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چکیده : انسان گرایی یا اومانیسم دیدگاهی است که اولویت و اهمیت را به انسان می دهد. پیدایش این واژه در محافل علمی جهان 
به دورة رنسانس، زمانی که مردم از سوء استفاده کلیسا از جایگاه آسمانی و الهی، آگاه و برای باز پس گرفتن حقوق خود مدعی شدند، 
باز می گردد. در آن زمان، انس�ان گرایی مفهومی خداس�تیز پیدا کرد و به نفی چیزهایی پرداخت که به منافع انس�ان ضربه می زد. در 
اواسط قرن بیستم، انسان گرایی با انتقاد از رویکردهای معماری مدرن که دوگانه انسان � طبیعت را نادیده می گرفت، وارد عرصۀ شهر 

و معماری شد تا آنجا که در رشته های نوظهور مانند منظر، ادراک انسان از محیط به محور اصلی طراحی بدل شد. 
فضای جمعی از مؤلفه های اصلی منظر شهری است که به  دلیل وابستگی حداکثری آن به حضور انسان، نگاه انسان گرا در ساماندهی 
آن، از س�ایر جنبه ها پیش�ی می گیرد. این مقاله درصدد اس�ت با بررسی جایگاه نظریۀ انس�ان گرایی در نهضت های مختلف فکری، 

سیاست های مدیریت شهری تهران را پس از انقالب اسالمی نسبت  به فضای جمعی ارزیابی کند.
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مقدمه: انسان گرایی
 انس��ان گرايی را بي��ش از آن ک��ه بت��وان ايدئول��وژی ناميد، 
دکترين��ی بايد خواند که به ايدئولوژی ها جهت می دهد و در آن 
خوشبختی انسان ها تنها جنبه مادی ندارد. علی رغم ظاهر ساده 
و روش��ن تعريف، قرارگيری آن در دستگاه های فکری مختلف، 
خروجی ه��ای کام��اًل متفاوتی را به دس��ت می ده��د. اوج اين 
تفاوت ها را می توان در رويکرد جوامع سرمايه داری، سوسياليتی 

و اسالمی بررسی کرد.
• رویکرد انسان گ�رایی در ای�دئولوژی سرمای�ه داری

اي��ن ايدئولوژی، اصل را بر س��ود ف��ردی و منافع اقتصادی 
صرف ق��رار داده و رضايت جمعی را برآمده از دس��ت آوردهای 
]مالی[ فردی می دان��د. پيروان اين مکتب، جاه طلبی و طمع را 
عامل حرکت انس��ان به جلو می دانند و ب��ه فعاليت ها، روابط و 
اعمال انس��انی با ديد مادی می نگرن��د (Kraft, 2009). حتی 

محافظت از بستر شکوفايی انسان را )محيط( تنها از جنبه مادی 
)تکنولوژيک، محيط زيستی( درنظر می گيرند و به جنبه ذهنی 

آن )سالمتی روان(، اهميتی نمی دهند.
• رویکرد انس�ان گرایی در ایدئول�وژی سوسی�الیستی

اين ايدئولوژی اصل را بر تساوی شرايط انسان ها قرار می دهد 
و هدف نهايی آن، به خدمت درآوردن اعمال عمومی انسان است. 
سوسياليست ها معتقدند انسان به خودی خود خوب است و اين 
اجتماع است که موجب انحراف او می شود، بنابراين اجتماع بايد 
قانون مند ش��ود (Rey & Rey Debove, 2007: 2382). بر 
همين اساس مسئولين اين جوامع درگير »برنامه ريزی و تدوين 
چارچوب های دس��توری برای زندگی بهتر جامعه« ش��ده اند تا 
آنجا که نه تنها جايگاه انس��ان در آن فراموش شده بلکه قدرت 
نيز در اختيار دس��تگاه تصميم گير قرار گرفته اس��ت. به عبارتی، 

جامعه محوری جای خود را به حکومت محوری داده است. 

