
گذر از " فرهنگ"  
     به"پاركينگ"
بررسى طرح پياده راه خيابان صبا

چكيده : تداوم رشـد انسان در گروى زندگى و تعامالت اجتماعى است و موجوديت شهر 
با حضور انسان ها در آن، معنا پيدا مى كند. يكى از فضاهاى جمعى كه مى تواند نقش حائز 
اهميتى  در  ارتقاى فعاليت هاى اجتماعى- فرهنگى جامعه ايفا كند ، پياده راه  است. حركت 
عابر  پياده در پياده راه ها، به واسطه طراحى مناسب و شناخت مبتنى بر جنبه هاى منظرين 
شـهر، موجب افزايش ادراك، ارتقاى هويت و احسـاس تعلق به محيط و زيبايى مى شود. 
در آستانه هزاره سوم  بسيارى از كشورهاى توسعه يافته، پياده مدارى را در حد چشم انداز 

توسعه شهرى ارتقاء داده و به  گسترش پياده راه ها پرداخته اند.
خيابان صبا با دارا بودن پتانسـيل كافى و نقـش پررنگ گذر فرهنگ و هنر در طرح جامع 
تهران، به علت عدم توجه به منظر شهرى در روند طراحى، نتوانسته پاسخگويى مناسب 
در راستاى نياز ساكنان باشد. لذا اين نوشته درصدد است با استناد به دانش منظر شهرى، 
پياده راه خيابان صبا را به مثابه يك فضاى جمعى تحليل و ارزيابى كرده و با بررسى و ارائه 
"پهنه بندى تلفيقى" خيابان صبا    كه بر اسـاس پهنه هاى   غالب آن، شـامل :  "پهنه بندى تا

ريخى" ، "پهنه بندى   فعاليتى" و  "پهنه بندى سـبك معمارى" است ، راهكارهايى در راستاى 
ارتقاى هويت و كيفيت فضايى پياده راه صبا ارايه دهد.

واژگان  كليدى : منظر شهرى ، پياده راه، فضاى جمعى، خيابان صبا. 
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مقدمه
 امروزه با گسترش مشكالت شهرنشينان تهران، به واسطه 
ــتيابى به  ــهرى، بيش از پيش دس كاهش كيفيت منظر ش
راهكارى درخور و پاسخگو در تمامى وجوه نيازهاى مردم 
مانند فضاى جمعى، امرى ضرورى به نظر مى رسد. فضاى 
ــهروندان را در كنار يكديگر فراهم  جمعى امكان حضور ش
مى آورد و قابليت ايجاد ارتباط ميان آنان را افزايش مى دهد. 
از گونه هاى  فضاهاى جمعى پياده راه ها است كه  مهم ترين 
شاخص سنجش شهر خوب نيز به حساب مى آيد. پياده راه 
امكان مشاهده مكان ها، فعاليت ها، احساس شور و تحرك 
زندگى، كشف ارزش ها و جاذبه هاى نهفته در محيط شهر را 
براى ساكنين فراهم مى سازد. توجه به جنبه هاى منظرين 
ــاى كالبدى صرف، نقش به  ــه جاى توجه به جنبه ه راه، ب
سزايى در ارتقاى كيفيت فضاى شهر ايفا مى كند. پياده راه 
صبا با وجود پتانسيل فراوان، به علت نگرش صرفاً كالبدى 
و عدم توجه به بعد ذهنى منظر در روند طراحى، نتوانسته 
به پياده راهى كارا و مقبول مبدل گردد. جاى بسى تأسف 
است كه با صرف هزينه هاى فراوان براى ساخت و ساز مانند 
ــرى خيابان و استقرار مبلمان هاى  تغيير كفسازى سرتاس
ــهرى متعدد و سازه چادرى مدرن ، همچنان نتوانسته با  ش

حداقل استقبال عمومى مواجه شود.

