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فضاهای شــهری عمومی آن بخش از فضاهای شهری هستند 
که مکان رویدادها و برخوردهای اجتماعی شــهرها به شمار می آیند. 
فضاهایــی که هر چند به تنهایی در مفهوم موجود خویش فاقد ویژگی 
خاص و بیانی تازه هستند اما بنا به ماهیت تفسیرپذیر خود به محض 
حضور و فعالیت یک گروه انسانی از معنایی نمادین برخوردار می شوند. 
اینجاست که فضا بستری برای بیان فعالیت و رفتارهای انسانی می شود، 
محلی برای تخّیل و واقعیت و این واقعیتی است که به یک باره از جعبه 

پاندورای شهرها بیرون می زند و شهر را در بر می گیرد.

واقعیتــی که امــروزه کمیت و کیفیت آن بــه یکی از مهم ترین 
معیارهای توسعه و قابلیت زندگی در شهرها تبدیل شده است؛ چرا که 
انســان ها به همان اندازه ماحصل محیط اجتماعی هستند که ساخته  
محیط فیزیکی محل زیست و زندگی خود هستند. پس بیراه نخواهد 
گر بگوییم فضای شــهری در واقع مرکز فعالیت های اقتصادی،  بود ا
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهرهاست؛ پرکننده خألیی که پیش تر 
گوســتین قدیس آن را با معنایی ماورایی پر کرده بود که ماحصلش  آ

تقسیم بندی شهرها به شهر زمینی و آسمانی شده بود.  
اهمیت مسأله از اینجا ناشی می شود که فضاهای عمومی به دلیل 
جامعیت و قابلیت دسترســی برای همه می توانند برقرارکننده عدالت 
اجتماعی باشــند که انســان به ســبب طبیعت خاص خود برای ادامه 
حیاتش نیازمند زنجیره ای گسترده از تعامالت با محیط، پدیده ها و اشیای 
اطرافش است. پس گزافه نیست این اتفاق نظر همگانی که فعال کردن 
این فضاهــا برای جذب اقشــار مختلف جامعه موجب همبســتگی، 
پیونــد اجتماعی و همچنین ایجاد مکانی برای تولید و تکثیر فرهنگ 

به نیمه زیستن

مهدی افروزمنش
سردبیر .............................................................................................................. 
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سرمقاله

می شود؛ چرا که هر چند شهرها با اعطای آزادی و فرصت به مردم آنها 
را از خانه بیرون می کشــند ولی آنها را از هم دور نگه می دارند و به این 
صورت باعث مرگ حیات اجتماعی می شوند و این در حالی است که 
هر اجتماع فرهیخته¬ای نیاز به مرکزی برای زندگی عمومی اش دارد، 
امکانی که انســان بتواند برای دیدن مردم و دیده شــدن به وسیله آنها به 
آنجــا برود و به بازآفرینی هویت جمعــی خود و به تعبیری به تعریف 
همبســتگی خود و دیگران دست پیدا کند. ولی چیزی که بسیار حائز 
اهمیت است تطابق چنین فضاهایی با نیازها و خواست های شهروندان 
است که امکان حضور شهروند را در شهر فراهم می کند.  بنابراین توجه 
به کیفیت کالبدی و عملکردی چنین فضاهایی و همچنین تعریف و 
خلــق رویدادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی از ســوی طراحان در 
فضاهــای عمومی می تواند به القای حس تعلق خاطر و ایجاد خاطرات 
جمعی مشترک و بازیابی هویت جمعی شهروند در شهر کمک کند و 

شهرها و جوامع پایداری را به وجود بیاورد.  
بایــد پذیرفــت برخالف ایــن صورت بندی، در ســال های اخیر 
کالنشهر تهران با توجه به برخی تغییرات اقتصادی- اجتماعی چندان 
مناســبتی با این تعاریف برقرار نمی کند. ما در حال حاضر با شــهری 
مواجهیم که  هم تولید فضا و هم کنترل فضای آن به صورت غالب در 
اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است؛ بخشی قدرتمند و غیرمولد که 
اولویت خود را در همدستی با تفکری همسان بر محوریت تبدیل فضا 
به کاال قرار داده و در کوتاه زمانی چنان سیطره¬ خود را قوام بخشیده 
کم بر مدیریت تازه شهری مقابله  کنون و با وجود اراده حا است که هم ا
کنون می توان گفت  با آن همچنان دشوار و سخت است. چنان که هم ا
حفظ یا گسترش سرمایه از طریق غلبه بر فضا چنان گسترش یافته است 
که در عمل فضا را به امری ابزاری تبدیل کرده است که عمودی سازی 

و مجتمع سازی های بی قاعده یک دهه گذشته نشانه بارز و روشن این 
مهم اســت؛ البته باید روشن کرد مراد از فضاهای عمومی آن دسته از 
فضاهایی اســت که عموم مردم به آنها آزادانه دسترسی داشته باشند و 
هدف از ایجاد آنها فراهم کردن تعامالت اجتماعی و احساس آسودگی 
شهروندان است چیزی که زیمل آن را بی تفاوتی در شهر می دانست و 
معتقد بود این فضاها این امکان را به شهروندان می دهند که در صورت 
تمایل به صورت مودبانه نسبت به فعالیت های دیگران بی تفاوت بمانند 
و این از آن جهت اهمیت دارد که برای بســیاری از مردم حس رهایی 
از قضاوت مهم ترین لذت  بودن در فضای عمومی شهری است. حال 
آنکه در تجربه اخیر تهران، فضاهای عمومی به ســرعت به مالکیت 
خصوصی و تحت کنترل بخش خصوصی درآمد ه اند، دسترسی به آنها 
تحت نظارت و کنترل عده خاصی درآمده و طراحی آنها چنان دچار 
تغییر شــده اســت که کامال ارتباط خود را با تاریخ و جغرافیای محلی 
از دســت داده اند؛ فضاهایی که شــاید بتوان بیش از هر چیز آنها را با 
عنوان فضاهای عمومی خصوصی شده به یاد آورد. این در حالی است 
کــه به گفته لوفور تمام تجربیات اجتماعی از طریق فضای عمومی و 
در فضای عمومی شکل می گیرد؛ بنابراین در فضاهای شهری است که 

تجربه زندگی روزمره مردم پدیدار می شود. 
و مهم تریــن ویژگی این فضاها تعلق آنهــا به طبقات مختلف و 
دسترســی آزاد به آنهاســت، چنان که حتی با وجود ایجاد آن به وسیله 
شهرداری یا دولت مالکیت آن عمومی تلقی شده و همه افراد متعلق 
به گروه های مختلف فارغ از جنســیت، سن، فرهنگ، رنگ، مذهب 
و ملیــت در زمره مالکان آن قرار بگیرند. هر کســی بتواند در لحظه 
حضــور در آنها برای خود ســهمی از فضای موجــود اگرچه با وجود 
کننده  تفاوت بسیار با سایر سهامداران حاضر در نظر بگیرد که این مهیا
کارکرد دیگری از فضاهای عمومی است که باعث انعطاف و پذیرش 

اجتماعی یا همان مدارا می شود.  
بنابراین به نظر می رســد توجه به کیفیــت کالبدی و عملکردی 
چنیــن فضاهایــی و همچنین تعریــف و خلــق رویدادهای مختلف 
فرهنگی و اجتماعی از ســوی طراحان در فضاهای عمومی عنصری 
موثر و معرف در این فضاهاست؛ چرا که تنها با اتکا به حفظ، نگهداری 
و تولید چنین فضاهایی اســت که می تــوان به القای حس تعلق خاطر 
و ایجاد خاطرات جمعی مشــترک و بازیابی هویت جمعی شــهروند 
در شــهر کمک کرد و شــهرها و جوامع پایداری را به وجود آورد. باید 
اعتراف کــرد در این زمینه امیدواری¬های تازه ای از ســوی مدیریت 
شهری به وجود آمده است که هر چند در زیر خروارهای به جا مانده 
از ســال ها بی¬توجهی ضعیف و کم سو به نظر می رسد اما برای شروع 

نوری روشن کننده و راهنماست. 
راه ســختی آغاز شــده اســت امــا  نبایــد از خاطر برد کــه ایده 
بازپس گیری یا تولید فضاهای شــهری در وهله اول منازعه ای اســت 
درباره آزادسازی زندگی روزمره از خصوصی سازی فضا و خارج کردن 
آن از استثمار پول و سرمایه و این هر گونه سختی راه را آسان و میسر 
می کند.  لوفور کلیت این نبرد را »درخواستی برای دسترسی تحول یافته 
به زندگی شهری« عنوان کرد و هاروی در توضیح مفهوم مد نظر لوفور 
نوشت: »این موضوع بسیار فراتر از آزادی فردی برای دسترسی به منابع 
شهری است؛ نوعی حق تغییر شهر است برای ایجاد تغییر در خودمان 
و این یک اقدام اشتراکی است چرا که این تغییرات نیازمند یک قدرت 
جمعی برای بهســازی فرآیندهای شهری اســت.« چرا که این فضای 
عمومی اســت که به ما اجازه می دهد حضور دیگری را تجربه کنیم و 

دیدگاهش را بشناسیم. 



راهبرد
مدیریت شهری
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پرونده

عمومی های
خصوصی شده
تعریف ما از فضای عمومی چیست 
و چرا فضا در تهران به سوی کاالیی 

شدن پیش رفت؟
عکس ها : مهدی حسنی
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پرونده

ضرورت تغییر رویکرد مدیریت شهرهای ایران و در صدر 
آن تهران حاال بر کمتر مدیر و کارشناسی پوشیده است و 
در روزگاری که در هر گوشه و کناری از پایتخت ایران برج 
و مالی ســربرآورده یا کارگاهی به  پا شــده اســت، کلیددار این شــهر 
گذار کند و قلمرو  می خواهد شهر را به مالکان اصلی اش یعنی مردم وا
عمومی را گســترش دهد. پیروز حناچی پیش از رسیدن به ساختمان 
خیابان بهشت، شــعار »تهران شهری برای همه« را انتخاب کرد و در 
نخستین توییت کاری خود پس از رسیدن به سکانداری پایتخت هم از 
لزوم برچیدن کارگاهی بیست ساله در یکی از میادین مهم تهران یعنی 
»هفت تیر« نوشت: »اقتضای مدیریت شهری عاقالنه ارجحیت منافع 
عمومی بر ســایر امور است. دستور دادم کارگاه های عمرانی غیر الزم 
از ســطح تهــران جمــع آوری شــود. در گام نخســت کارگاه عمرانی 
)بچینگ( میدان هفت تیر که مایه تأســف شهروندان بود، جمع آوری 
شد. این مســیر را ادامه خواهم داد.« میدان شهدای هفتم تیر، طهران 
دوره ناصری را به تهران مدرن متصل می کند و محل پیوند سه گانه ری، 
تهران و شــمیران است. شــهردار کنونی تهران اوایل تیر امسال وعده 
گذاری این میدان مهم را به مردم به سرمنزل مقصود رساند اما یک  وا
میدان به معنای تمام تهران نیست و به نظر می آید راه درازی تا رسیدن 
به آنچه »عدالت فضایی« خوانده می شود، وجود دارد. پیش زمینه چنین 
تغییری، تحول در مصوبات و برنامه باالدستی و پس از آن هم اراده ای 
محکم برای چنین تغییری است. حاال و پس از گذشت چندین ماه از 
کید مدیران شهری به  گذاری شهر به مردم و تأ مطرح شدن موضوع وا
نظر می آید وقت بررســی کارهای انجام شــده فرارسیده است؛ اهمیت 
قلمــرو عمومی در چیســت و تهــران تا چه انــدازه می تواند فضاهای 

شهری اش را به مردم بسپارد؟

 مصوبات باالدستی چه می گوید؟ �
گرچه روزگاری پروژه های بزرگ مقیاس و پل های طبقاتی عظیم الجثه  ا
و اتوبان و تونل های سواره  محور در صدر افتخارات مدیران تهران قرار 
داشــت اما گذر زمان و تأثیر این پروژه ها بر زیست شهروندان، حاال 
بخشــی از آنها را نه تنها از افتخار انداخته که حتی آنها را به شــکل 
مسأله و مشکل در آورده است. حاال چند سالی است که در کارشناس 

حوزه شهر، جامعه شناسان و حتی بعضی مدیران شهری ایران از لزوم 
توســعه عرصه های عمومی و فضای باز همگانی می گویند و یکی از 
مولفه های مهم زیســت پذیری یک شهر را همین مورد بیان می کنند. 
پیش زمینه عملی شــدن چنین نگاهی بر مدیریت شــهری اما تغییر 
در مصوبــات جامع و برنامه های باالدســتی اســت. برنامه پنج  ســاله 
ســوم تهران یکی از همین مصوبات است که با پیشنهاد شهرداری و 
تصویب شورای شهر تهران، تهران ۱۴۰۲ را شکل می دهد؛ برنامه ای که 
قرار است از امسال و به مدت پنج سال نحوه مدیریت شهر را سامان 
و اهداف و رویکردهای بلندمدت را شــکل دهد. این برنامه نودوپنج 
ماده ای که مصوب آخرین روز دی ماه ۹۷ است در یک ماده به توسعه 
فضاهای باز همگانی می پردازد. ماده ۴۸ برنامه سوم توسعه می گوید: 
»شــهرداری موظف اســت به منظور توســعه عرصه هــای عمومی و 
فضاهــای باز همگانی پیاده محور در راســتای ارتقای زیســت پذیری 
در طــول برنامه اقدامات زیــر را انجام دهــد: ۱- طراحی، احداث و 
تقویت عرصه های عمومی و یادمانی در مقیاس های مختلف فضایی-
کید بــر عملکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و  کالبدی با تأ
نیز فضاهای استراحت کوچک مقیاس عمومی با اولویت خیابان های 
اصلــی و پرتردد و فضاهــا و عرصه های عمومی برای شــهروندان.« 
دومین خواســته این ماده اما خواسته واضح و قابل سنجشی در زمینه 
قلمرو عمومــی دارد: »۲- مکان یابی و احداث حداقل یک میدانگاه 
پیاده در هر یک از مناطق بیست ودوگانه در عرصه های دارای ظرفیت 
بالقوه با اســتفاده از مشارکت شهروندان.« میدانگاه اصطالحی است 
که در ترجمه پالزا به کار می رود. عالوه براین خواســته ســوم این ماده 
از برنامه پنج ساله توسعه شهر تهران به تپه های عباس آباد برمی گردد: 
»پشــتیبانی و نگهداشــت از عرصه ها و فضاهــای عمومی و اراضی 
فضــای ســبز و بهره بــرداری از آن در راســتای توســعه فعالیت های 
گردشــگری، هنری و فرهنگی در اراضی عباس آباد و اتصال اراضی 
مذکور به بافت پیرامونی از طریق محورهای پیاده به منظور تســهیل 
دسترسی شهروندان براساس سند مصوب.« در ادامه این ماده البته از 
لزوم »شناســایی و تجهیز فضاهای شهری دارای ظرفیت های زیست 
شبانه و تهیه برنامه سند احیای زیست شبانه تا پایان سال اول برنامه« 
گرچه شورای شهر در این زمینه کار خود را  ســخن به میان آمده که ا

عدالت در فضای تهران

میدان شهدای 
هفتم تیر، طهران 
دوره ناصری را به 

تهران مدرن متصل 
می کند و محل پیوند 
سه گانه ری، تهران 
و شمیران است. 

شهردار کنونی تهران 
اوایل تیر امسال 

وعده واگذاری این 
میدان مهم را به 
مردم به سرمنزل 

مقصود رساند 
اما یک میدان به 

معنای تمام تهران 
نیست

اگرچه در دهه های گذشته قلمرو عمومی پایتخت ایران کاهش یافته اما در ماه های گذشته گام هایی 
برای تغییر رویکرد مدیریت شهری برداشته شده است
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حناچی:»اختصاص 
بخش زیادی از 

معابر به پیاده رو 
رویه معمول 

شهر تهران در 
گذشته بوده 

است. با توسعه 
و افزایش تراکم 

شهر، این معادله 
به نفع خودرو ها 

و فضا های تجاری 
و مسکونی تغییر 

کرد. تالش می کنیم 
با ساماندهی 

کارگاه های عمرانی و 
مقابله با سد معابر 
به بدیهی ترین حق 
عابران پیاده احترام 

بگذاریم«

انجام داده اما خواســته آنها با حساســیت هایی روبه رو شد که به نظر 
می آید در سال های آینده هم این مشکالت ادامه پیدا کند. 

اختصاص یک ماده از برنامه سوم به قلمرو عمومی و توسعه فضاهای 
گر چه تا اندازه ای  و در مقایســه با برنامه های پیشــین گامی  عمومی ا
به جلو اســت امــا به نظر می آید هنوز راه طوالنــی در توجه به قلمرو 
عمومی در برنامه نویســی شــهری وجود دارد؛ برای مثال بسیاری از 
شــهرهای پیشــرو دنیا در این زمینه از دهه ها پیش طرح جامع پیاده 
را طراحی کردند که در تهران توجه چندانی به آن نشــده است. البته 
جســت وجویی دقیــق در برنامه های نوشته شــده برای تهران نشــان 
می دهد که نزدیک به ۱۰ سال پیش طرحی با عنوان طرح جامع پیاده 

شهر تهران تدوین شد که عمال بدون استفاده باقی ماند. 

 تغییرات یک سال گذشته�
شــهرداران منتخب شــورای پنجم شــهر تهران ارثی مشترک دارند و 
آن بدهــی چند ده  هزار میلیــارد تومانی به جامانــده از دوران دوازده 
گر چه بخشی از این بدهی در دو  ســاله »محمدباقر قالیباف« است. ا
ســال گذشته تسویه شده اســت اما بخش زیادی از آن به بانک است 
و ســود آن خود مسأله ای دیگری است. عالوه براین پیش فروش شدن 
بخشــی از شهر و تالش به تغییر درآمد متکی به شهرفروشی، بخشی 
از ســختی های مدیریت تهران در دوران پس از سال ۹۶ است که این 
موارد تغییر رویکرد اداره و مدیریت شــهر را دشوار می کند. حناچی 
که ۷ آذر ۹۷ رســما شهردار پایتخت شد و گام هایی در راستای عمل 
بخشــیدن به برنامه خود برداشــت. او که در همان روزهای ابتدایی از 
برچیدن کارگاه های ســطح شهر گفته بود، به روند بیست ساله میدان 
هفــت تیر خاتمه داد تا نوبت به جایگزینــی آن حجم غایب مانده از 
نگاه شهروندان برسد. حناچی در ادامه کار از تالش به ادامه این روند 
از برنامه خــود برای توجه به حقوق عابران پیاده در توییتر نوشــت: 
»اختصاص بخش زیادی از معابر به پیاده رو رویه معمول شهر تهران 
کم شهر، این معادله به  در گذشــته بوده است. با توســعه و افزایش ترا
نفع خودرو ها و فضا های تجاری و مسکونی تغییر کرد. تالش می کنیم 
با ســاماندهی کارگاه های عمرانی و مقابله با سد معابر به بدیهی ترین 
حق عابران پیاده احترام بگذاریم.« در این بین اما نوبت به ساماندهی 
میدان هفت تیر رسیده بود و حتی بسیاری از شهروندان منتظر طرح 

جایگزین در این میدان مهم بودند که باالخره اوایل تیر امسال به نتیجه 
رسید. حناچی در این باره هم توضیحی از گامی دیگر در توسعه قلمرو 
عمومی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »طبق قولی که داده 
بودیم، گامی دیگر در توســعه قلمروی عمومی شهر تهران برداشتیم؛ 
کارگاهی با عمر بســیار طوالنی جمع آوری شــد و فضایی مناسب در 
اختیار صاحبان اصلی شهر قرار گرفت. امیدوارم میدانگاه هفت تیر 
محیطی پویا و آرامش افزا برای شــهروندان و اهالی منطقه به ارمغان 
گر چه در راستای شعارهای مطرح شده پیش  آورد.« میدان هفت تیر ا
رفــت اما این تنها یک بخــش و یک میدان از شــهر بود. پل موقت 
گیشــا که برای بازی های آسیایی ۱۹۷۴ تهران سفارش داده و در دهه  
شصت نصب شده بود، در سال های گذشته نتوانست از آزمایش های 
مقاومت ســنجی ســربلند خارج شــود و عمرش به پایان رسیده بود. 
برنامه شــهرداری بر ایجاد یک زیرگذر بنا نهاده شد اما حذف مکانی 
خاطره ســاز نیاز به جایگزینی مناسب داشت. »پل زندگی« قرار است 
این نقش را برعهده بگیرد که حناچی پیش از این درباره مشخصاتش 
نوشــته اســت: »پل زندگی که با تالش مهندسان هنرمند همکارم در 
شــهرداری تهران طراحی شده، در محل پل گیشا احداث خواهد شد. 
این پیاده راه زیبای فرهنگی-تفریحی قلمرو عمومی شــهر را افزایش 
می دهد و ان شاءالله تغییر بزرگی در این منطقه دانشگاهی رخ خواهد 
داد.« او در ایــن توییت هم بار دیگر از افزایش قلمرو عمومی گفت 
که نشــان دهد این برنامه را جدی دنبال می کند. عالوه براین شهردار 
تهران در ماه های گذشــته از لزوم تحول در میدان امام خمینی ســخن 
گفته اســت: »تالش داریم میدان امام خمینــی )ره( را نیز که مربوط 
بــه دوره قاجار و از ســرمایه های تاریخی شــهرمان اســت، به عرصه 
عمومی تبدیل کنیم. بخشــی از این پروژه ها جزو طرح تفصیلی است 
که علی رغم فشــارهای اقتصادی، با تمــام وجود تالش می کنیم تا آن 
را به بهره برداری برســانیم.« در کنــار این میدان تاریخی، پیش از این 
میدان مشــق هم در دســترس عموم قرار گرفت و به نظر قرار است 
پیاده راه هــای بیشــتری هم در بافــت تاریخی تهــران و دیگر مناطق 
کید  مرکزی شهر ایجاد شود. این سیاست البته همواره مورد تأیید و تأ
شــورای پنجم شهر تهران هم بوده اســت. علی اعطا، سخنگوی این 
شورا پیش از این و اوایل تیر امسال رسالت این شورا را تحقق عدالت 
گر بخواهیم رسالتی برای شورا قائل شویم ، باید به  فضایی دانســت: »ا
بحث تحقــق عدالت فضایی بپردازیم؛ چرا که مــا فضا را برای همه 
می خواهیم و باید بدانیم ســاخت مال ها ساخت فضاهای شبه عمومی 
است. )میدان هفت تیر( نشــان دهنده یک تغییر رویکرد و توجه به 

فضاهای عمومی است که پیش از این کمتر مورد توجه بود.«
شــهرداری تهران البته در سال گذشته تجربه نوروزگاه ها را هم داشت 
که به نظر می آید در راســتای همین سیاست توسعه فضاهای عمومی 
ایجاد شده  است؛ نوروزگاه باغ فردوس، میدان راه آهن و خیابان برادران 
مظفر ســه نقطه ای بودند که بهار امسال به قلمرو مردم تبدیل شدند. 
عالوه براین و براســاس برنامه سوم توســعه مدیریت شهری تهران تا 
پایان امســال قرار اســت در پنج پهنه شهر )شــمال، جنوب، غرب، 
شــرق و مرکز( پنج فضای شــهری به صورت پالزا ایجاد کند. به این 
موارد البته می توان فهرســت بلندباالیی را هم اضافه کرد که پتانسیل 
فضاهای عمومی را دارند؛ چندین پادگان در نقاط مهم شــهر و زندان 
اوین که از سال ها پیش بحث تبدیل آن به مکان عمومی مطرح است، 
میدان آزادی که با وجود مســاحتی کم نظیر چندان مورد استفاده قرار 
نمی گیرد و ده ها فضای دیگر که به نظر می آید بودجه ای فراتر از توان 

کنونی مدیریت شهری می خواهد.

peeyadeh.com:عکس
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بررسی اهمیت قلمرو عمومی تهران در میزگردی با حضور ایمان واقفی، سارا ثابت و نوید پورمحمدرضا 

دموکراسی در شهر
سال هاســت که تغییرات در پایتخت ایــران مردم را به زیر زمین 
می فرســتد، نرده های فلزی در قامت حصــار خیابان را از مردم 
 میگیــرد و فضاهای عمومی در حال خصوصی شــدن و نابودی 
اســت. در این بین البته نواهای دیگری هم در بین مدیران شهری 
شــنیده می شــود که در همراهی با فعاالن حوزه شهرســازی و 
جامعه شناسان از لزوم حفظ و ایجاد فضاهای عمومی و واگذاری 
این قلمرو به مردم می گویند. شهردار کنونی تهران هم در یکی 
از نخستین اقدامات خود کارگاهی با قدمت چندساله را در مرکز یکی از میدان های مهم تهران یعنی هفت تیر برچید و در ادامه از اهمیت فضاهای عمومی و حق شهروندان 
به فضاهای شهر سخت گفت. این قلمرو عمومی اما چیست و چه اهمیتی دارد که در این سال ها بارها بر آن تأکید شده و در برنامه های جامع و چندساله هم برای آن نقشه 
طراحی می شود؟ اگر یکی از مولفه های حق شهروندان را بر شهر همین قلمرو عمومی بدانیم، پایتخت ایران چه وضعیتی دارد و آیا می توان به آینده و تصاحب شهر به دست 
شهروندان و ساکنان امیدوار بود؟ »ایمان واقفی«، »سارا ثابت« و »نوید پورمحمدرضا« در این میزگرد درباره این پرسش ها به گپ و گفت می نشینند. ثابت، دانش آموخته 
طراحی شهری و پژوهشگر است و پایان نامه دوره ارشد او هم مرتبط به همین بحث بوده است؛ »جداسازی اجتماعی-فضایی در تهران و راهکارهای طراحی شهری برای 
کاهش آن با تمرکز به نظریه حق به شهر.« پورمحمدرضا در دانشگاه تهران دوره دکترای شهرسازی را می گذراند و در این رشته به عنوان پژوهشگر، مدرس و مترجم فعالیت 
می کند و در حوزه مطالعات سینمایی و نقد فیلم هم فعال است. واقفی هم در دانشگاه تهران جامعه شناختی خواند اما در ادامه به سمت مطالعات شهری رفت و در دانشگاه 

دورهام از رساله دکترای خود با عنوان »تولید فضای تهران پسا انقالبی« دفاع کرد.