• رویک�رد انسان گرایی در ای�دئولوژی اس�المی
انس��ان دارای »س��نت های تغييرناپذير« اس��ت )شريعتی، 
13۵8(. سنت، قوانين حاکم بر جامعه انسانی است که فراتر از 
تعاريف جامعه شناسان و تاريخدانان است. بر اساس ايدئولوژی 
اسالمی، خداوند سنت هايی را قرار داده که در آنها تغييری ايجاد 
نخواهد شد مگر در شيوه اعمال شان. مثال آن سنت ثابت رشد 
گياه و اختيار مداخله انس��ان ]باغب��ان[ در تعداد، مکان و انواع 
رشد گياهان است. رويکرد انسان گرايی در مکتب فکری اسالمی 
همان اختيار است که بر سنت جريان زندگی جامعه اعمال شده 
تا به آن جهت دهد. لذا نقش انسان در تاريخ هرگز نقشی فرعی 
و جبری نبوده و انسان با اراده و اختيار خود راه تکامل و حرکت 
به جل��و را برای جامعه اش انتخاب کرده اس��ت. نقش آزادی و 
اختيار انسان های گذش��ته، از جايگاه مهمی در وضعيت امروز 
هر جامعه برخوردار است. »تاريخ ساخته انسان است نه انسان 

تصوی�ر1 : صح�ن یکنواخت 
س�اختمان های  و  الدفان�س 
مدرن. هر چن�د افراد زیادی 
در فض�ا حض�ور دارن�د، ام�ا 
مقیاس چنان است که امکان 
ش�کل گیری  و  گردهم آی�ی 
توده های مردم سخت به  نظر 

می رسد. مأخذ :  
www.upload.wikimedia.org

Pic1: La Défense uniform 
apron and modern build�
ings. Although a lot of 
people are present in the 
space, but the scale is 
such that the possibility 
of gatherings and forming 
populated masses of peo�
ple seems hard.Source:  
www.upload.wikimedia.org
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س��اخته تاريخ« )مطهری، 1363 : 1۵(. بنابراين می توان گفت 
در مکتب فکری اس��الم، انسان هم بر جامعة معاصر خود و هم 
بر تعيين مس��ير پيش روی جوامع آينده کاماًل تاثيرگذار است.
از تعاريف اين س��ه مکت��ب و رويکردهای متف��اوت آنها به 
جايگاه انس��ان، می توان برداش��ت کرد علی رغم ش��عار يکسان 
»اولويت ده��ی ب��ه انس��ان« محص��ول متف��اوت اس��ت : با به 
 کارگيری ش��عار انسان گرايی، اسالم به شکوفايی جامعه انسانی 
می رس��د؛ سوسياليست ها به برقراری حکومت هر چه مقتدرتر 
و طرف��داران س��رمايه داری به توس��عه اقتص��ادی حداکثری. 

سرمایه داری

سوسیالیسم

اسالم

 اقت�صاد

حک�ومت

جامع�ه

فرضیه
رويکرد مديريت شهری امروز تهران نسبت به فضای جمعی، 
رويکرد انسان گرای برآمده از ديدگاه فکری حکومت محور است 

و از نظريه انسان گرايی اسالم دور شده است.

فضای جمعی
مفه��وم فض��ای جمعی مبه��م اس��ت. از يک س��و در حوزه 
شهرسازی و ساماندهی فضايی جا دارد و از سوی ديگر مفهومی 
فلسفی و جامعه شناختی اس��ت. اگر اين مفهوم را در چشم انداز 
امروزٍی آن که »ساماندهی و شکل دهی به چارچوب های زندگی 

جمعی« است درنظر بگيريم، فضای جمعی بيشتر فضای اجتماع 
اس��ت، فضايی است که استفاده از آن آزاد است اما در عين حال 
تابع قوانين نيز هست (Besse, 2006: 1). فضای جمعی بايد 
مکان همگرايی ميان مس��يرهای مهم دسترسی و جابجايی های 
ش��هری، قوانين و ش��رايط ارتقاء کيفيت زندگی شهری و تأملی 
ب��ر مکان حضور جامعه ای دارای فرهنگ مختص به خود باش��د 
.(www.ruedelavenir.com/themes/pietons�ca�marche)