فرضيه 
ازآنجايى كه پياده راه به مثابه يك فضاى جمعى از عناصر 
شكل دهنده به هويت محيط است، نقش مهمى در ارتقاى 
ــى و فرهنگى خيابان  ــابقه تاريخ ــت زندگى دارد. س كيفي
ــا، هويت ويژه اى را براى اين خيابان رقم مى زند كه به  صب
ــتن  علت توجه صرف به جنبه هاى كالبدى و در نظر نداش
ــاختار  ــاى منظرين فضا، نقش اصلى خود را در س جنبه ه

شهر ايفاء مى كند.

فضاى جمعى
ــاخت فضايى شهر  فضاى جمعى از مهم ترين عناصر س
است. اين عنصر كه فعاليت هاى مختلف فرهنگى، اقتصادى، 
ــته، هميشه با قلب تاريخ شهر  اجتماعى در آن جريان داش
ــت. اين فضا  ــت كرده اس ــت آن را رواي ــده و سرگذش تپي
ــت كه در آن انسان ها گرد هم مى آيند تا يكديگر  جايى اس
ــل ايجادكرده و تجربيات معنوى و  را ببينند، روابط متقاب
ــتفاده يكديگر  ــناخت و اس اجتماعى خود را در معرض ش
ــورى، 1380). فضاهاى جمعى مطلوب  ــرار دهند (منص ق
ــاى اجتماعى و  ــا فرهنگ، ويژگى ها و نيازه و هماهنگ ب
مناسب با شرايط محيطى را مى توان ارزشى انكارناپذير در 
مطلوبيت فضاى زندگى شهرى امروز به شمار آورد (گلن، 
1389: 1). فضاى  جمعى مى تواند به صورت هاى گوناگون ؛ 
ــاده راه، پارك نمود پيدا كند كه يكى از  ميدانگاه، بازار، پي

جنبه هاى نمودى آن " پياده راه" است.

پياده راه
ــهرى مى ناميم  ــر ش ــهركه آن را منظ ــا از ش ادراك م
ــته  ــورى، 1389 :  34  -32) به عوامل  مختلفى وابس ( منص
است كه پياده راه  در آن نقش مهمى ايفا مى كند. مى توان 
ــاس فهم  ــهر، چيزى بر  اس ــاً درك ما از ش ادعا نمود اساس

موجـود  وضـع   :  2 تصويـر 
پياده راه خيابان صبا در شهر 
تهران. عكس : رسول رفعت، 

.1389
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تصوير 4 : بررسى كاربرى هاى 
مهم در خيابـان صبا. مأخذ : 

رسول رفعت، 1389.
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امـروز  سـيماى   :1 تصويـر 
پياده راه خيابان صبا در شهر 
تهران. عكس : رسول رفعت، 

.1389

خيابان استوار شده كه از مهم ترين مؤلفه هاى سازنده منظر 
شهر است (آتشين بار، 1389: 40).

ــى از مهمترين  ــت فضاهاى جمعى به يك امروزه كيفي
سنجه هاى توسعه  يافتگى و قابليت زندگى در شهرها بدل 
ــت. دراين ميان، پياده راه ها به دليل ويژگى هاى  ــده اس ش
ــى  ــى اساس ــالت اجتماعى، از نقش ــاد تعام ــود در ايج خ
ــانى جو، 1389:  2). «يان گلن»  يكى از  ــد (كاش برخوردارن
ــهر قدم زدن و مكث كردن"  ــهر خوب را " ش ويژگى هاى ش
ــت كه فضايى شايسته و  ــهر خوب، شهرى اس مى داند. ش
ــدم زدن دارد "(گلن،  ــه دور از ازدحام براى ق ــجم و ب منس

