاف پذير كليدى براى رسيدن به شهرى موفق است.

صورت مسئله پيش از ايدة طرح پارك
ــهر نيويورك با عناصر فضايى منحصر به فردى در منهتن مواجه  ــال 2000 ش در س
شده، اما اكنون سكوى خط هوايى قطارهاى باربرى جنوب منهتن تبديل به سازة كهنه 
ــال هيچ قطارى از آن عبور نكرده و  ــده است. براى 20 س ــوده و رو به تخريب ش و فرس
ــت. خطر ريزش مصالح و  ــه اى از منهتن را اشغال كرده اس ــتفاده و منزوى، گوش بالاس
ــوى و فضاى خلوت و سكوت رعب انگيز به وجود آمده  ــازه ى فرسوده ى بنا از يك س س
ناشى از آن از سويى ديگر از ارزش اراضى اطراف آن كم مى كند. اين در حالى است كه 
منهتن، منطقه اى با تراكم شهرى باالى كم  نظير در دنيا، از كوچك ترين زمين هاى خود 
ــتفاده را مى برد و تبديل به جايگاهى براى بزرگ ترين نمايندگى ها و شركت  نهايت اس
هاى غول آساى تجارى دنيا شده است. در اين برهه از زمان، لزوم تصميم گيرى در مورد 
سياست گزارى و طرح  هاى الين به واسطة شهردارى و گروه هاى تجارى ذى نفع  جدى تر 
ــى از مباحث چالش برانگيز  ــردد و در اين زمان موضوع  هاى الين به يك ــرى مى گ پيگي
ــت كلى در طرح مسئله پيش روى شهر  ــود. دو سياس ــهرى نيويورك تبديل مى ش ش
قرار مى گيرد. گروه اجتماعى غير انتفاعى دوستان هاى الين3، بر اين باور بودند كه اين 
ــته فضايى  ــود و اين فضا كه در گذش خط هوايى مى تواند به پاركى در ارتفاع تبديل ش
عمومى براى كل شهر بوده، مى بايست دوباره به خدمت شهر درآيد. در مقابل، گروهى 
از بنگاه هاى اراضى منطقه اى به نام «چلسى»4 كه با انگيزة سرمايه گزارى، اراضى حريم 
هاى الين را با قيمت پايين ناشى از ركود قيمت زمين هاى منطقه خريده بودند و با تكيه 
بر اين استدالل كه سكوى هوايى فرسوده عامل افسردگى فضاى شهرى در اين محدوده 
ــاختمان هايى با كيفيت ساير ساختمان هاى  ــت، خواستار تخريب و تبديل آن به س اس

.(Greenstein, 2002) منهتن شده بودند (تصوير1 )؛

قطار در آسمان
ــع آن آغاز به كار و رونق گرفتن كارخانجات  ــس از تحوالت انقالب صنعتى و به تب پ
ــى و اقتصادى،  ــارى در اين جزيرة صنعت ــاز به حمل و نقل ب ــن، ني ــع در منهت و صناي
تصميم گيران منطقه اى را به فكر طرح مسير قطارى بارى در جنوب غرب انداخت. اين 
مسير در سال 1847 افتتاح و با رونق باال شروع به كار كرد. اما براى شهروندان، پس از 
مدتى مشكلى جديد آغاز شد. تقابل ترافيك پياده و قطار، اين مسير را آبستن حوادث 
ــيارى از تصادف هاى درون شهرى كرد ، تا جايى كه پس از 80 سال استفاده از  تلخ بس
سيستم حمل و نقل بارى با قطار در شهر، خيابان دهم را كه محل تالقى مسير قطار با 

مسير پر رفت و آمد گارى، ماشين و عابرين بود را خيابان «مرگ» لقب دادند. 
ــال 1934 دست اندر كاران شهرى را به فكر به وجود  مجموع اين حوادث ناگوار در س
آوردن اختالف سطح و باال بردن بخشى از مسير قطارهاى بارى در مسيرى به طول 13 
ــيطان" ناميده5 بودند. نكتة حائز اهميت در  كيلومتر انداخت. اين طرح را "معامله با ش
طرح اين مسير اينجا بود كه مسير قطار از روى خيابانى نمى گذشت  كه سابق، قطار از 
آن عبور مى كرد. قطار در ارتفاع 30 پايى ، از باال و گاه از ميان ساختمان هاى انبارهاى 
ــت (تصوير2 ) و آنها را  ــه در مجاورت آن خيابان قرار داش ــرة كاال عبور مى كرد ك ذخي
ــل مى كرد. بلوك هاى مجاور خيابان  ــتقيماً و در انتها به كارخانه هاى توليدى متص مس
مذكور، غالباً انبارهايى بود كه بارانداز آنها در طبقه باال و در كنار مسير قطار تعبيه شده 