پرونده

محمد باقرزاده
خبرنگار ............................................................................................... 
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 بحث را با پرسشــی کلی آغاز کنیم؛ مدت هاست که ��
از اهمیت فضای عمومی در شــهر گفته می شــود ولی کمتر 
درباره دالیل این اهمیت صحبت می شــود؛ چرا وجود قلمرو 

عمومی برای یک شهر مهم است؟
واقفــی: من ترجیــح می دهم بــا خالصــه ای از تاریــخ مفهومی 
عرصــه عمومی شــروع کنــم؛ مایلــم از اهمیت تاریــخ مفهومی 
عرصه عمومی آغاز کنم و نشــان دهم چه جایگاهی داشت و بعد 
احتماال با گفت و گو می توان با دوســتان اثرات و دگرگوني های آن 
را دل تاریخ نشــان داد. طبیعتا از یک منظر مشــخص بحث خود 
را شــروع می کنم؛ این به معنای آن اســت کــه منظرهای مختلفی 
بــه موضوع عرصه عمومی وجود دارد. مــن اما بحثم را محدود به 
پیوند عرصه عمومی و مسأله  سیاست و اینجا مشخصا دموکراسی 
می کنم. برای شــروع از هابرماس کمک می گیرم. تا جایی که من 
می دانــم، بحث پیرامون قلمرو عمومی به این موضوع گره خورده 
بود که چگونه می توان از خالل شهر شکلی از دموکراسی را ایجاد 
کرد؛ تبــار تاریخی ـ نظری ایــن ایده به یونان باســتان بازمی گردد. 
حــاال ایده دموکراســی یونانــی قرار بــود بعد از چندیــن قرن در 

ســده بیســتم باززایی و بازآرایی شــود. در مرکز پولیس یونان یک 
گورا که اهالی شــهر دور آن جمع  میــدان بزرگی قرار دارد به نام آ
می شــدند و درباره آینده شــهر بــه  صــورت دموکراتیک تصمیم 
می گرفتند. ایــده قلمرو عمومی دســت کم از منظر هابرماس که 
من وامدارش هســتم، از اینجا آغاز می شــود و کل جوهر بحث به 
صورت ساده می گوید وقتی از دموکراسِی مرسوم یعنی دموکراسی 
نمایندگــی بــه ایــن دلیل که دیگــر نماینــدگان بازنمــا و نماینده 
کنان شهر نیســتند دل می بریم، باید به ســوی شکل دیگری  ســا
از دموکراســی حرکت کنیم؛ یعنی ایده  دموکراســی حفظ می شود 
منتهــا در قالب و پیکربندی دیگر و این پیکربندی مجدد این بار 
عمیقــا با فرم خاصی از شــهر گــره خورده اســت. در این فهم از 
کردن  قلمــرو عمومی آن چیزی که مهم می شــود چگونگی مهیا
کنان شهر درباره نیازها و آینده  عرصه ای برای تصمیم گیری ســا
خود اســت. بنا بر نظریه هابرماس عرصه عمومی شــهر اینجا به 

ثابت: در شهرهای 
ما منشأ طبقاتی 
یا مشخصه های 
اجتماعی یا سایر 

تفاوت ها همچون 
ملیت و قومیت و 
جنسیت و... پشت 
در فضای عمومی 

جا نمی ماند

میان می آید و به عنوان تســهیل کننده بســتری فیزیکی ـ اجتماعی 
کنان شهر برای آینده  شهر فراهم می کند.  برای تصمیم گیری ســا
این تصمیم گیری قرار اســت از خالل گفت و گویی انجام گیرد که 
از هر شــکلی از قدرت مبراســت. از ایــن رو در عرصه  عمومی 
هابرماسی هیچ قدرتی غیر از گفت و گو و استدالل فضا را راهبری 
نمی کنــد. بنابراین عرصــه عمومی به لحاظ تاریــخ مفهومی و نه 
تاریخ شهرسازی، به بازآرایی مفهوم دموکراسی از خالل گفت و گو 
گــره خورده بود. پس ایده اصلی ســاخت پولیــس یونانی در قرن 

بیستم برای تعیین مرزها یا پیکربندی شهر بود.
گر بخواهم وارد بحث شوم، من فکر می کنم در شهرهای ما  ثابت: ا
منشــأ طبقاتی یا مشخصه های اجتماعی یا سایر تفاوت ها همچون 
ملیــت و قومیت و جنســیت و... پشــت در فضــای عمومی جا 
نمی ماند، برعکس افراد با آن وارد می شــوند و نزاع و کشمکشی 
دائمی در حضور و مالکیت آن فضا جریان دارد. این چیزی است 
کم است. با  که بر اســاس تجربه کشــور ما در فضای عمومی حا
چشــم اندازی مشــابه آنچه آقای واقفی گفت )هابرماسی و متکی 
بر دموکراســی( بحث خالقیت در فضای شــهری برای من بسیار 
مهم اســت؛ اینکه این فضا چه به صورت جمعی و چه به صورت 
نمایندگــی )نماینــدگان فضا( می تواند منجر به کنش فعال شــود؛ 
برای مثال همین چند روز پیش ویدیویی از سنتورنوازی در میدان 
شــهرداری رشت منتشر شــد که بیداد مشــکاتیان را می نواخت. 
آنجا اثری تولید نشــده بود ولی بخشــی از هنــر در احال انزوای 
ایران را به شــرایط اجتماعی سیاســی پیوند زده و آن را در فضای 
شــهری نمایش داده بــود. همین  طور این هنــر را دوباره به گوش 
مردم )گوشی که در حال فراموشی حافظه موسیقایی ایرانی است( 

یادآوری کرده بود. 
 مقاله ای درباره همین موضوع هم نوشتید؛ با این ایده ��

که هنر می تواند شهر را نجات دهد.
 ثابت: مطمئن نیســتم )با خنده( که بتواند نجات دهد ولی صدای 
خود را دارد و تالش خود را می کند. فکر می کنم هنر هم می تواند 
بخشــی از کنش های اثرگذار در فضا باشد و نقشی ایفا کند. فارغ  
از این فکر می کنم همین زیســتن در عرصه عمومی و حضور در 
آن هم خودش چیزی از جنس هنر زیســتن و مقاومت های ُخرد 
اســت؛ به گمانم هنر آنچیزی است که انسان را زنده نگه می دارد 
و به او یادآوری می کند حق دارد خواست حضور و خوب زیستن 

را در عرصه عمومی تجربه کند.
پورمحمدرضا: در ادامه  صحبت دوســتان این نکته را خالصه وار 
اضافه می کنم که قرن بیســتم شاهد سه شــکل از دموکراسی بوده 
است: دموکراســی نمایندگی، دموکراسی مشــارکتی و دموکراسی 
گفتمانــی. دموکراســی نمایندگــی دموکراســی پارلمانــی و کامال 
تکنوکــرات اســت کــه در آن مردم اختیــارات خــود را برمبنای 
سازوکاری دموکراتیک و مبتنی بر رأی به نمایندگان خود در مقام 
وکیل تفویض می کنند. اما بدبینی به این دموکراسی، دو شّق دیگر 
دموکراســی را به دنبــال آورد که تا حدی وامــدار آرای هابرماس 
هستند. نخست دموکراسی مشــارکتی و بعد دموکراسی گفتمانی. 
محرک طرح چنین َاشــکال تازه  ای از دموکراسی، البته، مطالبات 
واقعی مردم در خیابان بوده اســت: جنبش مــی ۶۸، اعتراضات 
به جنــگ ویتنــام، جنبش حقوق مدنــی، جنبش زنــان، جنبش 
سیاه پوســتان و رســوایی واترگیت همه و همــه ترجمان و نمودی 
کنش به این اتفاقات در دانشگاه و محافل  شــهری داشــتند. در وا

سارا ثابت
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فکــری هم موضوع عرصه  عمومــی در مرکز مباحث و مطالعات 
شــهری نیمه  دوم دهه  ۶۰ و نیمه  ابتدای دهه  ۷۰ می نشــیند. البته 
دموکراســی مشــارکتی و گفتمانــی تضادی جدی با هــم ندارند و 
خیلــی جاها الهام بخش هم هســتند و هر دو تهدیدی جدی برای 
اختیــارات ویژه  مقامات برگزیده، نخبــگان فرهنگی و اقتصادی 
و تکنوکرات هــا هســتند. البته دموکراســی گفتمانــی در قیاس با 
دموکراسی مشارکتی اهمیت بیشتری به زبان و روایت  شهروندان 
و تصدیــق و به رسمیت شــناختن حقوق و هویــت آنها می دهد. 
امــا نبایــد فراموش کنیم کــه رشــد و بالندگی چنین َاشــکالی از 
دموکراسی در گروی وجود مجموعه  متنوعی از فضاهای عمومی 
است. فضای رســمی پارلمان )ایده آل برای دموکراسی نمایندگی( 
به تنهایی کافی نیســت؛ ما نیاز به فضاهایی با سرشتی عمومی تر و 
غیررســمی تر داریم؛ جایی که در آن عموم مردم هستی پیدا کنند، 
بتوانند ُشــور و مشــورت کنند و دســت به کنش بزنند. پرسشــی 
کلیدی اســت که آیا ما در شــهری مانند تهران یا ســایر شهرهای 
کشور می توانیم چنین فضاهایی را متصور شویم؟ یا وقتی مجموعه  
شــهرداری از بازپس گیــری فضاهای عمومی حــرف می زند، به 
پیوند جدی این فضاها با چنین َاشکالی از دموکراسی و هزینه ها و 
چانه زنی های مرتبط با آن هم فکر می کند یا صرفا برایش افزایش 

و بهبود سطح و سرانه  فضاهای باز شهری کفایت می کند؟ 
بحــث را بــا همیــن توضیح و پرســش شــما، نوید ��

پورمحمدرضا، ادامه دهیم. تجربه زیسته ما و همچنین آنچه از 
روند مدیریت شــهری در این چند دهه سراغ داریم، نشانی از 
حرکت به سمت َاشکالی از دموکراسی از مترقی در شهر دیده 
می شــود؟ با روند کنونی  و تأکیدی کــه بر قلمرو عمومی 
می شــود، می توان به شــکل گرفتن روندی مترقــی در تهران 

امیدوار بود؟ 
 پورمحمدرضــا: با وضعیت فعلــی می توان گفت نه و متأســفانه 
کید و حاالحاالها ادامه دار اســت. اجازه  از نگاه مــن یک نه پرتأ
بدهید برای توضیح بیشتر از تعبیِر متیو کرمونا، پژوهشگر شهر و 
استاد دانشگاه ناتینگهام،کمک بگیرم. کرمونا در مقاله ای کلیدی  
کم بر فضاهای عمومی  که در سال ۲۰۱۰ نوشت، از دو معضل حا
over-man� و under- management  صحبــت می کنــد:

agement. در حالــت اول مــا بــا فضاهای عمومــی ای طرف 
هســتیم که فقدان مدیریت و ضعف برنامه ریزی دارد و در نتیجه 
فضاهای عمومی به قلمروهایی به  حال  خود رهاشــده، گمشده یا 
به تصرف ِ اتومبیل درآمده بدل می شــوند. ســوءمدیریت به حدی 
اســت که حتی مالحظات ابتدایی نظیر امکان دسترسی همگانی، 
تأمین نور، کف ســازی، نظافت و مواردی از این دست هم در آنها 
محقق نمی شود. تهران انباشته از چنین فضاهایی  است؛ فضاهای 
ســابقا عمومِی از دست رفته. یاد داستاِن »انفجار بزرگ« هوشنگ 
کتر ناتوان از حرکت این داستان می افتم. در این  گلشــیری و کارا
داســتان، او ادعا می کند که تلفنی مطلع شــده که دختر و پســری 
قرار اســت ســر ســاعت پنج عصر در میدان ونــک برقصند. او 
عصابه دســت و ناتــوان از حرکت، محبوس در پشــت پنجره های 
کباتان، تمنای این را دارد که ســر ساعت پنج  بلوکی در شــهرک ا
آنجا باشــد و به آنها بپیوندد. داســتان سال ۷۲ نوشته شده، بعد از 
بیش از یک دهه خانه نشــینی؛ بیش از یک دهه عقب نشــینی از 
فضاهای شــهری و پناه بردن به پســتوها و خانه ها. مرد، ناتوان از 
حرکــت، تمنای حرکت و جنب وجــوش و خواندن و رقصیدن در 

شهری را دارد که بعد از دو سه سال ابتدایی بعد از انقالب، همه را 
به خانه فرستاده بود. ممکن است ما امروز، از اینجا که ایستاده ایم، 
در چشــم اندازی تاریخی بگوییم آرزوی مرِد عصابه دست محقق 
شــده و شهر دوباره به روی شــهروندانش آغوش باز کرده است. 
ای کاش واقعــا این طــور بود، اما من شــخصا تردیدهایی جدی در 
ایــن خصوص دارم. قبول دارم که از حوالی ســال های هشــتاد به 
بعد دوباره زندگی تا حدی از درون خانه ها به شــهر ســرازیر شده، 
امــا این را هم همیشــه با خــودم تکرار می کنم کــه در این فاصله 
میدان ونک و فضاهای این چنینی هم از دســت رفته اند. یادآوری 
اینها یک نوســتالژی یا حســرت نیســت که واقعیِت مسلم و تلخ 
این شهر اســت: اینکه دیگر عمال فضای عمومی چندانی در آن 
باقی نمانده اســت. حاال باید به این ســوال پاسخ دهیم پس آدم ها 
کجا می روند؟ اینجاســت کــه پای متغیر دومی کــه کرمونا از آن 
صحبت می کند، وســط کشــیده می شــود. مدیریــت بیش  از حد 
فضاهای عمومی و نظارت سفت وســخت بر آنها؛ آن قدر شدید و 
بیش از حد که عمومیت فضا را زیر سوال می برد. در این حالت، 
ما بــا فضاهایی طرف هســتیم که تــا مغز اســتخوان برنامه ریزی 

شــده اند و امــکان مداخلــه  چندانی در آنهــا وجود نــدارد. اینها 
فضاهایی از پیش تعریف شــده و از پیش نگاشته شــده هستند که 
مطابق با اســتاندارد و ادب و آیینی مشخص از شهروندان دعوت 
بــه حضور می کنند. بــرای کرمونا، چنین فضاهایــی مصداق بارز 
»فضاهــای عمومی خصوصی شــده« اند که مدیریــت و اداره آنها 
کز  دیگر عمومی نیســت. مصادیق افراطی چنیــن فضاهایی مرا
خرید و مال ها و قلمروهای شهری تملک شده به وسیله شرکت ها 
و مالــکان خصوصی و مصادیق متعادل تــر آن کافه ها و گالری ها 
و... هســتند. در ایــن فضاها نظــارت، پیش بینی پذیری و هدایت 
حرکت هــا و فعالیت ها متغیرهایی حیاتی هســتند. مــا امروز در 
تهران، در مقیاســی گســترده، با هر دو پدیده روبه رو هســتیم: از 
یک سو انبوه فضاهای رهاشده ای را دور و اطراف مان می بینیم که 
هیچ گونه عزم و تصوری برای آینده شــان وجــود ندارد و از طرف 
دیگر با مجتمع ها و فضاهای بســته ای طرف هستیم که خود را از 

نوید پورمحمدرضا

پورمحمدرضا: با 
فضاهای عمومی ای 

طرف هستیم که 
به قلمروهایی  

گمشده یا به 
تصرف ِ اتومبیل 

درآمده بدل شده اند
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واقفی: در اواخر 
سلطنت لویی 

فیلیپ ایجاد شده 
بود، یعنی برای حل 
بحران مالی و بحران 

سیاسی، ابتکاری 
به خرج می دهد که 
تا همین امروز به 
اَشکال مختلف در 
مکان های متفاوت 
در حال اجراشدن 
است؛ این ابتکار 
همان به کارگیری 

شهرسازی به عنوان 
ابزاری برای حل 

بحران مالی و کنترل 
سیاسی است

شــهر جدا کرده اند و ســناریوی داخلی خود را می جویند. در این 
دوگانه، بی آنکه برخالف خیلی از شــهرهای آمریکایی و اروپایی 
امکان سوم و مســیر آلترناتیوی در کار باشد، طبعا انتخاب عموم 

شهروندان فضاهای دسته  دوم خواهد بود.
ثابــت: تجربه مــن هم در تهــران بلعیدن عرصه عمومی اســت. 
وقتی مال می ســازند از ســرانه های محله مثل سرانه های فرهنگی 
و فضای ســبز و... اســتفاده می کنند؛ به این معنــا که همه موارد 
را در مال تعریف می کنند و آن را بخشــی از ســرانه محله در نظر 
می گیرند. در چنین شــرایطی عرصــه  عمومی هر محله و ناحیه و 
منطقــه در فضایی تجــاری و نیمه عمومی خواهد بود و این همان 
چیزی اســت که لوفور می گوید؛ رقیق کردن کلیت فضای شهری 
و حرکت به ســمت نابودی قلمرو عمومــی. از این نظر تهران ما 
شــرایط بدتری از اروپا و شهرهای توســعه یافته دارد. در سال ۷۲، 
بعد از جنگ و وقتی هنوز جریان اصالحات ۷۶ در ایران شــروع 
نشــده بود و عرصه عمومی وضع مناســبی نداشت، گلشیری در 
همان داســتان )انفجار بزرگ( آرزو و خواست خود را از دید یکی 
از ضعیف ترین اقشــار شهر، از دید یک ســالمند که نمی تواند به 
کباتان گیر افتاده  تنهایی خارج شــود و احتماال در ساختمانی در ا
اســت، مطرح می کنــد. می خواهم بگویم که حتــی اینجا هم هنر 
یک خواســت را مطرح می کند و فضای عمومی نمی میرد. رویای 
فضــای عمومی وجود دارد و به حیات خود ادامه می دهد. ممکن 
اســت که طرح میدان ونک ده ها بار عوض شود اما آنچه می ماند 
داســتان گلشیری است و درنهایت به شــکلی تحقق پیدا می کند. 
اینکه مدیریت شــهری و اقتصاد کالن عرصــه عمومی را به چه 
سمتی می برد، یک بحث و نکته است و اینکه مردم و کنشگران 
شهری چه کاری می توانند کنند، بحثی دیگر است. ما شهروندان 
منفعــل نیســتیم و در بدتریــن وضعیت هم می توانیم خواســت و 
رویا داشــته باشــیم. کنش جمعی می تواند حتی یک مال را هم به 
فضای عمومی تبدیل کند و انســان ها با کنش های خود می توانند 

نامکان ترین نامکان را به مکانی انسان شناختی تبدیل کنند. 
 ادامه بحث را با آقای واقفی پیش ببریم. شما در بخش ��

اول از تاریخ مفهومی قلمرو عمومی از منظری مشخص سخن 
گفتید و تعریفی از قلمرو عمومی ارایه کردید؛ این تعریف چه 
مشخصاتی و چه نسبتی با بحث امروزی قلمرو عمومی دارد؟
واقفــی: بلــه و تعریفی بود کــه فضای عمومی را بــه عنوان یک 
یوتوپیــا معرفی می کرد؛ یعنی چیزی که قرار اســت به آن برســیم 
و نه آنکه عمال محقق شــده باشد. یوتوپیایی که هابرماس مطرح 
می کنــد دو عنصر اصلی دارد؛ یکی وجود دیگری و دیگری هایی 
کــه از خــالل یک عرصه عمومــی در کنار هم قــرار می گیرند و 
که افراد با  ایــن مواجهه امکان ایجاد دموکراســی را می دهــد؛ چرا
قرارگیــری در کنــار دیگری ها با خواســت ها، تاریخ ها، طبقات و 
بیولوژی های متفاوت روبه  رو می شوند و می توانند به فهم دیگری 
برســند که ایــن جوهری حیاتی برای دموکراســی اســت. عنصر 
دوم هم بیرون گذاشــتن قدرت از این عرصــه عمومی بود؛ یعنی 
قدرت هــای طبقاتی، نژادی، قومیتی و جنســیتی بیرون گذاشــته 
شــوند تا انســان ها به صورت برابر با هم مواجه شــده و گفت و گو 
کننــد. از بــد حادثــه تاریخ عینی- مــادی فضــای عمومی کامال 
برخالف تاریخ مفهومی ای که مطرح کردیم، حرکت کرد و فضای 
عمومــی از همان آغــاز پیدایش تا دگرگونی هــای آتی اش خالف 
این را نشــان می دهد؛ به عبارتی هــم دیگری ها یک به یک حذف 
شدند و هم قدرت با تمام قوا خود را برای کنترل و ساخت فضای 
عمومی وارد کرده است. برای بازشدن بحث به تاریخ پاریس قرن 
نوزدهــم برمی گــردم. در اینجا وامدار هاروی و لوفور هســتم. در 
ســال ۱۹۴۸ امپراتوری فرانســه آرام آرام متزلزل می شود، بحران 
مالی باال گرفتــه و جمهوری خواهان و انقالبیون وارد خیابان های 
پاریس می شــوند که شکل دیگری از شــهر و سیاست را بسازند. 
اتفاقــی که رخ می دهــد و به باور مــن آغاز تاریــخ عینی- مادی 
فضای عمومی اســت، این اســت که در عرض دو ســه سال این 
خواســت انقالبی برای دگرگونی امپراتوری فرانســه منتهی به بر 
تخت سلطنت نشســتن لویی ناپلئون می شود. چند سال بعد تمام 
انقالبیونــی کــه از ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۱ خیابان های شــهر را از آن خود 
ک می شــوند. لویی  کــرده بودند، ســرکوب و از عرصه عمومی پا
ناپلئون برای ســرکوب سیاســی انقالبیون و حل بحــران مالی که 
در اواخر ســلطنت لویی فیلیپ ایجاد شــده بــود، یعنی برای حل 
بحــران مالــی و بحران سیاســی، ابتکاری به خــرج می دهد که تا 
همین امروز به َاشــکال مختلف در مکان هــای متفاوت در حال 
اجراشــدن است؛ این ابتکار همان به کارگیری شهرسازی به عنوان 
ابزاری بــرای حل بحران مالی و کنترل سیاســی اســت. هاروی 
دربــاره این تغییرات می گویــد که این خیابان ها و بازســازی های 
شــهری در آن دوره ایجادشــده تا دوبــاره و در روز مبادا راه برای 
ســرکوب انقالبیونی کــه به خیابان آمده اند، باز باشــد و این جمله 
لوفور اســت که این شهرســازی راه را نه برای بلوارها و پرسه زنان 
که برای تانک ها باز کرد که بعدها در ســال ۱۸۷۱ هجوم تانک ها 
برای ســرکوب کمون پاریس حقانیت ســخنان لوفــور را به اثبات 
رســاند. این روش شهرســازی در دیگر نقاط دنیا نیز برای کنترل 
جریان هــای مخالف همچنان به  کار گرفته می شــود؛ برای نمونه 
فیلم »معماری خشونت« به  زیبایی نشان می دهد که نیروی نظامی 
اســرائیل چگونه از سازوکارهای شهرســازانه برای سرکوب مردم 
غزه اســتفاده می کند. دوم اینکه تمــام این تغییرات عظیم پاریس 
قــرار بــود بحران مالی ســلطنت را حل کند کــه از قضا موفق هم 
بــود. در جمع بندی باید بگویم که برخالف تاریخ مفهومی فضای 

ایمان واقفی
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 یک نمونه مقاومت 
مدنی شورایاری 
محله اکباتان در 
سال های گذشته 

است که در مقابل 
پروژه ای که عرصه 

عمومی را می بلعید، 
مقاومت کردند و 
همچنان هم این 
پروسه ادامه دارد

عمومی که قرار بود قدرت در آن جایی نداشــته باشد و دیگری ها 
در شرایطی برابر گفت و گو کنند، تاریخ عینی شهرسازی و فضای 
عمومــی از قضا با کنترل اجتماعی و به جریان انداختن ســرمایه 

معطل مانده گره خورده است. 
 ایــن روند و ایــن نوع نگاه تا انــدازه ای ناامیدکننده ��

اســت و راه را بر هر روزنه امیدی برای ایجاد فضای عمومی 
در شــرایط کنونی می بندد؛ در مخالفــت با این نوع نگاه چه 