بنابراين فضای جمعی صرفاً فضای خالی ميان ساخته ها نيست، 
برعکس، مکان تجربه حضور انس��ان در فضا و ارتباط با ديگران 
اس��ت. نحوه حضور در فضای جمعی، فعاليت انسان ها در آن و 
روابط ميان افراد جامعه، نتيجه فرهنگ و تاريخی خاص است که 
بسته به مقتضيات زمانه، مولد نوعی الگوی شهرنشينی می شود. 
ظهور فضای جمعی در مکتب ه��ای مختلف فکری، متفاوت 
اس��ت. اين تفاوت ه��ا را می توان با معيارهاي��ی چون معماری و 

کارکرد فضا تحليل کرد. در حوزه معماری، مقياس و زيباشناسی 
و در ح��وزه کارکرد، فعالي��ت و مکان يابی از ش��اخص های اين 
تحليل اند. در ادامه با بررس��ی س��ه نمونه فضای جمعی ساخته 
شده،  به تحليل آثار رويکردهای سه مکتب فکری مورد نظر اين 

پژوهش می پردازيم.
• صح�ن الِدفان�س � پاری�س1 : نمونه فض�ای جمعی 

طراحی ش�ده در ج�امعه سرم�ایه داری
اي��ن فضا در حومه غرب پاريس در محله نوس��از تجاری � 
 اداری، فضايی 31 هکتاری2 اس��ت ک��ه در مقابل طاق بزرگ 
الدفانس گسترده شده است. فضای صحن الدفانس، تک رنگ 
)خاکستری(، دارای مبلمان شهری مينيمال و پوشش گياهی 
تزئينی است که به  سبب فرم پلکانی، از آن به باغ های معلق ياد 
می شود. لبه های فضا توسط ساختمان های مجسمه وار به سبک 
مدرن و با تکنولوژی ساخت بسيار باال و با کارکرد تجاری )مرکز 
خريد، رستوران، ،...( و اداری احاطه شده است که توده آنها در 
سيلوئت دوردست افق غرب پاريس قابل رؤيت است )تصوير1(.

• می�دان تی�ان  آن  ِم�ن � پک�ن : نمونه فض�ای جمعی 
طراحی شده در جامع�ه سوسیالیست )حکومت محور(

اين ميدان با 40 هکتار مس��احت، س��ومين ميدان بزرگ 
جه��ان و در قلب جغرافيايی ش��هر پکن واقع اس��ت. ميدان 
تي��ان  آن  م��ن با بنای يادب��ود مائو در جنوب، ورودی ش��هر 
ممنوعه در ش��مال، موزه ملی چين در ش��رق و س��اختمان 
پارلمان در غرب احاطه ش��ده اس��ت. بنای يادمانی اُبليسک 
پيروزی کمونيست ها نيز در مرکز آن واقع شده است. تصوير 

بزرگی از مائو، رهبر انقالب کمونيست چين در آکس شمالی 
ق��رار دارد که پيش تر به عکس س��ران کمونيس��م : مارکس، 
انگل��س، لنين و اس��تالين متعلق ب��وده اس��ت3 )تصوير2(. 
• مرک�ز محله ل�ب  حوض � بخارا : نمونه فضای جمعی 

طراحی شده در ج�امعه اسالمی
محله لب  حوض مربوط به قرون 10و 11هجری است. اين 
فض��ا در ابعاد کمت��ر از دو هکتار ميان مدارس ديوان  بيگی و 
کاکل داش، خانقاه ديوان بيگی، مسجد گود عطاران و تيمچه 
عبداهلل خ��ان و در نزديکی کاروان س��را، دکان، کارگاه صنايع 
دستی و... واقع شده است. مکان يابی فضا نسبت به بافت اطراف 
در نقطه تالقی چند مس��ير اصلی و کوچه های متعدد است و 
بافت مس��کونی اطراف، به آن گش��وده می شود. در فضا يک 
حوض هشت وجهی به رسم معماری شهرهای آسيای مرکزی 
به چش��م می خورد. کفس��ازی فضا از سنگ و آجر است که با 