بود. (تصوير 3 ) حدود 20 سال، قطار بارى،  يكه تاز حمل و نقل صنعتى منطقه بود.
در دهه 50 دوران طاليى راه آهن رو به پايان بود. وجود كاميون ها و باربرهاى شخصى 
ــتفاده از قطار، ادامه كاركرد آن را غير مقرون به صرفه كرده بود. در  و هزينة باالى اس
1960 بخش جنوبى هاى الين فرو ريخت و تا سال 1980 استفاده از قطار هر روز كم و 
كم تر مى شد. آخرين قطار بارى در همان سال بر روى هاى الين حركت كرد و پس از 
آن زندگى هاى الين به شكل تصويرى از يك فيلم ثابت ماند. در همان سال ها تالش ها 
براى تخريب هاى الين آغاز شد و شركت هاى تجارى، فعاليت هاى زيادى براى تصاحب 

 هاى الين انجام دادند. 
در سال 1999 گروهى از فعاالن اجتماعى به نام دوستان  هاى الين شكل مى گيرد كه 
ــعى در محافظت و برگرداندن ساختار ريل هاى هوايى قطار در خدمت فضاى شهرى  س
ــتند. پس از درگيرى هاى زياد مابين دوستان  هاى الين و طرفداران تخريب كه در  داش
ــده بودند، در سال 2002، دوستان هاى الين با  آن زمان مالك زمين هاى اطراف نيز ش
انجام پژوهشى مى توانند ثابت كنند كه باز زنده سازى مجموعه از لحاظ اقتصادى به سود 

هوايـى  سـكوى  تصويـر1: 
فرسـوده عامـل افسـردگى 

فضاى شهرى . مأخذ :
www.thehighline.org
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تصويـر3 : قطار نـه از باالى 
ميـان  از  بلكـه  خيابـان، 
مجاور  ساختمانى  بلوك هاى 

آن مى گذرد. مأخذ :
www.thehighline.org.

منافع شهر در بلند مدت است و در نتيجه موفق به جلب نظر شهردارى و شوراى شهر 
براى احياى  هاى الين مى شوند.

برگزارى مسابقه
ــرح هاى الين برگزار  ــابقه اى بين المللى براى ايده پردازى در ط ــال 2003 مس در س
ــركت مى كنند. مسابقه صرفاً براى  ــور جهان در آن ش ــوند و 720 تيم از 36 كش مى ش
ايده پردازى بود و طرح برنده لزوماً طرح براى اجرا نبود. بدان معنى كه هيئت برگزاركننده 
به دنبال جذب و مطالعة تمامى رويكردهايى بودند كه امكان استفادة مجدد به سكوى 
ــكل از  ــهر مى داد. براى اين كار هيئت قضاوت 11 نفره اى متش هوايى را در خدمت ش
ــرح ذيل تشكيل شد: سه نظر«ژوليا  ــهرى به ش معماران منظر، معماران و طراحان ش
برگمن»6معمار منظر و استاد معمارى منظر دانشگاه «ويرجينيا»، ويشان چاكرابارتى7 
مدير اداره منهتن در بخش برنامه ريزى شهرى شهردارى نيويورك، «جان لى كامپتون»8 
ــش منهتن، «لين كوك»9  ــى در بخ ــهرى چلس رئيس كميتة برنامه ريزى و حفاظت ش
ــت بنياد هنر نيويورك، «استيون هال»10معمار، «موراى موس»11صاحب برند  سرپرس
ــاين نايلسن»13 معمار منظر  ــهرى، «س موس، «مارلين جردن تيلر»12معمار و طراح ش
ــكده معمارى دانشگاه كلمبيا، «رابرت  ــهرى، «برنارد شومى»14 رئيس دانش و طراح ش
ــد كرولف»16 معمار و  ــتان هاى الين، «ري ــكيل دهنده گروه دوس هاموند»15 مدير و تش

سرپرست مسابقه.
ــهردارى نيويورك گروهى براى طراحى  ــپتامبر 2004 دوستان هاى الين و ش در س
ــن»،17 دفتر  ــكل بود از «فيلد اپريش نهايى هاى الين انتخاب كردند. گروه منتخب متش
ــكوفيديو» و  معمارى منظر «جيمز  كرنر» به عنوان يك گروه معمارى منظر، «ديلر اس
«رنفرو»18  به عنوان گروه معمار و جمعى از متخصصين فضاى سبز، مهندسى، امنيتى، 
ــروع به اجراى طرح هاى الين  حفاظت، هنر مردمى و چندين گرايش ديگر. پيش از ش
ــگاهى از طرح در محل موزة هنرهاى مدرن نيويورك براى بازديد شهروندان به  نمايش
نمايش درآمد. اعالن پروژه قبل از اجرا  به شهروندان اين اجازه را مى داد كه براى انجام 
ــال امكان دريافت نظرات آنها و  ــهر آمادگى پيدا كنند و در عين ح اتفاق بزرگى در ش
ــى آورد. در طول اجراى  ــهر فراهم م ــكارى الزم در انجام پروژه را براى ش ــاالً هم احتم
پروژه نيز بيلبوردهايى بزرگ در سطح شهر نماهايى از بخش هاى اجرا شدة پروژه را به 