می توان گفت؟
پورمحمدرضا: من با خوانش و روند تاریخی که ایمان واقفی ترسیم 
کرد، همراهــم. بی تردید تاریخ تحول مادی فضای عمومی با تاریخ 
تکوین مفهومی آن همخوان و متناسب نیست، اما نکته ای کلیدی 
را هــم در این میــان نباید از یاد ببریم. خیلــی از محققان در بحث 
از مفهــوم فضای عمومی به لحظه ای آرمانی اشــاره می کنند که در 
آن ســیر مفهومــی و مادی فضای عمومی بر هــم منطبق بوده اند: 
گورای یونانی در شــهر آتن. وقتی با وضعیت شــهرهای امروزی  آ
مقایســه می کنیم، البته که این لحظــه آرمانی جلوه می کند اما نباید 
از یاد ببریم که دموکراســی آتنی حتی در شکوفاترین و طالیی ترین 
روزهای خود هم عاری از تبعیض و سلسله مراتب نبوده است. لوئیز 
مامفورد، محقق و نظریه پرداز شــهر، بــه ما یادآوری می کند که این 
مفهوم آرمانی در آتن تنها پنج هزار و ۴۰ شهروند را شامل می شده و 
گروه های زیادی از مردم اعم از بیگانگان و تجار و زنان در آن جایی 
نداشــته اند. البته که این محدودیت هــا و انحصارگری ها باید درون 
ویژگی ها و مختصات فرهنگی ،  اجتماعی ،  سیاســی  و  جنسیتِی آن 
عصر مد نظر قرار گیرند، اما به هر رو نباید به نفع ســاختن روایتی 
آرمانــی و بی نقــص از فضای عمومی، به کل، نادیده گرفته شــوند. 
گر به  تبعیــض آتنی، صدالبته، در شــهرهای امروز مــا، خصوصا ا
تجربه  معاصر خودمان رجوع کنیم، بارها و بارها وضعیت وخیم تری 
پیدا کرده اســت. ما امروز با جنســی از فضاهای عمومی در تهران 
طرف هســتیم که می توانیم آنها را » parochial space« بنامیم: 
فضاهای تنگ نظر و بســته کــه تنها به گروهی خــاص و معین از 
کنان سرویس می دهند و بر تفکیک مرز و قلمرو اصرار دارند.  سا
ثابــت: وقتــی که ما داریــم از پاریس مثال می آوریــم فقط همین 
نیســت؛ باالخره هــاروی یک جغرافیدان اســت و ایــن عرصه، 
عرصــه تحلیل کالن اســت. هــاروی وقتی درباره بدیل ها ســخن 
می گوید به شهرسازی رادیکال و شهرسازی روزمره اشاره می کند 
و در پروژه های مطالعاتی-دانشــگاهی ای حاضر می شود که دقیقا 
به طراحی شــهر و فضا می رسد. شهرسازی روزمره چیزی بیشتر 
از این نیســت که در کنار یک درخت یک نیمکت گذاشته شود؛ 
یعنــی مداخله در این حد خرد و تحلیل کالن اســت. وقتی درباره 
پاریس ســخن می گویم بایــد ببینیم آن فضاها بعــد چه چیزهایی 
را تجربــه کردنــد و آیــا دقیقــا به همان منظور اســتفاده شــدند. 
داســتان خانواده چشــم  ها که مارشــال برمن به آن اشــاره کرد در 
همــان بلوارهــای پاریس اتفاق مي افتد، خاطــره کمون پاریس در 
گر چه در جای آن یک کلیسا  تپه ای مشــرف به شهر هســت که ا
ســاخته شــده اما هویت رخدادی آن فضا هســت و نقش خود را 
گر به این شــکل به چنین فضاهایــی نگاه کنیم،  بــازی می کند. ا
آن بحــث جبرگرایانه کمتر می شــود. می خواهم بگویم که نباید از 
گر چه  تحلیل هاروی به عنوان حمله ای به شهرســازی نام ببریم. ا
حمله به شهرســازی در قدرت اســت که در واقع می شــود به هر 
چیز همبســته با قدرت نگاه انتقادی داشــته باشیم. فیلم معماری 

خشونت هم بیانیه ای علیه معماری و شهرسازی نبود، بلکه بیانی 
واضح از مفهوم سیاسی فضا در بستر مکانی خاص بود. این شکل 
اســتفاده از تحلیــل برای مرز بندی ما را گمــراه می کند . لوفور در 
»یادداشــت هایی درباره شهر« پس از انتقاد از برنامه ریزی شهری 
سال ۱۹۶۰، چشــم اندازی برای برنامه ریزی ارایه داد که متکی بر 

کنش جمعی و خلق اثر هنری جمعی است.
 در تاریخ شهرســازی همین تهران، هر ساخت وسازی ��

که  شــکل می گیرد با نیت حل یک بحران مالی اســت؛ راه 
کنشگری یک شهروند در این شرایط چیست؟ 

گری به  ثابت: یکی از اولین راه های کنشگری در این شرایط افشا
عنوان یک متخصص درباره آن چیزی است که در حال رخ دادن 
اســت. همین طور نمونه هایی از مقاومت مدنــی وجود دارد؛ یک 
کباتان در سال های گذشته  نمونه مقاومت مدنی شــورایاری محله ا
اســت کــه در مقابل پــروژه ای که عرصــه عمومــی را می بلعید، 
مقاومت کردند و همچنان هم این پروســه ادامه دارد. اینکه چنین 
بحث هایــی به حوزه عمومی کشــیده شــود، یک راهکار اســت. 
متأســفانه نهادهای مدنی ما در ســال های اخیر تضعیف شــده اند 
و جــای خالی آنها در چنین مواقعی به چشــم می آید. یک برنامه 
عمــل در چنین وضعیتی تقویت همین نهادهای عمومی اســت. 
نوع بوروکراسی و نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری در کشور ما 
به گونه ای اســت که کنش های شهری در بسیاری مواقع با انسداد 
مواجه می شــوند و امکان ایجاد تغییر محسوس کمتر وجود دارد. 
در بسیاری مواقع نتیجه اقدامات بیشتر از این نیست که رنگی به 
دیوارها زده شود و همین موضوع با پرزنت های مختلف ارایه شود. 
حتی در بحث کارهای تخصصی شهرســازی، آنجا که شرکت های 
مشــاور و کارفرمای دولتی یا شهرداری حضور دارد، حلقه سومی 
بــه نــام نهادهای مدنی مفقود شــده اســت؛ چیزی کــه در جهان 

توسعه یافته وجود دارد.
واقفی: من می خواهم با آنچــه خانم ثابت می گوید مخالفت کنم. 
از نظر من می توان امیدوار بود اما این امیدواری باید تعریف شود. 
پیــش از آن یک مقدمه ناامیدکننده دیگــر بگویم و بعد به بحث 
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امید برســم. تا االن به لحاظ ساختاری آنچه را که شهرسازی انجام 
می دهد، شــرح دادم. دو کارکــرد اصلی این شهرســازی را اقتدار 
سیاســی و به جریان انداختن سرمایه انباشت شــده برشمردیم؛ اما 
شهرســازی نه تنها شــهر را تغییر داده اســت، در ســوژه انسانی 
کــه در شــهر زندگی می کنــد هم دســتکاری کرده اســت؛ یعنی 
وقتی شــهر تغییر می کند انسان شــهری هم دچار تغییر می شود. 
 »شــارون زوکین« شهرشناس فرهنگی  اصطالح خوبی دارد به نام 
»Imagineering« کــه من نامش را مهندســی تخیل می گذارم؛ 
ترکیبی از کلمات مهندس و تخیل اســت. بــه مثال اول برگردیم؛ 
سوژه ای داشتیم که در سال ۱۸۴۸ اراده و خواست تغییر مناسبات 
شــهری و مناســبات سیاسی و زندگی را داشــته است. این اراده و 
خواســت برآمده از یک تخیل اســت که در اواســط قرن نوزدهم 
در نقاشــی های »اونــوره دومیــه« می بینیم. تخیل  آنها از شــهر به 
مثابه یک »پیکره سیاســی جمعی« بــود؛ یعنی پیکره ای که آدم ها 
بــه صورت جمعی بــرای ســاخت و اصالحش تــالش می کنند. 
دومیــه در یک نقاشــی این موضوع را خیلی خــوب تصویر کرده 
اســت؛ شــهر را به مثابه مــادری تصویر می کند که با ســینه های 
خود به دو فرزندش شــیر می دهد و فرزندی هم همان جا مشغول 
کنان هستند و این مادر  کتاب خواندن است. این فرزندان همان سا
هم همان مام وطن و شهر پاریس است. کار شهرسازی نابودکردن 
کامل این تخیل و ایجاد تصویر دیگری از شهر در قالب مهندسی 
اســت. وقتی شــهر را به عرصه ای برای بلوارهای پهن و مال های 
پرزرق و برق تبدیل می کنیم، انســان را از آن تخیل که می تواند در 
کنان مداخله کند و حق خود را بســازد  شــهر و در کنار دیگر ســا
به آدمی که باید بیرون بیاید و در بلوارهای نوســاز قدم بزند، تغییر 
می دهیم. این شهرســازی آدم را نه یــک »مداخله گر فعال« برای 
ساخت شهر بلکه »مصرف کننده ای منفعل« تصور/تخیل می کند. 
تخیل از مداخله در ســاخت شــهر به مصرف شــهر تغییر می کند 
و این انســان مصرفی حاال تبدیل به  انســانی منفعل می شــود که 
فردگرایانه قرار اســت چیــزی را مصرف کند. حــاال ما به چنین 
جمعیتی در تهــران برخورد می کنیم که می روند پالزای ولی عصر 
را مصرف کنند. این آدم ها دیگر آرزوی مداخله در شهر را ندارند 
و آرزوی شان مصرف ما ل ها، پالزها، بلوارها، خودروها و... است. 
 پورمحمدرضا: راســتش الزم می بینم در اینجا کمی روی نکته ای 
که ایمــان واقفی طرح کرد، مکث کنم. بایــد کمی روی تعاریف 
و مفاهیم دقیق تر شــویم. آیــا هر اقدامی که دولت یا شــهرداری 
در سطح شــهر انجام می دهند را می توانیم شهرسازی بنامیم و بعد 
نتیجه بگیریم کال شهرســازی با اقتدار سیاسی و انباشت سرمایه 
در پیوند اســت؟ به گمانم ایمان عزیــز در بحثش بیش وکم همین 
کار را انجــام می دهــد. در حالی کــه حین صحبت از شهرســازی 
کتیس جدا کنیــم؛ ضمن اینکه  باید حســاب دیســیپلین را از پرا
کتیس صرفا  کتیــس؟ آیا منظورمــان از پرا باید بپرســیم کدام پرا
اقداماتی ا ست که بازوهای دولتی و اهرم های رسمی در شهر پیاده 
می کنند؟ شهرسازی به عنوان یک دیسیپلین در آنجا با حرف شما 
قرابت پیدا می کند که یک صفت قبل از آن قرار گیرد: شهرسازی 
تکنوکراتیک. شهرسازی تکنوکراتیک دقیقا همان شهرسازی ای 
اســت که شــما از آن حرف می زنید و در بهترین حالت، به تعبیر 
روالن بارت، یک متِن )خوانندگانی( )readerly text( تروتمیز 
را برای شــهروندان می آفریند و از آنها می خواهد با تماشا و دیدن 
آن لــذت ببرند و در فعالیت های ازپیش تعریف شــده اش ســهیم 

شوند. اما حقیقت این است که دیسیپلین شهرسازی از اواخر دهه  
۱۹۶۰ به بعد به واسطه  بده بستانی پویا و خالقانه با دیسیپلینی که از 
قضا خود ایمان واقفی در آن تحصیل کرده؛ یعنی علوم اجتماعی، 
َاشــکال مترقی تر، دموکراتیک تر و از پایین به باالتری را در خود 
پرورش داده اســت؛ َاشــکالی که درســت نقطه  مقابل شهرسازی 
تکنوکراتیک قرار می گیرند، مثل شهرســازی ارتباطی، شهرسازی 
روایتی، شهرســازی رادیکال، شهرسازی روزمره و.... من با حرف 
شــما آنجایی می توانم همسو باشم که مشــخصا از غلبه  غم انگیِز 
کنوِن ما صحبت  شهرســازی تکنوکراتیک در وضعیت اینجــا و ا

کنیم، نه شهرسازی به شکل عام و در هر جایی. 
ثابت: همه این اتفاقات شهرســازی کــه نوید پورمحمدرضا گفت 
در عرصه هــای خیلــی خردتــر از شهرســازی تکنوکراتیــک رخ 
دادند. البته که هژمونی با آن شهرســازی تکنوکراتیک در عرصه 
قدرت اســت که می تواند کیلومترها بکوبد و بســازد. اما آنجا که 
از دیدگاه های من گفتیــد فکر می کنم من طرفدار مصرف فضای 
شــهری نیســتم و درباره آن حــرف نزدم. آنچه اینجا مطرح شــد 

چیزی از جنس کنش و مقاومت بود.
واقفی: من وقتی از شهرســازی می گویم دیســیپلین شهرسازی را 
نمی گویم و شهرســازی واقعا موجــود و اتفاق افتاده را می گویم که 
از قضا مختص ایران نیســت و در تمام دنیا هم همین قدر ســوژه 

منفعل می سازد. 
 آقای پورمحمدرضا این بدیلی که شــما از آن ســخن ��

می گوید در کجاست؟ آیا شهرسازی با چنین مشخصاتی االن 
در جایی وجود دارد؟ 

وقتی شهر را به 
عرصه ای برای 

بلوارهای پهن و 
مال های پرزرق 

و برق تبدیل 
می کنیم، انسان 
را از آن تخیل که 
می تواند در شهر 
و در کنار دیگر 
ساکنان مداخله 
کند و حق خود را 
بسازد به آدمی که 
باید بیرون بیاید و 
در بلوارهای نوساز 

قدم بزند، تغییر 
می دهیم
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پورمحمدرضــا: در خیلی از شــهرهای جهان از اروپــا و آمریکا 
گرفته تا همین اســتانبول که نزدیک ماســت. یک ســوال ساده: 
فکــر می کنید چرا وقتــی ما ایرانی هــا پایمــان را از مرزهای این 
شــهر و کشــور بیرون می گذاریــم با منظری مواجه می شــویم که 
بی بروبرگرد آن را زیباتر و خواســتنی تر و مطلوب تر از شــهرهای 
خودمــان می یابیم. فکر می کنید این امر صرفا نتیجه  شهرســازی 
تکنوکراتیک اســت؟ نتیجه  وجود یک مدیریت شــهری بهتر و 
تکنوکراتیک تر در برابر یک مدیریت شــهری ضعیف تر است؟ 
قطعا نه. به نحوه  اداره و برنامه ریزی شــهرهایی مثل آمســتردام و 
برلین نگاه کنید. من گمان نمی کنم سوژه در این شهرها همان قدر 
منفعل باشــد که در شهرمای ما منفعل است. آزادی عمل و دامنه  
اختیاراتی که شهرســازی در این شــهرها در اختیار شــهروندان و 
کنان خــود می گذارد، قابل  قیــاس با تجربه  ما نیســت و اینها  ســا
همه نتیجه  کاربســِت مدل های جمعی تر و مشارکتی تر شهرسازی 
اســت. یک بار به سرنوشــت چهارراه ولی عصر در این شهر نگاه 
کنید؛ می توانید معنای راســتین شهرسازی تکنوکراتیک را در بند 

بند آن دریابید.
واقفــی: من با این توضیح مخالفم. حرفی که شــما می گویید این 
اســت که شهرسازی تکنوکراتیک این چنین است ولی شهرسازی 
واقعی می تواند مشکل را حل کند و همچنان راه حل را درون یک 
دیسیپلین مشخص با نام شهرسازی می دانید. من این طور نمی بینم 
که شهرســازی تکنوکراتیک مسبب چنین مشکلی است و به این 
معنا سخن قبلم را تغییر می دهم. مسأله به هیچ وجه فنی نیست که 
گر آموزه های آن رشــته درست اجرا شود، وضع ما این طور  گویی ا

نخواهد بود. این تقلیل مســأله به یک مســأله فنی اســت و از دل 
مسأله فنی یک راه حل فنی بیرون می آید که من موافق آن نیستم. 
ثابت: شهرســازی تکنوکراتیک در ایــران کامال غلبه دارد و همه 
چیــز را می بلعد. بله در همه جای جهان ممکن اســت کم وبیش 
از یک الگو تبعیت شــود اما تفاوت های این همه جای جهان مهم 
گر  است؛ در نقشــی که یک کنشــگر اختیار می کند مهم است ا
چه برجســته نیست. من فکر می کنم در مقابل یک متخصص ما 
می توانیم کنشــگر حرفه ای تعریف کنیم؛ کســی که از دیسیپلین 
هم بیــرون می زند، بــا دیســیپلین های دیگر هم وارد می شــود و 
موضوعات را از منظر سیاسی می بیند اما در عرصه خرد در همان 
جایی که سیاســت به او قدرت می دهد، دنبال تأثیرگذاری اســت. 
ایــن الزاما در دیســیپلین نمی گنجد و منتظــر انقالب طالیی هم 
نمی نشیند چون می خواهد روزمره مسائل را پیش ببرد و در لحظه 

طالیی هم نقش خود را ایفا می کند.
 می توانیم همین کنشگری را با بحث زنان و نقش آنها ��

در شــهر ادامه دهیم؛ اینکه چنین تجربه زیســته ای چه نکاتی 
دارد.

ثابــت: پیش از هــر چیز، زنــان در مبــارزه برای حفظ مســکن 
در  داشــته اند.  تعریف شــده ای  و  مشــخص  نقــش  غیررســمی 
سکونتگاه های غیررســمی، برای جلوگیری از تخریب مسکن و 
به رسمیت رسیدن ســکونتگاه و کسب امتیازات ویژه ای همچون 
آب، برق، راه و زیرساخت ها زنان حضور جمعی موثری داشته اند. 
آصــف بیات به ایــن موضوع اشــاره مفصلی کــرده و آن را جزو 

سیاست های خیابانی برشمرده است. 
عالوه بر این، حضور زنان در عرصه عمومی و شکل این حضور، 
یکی از مناقشــه برانگیزترین موارد این سال ها در عرصه عمومی 
بــوده اســت و می بینید که زنان این پیشــروی را تــا همین امروز 
داشــته اند. در این نزاع خشــن که حضور زنان در عرصه عمومی 
را در وهلــه اول کمتــر تحمــل می کند و آنها را تحت برچســب 
»خانواده« حذف می کند، زنان در گذر سال ها بیشتر پیش آمده اند.

کباتــان از آنها  همیــن  مقاومت هــای ُخرد که در محالتــی مثل ا
صحبت شــد، در بسیاری موارد با شــورایاران زن پیش رفته است. 
همین طور در پاســخ به ایمان واقفی، من فکر می کنم در  وضعیت 
غلبــه شهرســازی تکنوکراتیــک در ایــران، همیــن وضعیتی که 
شهرســازی را در یک چارچوب صلب تعریــف می کند، می توان 
از این موضوع بیرون زد و با جامعه شناسان و افرادی از رشته های 
مختلف و با توجه به گروه های هدفی همچون زنان، ســالمندان و 
افراد دارای محدودیت کار کرد؛ ســخت اســت ولی شدنی است. 
هر چند این ساختارها بر کنش شهروندی تأثیر می گذارد و تالش 
می کند این کنشــگری را در اختیار بگیــرد و محدود کند اما من 

فکر می کنم همچنان جای کار وجود دارد.
 و قاعدتا شــما از فعالیت و رأی دادن به اعضای شورا ��

و... حمایت می کنید؟
ثابت: حتما؛ آنجا که روی کنش های ُخرد و مقاومت ها تأثیرگذار 
باشــد. به عنوان مثال در سومین دور انتخاب شهردار برنامه ریزی 
برای حذف یک ســکونتگاه غیررســمی در کارنامه یکی از افراد 
وجود داشــت. من در حد توان سعی کردم این موضوع را بیان کنم 

و گزینه مقابل و بهتری را معرفی کنم.
البته این یک صدای معمولی اســت که از حدی بلندتر نمی شود و 
اجازه ندارد بلندتر شــود، اما من فکر می کنم این صداها باید وجود 

حضور زنان در عرصه 
عمومی و شکل 

این حضور، یکی از 
مناقشه برانگیزترین 
موارد این سال ها در 
عرصه عمومی بوده 
است و می بینید که 
زنان این پیشروی 
را تا همین امروز 

داشته اند
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داشــته باشــند؛ هر چقدر هم ضعیف و هر چقــدر بی اثر اما حتی 
رویایش باید وجود داشــته باشد. این نگاه به نوعی با گفتمان سازی 
که نوید پورمحمدرضا در بخشی از صحبتش گفت، پیوند می خورد.

 آقــای واقفی درباره صحبت آقای پورمحمدرضا هم ��
صحبت کرد و کلیت چنین دســته بندی را راهگشا ندانست؛ 

می خواهید در این زمینه توضیح دهید؟ 
پورمحمدرضا: طبعا موافق نیستم و همچنان فکر می کنم صحبت های 
کتیس اســت؛ آن هم نــوِع دولتی و  ایمان واقفی بیشــتر ناظر بر پرا
اینجایِی آن تا دیســیپلین. تحوالت درونِی دیســیپلین شهرسازی در 
چند دهه  گذشته بســیار پیچیده و چندوجهی است و نمی توان آن را 
کنون درون شهرهایمان اتفاق می افتد، سنجید و از آن نتیجه  با آنچه ا
گرفت. یکی از مهم ترین چرخش های فکری درون این دیســیپلین 
کید بر همین نکته است که موضوع شهر اصال موضوعی فنی  اتفاقا تأ
نیست که بتوان آن را فنی و با شیوه های تکنوکراتیک حل وفصل کرد. 
این جمله که »شهرســازی در اغلب موارد نه هنر ساختِن شهرها که 
هنر نساختِن شهرهاست« شاید بتواند چکیده ای از اتفاقات این چند 
دهه باشد. در این چند دهه، مداخله به نفع فهم و تبیین عقب نشینی 
کــرده و گرچه هنــوز رگه های پررنگی از شهرســازی تکنوکراتیک 
در اقصی نقاط جهان به چشــم می خورد، اما شــیوه های جمعی تر و 
کید  دموکراتیک تری از شهرسازی نیز ظهور کرده اند. من همچنان تأ
کتیس را یکی و همدســت در نظر  می کنم که نباید دیســیپلین و پرا
بگیریــم؛ گر چه در نگاهی طبیعی ایــن دو باید از هم تغذیه کنند اما 
کنون ما شاهد مثالی بر این  همیشه و همه جا این گونه نیست. تجربه  ا
عدم همراهی ا ســت؛ بخشی از این عدم همراهی به کاستی های این 
دیسیپلین درون دانشگاه های ما برمی گردد و بخشی از آن به بی نیازی 
کتیِس دولتِی ازباالبه پایین به تحوالت و دستاوردهای  و بی اعتنایِی پرا

این دیسیپلین.
 بــه آقای واقفی برگردیم و توصیــف امید پس از آن ��

فضای سیاهی که ترسیم کردند.
واقفی: من تالش کردم بحث های دوســتان را طبقه بندی کنم. به 
نظــر من بحث ها دو جنبه و رویکــرد مختلف دارد: یکی نگاه از 
باال به پایین اســت )با احترام به نوید( به این معنا که  دیســیپلینی 
وجود دارد که از قضا پویاســت، دینامیک است و از ثمرات دیگر 
رشــته ها وام می گیرد و دیسیپلینی رهایی بخش است. شبیه به این 
نــگاه را می توان در فلســفه سیاســی هم ردیابی کــرد. مثال بحث 
ســلطان عادل برای من این بحث همزاد سلطان عادل است؛ یعنی 
شهرســازی ای که دل در گروی مردم دارد و پویاست و... بیاید و 

زمام امور را در دست بگیرد.
در مقابل این نگاه ایده و راه حل از پایین را داریم که خود به دو شّق 
تقسیم می شود؛ شــّقی که خانم ثابت می گوید که من مقاومت های 
ُخــرد می نامم. در مختصات قــدرت جاهایی را کــه مقاومت ُخرد 
وجود دارد می توان نقشــه نگاری کرد. در زندگی روزمره هم می توان 
مقاومت هایــی را دید و در تاریخ ایران هم چنین مقاومتی در مقابل 
تصرف عرصه عمومی دیده می شود. نقد من این است که مقاومت 
ُخرد همچنان مختصات اصلی قدرت را حفظ کرده و دست نخورده 
باقــی می گــذارد منتها می خواهــد در ایــن مختصــات جاهایی را 
برای خود بگشــاید و شــکاف هایی بیندازد. اما ســاخت قدرت را 
نمی توانــد دگرگون کنــد. من نه شهرســازی مترقــی را رد می کنم 
و نــه مقاومت های ُخــرد را اما در عین حال آنچه به آن دل بســتم 
هیچ کدام از این دو مورد نیست. اینجا من باز هم وامدار لوفور هستم 

که از مومنت )moment( ســخن می گوید؛ می گوید مومنت های 
 انقالبــی. برای لوفــور عرصه عمومی یا فضــای عمومی در مقابل 
»Collective Space« قرار می گیرد؛ یعنی دیگر درگیر یوتوپیای 
فضای عمومی نیســت چون همچنان آن را دســت قدرت می داند؛ 
حاال بگوییم قدرت عادل. اما » Collective Space« چیست؟ 
کنان شــهر فارغ از جنســیت،  بازگشــت به همــان ایده ای که ســا
تخصص، نژاد و قومیت به وســط شهر می آیند و شهر را از آن خود 
و خواســت خود را محقق می کنند. برای همین مومنت یک دقیقه 
اســت و این مومنت نتوانسته به لحاظ تاریخی ادامه پیدا کند؛ مثال 
۱۸۷۱ پاریس، می ۱۹۶۸ یا تمام اتفاقاتی که در همین چند ماهه در 

لبنان، شیلی، کلمبیا و... در حال رخ دادن است. 
از نظر من برای ســاخت فضــای جمعی نیازمندیــم که قدرت را 
کنان شــهر )و نه  از هــر شــکل و نهاد باالدســت گرفته و به ســا
کنان شهر شهروند  شــهروندان( بدهیم؛ چون امروز خیلی از ســا
کن تهران که بخشی از  نیســتند مانند همین افغانســتانی های ســا
ســاخت شــهر روی دوش آنهاســت بي آنکه شــهروند به حساب 
بیاینــد. از نظر مــن آن لحظه و دقیقه امیدبخش زمانی اســت که 
کنان شــهر فارغ از هر قدرت و برتری به میدان بیایند و  تمام ســا
شــهر را از آن خود کنند؛ هر چند این هنوز مومنت و دقیقه است 

و راهی برای استمرارش سراغ ندارم.
 آنچه شما تعریف می کنید به نظر بیشتر سیاسی است ��

تا زیســتی و یوتوپیایی به حساب می آید؛ مثال های خود شما 
هم همه سیاسی بود. 