ــه مهم ترين مكان هاى  ــاده رو ك ــان و پي 1389 : 4 ).  " خياب
ــتند، ضرورى ترين اجزاى آن محسوب  ــهر هس عمومى ش
ــوند" (جيكوبز، 1384 : 92). خيابان هاى ما از نقطه  مى ش
نظر اجتماعى مكان هايى مرده هستند كه عامل مرگ آنها 
همان اتومبيل است   (اپليارد، 1382:  76). برقرارى تعامالت 
اجتماعى به عنوان يكى از مهم ترين شاخص هاى فضاهاى 
جمعى، امرى است كه به واسطه خودرو امكان پذير نيست. 
ــخصى افراد پياده،  فضايى كوچك در اطراف بدن  فضاى ش
ــه اى  بوده كه با حضور در خودرو، ابعاد جعبه آهنى و شيش
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متحرك موسوم به خودرو را يافته  است. لذا برقرارى ارتباط 
و در اختيارگذاشتن فضاى شخصى به سطح برقرارى ارتباط 

بين اين جعبه ها تقليل يافته است (مدنى پور،50:1384).
ــه دو وجه عينى و ذهنى موجود واحد منظر به  ازآنجا ك
ــتگى ندارد و هر دو از يك حقيقت  دو هويت جداگانه وابس
ــمار مى رود  ــته و دو بنيان از يك عنصر واحد به ش برخاس
(منصورى، 1389: 6)،  لذا در روند طراحى پياده راه به عنوان 
ــهرى، بهره  ــتى از دانش منظر ش يك فضاى جمعى، بايس
ــاى توجه صرف به جنبه كالبدى آن ، به  ــى برده و به ج كاف

جنبه هاى هويتى، نمادين و منظرين پياده راه توجه نمود.

سيماى امروز خيابان صبا
ــش  ــهر تهران، در منطقه ش خيابان صبا  در محدوده ش
ــهردارى و بين خيابان هاى وليعصر و فلسطين، در ضلع  ش
ــاورز و در شمال خيابان انقالب واقع شده  جنوبى بلوار كش
ــازى خيابان صبا، پروژه اى است كه در  ــت. پياده راه س اس
ــال اخير به منظور هويت بخشى به بافت تاريخى و  چند س
فرهنگى آن و به صورت امرى تدريجى در حال انجام است. 
ــاده راه نمودن خيابان صبا  ــهردارى در روند تدريجى پي ش
ــفيد رنگ بزرگى در بخش  ــازه چادرى س اقدام به نصب س

شمالى خيابان و در همجوارى سينما فلسطين و  ساختمان 
مجموعه فرهنگى هنرى صبا كرده است (تصوير 1). تغيير 
ــنگفرش و نصب تعداد  ــازى خيابان از آسفالت به س كفس
فراوانى مبلمان شهرى، شامل نيمكت، سطل زباله، تيرهاى 
چراغ، باغچه از اقدامات انجام شده در راستاى پياده راه سازى 

خيابان صبا است.
ــان هنوز  ــده، اين خياب ــاى انجام ش ــم تالش ه على رغ
ــوه خود را در  ــيل هاى بالق ــته به طور كامل پتانس نتوانس
ــازى بالفعل نمايد، چنانچه فضاى زيرين  زمينه پياده راه س
ــازه چادرى به جاى فضايى جمعى مبدل به پاركينگى  س

ــده است (تصوير2).  مسقف براى اتومبيل هاى محلى ش
ــه تفاوت  ــان بدون توجه ب ــازى يكس ــتفاده از كفس اس
كاربرى هاى موجود (فرهنگى، مسكونى، ادارى، تجارى) 
ــته پاسخى   و اتفاقات در حال وقوع در اطراف آن ، نتوانس
درخور   و شايسته براى پياده راه سازى باشد. نصب مبلمان 
ــاخته، بدون هرگونه همخوانى با هويت و منظر  پيش س
ــب در سايت ، الحاقى  ــهرى خيابان با جانمايى نامناس ش
 بودنش را به شدت تشديد نموده و به ندرت مورد استفاده 

عابران قرار مى گيرد. 
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منظر خيابان صبا
خيابان صبا سه دوره تاريخى ؛ باغ جالليه،  مدرن  و   انقالب 
ــت. در دوره تاريخى اول، َجالليه يكى  ــه خود ديده اس را ب
ــهرتهران و با نام «نصرت آباد»  ــالت قديمى مركز ش از مح
به واسطه آبادشدنش  توسط «نصرت الدوله»، برادر شاه در 
زمان قاجار بوده است. در دوران قديم، باغ جالليه به همراه 

