سيد عبدالهادي دانشپور  /دكتري طراحي شهري ،استاديار گروه شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران
مسعود الهي  /كارشناس ارشد طراحي شهري

ام��روزه رش��د و
گسترش فضاهاي
ب��از عموم��ي در
لبههاي ش��هر به
عن��وان فرصت��ي
ب��راي پيوند ميان
محي��ط طبيعي و محي��ط مصن��وع در كانون توجه
حرفهمندان شهرس��ازي در شهرهاي مختلف جهان
قرار دارد .هدف اصلي شهرسازان در پرداختن به اين
موضوع ،ساختاربخشي لبههاي شهري و استفاده از
فضاهاي باز عمومي درقالب پهنههاي تفرجگاهي است
كه توجه همزمان به حفاظت از زيس��ت بوم و ايجاد
بستري فراغتي به منظور افزايش تعامالت اجتماعي و
تقويت حيات مدني را مد نظر دارد.
نگاهي به جغرافياي تهران نشان ميدهد كه رود_
درههاي هفتگانه شهر به عنوان كريدورهاي طبيعي
امتداد يافته از دل كوههاي البرز به درون بافت شمالي،
پديدآورنده فرصتهاي ارزشمندي هستند كه عليرغم
تأکید مسئولين به ايجاد فضاهاي سبز شهري و افزايش
سرانه فضاي سبز ،كمتر مورد توجه واقع شدهاند.
اين مقاله به بيان مفهوم فضاهاي باز عمومي پرداخته
و با معرفي دوگونه اصلي فضاهاي باز عمومي پهنهاي
و فضاه��اي باز عمومي خطي بر گون��ه دوم اين نوع
فضا متمركز شده اس��ت .در ادامه ،خيابان دربندـ حد
فاصل ميدان دربند تا ميدان س��ربندـ واق��ع در رودـ
دره دربن��د منطقه يك تهران بهعنوان يكي از مهمترين
فضاهاي باز عمومي خطي مورد اس��تفاده شهروندان
تهراني معرفی میشود .سپس مسائل و مشكالت اصلي
پيشرو در تقويت اين پهنه تفرجگاهي بررسی شده كه
درنهايتدوعامل«تناقضاتدروناسنادي»و«تناقضات
مياناسنادي»بهعنوانعواملاساسيپاسخدهنبودناين
طرحها به نياز استفادهكنندگان این خيابان و عدم توفيق
حرفهمندان در تقويت تعامالت اجتماعي و حيات مدني
در آن شناسايي شده است.
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واژگان کلیدی  :فضاهاي باز عمومي ،لبههاي تفرجگاهي،
حيات مدني ،شهر تهران ،خيابان دربند.

مفهوم فضاي باز عمومي

1

فضاي ش��هري مفهومي عام و گسترده است كه جنبههاي مختلف
فضا را شامل میشود .در ميان فضاهاي شهري ،فضاهاي باز عمومي

Daneshpour@iust.ac.ir
Msd.elahi@gmail.com

از اهميت ويژهاي برخوردار است .بسياري از طراحان شهري به نقش
انكارناپذي��ر فضاهاي باز عمومي بهعن��وان يكي از اجزاي عملكردي
يك محيط ش��هري سالم اشاره دارند .فضاهاي باز عمومي بهواسطه
رخدادن تعامالت اجتماعي قوي ،ميتواند حس تعلق افراد به مكان
را افزایش داده و باعث بهبود شاخصهاي سالمت در جامعه از طریق
تماس مردم با محيط باشد.
فضاي باز عمومي ،مفهومي مجرد اس��ت كه توس��ط شهرس��ازان و
معماران منظر مورد استفاده قرار ميگيرد .مفهوم فضاي باز عمومي
3
را ميتوان در حوزه اش��تراك ميان فضاهاي باز 2و فضاهاي عمومي
مورد شناس��ايي قرار داد" .فضاهاي باز عمومي ،به فضاهاي بيروني
اطالق ميش��ود كه فرصتهايي در ارتباط با تفريح ،تفرج در فضاي
طبيعي ،حوزههايي جهت اتفاقات ويژه و مجالي براي فراغت از شهر
را برای تنفس ايجاد ميكند" (.)Carmona et al, 2003: 188

انواع فضاهاي باز عمومي

در دس��تهبندي كلي ،فضاهاي باز عمومي به دو دسته «فضاهاي باز
خطي» (كريدوري) و «فضاهاي باز عمومي پهنهاي» تقسيم ميشود.
مطابق با تعريف ،فضاهاي باز عمومي ميتواند شامل گستره وسيعي
از فضاها از مانند رود -درهها ،كريدورهاي س��بز طبيعي (رهباغها)،
پاركهاي جنگلي ،نواحي طبيعي حفاظتشده ،آبگيرها و  ...باشد.