ثابــت: ایــن دقیقا چیــزی اســت کــه در رویکردهــای کلکتیو 
برنامه ریزی قابل پیگیری اســت. ما تجربه اجرای برخی از انواع 
آن را داشــته ایم؛ با وجود همــه چالش هایی که با نظام بروکراتیک 
برنامه ریزی شهری ایجاد می کند و همه انسدادهای وضعیت مان. 
ایــن رویکــرد از بعد زیبایی شــناختی و طراحی بعــد اجتماعی و 
حضــور مردم را افزایش می دهد. البته من به رخدادهای سیاســی 
بــه عنوان لحظاتی که رابطه مردم با فضا دگرگون می شــود، ارادت 
داشتم اما نمی توانیم خودمان را به این زمان ها محدود کنیم و الزم 
اســت وقتی از رویکرد » Collective«  سخن می گویم، یک میز 
بچینیــم که همه بتواننــد دور میز بیاینــد و در خلق این محصول 
جمعی مشارکت کنند. اینجا دقیقا بخش سخت ماجراست. چون 
ناچار به تعامل با نظام برنامه ریزی بروکراتیک و در قدرت هستیم 
و نمی توانیم آنها را کنار بگذاریم. در تعارضی روزمره و جانفرســا 
باید کارمان را پیش ببریم؛ اتفاقا این بخش کار است که گاهی نیاز 
به محافظه کارشــدن و امتیازدادن دارد. الزم است از لحظه رخداد 
فراتر برویم، برایش نهادسازی کنیم و وارد تعامل شویم. الزم است 
کی و کثیف شــود و وارد میدان شویم و ماجرا  لباس مان گرد و خا
را از لحظه رخداد بیشتر پیش ببریم و آن را ادامه دار کنیم و البته 
این را بگویم که لحظه رخداد هم اتفاقی انتزاعی نیست. در همین 
لحظــه رخداد بود کــه در میدان تحریر به زنان تعرض شــد و در 
همین لحظات رخداد بود که امتیازات بسیاری از زنان گرفته شد.

 و شما این تغییرات را در شرایط کنونی می بینید؟��
ثابت: ما تالش خود را کرده و ذره ذره راه خود را باز می کنیم. در 
میانه یــک کارزار کمتر فرصتی برای فکرکردن به امید هســت؛ 
درگیر یک مقاومت روزمره هستید و به قدم هایتان فکر می کنید. 
نمی توانــم بگویم امیدوارم اما نمی شــود هم دســت روی دســت 

گذاشت و منتظر لحظه رخداد ماند.

برای ساخت فضای 
جمعی نیازمندیم 

که قدرت را از 
هر شکل و نهاد 
باالدست گرفته و 
به ساکنان شهر 
)و نه شهروندان( 

بدهیم؛ چون امروز 
خیلی از ساکنان 

شهر شهروند 
نیستند مانند همین 

افغانستانی های 
ساکن تهران که 

بخشی از ساخت 
شهر روی دوش 
آنهاست بي آنکه 

شهروند به حساب 
بیایند
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ما به عنوان 
»شهروند« چه 
وظایفی داریم؟ 

چقدر این وظایف 
را جدی می گیریم؟ 
چقدر انجام شان 

می دهیم؟« شهرها 
و فضاهای عمومی 

شهرهای ما 
بیشتر از هر جای 
دیگری عرصه ی 
تاخت وتاز این 
بی مسئولیتی اند

ایــن متــن درد نوســتالژی نــدارد. نمی خواهــد هــم کاله شاپوبرســر و 
دستمال یزدی برگردن، قر جاهلی بدهد و از صافی و سادگی و خلوص و مرام 
و این ها بگوید و افســوس تقلبی بخورد. اما نــه می خواهد و نه می تواند که 
نسبت به مدرنیزاسیون قناس  و آبکی ما و ایران مان بی تفاوت باشد؛ قناسی ای 
که حاال دیگر غبار زمان هم حســابی رویش نشسته و به بیماری ای مزمن 
تبدیل شده، که هرچه هست، امیدوارم العالج نباشد... یک نفر می گفت: »ما 
داریم لمس می شویم.« گفتم: »فعل مضارع به کار نبر. ماضی مناسب تر است: 
ما مدت هاست لمس شده ایم؛ بی حس و به کلی ازکارافتاده.« از کی؟ بیشتر از 
صد سال است. از وقتی )بعداز تصویب قانون بلدیه و امضای حکم مشروطه( 
کمان و همه ی کسانی  فکر کردیم دولت ها و شهرداری ها و مسئوالن و حا
که زیر چتر واژه ی غریب اما آشنای »اینا« خالصه شان می کنیم، باید همه ی 
کارها را بکنند  )که معمواًل هم نمی کنند، چون خود آن ها هم »اینا«ی دیگری 
دارند که مجازشان می کند به سهل انگاری و بی مسئولیتی و گشادبازی( و ما 
به جز طلب کردن همه چیز، هیچ وظیفه، مسئولیت و نقش دیگری نداریم 
کارآمدی آن ها به جای خود؛ ما به عنوان »شهروند«  و به خودمان نگفتیم: »نا
چه وظایفی داریم؟ چقدر این وظایف را جدی می گیریم؟ چقدر انجام شــان 
می دهیــم؟« شــهرها و فضاهای عمومی شــهرهای ما بیشــتر از هر جای 
دیگری عرصه ی تاخت وتاز این بی مسئولیتی اند. گفت: »یا نامه نمی خوانی، 
یا راه نمی دانی...« کافی اســت یک نگاهی به پشت سرمان بیندازیم؛ همین 
صد وپنجاه دویست سال پیش. تا پیش از نهادسازی های اولیه ی پیش مدرن 
و مدرن در ایران، تا پیش از این که خبری از شــهرداری و شــهرداری چی و 
دولــت مرکزی مقتدر مدرن و چیزهایی از این دســت باشــد، مگر کســی 
خیابان ها را برای مردم جارو می کشــیده؟ مگر کسی در مرکزمحله ها گل و 
گیاه می کاشته؟ مگر کسی آشغال های مردم را شبانه جمع می کرده می برده 
در بیابان های اطراف شهر می سوزانده؟ مگر نظام مهندسی ای برای نظارت 
بر ساخت وســازها وجود داشته؟ مگر کسی -به شکل متولیانه یا دستوری- 
آب انبار و میدانگاه و بازار می ســاخته؟ این ها همه اموری مربوط به زیست 
بوده انــد و به طور ارگانیک، خودبه خود -و گاهی با گام های بلند و خیرانه یا 
جمع طلبانه ی شــهروندان - شکل می گرفته اند. )حساب مسجدها و کاخ ها 
البته جداست که پیوندی تاریخی با نهاد قدرت داشته اند و به شکل دستوری 

و توســط پادشــاهان  یا حکمرانان محلی آن ها احداث می شــده اند.( در آن 
زمان، فضای عمومی شهر »مالک« یا »متولی« مشخصی نداشته، و همه ی 
شــهروندان، از سر احســاس تعلق، خود را مالک آن می دانسته اند؛ تا جایی 
که اگر غریبه ای در آن تردد می کرده، همه شاخک های شــان تیز می شــده 
که ببینند این تازه وارد ناآشــنا کیست و برای چی نشسته گوشه ی میدان گاه 
یا در ایوان ورودی مســجد. در آن نوع زیســت )که حاال دیگر در کشــور ما 
-متاسفانه- منقرض شده( هرکسی نسبت به فضاهای شهری ای که مستقیم 
با آن ها مرتبط بوده، احساس مسئولیت و متولی گری )برخاسته از احساس 
مالکیت معنوی(، و نسبت به سایر فضاهای شهری احساس مسئولیت ناشی 
از حس تعلق داشــته. و این طوری ها بوده که در شــهرهایی بدون شهرداری 
و شــهرداری چی و نهادهای مقتدر و پلیس و پلیس بــازی و جواز و مجوز، 
مــردم زندگی طبیعی خودشــان را می کرده اند و امور جــاری پیش می رفته. 
ایراد کار این بوده که در آن ســاختار و سبک زندگی، خبری از مآل اندیشی 
و برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت نبوده و همین بوده که شکل گیری 
نهادهای مدرن را ایجاب می کرده. اما رفتار اقتدارگرایانه ی نهادهای مدرن در 
ایران، از همان ابتدا، تمایل داشــته نقش مردم را به کلی حذف کند )نگاهی 
کنید به اصالحات ســاختاری و کالبدی رضاخــان در آغاز قرن حاضر( و 
این به مرور به چاقویی تبدیل شــده که دسته ی خودش را می ُبرد. حاال مردم 
می نشینند یک گوشه و بدون این که احساس کنند آن ها هم نقش و وظیفه ای 
در قبال ســپهر عمومی و فضاهای عمومی دارنــد، فقط »طلب« می کنند. 
»حقوق شهروندی« مفهومی فهم شده است، اما »مسئولیت شهروندی« نه. 
)البته به نظر می رسد بسیاری از مسئوالن هم به جایی شان برنمی خورد و تهش 
می رسند به تئوری های »خودت بمال« و »دعا کنین بارون بیاد، آلودگی بره« 
و »من خودم هم جمعه صبح فهمیدم«.( نمونه اش همین آلودگی هوا... رفتار 
بســیاری از شهروندان  تهرانی یک جوری اســت که انگار این هوای آلوده 
را خــود آن ها نیســتند که تنفس می کنند. تا تذکری به شــان می دهی، هوار 
می شوند سرت که »حاال مشکل من یه نفرم؟ »اینا« اگه حمل ونقل عمومی 
رو درست توســعه داده بودن، من مریض بودم با ماشین خودم برم بیرون؟« 
یک زمانی با این جور آدم ها بحث می کردم تا به شــان بفهمانم بی مسئولیتی 
کارآمدی مدیران شهری یا کیفیت پایین تولیدات  حکومت ها  و دولت ها یا نا
داخلی )از خودرو گرفته تا بنزین( هیچ کدام دلیل یا مجوزی برای ندانم کاری 
و سهل انگاری ما نیســت؛ چون -خیلی ساده- خودمان هم در کانون خطر 
هستیم و داریم به دست خودماْن خودمان را به هالکت می رسانیم. سرطان و 
بیماری قلبی به یک میزان همه ی ما را تهدید می کند، چون کثافْت متوازن 
در آسمان و زمین این شهر توزیع شده. اما حاال مدت هاست بحثی نمی کنم. 
کار باطل را که آدم تکرار نمی کند. گوشی شنوا نیست و این دور باطل تا کی 

می خواهد ادامه داشته باشد، معلوم نیست. 

تو مگو همه به جنگند 
و ز صلح من چه آید

کاوه فوالدی نسب
نویسنده و  پژوهشگر شهری ............................................. 
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موضــوع عرصه هــای عمومی و نحــوه تملک آنهــا یکی از 
مهم ترین موضوعات شهری در لندن است تا جایی که حتی در 
انتخابات سراســری نیز این موضوع مــورد توجه کاندیداهای 

حزبی قرار می گیرد و هر یک طرحی برای این مسأله ارایه می دهند. 
اخیرا روزنامه گاردین در گزارش تحقیقی مفصلی به این موضوع پرداخته و 
برای نخســتین بار نقشه گسترش عرصه های عمومی را در لندن استخراج 
کــرده اســت. این روزنامه همچنیــن در این گزارش ثابت کرده اســت که 
شــفافیت بسیار کمی درباره نحوه تملک این عرصه ها وجود دارد و معلوم 

نیست که نحوه مدیریت این عرصه ها چگونه است. 
عرصه های عمومی در لندن به زمین های بســیار بــزرگ، پارک ها و حتی 
برخی خیابان هایی گفته می شود که در اصل باید عمومی باشند؛ اما در واقع 
در تملک و کنترل برخی نهادها و شــرکت های خصوصی آنهاست. این 
عرصه ها در لندن و بســیاری دیگر از شــهرهای انگلیس در حال افزایش 
است. مقامات شهری نیز می گویند که نمی توانند این عرصه ها را بسازند و 

آنها را حفظ کنند. 
اگر چه این عرصه ها به ظاهر در دسترس عموم مردم است و شکل و شمایل 
عرصه های قابل دسترس را دارد، اما تملک آنها در اختیار مقامات شهری 
نیست و مالکان شان محدودیت هایی را برای آنها وضع کرده اند. خبرنگاران 
روزنامــه گاردین با بیش از ۵۰ مالک اصلــی عرصه های عمومی در لندن 
تماس گرفته اند؛ برخی از مالکان عبارت بودند از غول سرمایه گذاری جی پی 
مورگان، مالک میدان پاترنوستر لندن و شرکت نمایشگاه های ملی ابوظبی 
که فضای باز اطراف مرکز اکســل را در مالکیت خود دارد. خبرنگاران از 

مدیران این شــرکت ها پرسیده اند شــهروندانی که می خواهند از ملک آنها 
عبور کنند، شامل چه محدودیت هایی خواهند شد و عموم مردم می توانند 
بدانند جزئیات این محدودیت ها چیست؟ نتیجه این بود که تنها دو شرکت 
به سواالت خبرنگاران گاردین پاسخ گفتند و باقی از پاسخ دادن سرباز زدند. 
خبرنگاران همچنین با مقامات شهری لندن صحبت کردند و با استناد به 
قانون آزادی اطالعات جزئیات عرصه های عمومی و وضعیت مالکیت شان 
را در هر منطقه جویا شدند. جالب این است که اکثر مقامات شهری از پاسخ 

به خبرنگاران گاردین سرباز زدند. 
حاال صادق خان، شــهردار لندن، در واکنش بــه گزارش تحقیقی گاردین 
متعهد شده است که دســتورالعمل های جدیدی را درباره نحوه مدیریت و 
مالکیــت عرصه های عمومی تدوین کند. گاردین در ادامه به اســتخراج و 
مکان یابی عرصه های عمومی در لندن پرداخته است. این روزنامه همچنین 
در وب سایت خود فراخوانی عمومی منتشر کرد و از همه خوانندگان خود 
درخواســت کرد که چنانچه از موقعیت مکانی عرصه ای عمومی در محله 
خود باخبر هســتند، خبرنــگاران روزنامه را در جریان قــرار دهند. به این 
ترتیب و با تالش این روزنامه برخی عرصه های عمومی جدید نیز در لندن 

مکان یابی و به فهرست عرصه های عمومی قدیمی افزوده شد. 
براساس قوانین فعلی در انگلیس، دسترسی شهروندان به عرصه های عمومی 
مقید به صدور اجازه مالکان این عرصه هاست و آنها این اختیار را دارند تا 
قواعد و قوانین مورد نظر خودشــان را در خصوص چگونگی دسترســی و 
استفاده از این عرصه ها وضع کنند. قانون همچنین آنها را مجبور نمی کند 
که این قواعد و قوانین را در دسترس عموم قرار دهند. نتیجه این است که 

ورود ممنوع
گزارش تحقیقی روزنامه گاردین درباره عرصه های عمومی در لندن و قوانین و مقررات آن

عرصه های عمومی 
در لندن به 

زمین های بسیار 
بزرگ، پارک ها 
و حتی برخی 

خیابان هایی گفته 
می شود که در 

اصل باید عمومی 
باشند؛ اما در 

واقع در تملک و 
کنترل برخی نهادها 

و شرکت های 
خصوصی آنهاست
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اگر مالکان خودشان به میل خودشــان این اطالعات را در دسترس عموم 
قرار ندهند، شــهروندان هیچ راهی برای دانستن قواعد و قوانین دسترسی 
به عرصه های عمومی نخواهند داشــت. نکته اینجاست که این عرصه ها 
فضاهای بسیار گســترده ای هستند و حتی شــهروندان نمی دانند ورود به 
آنها مجاز اســت یا خیر؟ آیا می تواننــد در این عرصه ها عکس بگیرند؟ 
آیا می توانند حیوان خانگی شان را به این مکان ها ببرند؟ آیا اعتراض مدنی 
در این عرصه ها مجاز است؟ آیا می توانند در این عرصه ها بنشینند یا دراز 

بکشند یا اینکه پلیس با آنها برخورد خواهد کرد؟
منطقه » King’s Cross« یکی از وسیع ترین محله های در حال توسعه لندن 
است و بیش از ۴ هکتار عرصه عمومی دارد. مقامات امنیتی این محله اعالم 
کردند که قوانینی در خصوص کسانی که به این عرصه دسترسی دارند، وجود 

دارد اما مالک این عرصه هیچ تمایلی به علنی کردن این قوانین ندارد. 
بیرون تاالر شــورای شهر لندن و در حاشــیه جنوبی رودخانه تیمز، جایی 
که خانه شــهردار لندن و شــورای شهر واقع شده اســت، نیروهای امنیتی 
خصوصــی برای شــرکت » More London estate« که متعلق به بنیاد 
ســرمایه گذاری کویتی است، کار می کنند. این نیروهای امنیتی مانع تهیه 
گزارش خبرنگاران گاردین شدند و اجازه ندادند آنها با کسی مصاحبه کنند. 
درنهایــت مأموران امنیتی مداخله کردند و یکی از خبرنگارانی را که قصد 
داشت با یکی از شهروندان مصاحبه کند به دفتر بازرسی بردند و در آنجا به 
او توضیح دادند که فعالیت آزادانه خبرنگاران در این عرصه عمومی ممنوع 
است. وقتی که خبرنگاران از آنها درباره قوانین مورد نظرشان و جزئیات آن 
پرسیدند و به آنها گفتند که این قوانین ممکن است موجب تضییع حقوق 

شهروندان شود، مالک این عرصه عمومی از پاسخ دادن امتناع کرد. 
شــیان باری، رهبر حزب سبز در شورای شهر لندن، معتقد است که »یکی 
از اصول دموکراسی این است که قوانین شفاف برای مردم بیان شود و مردم 
خود انتخاب کنند که آیا می خواهند به آنها پایبند باشند یا اینکه باید به آنها 
اعتراض کنند.« دانیل مویالن یکی از نمایندگاه محافظه کار شــورای شهر 
لندن نیز همین عقیده را دارد. او مدتی به عنوان مشــاور بوریس جانسون، 
شهردار اسبق لندن فعالیت می کرد. او می گوید:»خیلی نگران کننده است 
که دموکراسی ما این چنین به خطر افتاده است. مالکان عرصه های عمومی 
آن قدر قدرت دارند که عرصه های عمومی نظیر میادین، خیابان ها و فضاهای 
باز را که به نظر می رسد باید در دسترس عموم مردم باشد، محدود می کنند. 
اگر قرار اســت آنها این قدر قدرت داشته باشند حداقل ما باید بدانیم منشأ 
قدرت آنان کجاست و برای این قدرتی که دارند تا چه اندازه مسئولیت پذیر 

و پاسخگو هستند.« 
جولز پایپف، معاون شهردار لندن در امور برنامه ریزی، در پاسخ به گاردین 
گفته است که گشودن درهای عرصه های عمومی لندن به روی شهروندان 
یکی از بخش های کلیدی »طرح لندن« صادق خان اســت که قرار اســت 
به اجرا گذاشــته شود. بر اساس این طرح تالش خواهد شد که دسترسی به 
عرصه های عمومی تا آنجــا که امکان دارد، افزایش و محدودیت های آنها 
تا آنجا که ممکن اســت، کاهش یابد؛ برای این اقدام دستورالعمل هایی نیز 
نوشــته شده اســت. همچنین در آینده نیز طرح ها و برنامه های شهرداری 
لندن به گونه ای خواهد بود که نهادها و شرکت های خصوصی وابسته به آنها 

نتوانند عرصه های عمومی جدیدی را به تملک خود درآورند. 
پایپ می گوید: »اگرچه شهردار لندن معتقد است که توسعه بخش خصوصی 
ضروری اســت و آنها این حق را دارند که ملک خود را داشته باشند اما در 
عین حال آنچه که مهم است، این است که این ملک ها نباید شکل ملک 
گون برای  خصوصــی و ممنوعه را به خود بگیــرد و محدودیت هایی گونا

دسترسی و استفاده از آنها وضع شود.« 
اما منتقدان وجود عرصه های عمومی معتقدند که این طرح صادق خان به 

اندازه کافی قاطع و کافی نیســت. آنها معتقدند که خیلی راحت و با وضع 
یک قانون می توان اعالم کرد که فضاهای باز در شهرها باید براساس قوانین 
مالکیت  ملی و محلی که بســیار شفاف هستند و روندی دموکراتیک نیز 
دارند، اداره شوند. اگر چنین شود، دیگر هیچ  کسی نمی تواند قوانین خود را 
وضع کند و آن را محرمانه نیز بداند. آنا مینتون، نویسنده و استاد دانشگاه 
و کارشناس خبره خصوصی سازی عرصه های عمومی، می گوید: »مسأله 
عرصه عمومی بخشی از بحران مسئولیت پذیری در فرهنگ سیاسی ماست. 
روزنامه گاردین چند ســوال از مالکان زمین می پرسید و آنها خیلی ساده از 
جواب دادن امتناع می کنند. پیامی که به این وســیله ارسال می کنند، خیلی 
ســاده اســت؛ هر چقدر هم که ممکن اســت این زمین ها عمومی به نظر 
بیایند، باید بدانید آنها ملک خصوصی هستند و این اطالعات نیز اطالعات 

خصوصی است و مجبور به علنی کردن شان نیستیم.« 
در برخی از شــهرهای بزرگ دنیا نظیر نیویورک، تورنتو و روتردام مقامات 
شــهری و دیگر سازمان های مسئول نقشه هایی را در دسترس عموم مردم 
قرار داده اند که به آنها می گوید عرصه های عمومی در کجا واقع شــده اند و 
نحوه و شیوه دسترسی به آنها چگونه است، حدود و فاصله شان با فضاهای 
عمومی چقدر است. به رغم همه درخواست های روزنامه گاردین کمک های 
بســیار کمی برای اســتخراج نقشــه عرصه های عمومی در لندن صورت 
گرفت؛ چراکه در بسیاری موارد اطالعات مربوط به این عرصه ها نزد نهادها 
و ســازمان های متفاوتی است و اطالعات درباره این عرصه ها را به سختی 

می توان از مقامات محلی شهری دریافت کرد. 
گاردین با همکاری بنیاد » GiGL« )بنیاد اطالعات فضای سبز برای لندن 
بزرگ( درنهایت موفق شــد که موقعیت های مکانی را در لندن شناســایی 
کند که ویژگی های عرصه عمومی را دارند؛ مکان هایی که دسترسی به آنها 
ممکن است اما به وســیله نهادها و شرکت های خصوصی اداره می شوند. 
این مکان ها عبارتند از فضای باز گســترده در ایســتگاه پادینگتون، هفت 
هکتار فضای باز متعلق به باشگاه فوتبال آرسنال در آیسلینگتون و فضای 

دانیل مویالن 
یکی از نمایندگاه 

محافظه کار 
شورای شهر لندن 
می گوید:»خیلی 
نگران کننده است 

که دموکراسی 
ما این چنین به 

خطر افتاده است. 
مالکان عرصه های 

عمومی آن قدر 
قدرت دارند که 

عرصه های عمومی 
نظیر میادین، 
خیابان ها و 

فضاهای باز را که 
به نظر می رسد باید 
در دسترس عموم 

مردم باشد، محدود 
می کنند«
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یکی از افراد 
بی خانمان در این 
خصوص می گوید: 
»من حق دارم بر 
روی این چمن ها 
دراز بکشم. هر 

وقت که می خواهم 
چرتی بزنم و تا 

چشمان گرم خواب 
می شود یک مأمور 
امنیتی باالی سرم 

می آید و مرا از پارک 
بیرون می کند«

باز اطراف چرخ و فلک تاریخی و توریستی چشم لندن. گاردین این نقشه 
و اطالعاتش را منتشر کرد و وب سایت » GiGL« نیز این نقشه را بر روی 

وب سایت خود قرار داد. 
در این نقشــه برخی از عرصه هــای عمومی که مالکیت خصوصی دارند، 
مجزا شده اند؛ برای مثال پارک المپیک ملکه الیزابت و برخی از فضاهای 
متعلق به ســازمان های خیریه و همچنین برخی از عرصه های عمومی که 
کاربران خودشان نیز انتظار ندارند بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند، از 
این نقشه مستثنا شده اند مکان هایی نظیر حیات کلیساها، حیات مدارس و 
محیط مراکز خرید از این دسته عرصه های عمومی هستند. گاردین البته 
اعالم کرده این نقشه برای نخستین بار استخراج شده و ممکن است برخی 
از عرصه های عمومی در آن از قلم افتاده باشــد و این روزنامه در نظر دارد 
که این نقشــه را مدام به روز کند و در این راســتا از شهروندان لندن کمک 

خواسته است. 