ــگاه هاى  ــلطان و پارك امين الدوله از  گردش پارك ظل الس
تهرانيان بود. در روزگار  رضاشاه ميدان بزرگى در بخشى از 
جالليه براى رژه لشكرهاى مقيم مركز ساختند كه بعدها 
بخشى از آن تبديل به  پارك الله و بخشى ديگر از آن براى 
ــگاه تهران مورد استفاده قرار گرفت (ستود ه ،  ساخت دانش

.(300-296: 1371
در دوره تاريخى مدرن با ساخته شدن خانه هاى وياليى 
ــاحت بيش از پانصد متر مربع،  ــيع، در  مس و با باغ هاى وس

خيابان صبا به فضايى اختصاصى و سمبليك براى اشرافيت 
و اعيان نشينى مبدل شد.

ــطه تغيير كاربرى ها از  ــى انقالب  به واس در دوره تاريخ
مسكونى به ادارى و تقسيم پالك ها با ديد كامًال اقتصادى ، 
ــى در خيابان صبا به ويژه محدوده پايين بزرگمهر  تغييرات
ــه اين بخش  ــد، به نحوى ك ــوب  اعمال ش ــمت جن به س

پيـاده راه به عنوان يكـى از نمود هاى فضاى جمعى براى ادامه حيـات خود بايد پذيراى حضور 
مردم و محملى براى برقرارى تعامالت اجتماعى باشد. پياده راه صباى تهران براى رسيدن به اين 
هـدف نيازمنـد خوانش دوباره از منظر تاريخى ـ فرهنگى و نيـز درك عميق رابطه خود با تهران 
امروز و ديروز اسـت كه در اين مـورد اقدامات كالبدى صرف بدون مطالعة مكان و منظر سـايت 

يارى رسان نخواهد بود.

تصوير 3 : بناى تاريخى يكى 
در   تأثير گـذار  پهنه هـاى  از 
خيابان صبا. عكس : رسـول 

رفعت، 1389.

78
 شماره15، تابستان1390



دستخوش اختالط كاربرى شديد ادارى ـ مسكونى شده و   
ــاخت پاساژ كامپيوترى رضا با كاربرى تجارى نيز بر آن  س

 مشكل دامن زده است.
ــرار دارد كه  ــاى تاريخى  ق ــان صبا، چندين بن درخياب
يادگار معمارى دوره پهلوى و معمارى پيش از مدرن است 
قرار دارد. ساختمان واقع شده در ضلع شمال شرقى تقاطع 
خيابان انقالب و صبا از اثر   يكى از معماران مشهور به نام، 

«وارطان هوانسيان»  است  (تصوير3).
ــم در محور خيابان  ــتقرار كاربرى هاى فرهنگى مه اس
صبا از قبيل "فرهنگستان هنر"،  "سينما فلسطين" ،"موزه 
هنرهاى معاصر فلسطين"، " نشر دانشگاه مذاهب اسالمى"، 
ــكده فرهنگ  ــرى صبا" و "پژوهش ــه فرهنگى هن "مجموع
ــت. اين محور  ــيده اس و هنر" هويتى فرهنگى به آن بخش
ــهر تهران آن قدر حايز اهميت است، كه در  فرهنگى در ش
ــهر تهران از "خيابان صبا (برادران مظفر)"  طرح جامع ش
ــده است.   به عنوان  " گذر فرهنگ و هنر تهران" نام برده ش
ــاخص خيابان صبا، كه به واسطه نحوه استقرار  ويژگى ش
بناى فرهنگى در محورى خطى و با فواصل مناسب و قابل 
ــده توانسته پتانسيل  ــترس به صورت پياده، فراهم ش دس