كاركرد و آینده فضاهاي باز عمومي باكيفيت در شهر

تحقيقات انجامش��ده توسط كميس��يون معماري و محيط مصنوع
( )2002در م��ورد كاركرد فضاهاي ش��هري واجد كيفيت مطلوب،
هفت محور كلي را معرفي ميكند :
افزايش ارزش اقتصادي و جذب سرمايه
تقويت كاركرد اجتماعي فضاهاي شهري
تأثیر بر سالمت جسمي و رواني افراد
تشويق حركت پياده در فضا
فايدهرساندن به كودكان و جوانان
كاهش جرمخيزي
حفظ تنوع گونههاي زيستي و طبيعت(.)CABE, 2002: 6-30
در س��اليان اخير ،حرفهمندان شهرس��ازي جه��ان در نگاه به آينده
فضاهاي باز عمومي ،بر پارهاي از روشهای برگرفته از رهيافتهاي
اكولوژيكي متمركز ش��دهاند و بر لزوم يكپارچهديدن فضاهاي باز و
ايجاد س��امانهاي به هم پيوس��ته از فضاهاي باز عمومي در شهرها
اصرار ميورزند .انديشمندان اين نگرش معتقدند كه سامانه فضاهاي
باز عمومي است كه شهر را شكل ميدهد (.)Thompson, 2002

فضاهاي باز عمومي تهران

4

با توجه به تعريف ارائه شده از فضاهاي باز عمومي بهعنوان «فضايي

بيروني با قابليت دسترس��ي عمومي و ايجادكننده فرصت در جهت
تفريح و تفرج در فضاهاي طبيعي» ،ميتوان به فضاهاي باز عمومي
تهران اشاره كرد :
فضاه�اي باز عموم�ي خطي  :ش��امل رود -درهه��اي دارآباد،
جمشيديه ،دربند ،ولنجك ،دركه ،فرحزاد و . ...
فضاهاي باز عمومي پهنهاي  :شامل پاركهاي جنگلي لويزان،
سرخهحصار ،نصر ،پرديسان ،چيتگر ،طالقاني ،پارك جمشيديه ،كاخ
موزه سعدآباد و . ...

خيابان دربند تهران

خيابان دربند در بخش ش��مالي شهر تهران ،در ناحيه 3منطقه يك
شهر تهران واقع شده است .اين خيابان با طول زياد و پيچ وخمهاي
فراوان ،مي��دان قدس تجريش را به ميدان س��ربند (بخش ابتدايي
پهنه تفرجگاهي دربند) وصل میکند .این خيابان در طول مس��ير
ويژگيهاي فعاليتي متفاوتي را پذيرا ش��ده اس��ت .نوش��تارحاضر،
محدوده عملكردی فضاي باز تفريحي اين خيابان ،حدفاصل ميدان
دربند تا ميدان سربند را مورد مطالعه قرار داده است.
با توجه به تقسيمات محدوده شهري تهران ،حوزه فراگير تأثیرگذار
بر خيابان دربند را ميتوان محدوده تجريش و در مرحله بعد منطقه
يک شهرداري تهران دانست .منطقه يك در شمال شهر تهران و در
دامنه البرز واقع اس��ت .وس��عت حدودي اين منطقه  77/5كيلومتر
مربع و شامل  6ناحيه است .مرز شمالي اين منطقه ارتفاعات 1800
متر (مرز محدوده 25ساله تهران) ،مرز شرقي آن امتداد خيابان 30
ارديبهش��ت ،مرز جنوبي آن بزرگراه چم��ران ،مدرس و صدر و مرز
غربي آن خيابان اوين است.
خياب��ان دربند ته��ران در وضعيت كنوني آمي��زهاي از كاربريهاي
س��كونتي ،تجاري ،اداري و خدمات گردش��گري اس��ت .گروههاي
عمده اس��تفادهكننده از این فضا شامل ساكنين حاشيه آن (شامل
س��اكنين محالت كنارمحله ،آسياب گيالسي ،دره عبدا ...و سربند)،
گردشگران (كوهنوردان حرفهاي ،گردشگران تفريحي) ،مغازهداران و
ساكنين مسير رودـ دره دربند باالتر از ميدان سربند تا بخش منتهي
به پسقلعه در شمال مسير رود دره دربند است.