تاریخ عرصه های عمومی در لندن�
کنترل بخش خصوصی بر عرصه های عمومی در لندن تاریخچه ای دارد؛ 
در قرن نوزدهم بسیاری از مناطق در مرکز لندن نظیر بلگراویا، مریلبون و 
پیملیکو محصور شده و دروازه ورود آنها را بستند و شهروندان نمی توانستند 
وارد آنها شوند. در اواخر قرن نوزدهم و طول قرن بیستم برخی فعالیت های 
مدنی برای بازگشایی این عرصه ها صورت گرفت. بر این اساس قرار بر این 
شد برخی از خیابان ها، میادین و پارک ها به صورتی دموکراتیک اداره شوند و 

همه شهروندان حق استفاده از آنها را داشته باشند. 
البته در طول چند دهه گذشــته، عرصه های شهری متعلق به شرکت هایی 
نظیر کاناری وارف و برادگیت در اطراف خیابان لیورپول بیشــتر شــد و تا 
سال ۲۰۰۷ تملک شــرکت ها و نهادها بر عرصه های عمومی آن قدر زیاد 
شــد که برخی از آن به عنــوان »انقالبی در عرصه تملک« در انگلیس یاد 
کردند. در ادامه در سال ۲۰۱۱، توجه ویژه ای به موضوع عرصه های عمومی 

در لندن معطوف شد. جریان از این قرار بود که معترضان جنبش اشغال که 
از جنبش اشغال وال استریت الهام گرفته بودند، سعی کردند در فضای باز 
خارج بازار بورس لندن تظاهراتی به راه بیندازند و آن خیابان را اشغال کنند. 
درنهایت پلیس سعی کرد آنها را متفرق کند آن هم به این دلیل که آن فضا 

مالک خصوصی داشت. 
در نتیجه این اتفاق بود که فعاالن حوزه عرصه های عمومی در لندن کمپینی 
به راه انداختند و از حق شهروندان برای استفاده از این عرصه ها دفاع کردند. 
گاهی عمومــی درباره عرصه های  درنهایت این فعالیت ها موجب شــد آ
گاهی عمومی به مطالبه عمومی تبدیل  عمومی در لندن ایجاد شود و این آ
شد. وقتی که موضوع عرصه های عمومی به یک مطالبه عمومی تبدیل شد، 
در نتیجه سیاســتمداران و مقامات شــهری نیز مجبور شدند در مبارزات و 
شعارهای انتخاباتی خود در این خصوص طرح ها و برنامه هایی را ارایه کنند. 
در ادامه برخی از فعاالن مدنی فعالیت در حوزه دفاع از حق شــهروندان را 
برای استفاده از پارک ها و فضاهای سبز مطرح کردند. آنها معتقد بودند که 
پارک ها و فضاهای ســبز در شهر آخرین پناهگاه شهروندان برای آسایش 
است بنابراین باید عمومی باقی بماند. از سوی دیگر بسیاری از اعتراضات 
و فعالیت های مدنی و فرهنگی در پارک ها انجام می شود بنابراین وضع هر 
گونه قوانین محدودکننده در خصوص چگونگی اســتفاده از آنها خالف و 

نقض حقوق شهروندی و دموکراتیک است. 
خبرنگاران گاردین در سرکشی هایی که اخیرا به برخی از عرصه های عمومی 
داشتند، دریافتند که قوانین محدودکننده حقیقتا وجود دارند. خبرنگاران از 
شهروندان همان مناطق درباره مالکیت آن عرصه سوال پرسیدند و تنها یک 
گاه  نفــر از آنها که اتفاقا برای مالک کار می کــرد، از وضعیت مالک آن آ

بودند و باقی شهروندان اطالعی از این مسأله نداشتند. 
در برخــی دیگــر از عرصه ها اوضــاع متفاوت بود. در ایــن عرصه ها اگر 
چه امکانات برای تفریح و رفاه حال مردم مهیا شــده بود اما در عین حال 
محدودیت هایی نیز اعمال می شد که به وضوح نقض حریم خصوصی افراد 
بود؛ برای مثال در یکی از پارک ها امکاناتی نظیر وای فای، میز پینگ پنگ 
و باغ سرسبز مهیا شده بود اما در عین حال مالک خصوصی دوربین های 
نظارتی را در جای جای پارک کار گذاشته بود و حتی از این دوربین ها برای 
ممانعت از ورود افراد بی خانمان استفاده می کرد. حتی در برخی از نقاط این 
پارک به مردم اجازه داده نمی شد بر روی چمن ها راه بروند و دراز بکشند. 
یکــی از افراد بی خانمان در این خصوص می گوید: »من حق دارم بر روی 
این چمن ها دراز بکشم. هر وقت که می خواهم چرتی بزنم و تا چشمان گرم 
خواب می شــود یک مأمور امنیتی باالی ســرم می آید و مرا از پارک بیرون 

می کند.«
اگر چه موضوع عرصه های عمومی در لندن بســیار داغ شده و توجهات را 
به خود جلب کرده اســت و حتی در طرح های جدید شهرداری لندن نیز به 
آن توجه شــده اســت، اما هنوز به طور شفاف مشخص نیست در پروژه های 
توسعه ای جدید شهرداری لندن قواعد و مقررات مربوط به این عرصه ها چطور 
رعایت می شود. خبرنگاران گاردین با برخی از پیمانکاران پروژه های بزرگ 
ساخت وساز در لندن تماس گرفتند و از آنها درباره آینده عرصه های عمومی 

اطراف پروژه شان سوال کردند اما هیچ کدام حاضر به پاسخگویی نشدند. 
پروفســور ماتیو کارمونا، استاد دانشکده شهرســازی بارتلت معتقد است: 
»عرصه های عمومی تحت مالکیت هر کســی باشــد، باید برای اســتفاده 
شــهروندان کامال باز باشد و استفاده آزادانه شهروندان از این عرصه ها باید 
در قوانین و طرح های توســعه شهری تضمین شود. اما در شهرهایی نظیر 
لندن همواره در خصوص مالکیت این عرصه ها تفســیرها و قوانین گنگ 
و متناقضی وجود دارد. این قوانین موجب می شود که این عرصه ها در عین 

اینکه عمومی هستند، خصوصی نیز نامیده شوند.« 
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زنان و مردان از حضور در فضاهای عمومی تجربه یکسانی ندارند. حتی 
گروه های مختلف زنان و مردان برحســب ویژگی های طبقاتی، ســنی و 
کن عمومی گزارش می کنند؛  قومــی تجربیات متفاوتی از حضور در اما
برای مثال زنان طبقه متوســط و باال امکان بیشتری در دسترسی امن و 
راحت به فضای عمومی دارند داشتن خودروی شخصی، دسترسی بهتر 
به وســایل حمل ونقل عمومی، فضــای تردِد روشــن تر و امن تر همگی 
متغیرهای مهمی در دسترســی امن و راحت هستند. با این حال »زنان« 
علی رغم تمایزات درونی شان، درک متفاوتی از خطر دارند و ترس بیشتری 
از قربانی شدن بروز می دهند. تردد در شب یا در مناطق خاصی از شهر یا 
خارج از شهر، پل های عابر پیاده، مکان های بسیار خلوت یا بسیار شلوغ، 
کسی در شب و بسیاری موقعیت های دیگر در زنان هراس  سوارشــدن تا

ایجاد می کند.

ادعای اصلی این یادداشت آن است که محرومیت نسبی زنان از فضاهای 
عمومی به تنهایی قابل تحلیل نیست بلکه باید آن را در ارتباط با محرومیت 
سایر شهرونداِن حاشیه ای فهمید. تهران نه فقط برای زنان ناامن است که 
برای سایر گروه های کم قدرت و بیرون رانده  شده همچون مهاجران افغان 
فرودست، کودکان کار، کارتن خواب ها و غیره نیز امن نیست. مسئوالن 
شــهری به دنبال هر چه بیشــتر یکدســت کردن  فضاهای شهری اند و 
پاک سازی، گشت زنی و حذف برخی گروه ها به این یکسان سازی ظاهری 

کمک می رساند. 
با هم نگاهی بیندازیم به گروه های در حاشــیه و بی قدرت شــهری؛ زنان 
همــواره به واســطه آموزه های اجتماعی و هشــدار در مــورد رخدادهای 
کی که در فضای عمومــی اتفاق می افتد از تردد طوالنی مدت در  خطرنا
ســاعت هایی از شبانه روز در خیابان نهی می شــوند. فرودستان با منطق 
کنان بافت فرسوده  اقتصادی به حاشیه شهرهای بزرگ رانده می شوند، سا
کســازی می شــوند، کودکان کار به دلیل بدمنظر و  به دلیل پهنه بندی پا
جریحه دارکــردن احساســات عمومی جمــع آوری می شــوند و معتادان 
متجاهــر و اراذل و اوبــاش هر از چندی از ســطح محــالت و پاتوق ها 
کسازی می شوند. شهر به مکانی برای تردد منظم خودروها تبدیل شده و  پا
اولویت شهرسازی با عبور و مرور خودرو است تا عابرانی که با هویت های 
مختلــف در آن تردد می کنند. شــهروندان خوب آنهایی هســتند که در 

آتنا کامل
جامعه شناس ........................................................................................... 

از زنان ایرانی تا مهاجران افغانستانی:

طردشدگان عرصه عمومی
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خودروها و خانه های شخصی شان حضور دارند و شهروندان بد آنهایی اند 
که طوالنی مدت در خیابان اند؛ درآمدزایی می کنند، معاشــرت می کنند، 

بحث می کنند، تجمع می کنند و نظم امور را به هم می زنند.
وقتی صحبت از امنیت زنان به میان می آید، مردان عموما گروه خطرآفرین 
محسوب می شوند؛ البته نه هر مردی. مردانی با خصوصیاتی ویژه همچون 
مردان مهاجر افغانستانی، مردان بیکار و جوان، مردان معتاد و کارتن خواب، 
کارگران ســاختمانی و مردان جوانی کــه در قلمرو محلی به »گنده الت« 
معروفند؛ می توان وجه مشترک آنها را پایگاه اجتماعی-اقتصادی پایین شان 
نامید. بدین ترتیب امنیت زنان غالبا در ارتباط با این گروه های »خطرناک« 
درک می شــود؛ یعنی امن بودن فضا برای زنان منوط به حذف شــهرونداِن 
در حاشــیه و مطرودی است که تهدید محسوب می شوند. اما تنها مردان 
نیستند که می توانند امنیت فضا را برای حضور زنان در عرصه عمومی به 
خطر بیندازند. گروهی از خود زنان نیز جزو دسته »خطرناک« و برهم زننده 

امنیت فضا قرار می گیرند: کارگران جنسی. 
بدین ترتیب منطق کنترل و سختگیری بر تردد زنان در فضای عمومی، 
حضور و تهدید گروهی از مردان و زنان روسپی است. در این صورت بندی 
هم کسانی که تهدید می کنند )مردان فرودست و زناِن روسپی( و هم کسانی 
که در معرض خطرند و قربانِی تهدید می شوند )زنان محترم(، دسترسی شان 
به فضای عمومی کنترل و محدود می شود. این منطق هم زنان و هم مردان 
فرودست و مهاجر را غریبه های عرصه عمومی تعریف می کند. نگرانی 
از حضــور تام و تمام زنان در فضای عمومی از جنس نگرانی از حضور 
مهاجران افغانستانی، معتادان و سایر به حاشیه  رانده شدگان است. بدیهی 
است که وجوه تمایز بسیاری میان این دو گروه می توان ترسیم کرد اما از 
یک طرف تجربه محرومیت نقطه اتصال آنهاست و از طرف دیگر هر 
دو گروه بازیگران اصلی سیاســت کنترل و انضباط شهری اند. مقامات 
شهری در پی نظم بخشی و کنترل فضاهای عمومی اند و حضور بی قید و 
شرط این دو گروه در فضای عمومی بی نظمی و اختالل اجتماعی ایجاد 

کرده و چشم انداز ایده آل را به خطر می اندازد. 
 بنابراین زنان محترم بایستی مالحظاتی را در آمد و شدشان به فضای عمومی 
کتورهای بسیار  رعایت کنند؛ مثال زمان و مکان  تردد و نوع پوشش از فا
کتورها احتمال آسیب پذیری  مهم هستند. گفته می شود که رعایت این فا
زنان را کاهش می دهد. آسیب پذیری در اینجا بیش از هر چیز بار جنسی 
دارد؛ هراس از آزارهای جنسی و تجاوز عمده ترین ترس زنان از فضاهای 
عمومی اســت. این ترس بیانگر پنداشت زنان از خطر است و این نکته 
در آن مستتر است که زنان چقدر از اینکه قربانی جرایم مشخص جنسی 
شــوند، بیمناک هســتند. اگر میزان ترس از وقوع جرایم را با نرخ واقعی 
وقوع آنها مقایسه کنیم، روشن می شود که چقدر این ترس پای در واقعیت 
دارد. علی رغم اینها مسأله این نیست که نرخ ترس از جرم زنان نسبت به 
نرخ واقعی جرایم جنسی در جامعه چندین برابر است، بلکه مسأله مهم آن 
است که زنان مسئول تمام و کمال هر گونه پیامِد حاصل از حضورشان در 
جامعه اند؛ یعنی هر نوع سهل انگاری در زمان مندی و نوع پوشش می تواند 
عواقبی داشــته باشد که تنها متوجه خود  زن می شود. به عبارت دیگر در 
تجربه آزارهای خیابانی همواره این زنان اند که پس از آسیب دیدگی اولیه بار 
دیگر مورد شماتت اجتماع، خانواده و نزدیکان قرار می گیرند به این خاطر 

که متهم می شوند زمینه بروز حادثه را خود فراهم کرده اند.  
شیلپا فادکه  استاد دانشگاه در هند، برای توضیح حضور زنان در فضاهای 
عمومی از ایده بی حرمت کردِن فضا/زنان استفاده می کند. به زعم او، نظام 
مراقبت و کنترل در جامعه زنان را به دو گروه تقســیم می کند: ۱- زنان 
کن عمومی مورد بی حرمتی قرار بگیرند  محترمی که ممکن است در اما
و در نتیجه بهتر است حضورشان هدفمند باشد و از انتظارکشیدن طوالنی 

کن عمومی باز )خیابان و بازار( خودداری کنند.  در گوشــه خیابان یا اما
کن عمومی را با  ۲- زنان دیگر )نامحترمی( که ممکن است حرمت اما
حضور نابجایشــان از بین ببرند )Phadke.a, ۲۰۰۷: ۵۷-۸(.  فادکه با 
همین منطق می پرســد چه کسانی تهدید برای زنان محترم هستند و این 
تهدید چه تأثیری بر دسترســی آنها به فضای عمومی دارد؟  همچنان که 
پیش تر گفته شد عمدتا مردان )کارگر، مهاجر، معتاد و کارتن خواب( منشأ 
تهدید برای زنان قلمداد می شوند. به همین ترتیب در طرح های جمع آوری 
»اراذل و اوباش«، »معتادان متجاهر« و پاتوق های معروف تهران که هر از 
چندی اجرا می شود، از آنها با عنوان »مزاحمان نوامیس« نام برده می شود. 
نشانه رفتن این گروه ها و تعریف آنها به عنوان تهدید امنیت شهری خود 
نشان می دهد که تعریف »تهدید« می تواند حاوی مکانیسمی انضباطی و 
کنترلگر باشــد که تالش دارد شهروند هنجارین و نرمال را تعریف کند 
 Phadke.b,( و دسترســی به فضای عمومی را بر این اساس تنظیم کند
1515 :2007(. در این منطق همان قدر که دسترسی مزاحمین نوامیس 
به فضای عمومی محدود می شود و زندگی مخفی را برایشان رقم می زند، 
نوامیس نیز بایستی کنترلی سفت و سخت و درونی بر خود اعمال کنند 

تا گرفتار نشوند.
بنا بر آنچه گفته شــد، در بحث ناامنی و خشونت شهری علیه زنان مهم 
است که به خشونت علیه سایر فرودستان شهری )دستفروشان و بساطی ها، 
معتادان و کارتن خواب ها(، روسپیان، کودکان کار و مهاجران افغانستانی نیز 
توجه کنیم؛ چرا که تنها در این صورت است که مسأله امنیت و دسترسی 
زنان به عرصه عمومی در بستر اجتماعی اش دیده می شود. بدین معنا که 
شاهد اشکال طرد، محرومیت و انزواسازی های چندالیه ای خواهیم بود که 
کسازی اراذل و اوباش یا  در بستر فضای عمومی رخ می دهد. حذف و پا
مزاحمان نوامیس مردم، معتادان متجاهر، روسپیان و مهاجران افغانستانی 
نه تنها عملی خیرخواهانه به نفع حضور زنان در عرصه عمومی نیســت 
بلکه بخشی از پروسه پیچیده محروم ســازی و طردسازی است که در آن 
یک گروِه در حاشیه در برابر گروه در حاشیه دیگر قرار می گیرد؛ در نتیجه 
سیاســت هایی که حذف مردان فرودســت از عرصه عمومی را خواستار 
اســت با سیاســت طرد زنان از فضاهای عمومی مرتبط است. حال آنکه 
بهره برداری این دو گروه از فضای عمومی در تعارض و رقابت با یکدیگر 
نیست ولی نیازمند توجه و برنامه برای استفاده هر دو گروه است. بحث 
بر سر این است که هر نوع ادعایی نسبت به فضای عمومی باید با رعایت 
حقوق »دیگران« به آن فضا همراه باشد و دیگران نمی تواند بعد طبقاتی، 

جنسیتی، سنی، قومیتی و ملیتی به خود بگیرد. 
مرتبط دانستن محرومیت زنان با محرومیت ســایر شهروندان طردشده 
از فضــای عمومی به معنای نادیده گرفتن جنســیت و بیرون راندنش از 
تحلیل نیست؛ بلکه توجه به این نکته است که این تنها زنان نیستند که 
در دسترسی به فضای عمومی با محدودیت مواجهند و محرومیت زنان از 
فضای عمومی نمی تواند جدا از پروسه طرد و محرومیِت سایر شهرونداِن 
حاشــیه ای از  فضای عمومی تلقی شود. اگر چه مسأله زنان و جنسیت 
ویژگی هــای خاصی به نوع و شــکل محرومیت آنها می دهد، اما امنیت 
زنان یا دسترسی بهترشان به فضای عمومی در غیاب و نادیده گرفتن بستر 
کلی تر فضای عمومی شــهری برای تمامی شهروندان قابل درک و قابل 
رفع نیســت. بدیهی اســت که همه گروه های حاشیه ای یکسان نیستند 
و مقوالت مهم و متفاوتی میان شــان تمایز ایجاد می کند و همچنین این 
گروه هــا لزوما با یکدیگر روابط مثبت و حســنه ای ندارند اما در تجربه 
محرومیت مشترک هستند؛ چه محرومیت آشکار و چه پنهان، چه اعمال  
شده از ســوی خانواده و اجتماع و چه طردشده از سوی بازار و نهادهای 

کمیت.  اقتصادی و حا

 گفته می شود رعایت 
فاکتورها احتمال 
آسیب پذیری زنان 
را کاهش می دهد. 

آسیب پذیری در 
اینجا بیش از هر 

چیز بار جنسی دارد؛ 
هراس از آزارهای 
جنسی و تجاوز 
عمده ترین ترس 
زنان از فضاهای 

عمومی است. این 
ترس بیانگر پنداشت 

زنان از خطر است 
و این نکته در آن 

مستتر است که زنان 
چقدر از اینکه قربانی 

جرایم مشخص 
جنسی شوند، 
بیمناک هستند
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یکی از مشکالت اساسی در تعریف فضای عمـومی، ابهـام در تعـاریف 
اصـطالحاتی ماننـد فضـا، مکان، عمومی و مردم است. دشواری تعریف 
اصـطالحاتی که به طور معمول در مکالمات روزانه و با دامنه متغیری از 
معانی مانند مکان یا فضا استفاده می شوند، در فقدان یک توضیح علمی و 
دقیق از خود ایـن اصـطالحاتی نهفتـه اسـت کـه بـه فرسایش معنای اولیه 
شان طی قرن ها استفادە متفاوت و اقتباس از دیگر زمینه های معنایی منجر 

فضای عمومی شهری 
در عصر معاصر

یوسف اشرفی
دکتری در برنامه ریزی شهری  .............................................................................................................. 

میشود در اغلب اوقات، فضا به لحاظ علمـی و فلسـفی بیشـتر از مکـان 
مفهـوم سـازی شـده اسـت. تعریـف فضـا از سـوی فیزیک دانان و با اسحاق 
نیوتن شروع شد که آن را »موجودیت متمایزی« از زمان تعریف می کند که 
دارای ســه بعد بـــوده و همه چیزها و فعالیت هایی را که در جهان اتفاق 
می افتد، در برگرفته اسـت. ایـن در بسـیاری از زمـان هـا بـا »فضـای بیرونی« 
همراه است؛ وجود ماده ای که جهان از آن ساخته شده و تنها راه برای ذهن 
بشــری که بی نهایتی آســمان باال را ذکر کرده و درک کند. در مقابل این 
گاهی قـرار مـی دهنـد.  دیدگاه تجربه گراها قرار دارند که جهان را بیرون از آ
امانوئـل کانت با این ادعا که ذهن، خود دارای سیستم ساختارسازی جهان 
در زمان و فضایی است که »مقوله هایی پیشینی« انـد، نقطه عطفی در تاریخ 
تفکر ایجاد کرد. این دیدگاه یکی از بنیان های اساســی برای روش تفکر 
مدرن دربارە فضا به عنوان یـک »موجودیت ذهنی«)سوژه(« است. درک 
از فضا دوباره با تئوری اینشــتین تغییر یافت؛ تئوری ای که در آن فضا و 
زمان در یک»پیوستار چهاربعدی« ترکیب می شوند که فضا- زمان نامیده 
می شـود. نسـبیت راه مشـترک مفهـوم جهـان را بـا دفـاع از ۶ پارادایمی که 
هیچ چیزی »ابت، قطعی و مطلق« نیســت تغییر داده است. توجه نسبتًا 
جدیدتر و روبه رشد بـه فضـا در بیانیه معروف فوکو شرح داده شده است: 
»همان طور که ما می دانیم وسواس بزرگ قرن نوزده، تـــاریخ بـود. عصـر 
حاضـــر بـــیش از همه، عصر فضا خواهد بود« او ادامه می دهد: در هر 
صورت من معتقدم اضطراب عصر ما به طـور اساسی با فضا و بدون شک 
بسیار بیشتر از زمان خواهد بود. احتمااًل زمان در نظـر مـا بـه عنـوان یکـی 
از عملیـات تـوزیعی متفاوت ظاهر می شود که برای عناصری که در فضا 

پخش شده اند ممکن است. 
پس از دهه ۱۹۷۰، تغییر دیگری در پارادایم اتفاق افتاد و آن زمانی بود که 
فضا دوباره به وسیله رشته جغرافیـا  کشـف شد؛ این کشف، زمان را چیزی 
تعریف می کرد که دیگر ثابت نیست بلکه پویا است و از ارتباطات متقابل 

بین شبکه هـا  و جریان های متفاوت ساخته شده اسـت. 
گـــر فضـا حقیقتـًا تولیـــد روابط متقابل باشد، پس باید مبتنی بر وجود  ا
کثرت باشد. فضا همیشه در فرایند ساخته شدن است، هرگز تمام نمی شـود 
و هرگز بسته نمی شود شاید ما بتوانیم فضا را به عنوان همزمانی داستان های 

کنون تصـور کنـیم.  تا
اگر فضا طنین بیشتری در بحث های علمی و فلسفی دارد، مکان بیشتر 
پژواک های شخصی و سیاسی است. مکان هـا با زندگی در آنها شکل داده 
می شوند. آنها فضاهای برخورد محسوب می شوند؛ جایی که تاریخ تعداد 
کمی از شهرها کامل شده است. مکان ها همچنین سایت های مقاومت، 
اعتراض و اقداماتی اند که اغلب توسط دولت ها غیرقانونی تلقـی می شوند.

نگرانی عمدە جغرافیا از شــروع این رشته، مفهوم »مکان« بوده است که 
براساس علم توصیف زمین )برگرفته از زبان یونانی ge به معنای زمین و 
graphain( بنیان گذاری شده است. در ابتدا جغرافی دانان به دنبال کشف 
و توصـــیف )فضـــای آن بیرون(، درصدد نقشه برداری جهان از طریق 
چشم های بشری بودند. در این رویکـــرد، کلمه مکـــان در  یـک حـس 
زبانی مشترک، به معنای منطقه ای از جهان که از طریق استدالل بشری 
درک می شود، بوده اسـت. آن یـک مکـان روی نقشه بود؛ مکانی که هر 
کســی از آنجــا می آید یا به آنجا می رود. در تقابــل اندکی با فضا به عنوان 
یک مفهوم انتزاعی،  مکان دارای معنای کاربردی بیشتری- از موقعیت - 
است. بنابراین اگر فضا به طور معمول بـه عنـوان چیـزی بـاز و نامشـخص 
پذیرفته شده است، درک ذهنی از »مکان من« رشد بیشتری داشته است و 

آن یک بخش محصور، شـناخته شـده و قابـل کنترل جهان است.
فضا مفهوم انتزاعی تری نســبت به مــکان دارد. وقتی ما از فضا صحبت 
می کنیم، بیشتر تمایل به تصور فضای بیرونی یا فضای هندسی داریم. فضاها 

عکس: تسنیم
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فضای عمـومی 
عرصـه وسیع و 
تا درجات زیادی 

برنامه ریزی نشدە 
برخوردهاست. هیچ 
فردی در این عرصه 
دارای اقتدار نیست 

و هر کسـی در 
ورود به آن از حق 
خود برای تحمیل 

شرایطی که در با آن 
گفت وگو و با دیگران 

مبارزه می کند، 
چشم می پوشد. 

اگر شخصـی دارای 
امتیاز در عرصه 

عمومی باشد، آن یا 
در مقابله با دیگران، 
یا در موافقـت بـا 

آنهـا اسـت

دارای مناطق و حجم اند. مکان ها فضایی میـان آنهـا دارنـد. دومفهوم فضا 
و مکان نه فقط از جنبه هستی شناختی می توانند دیده شوند- به عنوان آن 
بیرون یـا اطـر اف اینجـا - بلکـه از دیدگاه معرفت شناختی به عنوان یک راه 
شناخت جهان هم می توانند موردنظر باشند. به این ترتیـب، جهـان در نظـر 
مـــا مانند شبکه ای از ارتباطات داخلی »مسیرها در عوض ریشه ها« ظاهر 
می شود و بنابراین کسـی بـه مرزها و ویژگی های متفاوت مناطق جهان، با 
وجود روابط متقابل و جریان های انرژی، مـاده و اطالعات فکـر نمـی کنـد.