بافت اطراف همخوانی بصری و حسی ايجاد کرده است. تخت ، 
ميز و صندلی رستوران های سنتی دور حوض به فضا پويايی 
بخشيده است. همجواری بافت مسکونی نسبتاً متراکم و عناصر 
معماری موجب می شود عبور و حضور در فضای مرکز محله 
برای ساکنين آن به امری اجباری جهت فعاليت های روزمره 
)عبادت، کار، خريد، ديدو بازديد،...( بدل شود )تصاوير3و4(.
معيارهای س��اخت فضای جمعی در فرهنگ اس��المی به 
استفاده روزانه اجتماع مربوط شده و منطبق بر زندگی روزمره 
ش��هری اس��ت؛ حال آن که در دو ايدئولوژی س��رمايه داری و 
سوسياليستی، اين فضا ابزاری برای نيل به اهداف ديگر است 
و ماهيت خوِد فضا به عنوان محل حضور مردم و جريان زندگی 
شهر در حاشيه هدف اصليست. يکی از نمودهای اين تفاوت را 
در ابعاد فضا می توان حس کرد : در سکوی الِدفانس و ميدان 
تيان  آن  ِمن فضا آن چنان وسيع است که در آن امکان برخورد، 
مالقات، گردهم آيی روزمره گروه های اجتماعی و حتی گذر از 
سويی به س��وی ديگر حداقل است؛ حال آنکه در مرکز محله 
لب حوض، افراد نه تنها در هر کجای فضا باشند قابل رؤيت اند 
بلکه می توانند از هر بازشو به ميدان گاه وارد و از آن خارج شوند. 
نکته ديگر، مکان يابی فضای جمعی و نفوذ آن به امور روزانه 
شهروندان و البته مقياس آن )شهری، منطقه ای، محله ای( است. 
مردم برای حضور در دو نمونه نخس��ت بايد قصد حضور کنند، 
زيرا محل قرارگيری فضا در حوزه دسترس جابجايی های روزانه 
نيست و فعاليت های جاری در آنها کمتر مورد نياز زندگی روزمره 
اس��ت. صحن الدفانس در نقطه ای کام��اًل دور از مرکز فعاليتی 

پاريس قرار دارد. ميدان تيان  آن  من علی رغم قرارگيری در مرکز 
جغرافيايی پکن، نتوانس��ته با مرکز فعاليتی شهر ارتباط برقرار 
کند و گويی تنها دليل احداث آن، جلب توجه مردم به بناهای 
اطراف بوده است. در حالی که مرکز محله لب حوض با قرارگيری 
در قلب محله ای مس��کونی و پيوند آن ب��ا بازارچه، عبادت گاه 
و مدرس��ه دليلی پررن��گ برای حضور م��ردم دارد : انجام امور 
روزانه؛ عبادت، تحصيل، خريد، کار، تفريح، ديدار س��ايرين و ... 
در رويک��رد انس��ان گرايانه اس��المی، ش��کل گيری فض��ای 
جمعی براس��اس خواس��ته ها و زندگی مردم اس��ت حال آنکه 
در دو نمون��ه ديگ��ر همه چيز از پيش تعيين ش��ده اس��ت و 
استفاده کننده تنها در چارچوب هاي تحميلی فضا قرار می گيرد. 
ب��ه  نظ��ر می رس��د تفاوت های حائ��ز اهمي��ت و هويت دهنده 
به فض��ای جمعی، محصول س��ه مکتب فکری مورد بررس��ی 
را می ت��وان در چه��ار گ��روه دس��ته بندی ک��رد )ج��دول 1( 
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رویکرد اسالمی رویکرد حکومت محور رویکرد سرمایه داری