مشكالت موجود در توسعه گردشگري خيابان دربند

عدم تعريف مش��خص حريم و ضوابط محدودكننده ساخت و ساز
در محدوده
گس��ترش ساخت و س��از در ارتفاعات  1800متر و تخريب منابع
طبيعي
كمبود فعاليتهاي ارائهدهنده خدمات به گردش��گران در جداره
همكف خيابان دربند در طول مسير و استقرار فعاليتهاي سكونتي
و نظامي ناسازگار با توسعه امر گردشگري در محدوده
تخريب گس��ترده باغات و ايجاد س��اختمانهاي بلندمرتبه بدون
توجه به توپوگرافي زمين در لبه خيابان دربند كه موجب جدارههاي
صلب و مس��دود شدن گس��تره ديد درون خيابان به حوزه پيرامون
شده است
عدم توجه به بحث پيادهمداري ،عرض نامناس��ب و كيفيت پايين
پيادهروها

دید مدلسازی شده به خیابان دربند

عدم توجه به س��امانه حمل و نقل عمومي و كمبود پاركينگ در
محدوده.
وجود جداره صلب در ضلع ش��مالي كاخ س��عدآباد و عدم امكان
ادامه حركت پياده در حاشيه رودخانه دربند به سمت پل تجريش.
وجود كاربريهاي رها ش��ده بزرگ مقي��اس (هتل دربند) در لبه
غربي خيابان دربند.

جايگاه خيابان دربند در طرحهاي فرادست

از مهمترين اسناد موضوعي و موضعي تهيه شدة تأثیرگذار بر خيابان
دربند ميتوان به طرح كوهساران و مصوبه كوهساران شمالي ،طرح
س��اماندهي محله باغ ش��اطر دربند ،طرح جامع ته��ران با رويكرد
س��اختاري راهبردي مصوب س��ال  86و الگوي توسعه منطقه يك
شهر تهران به عنوان آخرين سند هدايت تهيه شده اشاره داشت.
الگوي توسعه منطقه يك شهر تهران همزمان با مطالعات طرح جامع
توسط مهندس��ين مشاور بافتش��هر به كارفرمايي نهاد برنامهریزی
و توس��عه ش��هر تهران تهيه شد .س��اختار كلي اين طرح مشتمل بر
دو بخش ش��ناخت وض��ع موجود ،امكان��ات و محدوديتها و تدوين
چشمانداز آتي و ارائه الگوي توسعه منطقه است .جدول ذیل به بررسي
نتايج كاربردي تصميمات طرحهاي فرادس��ت در ارتباط با مشكالت
پيشرو در تقويت پهنه تفرجگاهي دربند و فضاي باز عمومي خيابان
دربند به ترتيب تقدم و تأخر زماني تهية طرحها پرداخته است.
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تبيين نتايج كاربردي طرحهاي باالدست بر مشكالت موجود در خيابان دربند تهران
نوع سند

طرح كوهساران و مصوبه كوهساران شمالي
طرح ساماندهي محله باغشاطر دربند
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طرح راهبردي -ساختاري توسعه و عمران شهر تهران
(طرح جامع)86-
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ديدگاه سند

منظ��ور داش��تن
سند مكمل كيفيت محيط زيست
از گونه دامنههاي البرز
تأکید بر نقش
اسناد
هدایت رود-درهه��اي البرز در
سياست تعري��ف هويت ش��هر
تهران
محور
ايجادپهنهگردشگري
در حوزه درونش��هري
كوهسارانشمالي

ارتقای كيفيت فضايي
محدوده محله باغشاطر
دربند برای پاسخگويي
سند
مكمل از به نيازهاي شهروندان
نوع اسناد اين محدوده
لزوم خ��ارج نمودن
هدایت
مكانمحور محل��ه ب��اغ ش��اطر از
حالت بنبست موجود

سند
هدایت
تهيه شده
براي شهر

تعريف ش��هر تهران
ب��ه عن��وان ش��هري
جهاني در چش��مانداز
با عملكردهاي ملي و
جهاني
تبيي��ن س��ازمان
فضايي شهر تهران بر
اساس خوانايي
پهنهبن��دي با توجه
ب��ه عوامل س��اختار
طبيع��ي ،تاريخ��ي،
فعالي��ت و حرك��ت
در ش��هر و مجموع��ه
شهري تهران

