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خيابان سپهسـاالر كه امـروزه آن را به عنوان راسـته كفش 
فروشـان مى شناسيم، درگذشـته اى نه چندان دور باغى متعلق 
به «حسين خان سپهساالر» بوده است. البته اكنون نشانى از اين 
باغ قاجارى وجود ندارد، جز نام آن كه در ذهن مردم باقى مانده 
اسـت. خيابان سپهسـاالر در گذر زمان به پاتوق كفش فروشان 
بدل شد و فروشگاه هاى كفش اندك اندك به جاى درختان باغ، 

از زمين روييد.
ازدحـام زياد جمعيـت، تـردد خودروها و موتور سـيكلت ها و 
آلودگى هـاى محيطـى در اين بخش تاريخى، شـهردارى تهران و 
سازمان زيباسازى را برآن داشت كه با تبديل اين محور به پياده راه، 

زمينه رونق آن به عنوان يك محور پياده شهرى را  فراهم كند.
پس از اين تصميم، مسير عبورى خودروها و موتورسيكلت ها 
حذف شد و سازمان زيباسازى به كف سازى و بهسازى جداره ها 

و نصب مبلمان جديد اقدام كرد.
اكنون خيابان سپهسـاالر يكى از پياده راه هاى شـهر تهران 
اسـت كه مردم با امنيت خاطر و فراغ بـال مى توانند درآن قدم 
بزننـد و از خريد كفش و مشـاهده ويترين هاى شـيك مغازه ها 

لذت ببرند؛ اما اين يك روى سكه است...
روى ديگر سكه منظره امروز خيابان سپهساالر است. با گذشت 
تنها چند سال از اقدام ارزنده سازمان زيباسازى، متاسفانه بى توجهى 
ساكنين به محيط پيرامون، فرسايش مصالح، تخريب هاى محيطى 
و...  باعث شـكل گيرى منظره اى ناخوشـايند شـده اسـت و طرح 

سازمان زيباسازى را به يك پروژه ناپايدار بدل كرده است.
به نظر مى رسدكه چنان چه ايده بهسازى پياده راه سپهساالر، 
چند نكتـه ظريف را مدنظر قرار مى داد، امروز شـاهد منظره اى 
بهتـر از اين خيابان تاريخى بوديـم. در اين فرصت به بيان چند 
مورد از تمهيداتى كه مى توانسـت در پايدارى اين پروژه، موثر 

باشد، خواهيم پرداخت.
اول : مشاركت ساكنان در طرح

مردم بسيار عالقه مند هستند كه خود براى محيط زندگى شان 
تصميم بگيرند و در آن دخل و تصرف كنند. در اين صورت است 
كه به آن دلبسـته مى شوند و حيات اجتماعى خود را وابسته به 

بقاى محيط پيرامونى مى پندارند. 
تجربه نشـان داده است كه اگر نهادى بيرون از محيط، درباره 
سرنوشـت آن تصميم گيرى كرده و طرحى را به اجرا درآورد كه 
نظر سـاكنان در آن دخيل نباشد، آن پروژه محكوم به شكست 

محمدرضا مهربانى گلزار، كارشناس ارشد معمارى منظر
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خواهـد بـود. در مقابل، مشـاركت مردم در تمامـى مراحل يك 
پروژه باعث احساس تعلق ساكنان به محيط و تالش براى تداوم 

زندگى در آن مى شود.
دوم : برنامه بلند مدت و طرح هاى راهبردى

اسـتمرار در اجراى طرح هاى شهرى امرى ضرورى است. اگر 
برنامـه اى مـدون و بلندمدت پيش از اجراى طـرح مذكور تهيه 
مى شد و بر اساس آن مراحل مختلفى همچون بهسازى محيطى، 
فرهنگ سـازى در ميان ساكنان و اسـتمرار طرح در كنار حفظ 
و نگهـدارى از بخش هاى تاريخـى در آن لحاظ مى گرديد، بدون 

شك اين خيابان از زيبايى پايدارترى برخوردار مى گشت.
سوم : عدم توجه به بدنه هاى باالى تراز همكف

در حالى كه كف سـازى خيابان سپهساالر با مبلمان مناسب و 
ويترين هاى فروشگاه ها با هم هماهنگ مى نمايد، طبقات فوقانى 
فروشـگاه ها به حال خود رها شده است و مداخالت ساكنان در 
آن ها و اغتشاش بصرى موجود از ارزش طرح بهسازى مى كاهد. 
شايسته بود كه سازمان زيباسازى، طرحى براى كليه جداره هاى 
خيابـان به اجرا در مى آورد تا شـاهد دوگانگى در منظر خيابان 

سپهساالر نباشيم.

چهارم : شهر ايرانى، الگوهاى ايرانى
هرچند طرح بهسـازى خيابان سپسـهاالر در نوع خود اولين 
به شـمار مى رود اما بهـره گرفتن از الگوهـاى ايرانى و معمارى 
بومى مى توانست بر موفقيت طرح بيافزايد. مبلمان و كف سازى 
برگرفته از طرح هاى اروپايى شايد در نگاه اول زيبا به نظر برسد 
اما گاهى با اقليم و فرهنگ ايران سازگارى ندارد. به عنوان مثال 
صندلى هاى سـنگى اين پياده راه در زمستان سردتر از آن است 
كه بتوان بر آن نشسـت و در تابسـتان هم سـايه اى را نياز دارد 
تا از تابش آفتاب گرم در امان باشـد. پوشش گياهى خيابان نيز 
نيازمند بازنگرى است. حضور درختان سايه انداز كه هم آسايش 
محيطى را فراهم كند و هم يادآور باغ تاريخى سپهساالر باشد، 

داراى اهميت دوچندان است.
در هر حال، اين شروع يك رويكرد جديد به فضاهاى شهرى است. 

اقدامى ارزنده كه سازمان زيباسازى شهردارى تهران بانى آن بوده 
و اميد اسـت در آينده بـا رعايت تمهيداتى كه به 

برخى از آن ها اشاره شد و انجام پروژه هاى 
مشـابه، شـاهد زيبايى پايدار محيط هاى 

شهرى خود باشيم.



بدنه خيابان، بخش 
آن  فضـاى  اصلـى 
اسـت. خاطـرة بصرى و 
مفهوم ادراك شده توسط 
شـهروندان، بيش از هر 
چيز وابسـته بـه مقطع 
خيابان اسـت كـه بدنه، 
جزء مهم تشكيل دهنده 
خيابـان  در  اسـت.  آن 
سپهسـاالر، احتمـاالً به 
دليل تنگناهاى مالكيتى، 
توجه اصلـى معطوف به 

كف خيابان بوده  است.

انداز خيابان  چشم 
نقش مهم هويت سـازى 
و زيباسـازى منظـر راه 
در  دارد.  بر عهـده  را 
خيابان،  منظـر  طراحى 
بايستى تراكم تجهيزات 
شـهرى در پرسـپكتيو 
طولـى را چنـان مد نظر 
داشـت كه چشـم انداز 
از  تركيبـى  خيابـان 
عناصر صنعتى كه نقطه 
نهايى ديد را مى پوشاند، 

نباشد.

خيابان سپهسـاالر، تصادفاً داراى عناصر شاخصى 
بوده  اسـت كه مى توانسـت در طراحى منظر آن به 
عنوان نمادهاى خاطره انگيز و هويت بخش دست مايه 
اصلى طراحى قرار گيـرد. رواق جلوى بدنه خيابان، 
هويت ويژه و زيبايى به منظر آن مى بخشد؛ در عين 

حال مى توانست محل تمركز اثاثيه شهرى  باشد.