انسانی فرا انسانی فرا انسانی مقیاس

مردمی/اجتماعی حکومتی/تشریفاتی اقتصادی فعالیت

اعتقادی/اسطوره ای فرمال/کالسیک تکنولوژیک/اکولوژیک زیباشناسی

زندگی محور شعاری نمایشی مکان یابی

فرا انسانی مقیاس

اقتصادی فعالیت

فرمال / کالسیک زیباشناسی

شعاری مکان یابی

خیابان 17 شهریور4
ش��کل گيری خيابان 17 ش��هريور )ش��هباز س��ابق( بين 
س��ال های 1270 تا 1319 به دنبال جايابی ميدان دوشان تپه 
)شهدای فعلی( در محل دروازه دوشان تپه صورت گرفت. بين 
س��ال های 1319 تا 133۵ به  واسطه شکل گيری بن هايی در 
ش��مال )ميدان فوزيه( و جنوب )ميدان ژاله( آن، اين محور، 
هويت مس��تقل يک خيابان شهری را پيدا کرد و شکل گيری 
کليه معابر منش��عب ازآن، تعريض و همچنين آسفالت شدن 

مسير نيز به  دنبال آن روی داد. 
اي��ن خيابان امروز در قلب بافتی مس��کونی � خدماتی و مرز 
اتص��ال مناطق 7، 12، 13 و 14 تهران، بين دو ايس��تگاه مترو 
پرتردد امام حس��ين )ع( و شهدا و در محدوده دسترسی محور 
انقالب اسالمی قرار دارد. تنوع اصناف با عملکردهای منطقه ای و 

فرامنطقه ای در خيابان 17 ش��هريور، نقش��ی مرکزی به اين 
محور بخش��يده اس��ت. البته اين مرکزيت تبعاتی مانند انواع 
آلودگ��ی )هوا، صوتی، بصری، زيس��ت  محيطی(، نابس��امانی 
و ناامن��ی عابري��ن پي��اده به  خص��وص در ش��ب و بی نظمی 

سامانه های حمل ونقل عمومی داشته است.
از اواس��ط قرن بيس��تم ديدگاه انس��ان گرايی در پروژه های 
ش��هری ش��دت گرفت. اين ديدگاه، فضای جمعی را به عنوان 
اوج شکوفايی حضور انسان در شهر  شناخت که تنها، حامل بعد 
اقتصادی يا فرهنگی و يا صرفاً مفهومی نظری يا انتزاعی نيست. 
بلکه سؤالی اس��ت که با مجموعه ای از تجربه های محسوس و 
 .(Paschalis, 2003) واقعی و آشنا برای فرد پيوند می خورد
در سه دهه اخير دسترسی عابرين به فضاهای جمعی و حضور 
در آن، ب��ا برقراری تع��ادل ميان اس��تفاده کنندگان در حوزه 
جابجايی، فعاليت و نش��انه های اعتق��ادی و فرهنگی، تحوالت 
مثبتی داشته است. اما خطری شهر را از سوی جامعه حرفه ای 
)معماران منظر، شهرسازان و معماران( تهديد می کند. اين گروه 
روش  تحقق هدف خود را طراحی پياده راه در شهر می دانند و 
در اين چارچوب، دچار بينش تک بعدی شده اند که اصالت را به 
بعد کالبدی مانند از ميان برداشتن موانع بصری، ارتقاء خوانايی 
فضا از طريق تعبيه نش��انه ها، تس��هيل ارتباط ميان اش��کال 
گوناگ��ون حمل و نقل و تعبيه کاربری ه��ای زيبا اما عينيت گرا 
(objective) و کليش��ه ای داده اند. ام��ا تنها نمی توان به ابعاد 
فيزيک��ی اکتفا ک��رد، چرا که حضور پياده در ش��هر با ورود به 
حوزه تعامالت اجتماعی نوعی » الگوی شهرنشينی« محسوب 
می ش��ود. اي��ن الگو همزمان ب��ه حقوق  ش��هروندی، کيفيت 
فيزيکی و حسی فضا، س��طح ادراکی عابر پياده و ويژگی های 