شهروندان نشان مى داد. 
ايده هاى طرح

ــتفاده از  ــرح هاى الين را بيان مى كند.  ايدة اول ، اس ــه ايد ة اصلى در ط اين مقاله س
ــاختار و ساز ة كهنه و تاريخى و بازسازى آن به عنوان قالب طرح كه گوياى خاطرات  س
ــاكنان و بازديدكنندگان را با  ــت و امكان ارتباط س ــال گذشته اين منطقه اس 150 س
ــتن هويت و حفظ رد پايى تاريخى در  ــتة  اين مكان فراهم مى كند. زنده نگه داش گذش
ــكل دهندة پروژه بود كه به عنوان خواستة اصلى  اين بخش از منهتن مهم ترين ايده ش
ــتان هاى الين و شهردارى مطرح شد. عابران از پله ها و يا  ــط گروه دوس از طراحان توس
آسانسورهاى پارك باال آمده و براى مدتى سفرى به تاريخ شهرشان مى اندازند، از   كنار 
ــاليان متمادى  ريل هاى قطار گذر مى كنند و منظر لوكوموتيوها و باربران را در طى س
از شهر نظاره مى كنند. در بخش بزرگى از پروژه ريل هاى قطار به عنوان عنصر تاريخى 

حفظ  مى شود و در بسيارى موارد ريل هاى فرسوده جايگزين مى شود (تصوير 4).
ــهر، با هدف ايجاد تعامالت  ــعى در به وجود آوردن فضايى در خدمت ش ايدة دوم ، س
ــكان را به هاى الين  ــن در ارتفاع، اين ام ــت. قرار گرفت ــى و زندگى جمعى اس اجتماع
مى دهد كه استفاده كنندة آن در مسيرى طوالنى جدا از ترافيك سواره و ساير معضالت 
و مشكالت خيابان ها و پياده روهاى منهتن گذر كند. تجربه اى كه در حالت عادى براى 
ــهر متراكمى كه  ــويى، در ش ــد. از س ــورك امروز، امرى غير ممكن به نظر مى رس نيوي
ــيرهاى افقى عادت كرده اند،  ــاكنين آن به طى مسيرهاى عمودى همچون طى مس س
باال آمدنى 30 پايى براى رسيدن به فضايى جمعى و به دور از شلوغى و آشوب شهرى 
نيويورك امرى عادى است و فضاى به وجود آمده، واجد كيفيتى آرام و ارزشمند براى 

. (David and Hammond, 2011) مخاطبان است (تصوير 5)؛
ــعى در ايجاد تباين فضايى و القاى حس رمز آلودگى به حال و هواى  ــوم ، س ايدة س
پارك مرتفع است. 70 سال ساختمان سازى در كنار سكويى براى عبور قطارهاى بارى 
و با سيما و صدايى نه چندان دل چسب در تحليل سايت و نحوه رويكرد ساختمان هاى 

«ها ى الين» خط راه آهنى متوقف شده   بود  كه در طول زمان براساس 
فرسودگى و نداشتن عملكرد مناسب تغيير شكل و كاربرى داد تا بتواند 
از لحاظ بصرى و عملكردى مورد استفاده قرار گيرد. اكنون سكوى خط 
هوايـى قطارهـاى باربرى در جنوب منهتن از خلوت و سـكوت تبديل 
بـه فضاى زيبا در جهت رشـد و ارتقاى شـهروندى شـده و از ديدگاه 
زيبايى شناسـى، شـهر را تحت تاًثير خود قرارداده است. در حقيقت، 
هاى الين به عنوان شكل منحصر به فردى از طراحى پارك با طراحى و 
برنامه ريزى مديران شهرى و تبديل به فضاى جمعى  متناسب با پياده راه 

باعث حركت ،  پويايى و سرزندگى شهر منهتن شده است. 
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تصوير2 : حفظ ريل هاى قطار 
بـه عنـوان عناصـر تاريخى 
و سـعى در ايجاد هم نشـين 

مناسب گياهى. مأخذ :
www.thehighline.org 

69



تصوير 5 : تجربة فضايى آرام 
در منهتن. مأخذ  :

dlle magazine, 2011:43

ريل هاي  تلفيـق   : تصويـر4 
گذشته با فضاي احياء شده. 