بدین ترتیب و پس از مفهوم سازی تفاوت میان فضا و مکان، اصـــطالح 
فضای عمومی به سطح انتزاعی مفهوم برمی گـــردد و اصـــطالح مکان 
عمومی به بازنمایی واقعی این مفهوم در محیط ساخته شده برمی گردد. این 

بحث بر اسـاس دالیل زیـر است: 
۱ .فضا شامل یک دیدگاه جهانی تر است؛ در حالی که مکان به موقعیت های 

خاص تر برمی گردد.
۲ .طنین اندازی فضا بیشتر با مفهوم سازی های انتزاعی تراست، در صورتی 

که مکان اغلب داللت بر تعامل جهـان بشری و جایگاه فیزیکی دارد.
3 .فضا شــامل پویایی و تحرک می شــود، مکان به نظر ایســتاتر و ثابت 

می رسد.
۴ .مکان مرتبط با مرزهاست و داللت بر مختصات جغرافیایی دارد که به 
دنبال سؤال )کجـا(؟ اسـت. در صـورتی که فضا ارتباط بیشتری با معنا و 

ماهیت دارد که سؤال »چه«؟ را به کار می گیرد.
کریســول  معتقد است که یک مکان فضایی اســت که معنا را به وجود 
می آورد. رلف معتقد است کـه به طور کلی به نظر می رسد فضا زمینه ای را 
برای مکان ها به وجود می آورد، امـا معنـای آن از مکـان هـای ویـژه مشـتق 
می شود. تفاوت میان مکان و فضا تنها یک روِش ابـزاری بـرای نظـم دادن 
بـه چیزهاســـت، معـانی مکـان و فضـا بـاز و نامتناهی اند؛ از شخصی به 
شخص دیگر، از زمینه ای به زمینه دیگر و از موقعیتی بـه موقعیـت دیگـر 
متفـاوت انـد. دورن ماسی سؤال می کند: اگر ما تمایز میان مکان )به عنوان 
 دارای معنا، تجربه شـــده و روزانـــه( و فضـــا )چه؟ بیرونــی؟ انتزاعی؟

 بی معنا؟( ، همه آن چیزی که بسیار جذاب به نظر می رسد را رد کنـــیم، 
چـه اتفـاقی خواهـد افتـاد؟

می تواند به عنوان اقدامی تحریکی در نظر گرفته شود که هیچکدام از معانی 
به طور کامل کشف نمی شوند و آنها دائمًا تغییر می کنند.

 با توجه به عبارت »عمومی«، این معنا مستقیمًا به مردم مربوط می شود. 
کسفورد، از این اصطالح استفاده  مدنیپور بـــا بررسـی تعـاریف لغتنامه آ
کرده و نتیجه می گیرد: »معانی کلمه عمومی، همه به شـــمار زیـــادی از 
مـردم، به عنوان »جامعه« یا »دولت« و آنچه مربوط به آنهاست برمی گردد. 
به عنوان جامعـه، ایـن اصـطالح ممکـن ا سـت بـه مقیاس های سرزمینی 
یا جمعیت شناختی مختلف شامل یک گروه، اجتماع محلی، ملت، یا در 
چارچوبی کـه امـروز دیگـــر به ندرت مورد استفاده است، یعنی کل نژاد 
بشری برگردد. به عنوان دولت، ممکن است به مقیاس نهادهای مختلـف 
دولـــت ملی، دولت محلی و حتی افرادی که بخشی از سیستم دولتی به 
حساب می آیند برگردد. مشکالت درک مفهوم عمـومی ناشی از پیچیدگی 
ماهیت دو جوهر، جامعه و دولت است، که ساختار و معانی آنها در ساله ای 
اخیر بـه طـور چشـمگیری تغییر کرده است. از دیدگاه مدنیپور، ابهام در 
تعریف اصـطالح عمـومی از یـک طـرف بـه دلیـل درک دوگانـه از جامعـه 
به عنوان هم قلمرو عمومی و هم خصوصی و از طرف دیگر نامشــخص 
بــودن مرز میــان دولت و جامعه به عنوان منبع مهـــم دیگری برای عدم 

قطعیت در این موضوع است.
جغرافیدان آمریکایی جی. بی. جکسن معتقد است واژە عمومی هم بـه 
مـردم برمـی گـردد و هـم بـه مسئوالن. شاید بتوان گفت که »واژە عمومی 

در جایگاه اسم داللت دارد بر جمعیت یا مـردم، در صـورتی کـه در جایگـاه 
صفت به مســئوالن برمی گردد. بنابراین یک ساختمان عمومی در قرن 
هجدهم مکـانی در دسـترس بـــرای همـه و بـرای استفاده و بهره مندی 
آنها نبوده است، بلکه مکان کار یا جلسه مسئوال بوده است«. به اعتقاد او 
علت اصلی ابهام در فهم مفهوم فضای عمومی پیچیدگی واژە مردم است 
که معنای ضمنی آن به صورت زیر است: »عمومی کلمه ای بدون رمـز و 
راز و از ریشه التین پوپولوس است و معانی آن متعلق به مردم یا ویژگی های 
مردم است. فضـای عمـومی مکـان مـــردم است. اما مردم به عنوان واژه 
کمتر واضح و آشکار است. این واژه برای ما فقط به معنای بشریت یا یک 
نمونه تصادفی از بشــریت است؛ اما وقتی به قرن نوزدهم برمی گردیم، به 
معنای یک گروه خاص و گاهی به معنای جمعیت یـک ملـت یـا شهر و 
بعضی وقتها پایین ترین عنصر در آن جمعیت است، اما همیشه شامل یک 
طبقت قابل شناسایی می شود« یکی از مسائل اخیر ظهور پست مدرنیسم 
و فمنیسم است که درک سفت و سختی از »عمومی« به عنـوان سـاختار 
یکپارچه دارند و آن را با آنچه نانســی فراســر »عمومــی های چندگانه« 
می نامد جایگزین کرده انـد. جنـبش هـای مختلف اجتماعی نشان داده اند 
که نابرابری های شــدید وجود داشــته و هنوز هم وجــود دارد و به تدریج 
زنان، اقلیت های قومی و جنسی و دیگر گروه ها به دنبال ا ثبات حق خود 

به عنوان بخشی »از عموم« اند.
»عمومی«هــای زیادی وجود دارد و مشروعیت شــان به همــان اندازه که 
ممکن است به وسیله زمینه مکان تعریف شـود، به واسطه ویژگی اجتماعی 

این افراد نیز تعریف می شود. 
در مفهـوم سـازی فضـای عمـــومی، درک اصطالح عمومی در نگاه اول 
به همه مکان های واقعی برمی گردد که ممکن است آزادانـــه توسـط هـر 
کـــس مـــورد استفاده باشد. اصطالح عمومی داللت ضمنی دارد بر این 
عقیده که این جایگاه ها برای هـــر کسـی - مـردم یـک اجتمـاع، ایالت، 
ملت، فارغ از ســن، جنس، نژاد، معلولیت جسمی، یا دیگر ویژگی ها- در 
دسترس انـــد. ماهیـت مهمـی کـه در متـــون به عنوان اساس و پایه برای 
معنای فضای عمومی پدیدار شده، این است که مهم نیست که ما معنـای 
عمـومی را چگونـه انتخاب می کنیم، باید با ویژگی »حس انسجام«  که از به 
اشتراک گذاری »زمینه مشـترک«  یکسـان پدیـدار می شود، مشخص شود.

بــودن در عمومی، هــم برقرار دادن خــود در ارتباط با دیگــران - جهان 
غربیه هــا- و هم بر درگیر شـــدن در یـــک فعالیـــت همگانی -جهان 
همسایه ها- داللت دارد. این دوگانگی توسط راجر اسکروتن نظریه پردازی 
شده اسـت: »عمـومی عرصـه وسیع و تا درجات زیادی برنامه ریزی نشدە 
برخوردهاست. هیچ فردی در این عرصه دارای اقتدار نیست و هر کسـی 
در ورود به آن از حق خود برای تحمیل شــرایطی که در با آن گفت وگو و 
با دیگران مبارزه می کند، چشم می پوشد. اگر شخصـــی دارای امتیاز در 
عرصه عمومی باشد، آن یا در مقابله با دیگران، یا در موافقـــت بـــا آنهـا 
اســـت. هـدف از حکومـت مـدنی اطمینان از این است که توافق قانونی 
»هنجاری« است از یک دیـدگاه فلسـفی، نظریـه پـردازآمریکایی- آلمانی، 
هانا آرنت معتقد است که اصطالح عمومی برای ارتباط میان خود افراد و 
واقعیـت بسـیار مهـم اسـت؛ یعنی با تجربه جهان در عمومی، با هم و با 
دیگران، یکی می تواند بخشی از جهان نمایش باشد.« اصطالح عمومی بـه 
دو پدیدە کامال همانند مرتبط به هم اما نه با هم داللت دارد؛ نخســت آن 
معنا را می دهد که هر چیـز کـه در عمـومی ظـاهر می شود »نمایش داده 
می شود« می تواند به وسیله هر کسی دیده و شنیده شود و امکان گسترده ای 
بـــرای انتشـار آن وجـود دارد. برای ما نمایش »ظاهرشده«- چیزی که به 
وســـیله دیگـران بـه عالوه خودمـان دیـــده و شـنیده مـی شـود - ترکیـب 

واقعیت هاست.
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حمل و نقل 
عمومی سودده
چطور می شود با حمل ونقل عمومی 

شهرها را نجات داد و فضاهای عمومی 
بیشتری خلق کرد

چشم انداز
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چشم انداز

شــورای شهر بروکســل برای حل مشــکل ترافیک این 
شــهر دســت به دامن برخی اپلیکیشن های هیچ هایک 
شد. هیچ هایک فرهنگی بود که در زمان رکود بزرگ در 
آمریکا غالب شد. بر این اساس کسانی که قصد مسافرت داشتند، 
در کنار خیابان های می ایســتادند و برای خودرو های عبوری دست 
بلند می کردند و از آنها می خواســتند تا هر مسیری که می روند آنها 
را نیــز با خود ببرند؛ به این ترتیــب پولی پرداخت نمی کردند و هم 
ایــن کــه در طــول مســیر راننــده را از تنهــای  درآورده و فرصت 
همنشینی و معاشرت را نیز فراهم می آوردند. این فرهنگ هنوز هم 
مــورد توجه اســت و از ســوی بســیاری از افرادی کــه به صورت 

حرفه ای سفر می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. 
حاال شورای شــهر بروکسل قصد دارد از این فرهنگ برای کاهش 
ترافیک و تشــویق مــردم به کمتــر اســتفاده کردن از خودرو های 
شــخصی اســتفاده کند. براســاس طرح شــورای شــهر بروکســل، 
مسافران شهری می توانند با استفاده از اپلیکیشن های موبایلی برای 
ســفرهای شهری درخواست بفرســتند و هر راننده ای که مایل بود 
آنها را در نقطه ای معین که در مسیرش واقع شده سوار کند. آمارها 
می گوید رانندگان در بروکسل به صورت متوسط ۸۵ ساعت در سال 

را در ترافیک می گذرانند. 
 اپلیکیشــن هیچ هایــک رانندگانی که خودرویشــان صندلی خالی 
دارد را به مســافرانی که خودرو ندارند وصل می کند. شــورای شهر 
بروکسل گفت وگوهایی را با ســازندگان این اپلیکیشن ها آغاز کرده 
و از برخی متخصصان نیز خواســته اســت تا اپلیکیشن مشابهی را 
به صورت اختصاصی برای بروکســل بسازند. قرار بر این است که 
در این اپلیکیشن براساس نیازهای مسافران و مقاصدشان امکانات 

متفاوتی و متنوعی ارایه شود. 
کید دارند که این اپلیکیشــن باید  نماینــدگان پارلمان بلژیک اما تأ
دقیقا همه شــرایط هیچ هایک را داشــته باشــد؛ به این ترتیب هیچ 
پولی نباید بین مسافر و راننده رد و بدل شود و فرهنگ هیچ هایک 
دســت نخورده باقــی بماند. جولیان اوتندائــل از نمایندگان پارلمان 

بلژیک می گوید که هدف از طراحی این اپلیکیشــن این اســت که 
گر این گونه نشود، مردم به اندازه  چیزی شبیه به اوبر داشته باشیم؛ ا
کافی به اســتفاده نکردن از خودروهایشان تشویق نمی شوند. عالوه 
بر این باید به مســافران این امکان داده شــود کــه بتوانند راننده را 
خودشان انتخاب کنند. شــورای شهر بروکسل مایل است که تعداد 
گر بتواند  خودرو های تک سرنشــین را تا ۲۰ درصد کاهش دهد و ا
موفق به این کار شود، ترافیک شهری کامال از میان خواهد رفت. 
برخی منتقدان این طرح می گویند که فرهنگ هیچ هایک خطرات 
ک  خود را نیز دارند و مســافران ممکن اســت در دام افراد خطرنا
گرفتــار شــوند. اما حامیــان این طــرح می گویند کــه طراحی این 
اپلیکیشن به گونه ای خواهد بود تا این خطر به حداقل ممکن برسد؛ 
که هویت افرادی که از این اپلیکیشــن استفاده می کنند، کامال  چرا

مشخص خواهد بود. 

 تبلیغ هیچ هایک 
راه حل بروکسل برای مشکل ترافیک
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اســتفاده از اسکوترهای برقی در بســیاری از شهرهای 
بزرگ اروپا افزایش یافته است؛ این مسأله خصوصا طی 
دو سال گذشته روندی رو به رشد داشته است و استفاده 
گ بســیار رواج دارد.  از اســکوتر به خصوص در دانمارک و کپنها
حتی برخی از والدین فرزندان شــان را با اسکوتر به مدرسه می برند. 
در این میان برخی اســتارت اپ ها نیز وارد کار شــده اند و به ســود 
 Lime and « کالنــی رســیده اند؛ برای مثــال در آمریکا شــرکت
Bird« و در اروپا شرکت » Voi Circ« و » Flash and Tier« در 
اروپا ســود کالنی از اجاره دادن اسکوتر به دست می آورند. فارغ از 
گیر از اسکوتر موجب شده است تا مدل ترافیکی  این اســتفاده فرا

شهرها نیز عوض شود. 
از ســوی دیگر برخی از مدیران شــهری معتقدند که استفاده 
گیر از اســکوتر در خیابان های شــهری چندان ایمن نیست. در  فرا
برخی از شــهرهای اروپا این مسأله حتی موجب مرگ برخی افراد 
شــده است و موجب شده تا مقامات شــهری استفاده از اسکوتر را 

در برخی خیابان ها ممنوع اعالم کنند. 
این مســأله در لندن و پاریس به وضوح دیده شــده اســت. در 
لندن امیلی هارتریدج ســی وپنج ســاله ســوار بر اســکوتر سر یکی 
از پیچ هــا بــا خودرویی تصــادف کرد و جان خود را از دســت داد. 
ویدیــوی این تصــادف در یوتیوب پخش شــد. در پاریــس نیز که 
استفاده از اسکوتر رواج زیادی دارد و بیش از ۲۰ هزار اسکوتر در 

 شیوع اسکوترسواری 
در شهرهای بزرگ اروپا

شش ماه پیش 
استفاده از 

اسکوترهای برقی 
در کپنهاگ بسیار 

زیاد شد. حاال 
بسیاری از شهرهای 
بزرگ اروپایی سعی 

می کنند در این 
خصوص از مدل این 

شهر الگو بگیرند

چشم انداز

خیابان هایش تردد می کنند، مرد جوانی ماه گذشته سوار بر اسکوتر 
با کامیونی برخورد کرد و جانش را از دست داد. 

ایــن موارد که در دیگر شــهرهای بزرگ اروپا نیز دیده شــده 
اســت، موجب شــد که بحثی در محافل شــهری داغ شــود که آیا 
اســتفاده از این وســیله نقلیه، هر چند تکنولوژی نو و مدرنی دارد 
و اســتفاده از آن نیز راحت اســت، راه مناســبی برای حمل ونقل و 
کاهش ترافیک شهری است؟ البته همین موارد موجب  شده است 
که اســتفاده از اسکوتر در جاده ها و پیاده روهای لندن ممنوع اعالم 

شود. 
گ بسیار  شش ماه پیش استفاده از اسکوترهای برقی در کپنها
زیاد شد. حاال بسیاری از شهرهای بزرگ اروپایی سعی می کنند در 
گ پلیس و  این خصوص از مدل این شــهر الگو بگیرند. در کپنها
شــورای شهر در حال بررسی تأثیر ۶ شرکت کاریه اسکوتر بر روند 
زندگی شــهری هســتند. این ۶ شــرکت بعد از آغاز طرح آزمایشی 

استفاده از اسکوتر در خیابان های شهری تأسیس شدند. 
گ در مقایســه  بررســی ها نشــان می دهد خیابان هــای کپنها
با لندن و پاریس برای اسکوترســواری بســیار مناســب تر و امن تر 
اســت؛ دلیلش البته این اســت که مردم این شــهر دوچرخه سواری 
را دوســت دارنــد و فرهنگ دوچرخه ســواری در این شــهر کامال 
تثبیــت شــده اســت. برخــی می گویند در دانمارک شــما بــه دنیا 
می آییــد، راه رفتن یاد می گیرید و بعد دوچرخه ســواری می آموزید. 
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کپنهاگ بعد از 
آمستردام هلند 

دومین شهر 
در جهان است 
که بیشترین 
دوچرخه سوار 
را دارد. در حال 

حاضر بیش از یک 
میلیون وچهارصدهزار 

دوچرخه سوار به 
صورت روزانه در 

کپنهاگ تردد می کنند 
و تنها 3درصد 

مردم این شهر هر 
روز سوار دوچرخه 

نمی شوند

گ بعد از آمســتردام هلند دومین شــهر در جهان اســت که  کپنها
بیشــترین دوچرخه ســوار را دارد. در حــال حاضــر بیــش از یک 
گ  میلیون وچهارصدهزار دوچرخه سوار به صورت روزانه در کپنها
تردد می کنند و تنها 3درصد مردم این شــهر هر روز سوار دوچرخه 

نمی شوند. 
عالوه بر این مســیرهای تــردد دوچرخه در دانمارک بســیار 
زیاد اســت؛ این مسیرها معموال از مســیرهایی که خودروها در آن 
تردد می کنند، جدا شده اســت. بنابراین اسکوترها نیز می توانند از 
گ نیز مقامات  همین مســیرها اســتفاده کنند؛ اما حتی در کپنهــا
وزارت راه نگران افزایش تعداد تصادمات اسکوترســوارها هستند. 
در حال حاضر به نظر می رســد که تعداد تصامدات دوچرخه سوارها 
با اسکوترسوارها برابر اســت اما مقامات این شهر معتقدند که این 
آمار زیاد اســت. به صورت ســاالنه حدود هفتصد دوچرخه ســوار 
گر ایــن آمار درباره  گ دچار تصادفات بد می شــوند و ا در کپنهــا
اسکوترســوارها نیز رخ دهد، مقامات شهری باید درباره آن اقدامی 

کنند. 
پلیــس نیز پیش تــر اقداماتی را انجام داده اســت؛ یکی از این 
اقدامات تشــدید نظارت ها برای ممانعت از اسکوترسواری در حال 
مستی است. اخیرا پلیس دانمارک ۲۴ اسکوترسوار را به ظن سواری 
در حال مســتی متوقف کرد؛ جریمه ایــن کار در دانمارک ۲ هزار 
کرون است. بعدها مشخص شد که تعداد اسکوترسوارانی که تحت 

تأثیر مصرف الکل یا مواد مخدر هســتند بیش از آن چیزی اســت 
گر  کــه مقامات فکرش را می کردنــد. مقامات پلیس می گویند که ا
چه افــراد در زمان رانندگــی با خودرو نیز تحــت تأثیر مواد مخدر 
و مصــرف الکل هســتند، اما هیچ وقت این گونه نیســت که چهار 
خودرو پشت سر هم متوقف شــوند و معلوم شود که راننده هایشان 
الــکل مصرف کرده و تحت تأثیر مواد هســتند؛ امــا این اتفاق در 

خصوص اسکوترسوارها بارها رخ داده است. 
از ســوی دیگــر دیــدن دوچرخه ســوارها در خیابان هــا برای 
رانندگان عادی است اما اینکه اسکوترسوارها نیز در خیابان ها دیده 
شــوند، چندان عادی به نظر نمی رســد. وقتی که رانندگان کسی را 
می بیننــد که ایســتاده اســت و بوزهایش را به دو طــرف باز کرده، 
ممکن اســت او را با عابر پیاده اشــتباه بگیرند و اصال به این فکر 
نکنند همان عابر ممکن اســت اسکوترسواری باشد که با سرعت 

۲۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت به سمت خودرو است. 
نکته دیگر این اســت که تنها اسکوترسوارها در معرض خطر 
نیســتند بلکه آنها نیز می تواننــد برای دیگران خطــر ایجاد کنند. 
گزارش ها درباره برخورد اســکوتر با عابران پیاده نیز زیاد اســت. 
همین مســأله موجب شــده اســت این بحث در شــهرهای بزرگ 
اروپایــی مطرح شــود که آیا اســکوترها نیز باید تحــت قانون بیمه 
اجباری قرار بگیرند یا خیر؛ حتی در برخی از شهرهای اروپا بحث 
لزوم صدور گواهینامه برای راندن اسکوتر نیز مطرح شده است.  
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هنگ کنگ در ســال ۲۰۱۹ با آشــفتگی سیاسی و اعتراضات 
گسترده مواجه شد اما این وضع باعث نشده است که این شهر 
نیمه خودمختار عنوان پربازدیدترین شهر جهان را در سال اخیر 
Euromoni�  به دست نیاورد. بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی بازاری»
tor« و گزارش ساالنه این موسسه در زمینه ۱۰۰ شهر پربازدید جهان در سال 
میالدی اخیر، این کالنشهر آسیایی با بیش از ۲۶ میلیون گردشگر بین المللی 
و تا پیش از پایان سال، عنوان پربازدیدترین مقصد گردشگری جهان را از آن 
خود کرده اســت. ایــن عنوان می تواند خبری خوب و نــوری از امید برای 
شهری باشد که صنعت توریسم آن بعد از شروع اعتراضات ضد دولتی از ماه 
 »Euromonitor « ژوئن به شدت آسیب دیده بود. بر اساس گزارش موسسه
هنگ کنگ با بیش از ۲۶میلیون گردشگر بین المللی عنوان پربازدیدترین 

مقصد گردشگری جهان را در سال ۲۰۱۹ از آن خود کرده است.
از دیگر شهرهای پربازدید در سال جاری می توان به بانکوک و لندن اشاره 
کرد که به ترتیب در رتبه های دوم و ســوم فهرست» Euromonitor« قرار 
گرفته اند. شهرهای آسیایی همچنان به تسلط خود بر رتبه های باالی فهرست 
ادامــه داده اند که به باور » Euromonitor« از قدرت مالی همواره در حال 
افزایش گردشگران چینی بوده است. همچنین این گزارش نشان می دهد که 
قاره آسیا بیشترین و سریع ترین رشد را در زمینه تعداد گردشگران ورودی 
بین المللی داشــته است. عالوه بر این ۱۰ شــهر ابتدای این فهرست دچار 
تغییراتی نســبت به سال گذشته شده و استانبول با دو پله صعود نسبت به 

سال گذشته خود را در میان ۱۰ شهر اول جای داده است.
گزارش» Euromonitor«  شــامل داده هایی در مورد ورودی گردشــگران 
از بیش از ۴۰۰ شــهر جهان و اقامت های بیشــتر از ۲۴ ساعت را به عنوان 

اقامت مســافران بین المللی در نظر گرفته اســت. این بدان معناســت که 
گردشــگران داخلی، مسافران روزانه و کســانی که با کشتی به این مقاصد 
گردشگری آمده اند، در این رتبه بندی و اعداد و ارقام موجود در آن دخالت 
داده نشده اند. از ۱۰۰ کشور این فهرست اکثریت آنها آسیایی هستند و بعد از 
آن شهرهای اروپایی، آمریکایی، خاورمیانه و آفریقا در رتبه های بعدی قرار 
می گیرند. بر اساس برآورد. » Euromonitor« اطمینان نداشتن نسبت به 
ماجرای برگزیت رتبه شهرهای پربازدید اروپایی را تحت تأثیر قرار می دهد 
و در شــرایطی که لندن در گزارش جاری در رتبه سوم قرار دارد، پیش بینی 
می شــود که پس از عملی شدن برگزیت، رتبه آن با دو پله سقوط به جایگاه 

پنجم نزول یابد.
بر اساس گزارش » Euromonitor« استراتژی قوی گردشگری سنگاپور 
و توانایی در »بازاریابی تجربه محلی واقعی برای نشــان دادن اعتبار و تنوع« 
سهم زیادی در این رشد داشته است. در خاورمیانه و آفریقا نیز شهر دوبی 
که در جایگاه هفتم گزارش کنونی قرار دارد، ســال گذشته عملکرد بسیار 
خوبی داشته و در دســترس بودن ویزای ترانزیت مجاری دو روزه و افتتاح 
پارک های سرگرمی متعدد باعث شده که این شهر جایگاه بهتری نسبت به 
سال های قبل داشته باشد. الزم به ذکر است که تمامی ۲۰ شهر جدول فوق 
به غیر از هنگ کنگ که در صدر فهرست قرار گرفته، نسبت به سال ۲۰۱۸ 
با افزایش تعداد گردشــگران بین المللی مواجه شــده و رتبه آنها در مطلب 
براســاس ترکیب اعداد سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دست آمده که باعث شده در 
مواردی، برخی از شهرها با داشتن بازدید کنندگان بین المللی بیشتر در سال 
جاری، در جایگاه پایین تری نســبت به دیگر شهرها قرار داشته باشند که 

ناشی از عملکرد ضعیف تر آنها در سال گذشته است.