فضای جمعی  معطوف می ش��ود. در اين چشم انداز، پيوندهای 
ميان ادراک مخاط��ب )عابر پياده(، عمل او، مکان و جنبه های 
جمعی ب��ر ابعاد فيزيک��ی )حذف موانع بصری، دسترس��ی به 
 .(Thomas, 2004) وس��ايل نقلي��ه، ...( پيش��ی می گيرن��د
پروژه تبديل خيابان 17 ش��هريور ح��د فاصل ميدان امام 
حسين )ع( تا ميدان شهدا به فضای جمعی از يک سال پيش 
در حال اجراس��ت. ازدحام شديد به خصوص در نظام حرکتی 
و اغتشاش��ات بص��ری در محدوده از داليل ميل به س��اخت 
پياده راه در اين س��ايت عنوان ش��د. اما ظاهراً طرح جديد نه 
تنها مشکالت اهالی محل را حل نکرده بلکه مصائب جديدی 
مانند موانعی در کسب و کار، جابجايی پياده و سواره و انجام 
فعاليت های زندگی روزانه به  دنبال داشته است )تصاوير ۵ و 6(. 
جداره ه��ای فلزی منقوش حاش��يه س��ايت ب��رای »حذف 

اغتشاش بصری« ناشی از »ناهمخوانی معماری اطراف با طرح 
تغيير خيابان« به کار رفته اس��ت. در همين راس��تا واحدهای 
تج��اری لبه محور 17 ش��هريور که اکث��راً بنگاه های خريد و 
فروش اتومبيل هس��تند برای هماهنگی با پياده راه آيينی که 
فضايی فرهنگی خواهد بود، تغيير کاربری داده  خواهند ش��د 
و به فعاليت هايی مانند کتاب فروشی، سی دی فروشی، صنايع 
دس��تی و واحدهای خدماتی مانن��د داروخانه اختصاص پيدا 

خواهند کرد.
چارة انديشيده شده برای رفع آلودگی هوا و آشوب صوتی 
و بصری، س��طحی به نظر می رس��د. بی نظمی بصری اطراف 
با طراحی فضای تک رنگ و يک جنس با خطوط مس��تقيم و 
قرار دادن ديواره های منقوش برای بس��تن ديد برطرف شده 
اس��ت در حالی که اين اقدام با الگوی ايرانی فضای تفرجی و 
وضع روحی محيط س��نخيتی ندارد. در نهايت، اولويت دهی 
ب��ه عابر پياده و کاه��ش آلودگی صوتی محدوده که از طريق 
حذف صددرصد اتومبيل در محور صورت پذيرفته، مس��ائل 
مهم تری را به دنبال آورده اس��ت. عدم وجود مسير جايگزين 
متناسب با خيابان 17 شهريور به عنوان معبر ترافيکی مهمی 
در محدوده های اط��راف، گره های پيچيده تری ايجاد کرده و 
آلودگی صوتی و آش��وب و تزاحم مضاعفی را به دنبال داشته 
است. می توان گفت اين پروژه نه تنها مشکالت را حل نکرده 
بلک��ه آنه��ا را از نقطه جغرافيايی 17 ش��هريور به بخش های 

ديگری از محدوده انتقال داده است.
نتیجه گیری

براساس چارچوب به دست آمده از بخش قبل، تحليل پروژه 
فضای جمعی خيابان 17 ش��هريور در چهار موضوع مقياس، 

فعاليت، زيباشناس��ی و مکان يابی به ص��ورت زير جمع بندی 
می شود :

• مقي��اس : طراحی فضای پياده ب��ا جابجايی در مقياس 
پياده متناس��ب نيست. طول مسير و عدم ارتباط آن با بافت 
اطراف � هم از جهت دسترس��ی محلی و هم ظاهر متضاد � 
موجب می ش��ود مخاطبان فضا )عابرين پي��اده( برای ارتباط 
با فضای جمعی دچار مش��کل ش��وند. ابعاد فضا فراتر از توان 

دسترسی مقياس پياده است.
• فعالي��ت : فعاليت های درنظر گرفته ش��ده برای فضای 
جمعی پياده راه 17 شهريور اگرچه ظاهر فرهنگی دارند )کتاب 
و سی دی فروش��ی( اما با امور روزمرة وي��ژه فضاهای جمعی 
موفق، سنخيتی ندارند. فعاليت های پيش بينی شده تماماً در 
جهت سودآوری اقتصادی طرح ريزی شده اند و چنان که بايد، 
با زندگی روزمره اس��تفاده کنندگان عجين نيستند و به نظر 
می رس��د فعاليت هايی مانند رس��توران يا واحدهای خدمات 