بسيار مناسبى را براى پياده راه نمودن آن ايجاد نمايد. 
ــر از جنبه هاى كالبدى، داراى  منظر خيابان صبا به غي
ــاس تاريخچه ، حوادث و  ــت كه بر اس جنبه هاى ذهنى اس
ــهروندان از آن پديد آمده است. منظر  خاطرات جمعى ش
ــه "تاريخى پيش از  ــش پهن ــن خيابان را مى توان در ش اي
ــبك معمارى دهه40 غالباً ادارى"،   مدرن"، " تجارى"، "س
ــكونى" و "فرهنگى" و   ــبك معمارى دهه40 غالباً مس "س
ــه هر يك از اين  ــوى اول" طبقه بندى كرد ك "تاريخى پهل
پهنه ها نماد هاى منحصر به فرد دارد. از جمله "ساختمان 
وارطان" نماد پهنه تاريخى پيش از مدرن،"پاساژ رضا" نماد 
ــاختمان مسكونى پالك 127 "  پهنه فعاليتى تجارى،"س
ــاختمان وزارت جهاد   ــه تاريخى پهلوى اول، "س نماد پهن
كشاورزى" نماد پهنه ادارى دهه40، "ساختمان مسكونى 
پالك43" نماد پهنه مسكونى دهه40 و "موسسه  فرهنگى 
ــوند  هنرى صبا"  نماد پهنه فرهنگى در نظر گرفته مى ش

(تصوير 4).
 منظر خيابان صبا داراى هويتى تلفيقى است، لذا توجه 
ــته  ــخى در خور   و شايس صرف به كالبد آن، نمى تواند پاس
ــناخت پهنه و  ــر آن ارايه دهد. لزوم ش ــراى احياى منظ ب
ــه وجه عينى ـ ذهنى امرى  ــى به آنها و توجه ب هويت بخش

ضرورى در روند طراحى پياده راه صبا است.
ــازى خيابان صبا با رويكرد ايجاد فضاى  طرح پياده راه س
ــران، با وجود  ــگ و هنر ته ــه عنوان گذر فرهن ــى، ب جمع
پتانسيل هاى فرهنگى و تاريخى نتوانسته به عنوان پياده راه 
ــى آن به محلى  ــش كند، در نتيجه فضاى  جمع ايفاى نق
ــده است. علت عدم موفقيت  براى پارك اتومبيل  تبديل ش
ــن پروژه را بايد در توجه صرف به جنبه هاى كالبدى  در  اي
روند طراحى پياده راه و محدود به طراحى نماها و كفسازى، 
جستجو نمود. پياده راه به عنوان يك فضاى جمعى داراى 
ــت كه توجه همزمان به جنبه هاى  جنبه هاى منظرين اس
ــى  ــى منظر، به جاى توجه صرفاً كالبدى ،  نقش عينى ـ  ذهن
ــى و متعاقباً  ــت و كيفيت فضاي ــاى هوي ــى در ارتق اساس
مواجهه با استقبال مردمى در راستاى استفاده از اين گونه 

ــت ميان  فضاهاى جمعى ايفا مى كند. عالوه بر آن الزم اس
ــا فعاليت هاى اجتماعى  ــاى كالبدى در خيابان ب مداخله ه
ــود كه  ــيده ش ــبتى انديش آن و ادراك مردم از خيابان نس

چگونگى آن ضامن موفقيت طرح خواهد بود.   

نتيجه گيرى
تدوين اصول و راهكارهاى مداخله خيابان صبا مستلزم 
ــكل دادن به  ــت، چرا كه در ش ــناخت منظر خيابان اس ش
محيط ، مرز ظريفى بين عالم مجرد وجود دارد كه قرار است 
به عالم مادى تبديل شود ، كه درك صحيح از منظرشهرى 
ــود. بررسى و تحليل   مى تواند موجب تحقق صحيح آن ش
ــاخص به صورت مجزا و  پهنه بندى ها و تعيين عنصرى ش
به عنوان" نماد هر پهنه "مى تواند طراحان را به موفقيت در 
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