 توریستی ترین شهرهای جهان 
در سال ۲۰۱۹ 

۲۶,۷1۶,8۰۰هنگ کنگ 

۲۵,8۴۷,8۰۰بانکوک، تایلند 

19,۵۵9,9۰۰لندن، انگلیس 

۲۰,۶3۷,1۰۰ماکائو 

19,۷۶۰,8۰۰سنگاپور 

19,۰8۷,9۰۰پاریس، فرانسه 

1۶,3۲8,3۰۰دوبی، امارات متحده عربی 

1۴,۰1۰,۰۰۰نیویورک سیتی، ایاالت متحده 

1۴,۰۷۲,۴۰۰کواالالمپور، مالزی 

1۴,۷1۵,9۰۰استانبول، ترکیه 

تعداد )نفر(شهرتعداد )نفر(شهر

1۵,19۶,۵۰۰دهلی، هند 

13,33۲,1۰۰آنتالیا، ترکیه 

1۲,3۲۴,1۰۰شنژن، چین 

1۲,۴۴۲,۴۰۰بمبئی، هند 

1۰,9۶۵,۲۰۰پوکت، تایلند 

1۰,31۷,۰۰۰رم، ایتالیا 

1۰,۴۴3,1۰۰توکیو، ژاپن 

9,9۵1,9۰۰پاتایا، تایلند 

9,981,۷۰۰تایپه، تایوان 

9,833,۰۰۰مکه، عربستان سعودی 

بر اساس گزارش 
 »Euromonitor «

استراتژی قوی 
گردشگری سنگاپور و 
توانایی در »بازاریابی 
تجربه محلی واقعی 

برای نشان دادن 
اعتبار و تنوع« سهم 

زیادی در این رشد 
داشته است. در 

خاورمیانه و آفریقا 
نیز شهر دوبی که در 
جایگاه هفتم گزارش 

کنونی قرار دارد
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حراج صندلی در متروی توکیو

حمل ونقل عمومی 
در توکیو به خصوص 

خطوط مترو چه 
جهنمی برای 

مسافران است. 
اگرچه جمعیت 

توکیو چیزی حدود 
13 میلیون و پانصد 
هزار نفر است اما 
مردم مجبورند از 

شهرهای اطراف نیز 
هر روز خود را به 

توکیو برسانند

هر روز صبح میلیون ها شهروند توکیو به ایستگاه های شلوغ 
بزرگ ترین شهر جهان هجوم می برند. بسیاری از این افراد 
مجبورنــد در متــرو بایســتند و جایی برای نشســتن پیدا 
نمی کنند. معموال در قطارهای متروی توکیو مســافران در هم مچاله و 
فشــرده می شــوند. در چنین شرایطی بود که یکی از مســافران با ایده 
جدیدی خود را بر سر زبان ها انداخت؛ ایده ای که دقیقا از همین شرایط 
شــلوغ مترو سرچشــمه گرفته بود. او مجبور بود هر روز صبح زود از 
حومه چیبا خود را به مرکز توکیو برساند. این مسیر یکی از مسیرهای 
طوالنی خطوط مترو توکیو اســت؛ اما نکته اینجا بود که او همواره در 
مسیر جایی برای نشستن پیدا می کرد. بنابراین تصمیم گرفتن صندلی 
خالی را به حراج بگذارد. او این صندلی را ۱۵ دالر قیمت گذاری کرد. 
سپس نام قطار و زمان حرکتش را نیز اعالم کرد و از مسافران خواست 
تا برای برخورداری از امکان نشســتن بر روی صندلی خالی پول را به 

حساب او واریز کنند. 
 این اتفاقا نشــان می دهد که حمل ونقل عمومی در توکیو به خصوص 
خطوط مترو چه جهنمی برای مسافران است. اگرچه جمعیت توکیو 
چیزی حدود ۱3 میلیون و پانصد هزار نفر است اما مردم مجبورند از 
شــهرهای اطراف نیز هر روز خود را به توکیو برســانند. جمعیت کل 
 اســتان توکیو بالغ بر 3۸ میلیون نفر اســت و از این جمعیت بیش از 
3 میلیون نفرشان مجبورند از خط متروی شینجوکو که شلوغ ترین خط 

مترو جهان است استفاده کنند.  
مسافر داستان ما تجارت خود را در خط مترو هوکوسو به راه انداخت. 
در این خط مترو شما به راحتی می توانید جایی برای نشستن پیدا کنید. 

این کار موجب شــده تا فرهنگی در توکیو شــیوع یابد مبنی بر اینکه 
بهتر اســت مسافران به نوبت بر روی صندلی ها بنشینند. البته بعد از 
گهی های دیگری نیز در سایت های مختلف در  این مسافر داستان ما آ
خصوص فروش صندلی مترو منتشــر شد؛ اما این اقدام خالف قوانین 
گهی ها را حذف کنند. جریمه انتشار  اســت و سایت ها مجبور شدند آ
گهی ۵۰۰ هزار ین اســت. برخی می گویند این نخســتین بار  چنیــن آ
نیست که فردی سعی کرده با فروش صندلی مترو پولی به جیب بزند. 
در توکیــو حتــی در خصوص اینکه چطور می شــود صندلی خالی در 
مترو به دســت آورد، کتاب نوشته شده است. این کتاب در سال ۲۰۰۵ 
منتشر شد و به خوانندگان آموزش می داد که در قطارهای مترو چطور 
می توانند صندلی خالی بیابند، کجا باید بایستند تا صندلی خالی شود، 
کدام صندلی ها احتمال خالی شدن شــان بیشتر اســت و.... این کتاب 
هزاران جلد فروش کرد و حتی از روی آن یک فیلم نیز ســاخته شــد. 
وضعیت متروهای توکیو بســیار وخیم است. همیشه در ایستگاه های 
مترو چند »هل دهنده« حضــور دارند که مردم را به داخل هل دهند تا 
دِر قطار بسته شود. زمانی بود که مردم ژاپن در قطارهای مترو معموال 
سرشان در کتاب بود؛ اما حاال دیگر همه با گوشی موبایل خود سرگرم 
هستند و بنابراین ممکن است از خالی شدن صندلی ها غافل شوند. اما 
که  چند دقیقه خوابیدن بر روی صندلی مترو بسیار غنیمت است؛ چرا
شهروندان می توانند حداقل نیم ساعت تا یک ساعت چرتی بزنند. مردم 
ژاپن کمترین خواب را در طول روز دارند و از این جهت در دنیا سرآمد 
هستند؛ بنابراین بدیهی است که صندلی مترو برای خوابیدن هم که شده 

ارزش زیادی می یابد. 
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شرکت ام تی آر که مسئولیت حمل و نقل عمومی را در 
هنگ کنگ برعهده دارد، براساس فرمولی اقتصادی 
توانســته درآمدزا باشــد. براســاس این فرمــول این 
شــرکت کرایه ها را افزایش نداده اســت؛ اما در عین حال ســود 
خــود را نیــز بــه دســت آورده اســت. مشــکل درآمدزانبودن 

گیر است. بیشتر  شــرکت های حمل ونقل عمومی مشــکلی فرا
شرکت های حمل ونقل عمومی در سراسر جهان درآمدزا نیستند 
و بــرای ادامه فعالیت خود به یارانه های دولتی نیاز دارند. اما در 
این ماه شــرکت ام تــی آر هنگ کنگ تراز مالی خود را منتشــر 
کرده و معلوم شــده است که بیش از ۱۶ میلیارد دالر سود کرده 

 چطور حمل ونقل عمومی 
در هنگ کنگ درآمدزا شد

چرا وین همواره در صدر فهرست بهترین شهرهای جهان برای زندگی است
اگر شما هر سال نگاهی به فهرست بهترین  شهرهای جهان برای زندگی انداخته باشید 
حتما بارها نام وین، پایتخت اتریش را دیده اید. این شهر به رغم اینکه جمعیتش با سرعت 
کتورهایی  در حال افزایش است هر سال جزو سه شهر برتر جهان برای زندگی است. فا
که موجب می شود وین همواره در صدر لیست قرار بگیرد عبارتند از امنیت، وضعیت 
خوبی بهداشت و آموزش، وضعیت خوب در دسترسی شهروندان به حمل و نقل عمومی 
و فضاهای سبز، گونه گونی و غنای فرهنگی، هزینه نسبتا پایین زندگی و دیگر موارد. البته 
کتورهای همواره بحث وجود داشته است اما خیلی سخت  در خصوص ارزش واقعی این فا
کتور مهم در این  است اگر بخواهیم بگوئیم وین جای خوبی برای زندگی نیست. اما دو فا

میان شبکه حمل و نقل عمومی خوب و نظام مسکن در این شهر است. 

ماریا واســیالکوف، معاون ســابق شــهردار وین معتقد است »شــهر خوب برای زندگی 
شهری است که شما مردم در آن زندگی می کنند چون دوست دارند در آن زندگی کنند نه 
اینکه مجبور باشند در آن زندگی کنند. معنایش این است که در وین اهمیت ویژه ای به 
خانواده ها و کئدکان داده می شود و مدیران شهری همواره تالش می کنند امکانات الزم و 
ضروری برای رفاه خانواده ها را فراهم کنند. اگر شهری برای زندگی کودکان مناسب باشد، 

برای همه مناسب خواهد بود«.
امــا حاال این نیازها در حال افزایش اســت؛ وین در حال حاضر ۲ میلیون نفر جمعیت 
دارد و همه ســاله ۲۵ هزار شــهروند جدید به جمعیت آن افزوده می شود و نیاز است هر 
ساله ۱3 هزار دستگاه خانه برای این جمعیت ساخته شود. واسیالکوف می گوید:»ما هر 
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اســت.  رمز موفقیت این شــرکت این اســت کــه در فضای باز 
برخی ایســتگاه های مترو بعد از احداث ایســتگاه قیمت ملک 
افزایش می یابد؛ برای مثال در ایستگاه کولون، یک آسمانخراش 
۱۱۸ طبقــه، یــک مرکز خرید لوکــس و ۶ هــزار و 3۰۰ واحد 
آپارتمان احداث شده اســت که یا به وسیله شرکت ام تی آر اداره 
می شود یا اینکه متعلق به این شرکت است. بنابراین این شرکت 
ک سود هنگفتی به دست می آورد و  از درآمد حاصل از این امال
دیگر چنــدان نیازی به افزایش کرایه نــدارد؛ به این ترتیب این 
شــرکت هم خدمات عمومی ارایه می کند و هم شــرکتی سود ده 
خواهد بود و این شرکت سود ده ترین شرکت حمل ونقل عمومی 

در سراسر جهان است. 
کثر کالنشــهرهای بزرگ دنیا مسافران همواره  در زمانی که در ا
نگــران تأخیــر قطارها و افزایش کرایه مترو هســتند، شــرکت 
ام تی آر موفق شده است آمار چشمگیر ۹۹ و ۹ دهم درصد دقت 
در زمان ورود و خروج قطارها را داشــته باشد و روزانه ۵ میلیون 
و ۸۰۰ هزار مســافر را جابه جا کنــد؛ کرایه ها نیز همچنان پایین 

باقی مانده است. 
حال ســوال این اســت که آیــا شــرکت های حمل ونقل عمومی 
زیان ده در دیگر کالنشــهرهای جهان نیز می توانند از شــرکت 
ام تــی آر الگو بگیرند؟ متروی لندن پیش بینی بودجه ۱۰ میلیارد 
پوندی را کرده اســت اما تنهــا ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار پوند از این 
مبلغ را از دریافت کرایه به دست آورده است و متروی نیویورک 
نیز هر ســال یک میلیــارد و ۹۰۰ میلیون پوند خــرج می کند تا 

بدهی هایش را پرداخت کند.
جالب اینجاســت که قدمت متروی هنگ کنگ نیز در مقایسه 
با متروی لندن و نیویورک بســیار کمتر اســت. از ســوی دیگر 
متروهایــی نظیــر متروی نیویورک با مشــکل زیرســاخت های 
فرســوده نیز دســت وپنجه نرم می کند؛ برخــی از خطوط مترو 
در لنــدن و نیویورک در زمره قدیمی تریــن خطوط مترو جهان 

قرار می گیرند. 
رمــز موفقیــت شــرکت ام تــی آر نقش آفرینــی دولت اســت. 
مدیرعامل این شــرکت می گوید که دولت زمین را در اختیار ما 
می گــذارد و حق ساخت وســاز را هم به ما می دهــد. زمین ها با 
قیمتی در اختیار ما قرار داده می شــود کــه قبل از احداث مترو 
داشــته اســت و همه ما می دانیم که بعد از احداث مترو قیمت 
همین زمین ها بسیار بیشتر می شــود. البته بیشتر سهام شرکت 

ام تی آر در اختیار دولت اســت. شرکت ام تی آر در این زمین خط 
ریلــی مترو را احداث می کند و برای ساخت وســاز نیز مناقصه 
برگــزار کــرده و کار ساخت وســاز را به شــرکت های خصوصی 
می سپارد. این ساخت وسازها در فضای باالی خطوط مترو انجام 
می شــود و به این صورت شــرکت ام تی آر ســهم خود را از سود 
این ساخت وسازها برمی دارد. این منبع درآمدی موجب می شود 
شــرکت ســرمایه الزم را برای عملیات حمل ونقــل و نگهداری 
خطــوط خــود در اختیار داشــته باشــد و حتی بتوانــد بر روی 

پروژه های جدید نیز سرمایه گذاری کند. 
بــرای مثال شــرکت ام تی آر از ســود حال از احــداث خط مترو 
تســونگ کوان او لین که در ســال ۲۰۰۲ به بهره برداری رســید، 
کنون جمعیتــی بالغ بر 3۸۰  شــهری جدید تاســیس کرد که تا
کن شــده اند. نکته مهم دیگر این است که  هزار نفر در آن ســا
این مدل اقتصادی موجب شــده است که ام تی آر مجبور نشود با 
دیگر شرکت هایی که خدمات دولتی ارایه می کنند، رقابت کند؛ 
که بر این اســاس بر روی پای خود ایستاده است و نیازی به  چرا

سرمایه دولت ندارد. 
از ســال ۱۹۸۰، زمانی که شــرکت ام تی آر شــروع بــه کار کرد، 
ایــن مــدل اقتصادی گســترش یافت. به طور کلی این شــرکت 
۴۷ پــروژه ساخت وســاز را بــر روی ۹3 ایســتگاه خطوط مترو 
مدیریــت و بهره بــرداری کرد. در ســال ۲۰۱۸، این شــرکت از 
ک خود درآمــدی ۵ میلیــارد دالری و از  محــل مدیریت امــال
 محل ساخت وســاز نیز درآمدی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالری 

داشته است. 
فایــده دیگر ایــن مدل اقتصادی این اســت که موجب توســعه 
شــهری نیز می شــود. این مدل باعث می شــود کــه از فضاهای 
گر شرکت طراحی  کثر بهره برداری صورت گیرد؛ ا شهری حدا
خوبی داشــته باشد و ساخت وسازها به خوبی انجام شود، درآمد 
بیشــتری نیز نصیبش خواهد شــد. نتیجه نهایی این اســت که 
ســطح زندگــی در هنگ کنگ باالتــر می رود و محیط شــهری 
مناســب تری برای شــهروندان فراهم می شــود؛ محیط هایی که 
ارتباطی تنگاتنگ و نزدیک با سیستم حمل ونقل عمومی دارند. 
برای مثال در ایستگاه کولون ۶ کاربری متفاوت اندیشیده شده 
اســت؛ از یک ســو خط مترو فعال است، از ســوی دیگر خط 
اتوبوس فعالیت می کند و از سوی دیگر فروشگاه ها و فضاهای 

مسکونی و هتل ها و دفاتر اداری نیز فعال هستند. 

رمز موفقیت 
شرکت ام تی آر 

نقش آفرینی دولت 
است. مدیرعامل 

این شرکت می گوید 
که دولت زمین را در 
اختیار ما می گذارد و 
حق ساخت وساز را 
هم به ما می دهد. 

زمین ها با قیمتی در 
اختیار ما قرار داده 
می شود که قبل از 

 احداث مترو 
داشته است

ســال کجبور می شویم یک شهر کوچک برای این افراد بسازیم«. اما برخالف بسیاری 
ازشــهرهای آمریکای شــمالی افزایش جمعیت در وین تفاوت عمــده ای دارد. افزایش 
جمعیت در وین موجب نمی شود حاشیه نشینی در آن افزایش یابد و یا اینکه مرکز شهر به 
مکانی شلوغ و غیرقابل سکونت تبدیل شود. بیش از نیمی از مساحت شهر به فضای سبز 
اختصاص یافته است و ۶۲ درصد جمعیت شهر، از جمله طبقه متوسط در آپارتمان های 

اجاره ای دولتی زندگی می کنند. 
این نوع از ســکونت در وین به عنوان یکی از حقوق شــهروندی شهروندان به رسمیت 
شمرده شده است و عاملی مهمی در باال بردنت کیفیت زندگی در این شهر است. نظام 
خانه های اجاره ای دولتی و یا تعاونی ةای مسکن در وین قدمتی به اندازه یک قرن دارد. این 
گون نظیر فشار افزایش جمعیت مهاجران و برخی  نظام مسکن توانسته در برهه های گونا

اختالفات سیاسی همچنان پابرجا بماند و کار خود را ادامه دهد. بسیاری از این خانه ها 
مســتقیما در تملک دولت است بنابراین نظارت مســتقیمی بر میزان اجاره بها اعمال 
می شود به گونه ای که قیمت  اجاره ها همواره براساس درآمد ساالنه موجران تنظیم می شود.  
نکته دیگر قابل توجه در وین راحتی و دسترسی آسان و کم هزینه بودن استفاده از حمل و 
نقل عمومی است. وین یکی از بهترین و کامل ترین سیستم های حمل و نقل عمومی در 
اروپا را دارد. شبکه ای قابل از مترو، خطوط اتوبوس رانی و تراموا که شهروندان با پرداخت 
3۶۵ یورو در ســال می توانند از آن استفاده کنند. تصور کنید فقط با پرداخت یک یورو 
در روز می توانید به هر کجای شهر سفر کنید. شبکه حمل و نقل وین به گونه ای است 
۷3 درصد نیازهای شهروندان را بدون اینکه نیا زداشته باشند به حمل و نقل خصوصی 

مراجعه کنند، برآورده می کند. 



راهبرد
مدیریت شهری
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دیوید ابراهیم، عاشــق تویوتا کمــری مدل ۲۰۰۵ خود 
بود. وقتی که برای زندگی از شمال کالیفرنیا به سیاتل 
نقــل مکان کرد اتومبیل خودش را هم همراه آورد. اما 
او وارد شهری می شد که نیازی برای استفاده از اتومبیل شخصی 
در آن احســاس نمی شــد. او در شرکت آمازون به عنوان مهندس 
نرم افــزار کار پیــدا کرده بود. اما وقتی چنــد روز از خانه به محل 
کارش رفت و آمد کرد فهمید اساســا نیازی به استفاده از اتومبیل 
شــخصی ندارد. او حاال بیش از یک ســال اســت که در ســیاتل 
زندگی می کند و برای رفتن به محل کار، خرید روزانه و قرارهای 
آخر هفته همیشــه از اتوبوس استفاده می کند و خیلی هم راحت 
اســت. از بســیاری جهات این مرد جوان را می توان چهره رو به 
رشد سیاتل در عرصه حمل و نقل عمومی دانست. از سال ۲۰۰۷ 

 به بعد ســیاتل در میــان همه شــهرهای بزرگ آمریــکا درحوزه 
حمل و نقل عمومی پیش رو بوده اســت. البته این شــهر از ســال 
۲۰۰۷ به بعد بیشــترین نرخ اشــتغال را داشته و جمعیتش هم از 

سال ۲۰۱۰ به بعد ۱۵ درصد افزایش یافته است. 
نکتــه جالــب اما این اســت که به رغــم افزایش جمعیــت تعداد 
اتومبیل های شــخصی در خیابان ها افزایش نیافته اســت. از سال 
۲۰۱۰ به بعد تعداد شــهروندانی که از اتومبیل های شخصی شــان 
برای رفت و آمد اســتفاده می کردند تا ۱۰ درصد کاهش یافت. این 
در حالیکه جمعیت شهر افزایش را تجربه کرده بود. جالب اینجا 
است که شهروندان جدید در ســیاتل ترجیح می دهند از اتوبوس 
برای حمل و نقل اســتفاده کنند. عالوه بر این استقبال شهروندان 

از مترو سیاتل نیز رشدی ۸ درصدی داشته است. 

سیاتل، بهشت اتوبوس های شهری
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این در حالی اســت که در دیگر شــهرهای بــزرگ آمریکا اقبال 
مردم به اتوبوس های شــهری در حال کاهش است. عالوه بر این 
از 3۵ مترو در شهرهای بزرگ آمریکا 3۱ مترو با کاهش مسافر 
روبرو بوده اند. بطور کلی می توان گفت که طی ســی سال گذشته 
اســتفاده مردم آمریکا از وسایل حمل و نقل عمومی کاهش یافته 
اســت. پایین بودن قیمت بنزین و ساخت اتوبان ها و بزرگراه های 
جدیــد از عوامل این کاهش اقبال به وســایل حمل و نقل عمومی 
بوده است. اما مهمترین عامل این رکود، ضعف در خدمات ارائه 
شــده توسط اتوبوس های شــهری بوده اســت. ضعف هایی نظیر 
مسیر شــلوغ و پرترافیک اتوبوس ها و مدت زمان طوالنی انتظار 
برای آنها از دالیل اصلی بوده اند. حاال بیشــتر مردم در شهرهای 
بزرگ آمریکا ترجیح می دهند به جای ســوار شــدن اتوبوس های 
شهری، اتوبوس خود را به خیابان ببرند و یا از سرویس های اوبر 
اســتفاده کند. معنای این کار این اســت که ترافیک بدتر شده و 
اتوبوس های آرام تر حرکت خواهند کرد و دور باطل همواره ادامه 
خواهد داشــت. اما وقتی حمل و نقل عمومی خوب عمل می کند، 
این دور باطل می شــکند. اتوبوس ها سریع تر حرکت خواهند کرد 
و حمل و نقل روان تر شــده و تعداد بیشــتری از شهروندان جابجا 
خواهند شد. سیاتل شهری است که دقیقا این ویژگی ها را در خود 

جای داده اســت. زار موفقیت ســیاتل اما ســاده است: سیستمی 
بســاز که خوب کار کند، آنگاه شــهروندان استقبال خواهند کرد 
آمارهــا نشــان می دهد که در ســال ۲۰۱۵ از هر پنج شــهروند در 
ســیاتل، یک نفر آنها برای رفتن به محل کار از اتوبوس استفاده 
کرده اســت. حتی در ســال ۲۰۱۶ که آمار استفاده شهروندان در 
وســایل حمل و نقل عمومی در سراســر آمریکا کاهش یافته بود، 
سیاتل با افزایش ۴ درصدی مواجه شد. عالوه بر این سیاتل هوای 
ک تری نیز نســبت به دیگر شــهرهای آمریــکا دارد. بنابراین  پا
روایــت آمار، بیــش از نیمی از گازهای گلخانه ای تولید شــده در 
ایالت واشــنگتن ناشی از اتومبیل ها اســت. بنابراین با کاستن از 
ک تر  تعداد اتومبیل های شــخصی و کاهش ترافیــک، هوا نیز پا
خواهد بود. در این راســتا نه تنها تعداد اتومبیل های شــخصی در 
سیاتل کاهش یافته بلکه مسئوالن حمل و نقل عمومی در این شهر 
تا ســال ۲۰۱۸، تمام ناوگان حمل و نقل شــهری را به اتوبوس های 
هیبریدی مجهز کردند. اما ســوال اساسی این است که سیاتل چه 
کرده است که تبدیل به شهری شده که مردمش بیشترین استفاده 

را از وسایل حمل و نقل عمومی می کنند؟

راننده اتوبوس: وقتی اتوبوس در اولویت قرار گیرد، �
شهروندان نیز اتوبوس را در اولویت قرار می دهند

آدلیتــا اورتیــز، راننــده اتوبوس اســت. او هر روز مســیرش را 
 از خیابان ســوم آغــاز می کند. وقتی که او اتوبــوس را به حرکت 
درمی آورد تنهــا ترافیکی که پیش روی خــود صف اتوبوس های 
 دیگــر اســت. در خیابــان ســوم، در ســاعات پیــک رفت و آمد، 
آمد و شــد اتومبیل های شخصی ممنوع است و تنها اتوبوس های 
شهری هســتند که در خیابان دیده می شوند. بعد از ساعات پیش 
اتومبیل های شــخصی اجازه ورود دارند. خیابان سوم سیاتل یکی 
از معــدود خیابان هــای پرتردد و پــر از مرکز خریــد در آمریکا 
 اســت که قانون ممنوعیت ورود اتومبیل شــخصی در آن رعایت 
می شــود. اورتیــز می گویــد ایــن اقدام نــه تنها موجب می شــود 
اتوبوس ها ســریع تر حرکت کنند بلکه به رانندگان اجازه می دهد 
تنهــا در ایســتگاه ها توقف نکننــد و شــهروندان را در کنارهای 
خیابان نیز سوار کنند. اورتیز می گوید:»در ساعات پیک ترافیک 
تعــداد اتوبوس ها بســیار زیاد اســت. ما لزومــا نمی توانیم در هر 
ایستگاهی بمانیم بنابراین برای سوار کردن مسافران به همکاران 
خود نوبتی عمــل می کنیم«. در اولویت قرار گرفتن اتوبوس های 
شهری در استراتژی حمل و نقل عمومی شهرداری سیاتل موجب 
شــده حرکت آنها در سطح شهر نیز سریع تر شود.اورتیز که بیش 
از ۱۷ ســال است در ســیاتل راننده اتوبوس است زمانی را به یاد 
می آورد که نمی توانســت به راحتــی در خیابان ها حرکت کند. در 
آن روزهــا مجبور بود ســاعت ها در ترافیــک پیش اتوبوس های 
دیگــر بماند. گاهی حتی مجبور می شــد ۴ یا ۵ بار پشــت چراغ 
قرمز بماند و همین مســئله موجب می شد مسیر بیست دقیقه ای 

تا ۴۰ دقیقه طول بکشد. 
از ســال ۲۰۱۰ بــه بعد شــهروندان ســیاتل افزایش یافــت اما ۴۷ 
 درصد این شهروندان جدید از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده 
می کردنــد. درحال حاضر تعداد این افراد بــه بیش از ۸۵ درصد 
رســیده اســت. اورتیــز می گویــد اختصــاص دادن مســیرهای 
مخصــوص بــه اتوبوس های شــهری و برخی دیگــر از اقدامات 
راهگشــای شــهرداری موجب شــده کار او نیز آســان تر شــود. 