محلی مناسب تر است.
• زيباشناسی : رويکرد زيباشناس��انه، فرمال و عينيت گرا 
اس��ت. مداخالتی که در راس��تای حل مس��ئله آالينده های 
بصری فضای جمعی مورد بررس��ی يا دردست اجراست، تنها 
ابعاد فيزيکی را در نظر گرفته اند و با ايجاد خطوط مس��تقيم، 
تک رنگ، يک دس��ت و دارای عناصر تکرارش��ونده، از س��اير 
جنبه های زيبايی مثاًل جنبه آيينی )با توجه به نام گذاری فضا 

: پياده راه آيينی( آن غافل مانده است. 
• مکان يابی : تبديل شريان ترافيکی � خدماتی � تجاری � 
تفريحی � آموزشی � مذهبی � فرهنگی 17 شهريور به فضای 
جمع��ی و پي��اده راه آيينی بيش از آنکه براس��اس مکان يابی 
بستری غنی برای احداث فضای جمعی )آميختگی حداکثری 
با جريان زندگی روزانه محله ای و فرامحلی ای( باشد، معطوف 
ب��ه وجه نمادين آن يعن��ی تکيه بر نام ميدان های ش��هدا و 
امام حس��ين )ع( و واقعه 17 شهريور شده است. اين انتخاب 
»آيينی« با تعبيه المان شهدا، گسترش مساحت مسجد خير 
و س��اخت آب خوری هايی به  شکل س��قاخانه در طول مسير 
تمام و کمال بر رويکرد نظری و ش��عاری مسئولين آن تأکيد 
کرده و هيچ اس��تفاده ای از ظرفيت های موجود نشده و بعضاً 

آنها را حذف کرده است.  
رويکرد اخذ ش��ده )جدول 2( در طراحی، از بس��تر طرح 
)ايران( و سايت مورد نظر )17 شهريور( که حامل بار اعتقادی 
و آيينی بزرگی اس��ت، بس��يار دور افتاده و ب��ه گرايش های 
حکومت محور نزديک تر شده است. پروژه تنها در ابعاد کالبدی 
و فيزيکی باق��ی مانده )رويکرد انس��ان گرايی حکومت محور 
و س��رمايه داری( و از جنبه ه��ای ذهنی، اعتق��ادی، آيينی و 

فرهنگی )رويکرد انس��ان گرايی اس��المی( غافل شده است 

پی نوشت
Esplanade de la Défense .1

 Quelques chiffres utiles afin de comprendre la.2
Défense (via La Défense Seine-Arche), EPAD, EPASA

3.» بن��ای س��رخ و ميدان تيان  آن  ِم��ن« در قلب پايتخت چي��ن، در راديو 
بين المللی چين.  

4. در اين بخش، از مطالعات و تحليل های ميدانی خانم شقايق نجفی و خانم 
عارفه کيانی )دانش��جويان کارشناسی ارش��د معماری منظر دانشگاه تهران( 

استفاده شده است. 

فهرست منابع
• شريعتی، علی. )13۵8(. ديالکتيک توحيدی، اومانيسم، فلسفه انسان، دفتر 

سوم. تهران : ارشاد )بنياد شريعتی(. 
• مطهری، مرتضی. )1363(. تکامل اجتماعی انسان به  ضميمه زندگی الهامی 

از شيخ الطائفه مزايا و خدمات آيت اهلل بروجردی. تهران : صدرا.

ج�دول1. تحلیل ش�اخص های 
فض�ای جمعی در س�ه رویکرد  
س�رمایه داری، حکومت محور و 
اسالمی، مأخذ : نگارنده، 1۳9۲.  
Table1. Analysis of Indica�
tors of Social Space in three 
capitalism, governmental�
ism and Islamic approach�
es, Source: author, 2013. 