مأخذ :
dlle magazine, 2011:30
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ــايند در طى ده ها سال، موجب  ــكو بسيار تأثيرگذار بود. شالوده اى ناخوش اطراف به س
شده است كه ساختمان ها به آن پشت كرده و سكوى مسير قطار را به فضايى منزوى و 
افسرده و گاه ترسناك تبديل كند. طراحان مجموعه اين خصيصه را به عنوان پتانسيلى 
ــق فضايى رمز آلود و مملو از كنج هايى به كار مى گيرند كه حس كنجكاوى را در  در خل
ــارك و عبور از كنار و بعضاً از  ــير پ ــب به وجود مى آورد .  با حركت در طول مس مخاط
ميان ساختمان ها، فضاهايى متباين را مى توان پشت سر گذاشت و رودخانة هودسون19، 
ــيتن آيلند22، مجسمه آزادى و بسيارى از نقاط  ــمان يونيون20 و جرسى21، اس خط آس
ــت ساختمان ها به چشم مى آيند و در هر گوشه و كنجى  ــهر گاه از پش ديگر اطراف ش
منظره اى غير قابل پيش بينى منتظر بيننده است، تا با حضور در محل غافلگيرش كند  

.(High Line History, 2011)

نتيجه گيرى
در طول تاريخ يك شهر، نيازهاى ساكنين در ارتباط با اجزاى عناصر كالبدى شهرى 
دائماً در حال تغيير است. شرح تجربه هاى الين ذكر شده بيان مى دارد كه در دوره اى از 
تاريخ، شهروندان بر اساس تأمين خود، با هزينه ها ى بااليى عناصرى خدماتى را در شهر 
ــت زمان و تغيير نيازمندى هاى جامعه و شهروندان كاربرد  بنا مى كنند كه پس از گذش
آن از بين رفته و يا به شكلى ديگر تغيير پيدا مى كند. در اين برهه زمانى، عنصر شهرى 
ــته از دست داده، مى تواند مورد بازبينى  ــهروندان به شكل گذش كه ارتباط خود را با ش
واقع شده و با توجه به شناخت نيازهاى جديد جامعه و شهر، كاربرى و ارتباط جديدى 
ــته شود. شكل پوياى اين ارتباط و بازبينى دايم آن در  ــهروندان به عهده اش گذاش با ش
ــناخت تغييرات اجزاء و عناصر شهرى و شهروندان از عوامل مهم تأثير گذار بر  جهت ش
كيفيت منظر شهرى است. اين پويايى مى  بايست براى هميشه پايدار بماند و صرف يك 
تصميم گيرى موفق در يك برهه زمانى، ضامن موفقيت آن نيست. چه بسا در آينده اى 
نه چندان دور، شهر نيويورك نيازى به پاركى خطى به شكل امروزى آن نداشته باشد 
ــودة پارك به آن اجازة  ادامه حيات ندهد. در آن زمان،  ــازة فرس ــاختار س و يا اينكه س
تصميمى موفقيت آميز خواهد بود كه با شناخت صحيح از ساختار موجود و شهروندان 
ــن بين ايجاد كند و پويايى و زندگى را به  ــان دوره، بتواند ارتباطى در خور را در اي هم

شهر بازگرداند 

پى نوشت ها 
 Chelsea Property .4  Friends of Highline, non-profit .3  Manhattan .2  Highline .1
 John .8 VishaanChakrabarti .7 Julie Bargmann .6 Deal with devil .5 OwnersGroup
Marilyn Jor- .12  Murray Moss .11  Steven Holl .10 Lynne Cooke .9 Lee Compton
 Reed .16 Robert Hammond .15  Bernard Tschumi .14  Signe Nielsen .13 dan Taylor
 Hudson .19 Diller Scofidio + Renfro .18 James Corner Field Operations .17 Kroloff

Staten Island .22 Jersey City .21 Union City .20 River

منابع  
• Bighorse, A. (2010, 5 10). The Highline: past and present. Retrieved from Har-
vard University, Graduate School of Design: (http://www.gsd.harvard.edu/pbcote/
courses/archive/2010/gsd6447/bighorse/index.htm).
• David, J., & Hammond, R. (2011). High Line : the inside story of New York City's 
park in the sky. New York: Farrar, Straus and Giroux.
• Friends of the High Line. (2011). Retrieved from The official Web site of the 
High Line and Friends of the High Line: http://www.thehighline.org/about/friends-
of-the-high-line.
• Greenstein, J. (2002). The rise and fall of Manhattan's High Line. INFORM 
Trade & Industry, 54.
• Jury. (2003). Retrieved from The official Web site of the High Line and Friends 
of the High Line: (http://www.thehighline.org/competition/jury.php).
• High Line History. (2011). Retrieved from The official Web site of the High Line 
and Friends of the High Line:(  http://www.thehighline.org/about/high-line-history).
• dlle magazine, The High Line, Jae Hong Lee, Korea, 2011.

71