نتايج كاربردي مورد استفاده
نقاط قوت

نقاط ضعف

كنترل و نظارت ساخت و ساز در محدوده
درونشهري كوهسار شمالي
تدقيق مرز شمالي تهران به وسيله عوامل
لبهاي خوانا با ايجاد كمربند سبز به عنوان
واسط طبيعت و محيط مصنوع در ارتفاعات تعريف پل تجريش به عنوان نقطه ابتدايي محدوده
رود دره دربند در مطالعات حوزه نفوذ و از قلم افتادن
 1800متر
ايجاد عرصه تفرجگاهي و تحديد كاربري محدوده ميدان سربند تا پل تجريش رودخانه دربند
مس��كوني در پهنه درونشهري كوهساران شامل خيابان دربند و محدوده كاخ موزه سعدآباد
شمالي
ايجاد پيادهراه طولي در حاشيه
رود-درهدربندوايجاددسترسيبهمحدودههاي
شرقي و غربي و ايجاد پيوند فضايي
لزوم حفظ س��اختار طبيع��ي منطقه در
پيشنهادات آتي براي شبكه دسترسيها در
محدوده خيابان دربند
ل��زوم توج��ه به ش��يب زي��اد و خطرات
مجاورت با گسل در طرح پيشنهادي براي
محدوده
پيش��نهاد احداث پاركين��گ طبقاتي در
مجاورت ب��اغ مل��ك در مج��اورت ميدان
دربند
توج��ه به ام��كان نفوذ حرك��ت پياده از
جداره شرقي خيابان دربند به بافت
ام��كان اس��تفاده از اراضي ب��اغ ملك به
عنوان فضاي سبز عمومي در منطقه

شناس��ايي خياب��ان دربن��د در پهن��ه
درونشهري كوهسار شمالي
حفاظت و ساماندهي كوهساران شمالي با
ايجاد كمربند سبز و تجهيز رودخانهها
س��اماندهي كالبد ش��هر ته��ران با تكيه
بر س��اختار طبيعي و و بس��ترهاي زيست
محيطي رودـدرهها
ارجحيت منافع عمومي بر منافع خصوصي
و اولويت ب��ه تقويت فضاه��اي عمومي در
ساماندهي شهر
ل��زوم تبعيت از پيش��نهادات ارائهش��ده
در اس��ناد مكمل تهيهش��ده براي محدوده
كوهساران شمالي

ع��دم توجه به حمل و نق��ل عمومي در مطالعات
ترافيكي
بازنگري در پروفيل خيابان دربند (حدفاصل ميدان
دربند تا ميدان س��ربند) به منظور تسهيل حركت
س��واره و عدم توجه به قابليتهاي پيادهمداري اين
محور
پيش��نهاد اختصاص فضاي س��بز باغات واقع در
لبه ش��رقي خيابان دربند به توس��عه ساخت و ساز
مسكوني و عدم توجه به استقرار خدمات مورد نياز
گردشگران
ع��دم توجه به خط ارتفاع��ي  1800متر در طرح
پيشنهادي
عدم توجه به آثار ارزشمند خاطرهاي به جاي مانده
در لبه خيابان دربند و حريمهاي درجه يك و درجه
دو كاخ -موزه سعدآباد در طرح پيشنهادي

ع��دم توجه به اهداف و راهبرده��اي اوليه ارائه
ش��ده توس��ط طرح جام��ع در خص��وص اهميت
محدوده كوهس��اران شمالي و در نهايت پيشنهاد
پهنه مس��كوني ويژه ( )R21براي بخش عمدهاي
از لبه ش��رقی و غربي خيابان دربند در حد فاصل
ميدان دربند و سربند
ع��دم توجه به خط ارتفاعي  1800متر در طرح
سازمان فضايي و پهنهبندي پيشنهادي

الگوي توسعه منطقه يك شهر تهران

سند
هدایت
تهيه شده
براي يك
منطقه
شهري

تثبي��ت ش��خصيت
وحدتيافت��ه منطقه
يك شميران ،در قالب
پهن��ه گردش��گري،
تفرجگاه��ي ش��هر
ته��ران ب��ه عن��وان
چشمانداز منطقه
افزاي��ش ج��ذب
گردش��گران ب��راي
استفادهازتفرجگاههاي
طبيعي
ارتق��ای هويتهاي
تاريخي و طبيعي
افزاي��ش فضاه��اي
خدماتي ب��راي رفاه،
س�لامت و بهداش��ت
عمومي ساكنين
افزايش توان كالبدي
عناصر منطقه در برابر
سوانح