ج�دول۲. رویکردهای پروژه 
فض�ای جمع�ی  س�اماندهی 
پیاده راه آیینی 17 ش�هریور، 

مأخذ : نگارنده، 1۳9۲.  
Table2. Approaches to the 
project of communal space 
of ritual sidewalk of 17th 
of Shahrivar organization, 
Source: author, 2013. 

 شماره24، پاييز1392
۳427



Forgotten
Dimension
Humanitarianism: Missing 
Feature of today's Com-
munal Spaces in Tehran 
(Case study: The side-
walks of 17th Shahrivar)

Abstract:Humanism is a point of view that gives 
priority and importance to humans. The emer�
gence of the term in the academic world dates 
back to the Renaissance, when people became 
aware of misuses of the church and reclaimed 
their rights as a result. At that time, humanism be�
came a contentious concept of God and negated 
whatever hurts (damages) human benefits. In the 
mid-twentieth century, humanism entered the field 
of architecture and urbanism by criticizing modern 
architecture approaches that denied the man�
nature dual, as far as in new emerging disciplines 
such as landscape, human perception of the envi�
ronment became the main design axis.

Due to excessive human presence in public 
spaces �as of the principal components of urban 
landscape; the humanist approach takes prece�
dence over any other issue in its design. This paper 
seeks to examine the place of humanism theory in 
various intellectual movements, urban manage�
ment policies Tehran after the Islamic Revolution 
compared to assess the collective space.

The public space is one maximum dependent 
on the presence of humans, like humanist orga�
nization, which takes precedence over any other 
issue. This paper seeks to evaluate Tehran urban 
management policies after the Islamic Revolution 
by examining the place of humanism theory in vari�
ous intellectual movements.

Keywords: Public space, humanism, Tehran, 
capitalism, governmentalism, Islamic theory. 
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تصوی�ر۳ : مکان یاب�ی مرک�ز 
به  نس�بت  محل�ه لب ح�وض 
عناصر مهم اط�راف و در بطن 
محله مسکونی. کاماًل مشخص 
اس�ت کوچه ه�ا و مس�یرهای 
محل�ه  گش�ایش  ب�ه  اصل�ی 
می رسند. فضای جمعی محلی 
کام�اًل بر س�ر راه م�ردم برای 
جابجایی های محلی قرار دارد. 

مأخذ : نگارنده، 1۳9۲.
Pic3: Location of Lab�e�
Hoz neighborhood center 
in relation to important 
elements of the surround�
ing residential neighbor�
hood; obviously, the main 
routes end to the opening 
of streets and neighbor�
hoods. The local com�
munity is well placed on 
the way from which local 
people pass. 
Source: author, 2013.
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ای�ن  در  مک�ث«  ب�ا  »عب�ور 
محدوده بوده اس�ت که ظاهراً 
نتوانسته با ابعاد فضای جدید 
اجرا ش�ود؛ اهالی ب�ه طوالنی 
ب�ودن مس�یر پیاده می�ان دو 
میدان اعتراض ک�رده و آن را 
ناکارآم�د دانس�ته اند. مأخذ : 
آرشیو کالس طرح ۳ معماری 

منظر دانشگاه تهران، 1۳9۲.
Pic5: One of the demands 
of the project authorities 
was to allow "pausing tran�
sit" in this area which was 
apparently unable to run 
on the new space dimen�
sion; Residents objected 
to the long walking path 
and considered it ineffi�
cient. Source: Archive of  
Landscape design 3 class, 
University of Tehran, 2013.

تصویر 4 :  تیمچه عبداهلل خان، 
بخارا. عکس :  محمد منصوری، 
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Pic5: Abdullah Khan Tim�
cheh, Bokhara. Photo: Mo�
hammad Mansouri, 2009. 
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بسیار گس�ترده فضا به  خوبی 

حس می شود. مأخذ :
 www.swiretravel.com

Pic2: An aerial photograph 
of Tiananmen Square, the 
broad dimension of space 
is thoroughly felt. Source: 
www.swiretravel.com
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