شناسايي رود  -درهها و ارتفاعات  1800متر،
تله سييژ دربند به عنوان كانونها و محورهاي
گردشگري در ساختار كالبدي اصلي از منطقه
با عملكرد محلي ،منطقهاي و شهري
دستهبندي رودـدرهها در قالب فضاهاي
سبز ،باز و گردشگري در پهنهبندي
اش��اره به ع��دم بهرهب��رداري صحيح از
رودـدرهه��اي منطقه و فاق��د حريم بودن
آنها
وجود  22درصد فضاي سبز و سهم اندك
 3درصدي فضاهاي سبز عمومي
اش��اره به كاربريهاي ناسازگار نظامي در
منطقه و لزوم خروج اين كاربريها
ل��زوم تثبيت جمعي��ت منطقه و محدود
نم��ودن ساختوس��از مس��كوني و توق��ف
برجسازي
ارائه ضوابط ويژه براي پهنههاي مس��كوني
پايكوهي ،رود  -درهها و ارتفاعات  1800متر
معرف��ي طرحهاي موضوع��ي و موضعي
ب��راي مح��دوده دربند جهت س��اماندهي
حوزه رودخانه و س��اماندهي جداره و ارائه
شناسنامه تهيه طرح

عدم بازنگري در پهنهبندي ارائهش��ده توس��ط
طرح جامع براي خيابان دربند و پيش��نهاد مجدد
پهنه مس��كوني ويژه ( )R21براي بخش عمدهاي
از لبه ش��رقی و غربي خيابان دربند در حد فاصل
ميدان دربند و سربند
ع��دم توجه ب��ه ارتفاعات  ،1800حريم گس��ل
زلزله و شبكه برق در پهنهبندي
عدم انعكاس حريم گردشگري گستره كوهسار
ش��مالي در محدوده درون شهري منطقه يك؛ از
جمله خياب��ان دربند حد فاصل مي��دان دربند و
سربند
ديده نشدن روابط متقابل پهنههاي پيشنهادي
از قبي��ل رابطه عناصر ارزش��مند تاريخي و بافت
همجوار
در مطالع��ات ط��رح خياب��ان دربند ب��ه عنوان
خيابان جمع و پخشكننده پيش��نهاد شده است؛
اما در نقش��ه پيشنهادي ترافيك اين معبر در رده
شرياني درجه  2قرار دارد.

جمعبندي

بررس��يهاي صورتگرفته در خصوص اس��ناد باالدست و ديدگاههاي مطرح شده در اين اس��ناد در رابطه با محدوده خيابان دربند واقع در حاشيه رودخانه دربند
نشاندهنده وجود دو دسته تناقضات شامل تناقضات دروني (در درون سند) و يا تناقضات بيروني (ميان اسناد باالدست تهيه شده) است.
از تناقضهاي دروناس��نادي ميتوان به س��ازگار نبودن محصول نهايي ارائه ش��ده توس��ط سند هدايت طراحي با س��نجشهاي اوليه ،اهداف و چشماندازهاي
پيش��نهادي آن س��ند اشاره داشت .به عنوان مثال در طرحهاي جامع و الگوي توسعه منطقة يك عليرغم اينكه در مطالعات شناختي ،محدوده رود -درهها به
عنوان فرصتي براي گس��ترش پهنه تفرجگاهي شناس��ايي شده ،اما پهنهبندي نهايي نش��اندهنده غفلت تهيهكنندگان طرح از اين موضوع و اختصاص بخش
عمدهاي از حاشيه خيابان دربند به پهنه سكونت است.
از تناقضات بيروني ميتوان به عدم پيروي پيشنهادات اسناد مكمل طراحي شهري از چشماندازها و اهداف تبيينشده مصوب در اسناد باالدست اشاره داشت.
به عنوان مثال بيانيه كوهساران به طور مشخص بر تحديد كاربريهاي مسكوني در حوزه درونشهري كوهساران شمالي تأکید دارد درحاليكه در سند مكمل
طرح ساماندهي محله باغشاطر دربند ،پيشنهاد نهايي طرح ،شامل اختصاص بخش عمدهاي از لبه شرقي خيابان دربند به كاربري مسكوني است.
ش��ايان ذكر اس��ت كه مجموعه اين تناقضات در اس��ناد هدایت تهيه ش��ده به كارايي كمتر پيشنهادات اين طرحها در پاس��خگويي به نياز استفادهكنندگان از
محدودههاي باز عمومي و عدم توفيق طرحهاي مذكور در تقويت گسترههاي تفرجگاهي در محدوده درونشهري تهران خواهد انجاميد.
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