 در خیابان سوم
 در ساعات پیک 

 رفت و آمد 
آمد و شد 

اتومبیل های شخصی 
ممنوع است و تنها 
اتوبوس های شهری 

هستند که در خیابان 
دیده می شوند. 
بعد از ساعات 

پیش اتومبیل های 
شخصی اجازه ورود 
دارند. خیابان سوم 

سیاتل یکی از معدود 
خیابان های پرتردد 
و پر از مرکز خرید 
در آمریکا است که 

قانون ممنوعیت ورود 
اتومبیل شخصی در 

آن رعایت می شود
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شهرداری سیاتل همچنین نخستین مسیر کامال اختصاصی برای 
اتوبوس های شــهری را در ســال ۲۰۱۸ افتتاح کرد. اورتیز درباره 
این مســیر می گوید:»خیلی خوب است. ما هر روز صدها نفر را 
ســوار می کنیم و آنها نیز برای اینکه به سالمت به خانه برسند به 
ما نیاز دارند. ما هم تمام تالش خود را به کار می گیریم تا سر وقت 

آنها را به خانه برسانیم«. 
اســکات کابلی، مدیر حمل و نقل عموم ســیاتل است. او می گوید 
افزایــش هر چه بیشــتر اتوبوس های شــهری در خیابان ها خیلی 
خوب است اما این امر همیشه ممکن نیست. به همین دلیل است 
که کابلی معتقد اســت گاهی نیاز نیســت تغییــرات و اصالحات 
خیلــی بزرگی صورت دهید بلکه برخی اصالحات خیلی کوچک 
نیز ممکن اســت کارآمد باشند. کابلی می گوید:»ما فقط به دنبال 
احداث مســیرهای بزرگ و اختصاصی برای اتوبوس ها نیستیم. 
بلکــه خیلی وقت ها ســعی می کنیم اصالحــات ابتکارات خیلی 
کوچک اما کارگشــایی را صورت دهیم«. آنها مطالعات دقیقی را 
بر روی نقاطی از شــهر ترافیک و حرکت اتوبوس ها در آنجا کند 
است صورت داده اند و سعی کرده اند براساس نتایج به دست آمده 
راه حل هــای ابتکاری و کوچک و کم هزینه ای را پیشــنهاد کنند 
که در برخی موارد بســیار جواب داده اســت. برای مثال در یکی 
از تقاطع های بســیار شلوغ شــهر در خیابان رینر آنها دریافتند که 
بــا یک تغییر کوچک در در عرض بخشــی از خیابــان می توانند 
راهرویی مخصوص اتوبوس تعبیــه کنند و به این ترتیب اتوبوس 
با اســتفاده از این راهرو می توانســت در جلــوی ترافیک و باقی 
 اتومبیل ها قرار بگیرد. همین تغییر کوچک موجب شد که اتوبوس 
۹۰ ثانیــه جلوتــر از ترافیــک قرار بگیــرد. در نقطه مشکل ســاز 
دیگری آنها یک راه کاری ســنتی تر به کار گرفتند. آنها ایستگاه 
اتوبــوس کمی بــه داخل برنــد تا توقــف اتوبوس موجــب ایجاد 
ترافیک بیشتر نشود. در چراغ قرمزها نیز آنها چراغی مخصوص 
اتوبوس در نظر گرفتند که زودتر از چراغ مختص به اتومبیل های 
شخصی سبز می شود بنابراین اتوبوس می تواند چند ثانیه جلوتر از 
دیگر اتومبیل از چراغ عبور کند. مجموعه این راهکارها به مردم 
 نشــان داد که مسئوالن شــهری به صورت هدفمند در پی تسهیل 
آمد و شد آنها هستند بنابراین آنها نیز به مسئوالن اعتماد کرده و 

از اتوبوس های شهری بیشتر استفاده کردند. 

وضعیت � بهبود  حمل و نقل:  حوزه  مدنی   فعال 
حمل و نقل شهری در گرو صداقت داشتن با شهروندان

شــفالی رانگان فعال مدنی ائتالف برای توسعه حمل و نقل معتقد 
اســت اتفاقی که در ســیاتل رخ داده از برخی جهات یک تجربه 
منحصر بفرد اســت. شــفالی برای مدت دو دهــه مدیر اجرایی 
 این ائتالف اســت. او و همکارانش تــالش می کنند تا گزینه های 
حمل و نقل عمومی غیر از اتومبیل شخصی، نظیر دوچرخه سواری 

و پیاده روی را در سراسر ایالت واشنگتن تبلیع کنند. 
شفالی می گوید:»سال ها است که شهروندان سیاتل دریافته اند که 
برخورداری از یک خدمات حمل و نقل اتوبوس شــهری مناسب 

چه نیازهایی دارد و چطور باید این نیازها را برآورده کرد«. 
 بزرگترین مشــکل ســیاتل مشــکل تامین هزینه های مالی توسعه 
کمــی و کیفتــی نــاوگان و خصــوص اتوبوس هــای شــهری بود. 
شهرداری ســیاتل برای تامین منابع مالی الزم جهت توسعه ناوگان 
اتوبــوس شــهری خــود به نیمــی از درآمدهــای مالیاتــی حاصل 

از مالیــات بر فروش وابســته بــود. وقتی که در ســال ۲۰۰۸، رکود 
اقتصــادی آغاز شــد و این رکــود بردرآمدها اثر منفی گذاشــت، 
شــهرداری ســیاتل نیز منابع مالی خود را از دســت داد. البته این 
خود نمایان گر وابســتگی کامل میان درآمد شــهروندان و ســطح 
گر زندگی  زندگــی آنها با قدرت عملکرد مدیران شــهری اســت. ا
مردم از لحاظ مالی و رفاهی در ســطح قابل قبولی نباشــد معنایش 
گر مردم درآمدشان کم  این اســت که مردم درآمدشان کم است و ا
باشــد معنایش این است که شــهرداری مالیات کمتری را دریافت 
خواهد کرد. این مســئله اما موجب نشــد که در ســیاتل شهرداری 
درآمدش را از دســت بدهد. طرحی پیشــنهاد شــد مبنی بر اینکه 
مالیــات بر فــروش افزایش یافتــه و هزینه دریافتــی بابت صدور 
گواهینامــه اتومبیــل نیز افزایش یابــد. این طرح به رای گذاشــته 
شــد و جالب این اســت که مردم ســیاتل به این طــرح رای مثبت 
دادند. آنها قبول کردند تا مالیات بیشــتری بپردازند تا شــهرداری 
بتواند طرح توســعه نــاوگان اتوبوس های شــهری را ادامه دهد. در 
واقــع مردم ســیاتل دریافته بودند کــه کمبود منابع در شــهرداری 
چه تاثیری می تواند بر زندگی آنها بگذارد. شــهرداری ســیاتل هم 
برای شفاف ســازی امــر اقداماتــی را صــورت دارد. دفترچه هایی 
حــاوی برخی دســتورالعمل های جدید کاری خطــوط حمل و نقل 
عمومی از اتوبوس گرفته تا مترو منتشر شد. شهرداری اعالم کرد 
 کــه با کمبود بودجه نمی تواند برخی ســرویس ها را مانند گذشــته 

ارائه کند.
گزیر   بــرای مثال تخفیف هــای بلیط برای اقشــار کم درآمــد نا
 حذف می شــد و شهرداری مجبور می شــد برای کاهش هزینه ها

 ۷۴ خــط اتوبوس رانی را به حــال تعلیــق درآورده و در عملکرد 
۱۰۷ مســیر دیگر تغییراتی را ایجاد کند. این شفافیت موجب شد 
تا ســازمان هایی نظیر ائتالف توسعه حمل و نقل شهری به رهبری 
شــفالی نیز بتوانند حــول آن کمپینی به راه بیاندازند. شــفالی 
خود می گوید »شــما تنها زمانی می توانید کمپینی به راه بیاندازید 
که اطالعات شــفاف داشــته باشــید. مــردم براســاس اطالعاتی 
 کــه دریافــت می کنند تصمیم گیــری می کنند. مردم ســیاتل باید 
می دانســتند که توســعه خطوط اتوبوس شهری شهر چطور انجام 

شده و اداره آن چقدر هزینه برمی دارد«. 
در نهایت بیش از ۶۰ درصد مردم سیاتل به الیحه افزایش مالیات 
بــر فروش رای مثبت دادند. این افزایــش مالیات بعالوه افزایش 
هزینــه دریافتی بابت صدور گواهینامــه رانندگی اتومبیل موجب 
شــد شهرداری ســیاتل ظرف مدت یک ســال به ۴۵ میلیون دالر 

منابع اضافی مالی دست یابد. 
سال های بعد نیز مردم ســیاتل بار دیکر با افزایش مجدد مالیات 
بــر فروش موافقت کردند  این مالیــات را ۰/۵ )پنج دهم درصد( 
دیگر نیــز افزودنــد. شــفالی می گوید:»مردم ســیاتل به خوبی 
می دانند پولی که پرداخــت می کنند در نهایت با ردیگر به جیب 
خودشــان بازمی گردد بنابراین کامال معتقدند که از این پرداخت 
نفع شخصی می برند. وقتی که خدمات اتوبوس شهری با کیفیت 
می شــود. وقتی اتوبوس ها تمیز و مدرن می شــوند و وقتی ســوار 
اتوبوس شــدن حســی خوشــایند به شــما می دهد و درعین حال 
شــما را به موقع به مقصدتان می رساند، آنگاه خدمات حمل و نقل 
عمومی برای شــما به یــک اولویت تبدیل خواهد شــد و حاضر 
که ایــن خدمات قابل اعتماد  خواهیــد برای آن هزینه کنید. چرا

بوده و گزینه های زیادی را در اختیارتان قرار می دهد.«

»مردم سیاتل به 
خوبی می دانند پولی 
که پرداخت می کنند 
در نهایت با ردیگر 
به جیب خودشان 
بازمی گردد بنابراین 
کامال معتقدند که 
از این پرداخت نفع 
شخصی می برند. 
وقتی که خدمات 
اتوبوس شهری با 
کیفیت می شود. 
وقتی اتوبوس ها 

تمیز و مدرن 
می شوند و وقتی 

سوار اتوبوس شدن 
حسی خوشایند به 

شما می دهد
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براساس طرح جدیدی که شهرداری برلین ارایه کرده است، 
شــهروندان این شهر تنها روزی یک یورو برای استفاده از 
شبکه حمل ونقل عمومی پرداخت خواهند کرد. هدف از 
این طرح کاهش تعداد خودروهای شخصی و تشویق مردم به استفاده 
بیشتر از شبکه حمل ونقل عمومی است. بر این اساس قرار است که 
شهروندان برلین 3۶۵ یورو در سال برای استفاده از شبکه حمل ونقل 
عمومی پرداخت کنند؛ یعنی برای هر روز یک یورو. با این مبلغ یک 
بلیت یک ســاله به شــهروندان داده می شــود؛ با این حساب برلین نیز 
طرحی مشابه وین را اجرا خواهد کرد. در وین در ماه مه سال ۲۰۱۲ مبلغ 

بلیت ساالنه از ۴۴۹ یورو به 3۶۵ یورو کاهش یافت. 
در وین بیش از ۸۲۲ هزار نفر یعنی نیمی از شــهروندان شــهر بلیت 
یک ســاله خریداری کرده اند و درصد اســتفاده شهروندان این شهر از 
مترو، اتوبوس و تراموا افزایش یافته اســت. در حال حاضر 3۸درصد 
مردم وین از وســایل حمل ونقل عمومی استفاده می کنند در حالی که 
ایــن میــزان در برلین ۲۷ درصد، در مونیــخ ۲3 درصد و در هامبورگ 

۱۸ درصد است. 
برخــی دیگــر از شــهرهای آلمــان نیــز بــه دنبــال عملی کــردن 
طــرح بلیت هــای ســاالنه ویــن هســتند؛ این طرح هــا در راســتای 
 عملی کــردن طرح کلی اتحادیــه اروپا برای کاهــش آلودگی هوا اجرا 

می شوند. 
این طرح در بن و روتلینگن نیز انجام شــده اســت. به نظر می رسد که 
مونیخ نیــز بخواهد این طرح را عملی کند. البته برخی شــهرداری ها 
نگرانی دیگری نیز دارند؛ اگر طرح بلیت های 3۶۵ یورویی ساالنه در 
تشویق مردم برای استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی موفق باشد، آن 
وقت سرویس دهندگان شبکه حمل ونقل مجبور خواهند بود که تعداد 

در برلین با هدف گسترش استفاده از حمل ونقل عمومی انجام می شود

ارایه بلیت 365 روزه به ازای روزی یک یورو

اتوبوس ها را بیشتر کرده و قطارهای بزرگ تر و جادارتری را تهیه کنند 
و فاصله حرکت اتوبوس ها و قطارها را نیز از لحاظ زمانی کمتر کنند تا 
بتوانند حجم بیشتری از مسافران را جابه جا کنند. بنابراین برای همین 

کارها نیاز به پول بیشتری دارند. 
در خصوص وین، شــبکه حمل ونقل عمومی شهر مبلغ ۷۰۰ میلیون 
یارانه به صورت ســاالنه از دولت دریافت می کند. و برای اینکه دولت 
بتواند این مبلغ یارانه را تأمین کند دست به دو اقدام زده است؛ نخست 
اینکه مبلغ پارکینگ ها را در سطح شهر تا ۶۰ درصد افزایش داده است 
و دوم اینکه مبلغ مالیات مترو را برای پیمانکاران افزایش داده اســت 
بــه این ترتیب که پیمانکاران از هر کارمند مبلغ ۲ یورو در ماه مالیات 

بیشتری دریافت می کنند. 
در کشوری مثل آلمان که به خودروهایش شهره است، دو نگرانی وجود 
دارد؛ نخســت اینکه مقامات شــهری نتوانند منابع الزم را برای تأمین 
یارانه مورد نیاز بخش حمل ونقل فراهم کنند و دوم اینکه مردم شــهر 
عالقه نداشته باشند دست از خودروهای شیک و کارآمدشان بردارند. 

در شــهر بــن آلمان از زمان اعالم این طرح تنهــا ۵ هزار و ۲۵۸ بلیت 
یک ساله 3۶۵ یوریی فروخته شد. این در حالی است که تعداد ۱۷ هزار 
بلیت آماده فروش بود. سخنگوی شبکه حمل ونقل شهری بن می گوید 
که امیدوار اســت استقبال مردم از این بلیت ها بیشتر شود اما مشکل 
گر شرایط همین گونه پیش برود طرح بلیت 3۶۵ یورویی  اینجاست که ا
یک ســاله برای شهر کوچکی مثل بن ســاالنه ۲3 میلیون یورو هزینه 

برمی دارد. 
در برلین اجرای این طرح ۱۰۰ میلیون یورو  در سال هزینه دارد؛ اما به 
نظر می رسد مقامات شــهری برلین نیز برای تأمین ابن مبلغ در طول 

سال مجبور باشند به نوعی از مردم مالیات بیشتری بگیرند. 

براساس طرح جدید 
شهرداری برلین، 

شهروندان این شهر 
تنها روزی یک یورو 

برای استفاده از 
شبکه حمل ونقل 
عمومی پرداخت 

خواهند کرد. هدف 
از این طرح تشویق 
مردم به استفاده 
بیشتر از شبکه 

 حمل ونقل 
عمومی است



راهبرد
مدیریت شهری
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 سلب 
مالکیت

عباس کاظمی، جامعه شـناس معتقد است فضای حقیقتا 
عمومـی بیشـتر نوعـی تصویـر آرمانی اسـت و ما هیچ 
فضای کامال آزاد و بازی را در شـهرها نمی توانیم ببینیم. 
اما با این وجود برخی فضاها می توانند نزدیکی بیشتری 
با این تصویر ایده آل داشـته باشـند. کاظمی خصلت این 
فضاها را در تعامل پذیری و اجتماع محوری آنها می داند.

گفت وگوی »تهران شهر« با عباس کاظمی را بخوانید.

عکس ها: مهدی حسنی
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 نکته ای که وجود دارد این اســت که وقتی از شــهر صحبت ��
می کنیــم، قاعدتا بیشــتر داریــم از فضــای عمومی حرف 
می زنیم؛ فضای عمومی یا فضاهاِی عمومِی خصوصی شده. 
می دانم کــه شــما روی» Mall«ها کار کرده ایــد. اما ظاهرا 
این فضاهای عمومی خصوصی شــده چنــدان هم »عمومی« 
نیســتند؛ یعنی احتماال فضاهــای عمومی، برای بخشــی از 
جامعه، این کارکردها تعریف نشــده یا دیده نشــده  است و یا 

دارد به شکل دیگری دیده می شود. 
شــاید الزم باشد با مفهومی شروع کنم که دیوید هاروی روی 
کید زیادی دارد و آن هم مفهوم »ســلب مالکیت« است. این  آن تأ
مفهوم بیشــتر برای اراضی و زمین هــا و مناطقی به کار می رود که 
آن مناطــق با قیمتی ارزان از طبقات پایین تر خریداری شــده، بعد 
تجــاری و اعیانی شــده و دوباره آن را به طبقات بیشــتر برخوردار 
می فروشــند. این امر در ایران به اشــکال مختلف رخ داده اســت؛ 
مثال در خیلی از مناطق روستا-شهری، یعنی روستاهای باالی شهر 
که قبال روســتا بوده اند و قیمت شــان پایین بوده اســت، روستاییان 
گران فروخته اند و بعد  آن را بــا قیمــت ارزان بــه دالالن و ســودا
در فرآیند اعیانی ســازی قرار گرفته اند، ســازه های مدرن و لوکس 
در آن بنا شــده اســت و حاال دارنــد با قیمت خیلی گــزاف آن را 
می فروشند. در واقع سلب مالکیت، فرآیندی است که به وسیله آن 

گفت وگو با عباس کاظمی، جامعه شناس:

 مالکیت 
از دست رفته 

فرودستان

سینا دادخواه
 ............................................................................................................. 
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شما می بینید آقای 
قالیباف ادعا می کند 
که فضای عمومی را 
گسترش داده  است 

و منظورشان این 
است که این همه 
کافه و مرکز خرید 
درست کرده اند و 

مردم از آن استفاده 
می کنند. ما عمدتا 

از این داستان 
غفلت می کنیم 

که با گسترش این 
فضاها، ما داریم 

سلب مالکیت 
می کنیم

فرآیند، مالکیت از دســت طبقات فرودست خارج شده و طبقات 
برخوردارتر از آن اســتفاده می کنند. آیا راجع به فضای عمومی هم 
می توانیم به این طریق بگوییم یا نه؟ زمانی این طور تعریف می شد 
که فضای عمومی، فضای کامال باز و آزاد و قابل دســترس و برای 
تعامل اجتماعی اســت که همه در آن باید حضور داشته باشند؛ اما 
امروزه برای ما عادی شــده که درک مان از فضای عمومی، فضایی 
تفکیک  یافته و مجزا و اعیانی باشــد. شــما می بینید آقای قالیباف 
ادعا می کند که فضای عمومی را گسترش داده  است و منظورشان 
این است که این همه کافه و مرکز خرید درست کرده اند و مردم از 
آن اســتفاده می کنند. ما عمدتا از این داستان غفلت می کنیم که با 
گسترش این فضاها، ما داریم سلب مالکیت می کنیم؛ یعنی امکان 
دسترســی یک ســری آدم ها را محــدود کرده یا اصــال غیرممکن 
می کنیــم. در واقع وقتی ســلب مالکیت معنا پیــدا می کند که قرار 
باشــد فضاهای حقیقتــا عمومی  تری شــکل بگیرد کــه آدم های 
متنوع تر و ناهمگون تری در آن جای گیرند. فرآیند سلب مالکیت 
در فضاهای عمومی این گونه عمل می کند که شــهر هر چه بیشتر 
مملو از فضاهایی متعلق به طبقات متوســط شــهری می شود و هر 

چه بیشتر از دسترس طبقات فرودست تر خارج می شود. 
ایــن فضاهــای حقیقتا عمومی چــه فضاهایی هســتند، چه ��

ویژگی هایی دارند و چگونه می شود درک بهتر و عمیق تری 
از آنها داشت؟ 

فضاهای حقیقتا عمومی شــاید بیشــتر نوعی تصویر آرمانی 
باشــد و ما هیچ فضای کامــال آزاد و باز را در شــهر نتوانیم بیابیم 
اما برخی فضاها می تواند نزدیکی بیشــتری بــا این تصویر ایده ال 
داشــته باشــند اما خصیصه هایی از فضا وجود دارد که در طراحی 
شــهری همیشــه باید مدنظر ما باشــد مثال این خصلت که فضای 
عمومی بایــد تعامل پذیر و اجتماع محور) sociable( باشــد. این 
مولفــه از این جهت اهمیت دارد که شــهرهای جدید ما دارند هر 
چه بیشــتر به ســمتی می روند که فضاهــای خصوصی یا فضاهای 
تفکیک یافته شــان در آن غالب می شود. تهران در حال تبدیل شدن 
بــه فضاهــای محصــوری)gated spaces ( اســت کــه بــرای 
ثروتمندان طراحی شــده اســت. فضاهای بســته ای که ثروتمندان 
از آن خــود کرده انــد و ما هیچ امکانی بــرای ورود به آنجا نداریم.  
کز  از دیگر ســو،  فضاهاِی شــبه  عمومی زیادی مانند کافه ها، مرا
خرید، ســینماها، اســتخرها و باشــگاه های ورزشــی پدیــد آمدند 
که طبقات متوســط به پاییــن، کارگری و به طور کلــی افراد کمتر 
برخــوردار امــکان ورود به آن را ندارند. آنچه این فضاها به شــهر 
می دهند حضور افراد خصوصی در فضاهای شــبه عمومی هستند 

که در پایین ترین سطح وارد تعامل می شوند.
ایــده فضاهای عمومــی به ما می گویــد که ما بــه جایی نیاز 
داریــم که آدم هــا یکدیگــر را ببینند و جایی باشــد کــه کنار هم 
بنشــینند. من در اینجــا دو مثال می زنم؛ هابرمــاس در کتابش به 
نــام »دگرگونی ســاختاری حوزه عمومی« می گوید بــرای اولین بار 
در قرن هجدهم در انگلســتان قهوه خانه هایی شــکل گرفت که در 
آن درباری و اشــراف، طبقات نخبــه و کارگران و تاجران کنار هم 
می نشســتند. اینکه این افراد بخواهند در یک جا کنار هم بنشینند، 

اصال ممکن نبود. دربار و ســالن های تئاتر برای افراد به خصوصی 
بود؛ اما قهوه خانه جایی بود که برای نخستین بار این  افراد کنار هم 
می نشستند. بنابراین در آن زمان جایی به اسم حوزه عمومی شکل 
می گیــرد که آنها آنجا می توانند حرف بزنند و مسائل شــان را با هم 
در میــان بگذارند. مثال دیگر هم به ایران عصر صفوی و قاجاری 
برمی گردد. قهوه  خانه ها هم چنین موقعیتی در ایران داشتند. کتاب 
»تفریحــات ایرانی« نوشــته »رودی مته« نشــان می دهد که چطور 
در عصــر صفویه و قاجاریــه، قهوه خانه ها عرصــه ای برای تعامل 
همــه طبقات اجتماعــی بودند و مجموعه ای متنــوع از فعالیت ها 
در آن شــکل می گرفــت. این یعنی که مــا به جاهایی نیــاز داریم 
که صرف نظر از موقعیت های طبقاتی، ســنی، جنســی یا مذهبی، 
افراد کنار هم باشــند. ما هرچه جلوتــر می رویم، فضاهای عمومی 

تعامل پذیر نایاب تر می شود.
 در قالــب مثالــی بحث را ادامه بدهیم؛ مثــال اگر به مدیران ��

شــهری بگویید که یک  چنین فضایی ساخته اید؟ می گویند 
ما این همه پارک و بوســتان و پل طبیعــت و خانه هنرمندان 
ســاخته ایم که در آن هم افراد می نشــینند و حرف می  زنند و 
مردم هم می آیند. ســوال دیگرمان را هم شاید بشود همین جا 
مطرح کرد، آیا وقتی داریم می گوییم فضای عمومی، راجع 
به جغرافیا صحبــت می کنیم یا درباره محتــوا؟ یعنی وقتی 
می گوییــم فضای عمومی با تمام ویژگی های فضای عمومی 
که همه طبقات بتوانند در آن درگیر باشند، »امکان رخ دادن« 
آن وجــود دارد؟ در این صورت آیا داریم به جغرافیا اولویت 
می دهیم یا به محتوا؟ منظور این است. اگر چنین فضایی در 
جنوب تهران –منظور از جنوب تهران، منطقه کم برخوردارتر 
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فضاهای عمومی ای 
که االن داریم 

می سازیم مثل 
کافه ها و مراکز 

خرید در واقع همان 
جمِع تنها و فرِد تنها 
را ترویج یا توسعه 
می دهند و فضای 
ارتباطی جدیدی 
خلق نمی کنند

اســت– تأســیس بشــود، می توانیم بگوییم کــه یک فضای 
عمومی حقیقی داریم، یا نه، ممکن اســت در شــمال تهران 
باشــد ولی محتوای یک فضــای حقیقتا عمومی در آن نهفته 

باشد؟ 
 جغرافیــا بر روی دسترســی تأثیــر می گذارد؛ ولــی ضرورتا 
جغرافیا قادر نیست این امکان را ایجاد کند که فضای طراحی شده 
شــهری، فضای عمومی باشــد. برای اینکه این فضاهای عمومِی 
تفکیک شــده ای کــه االن داریــم مثال فرض کنیــد پارک هایی در 
جنوب شهر و شمال شهر، کافه هایی در جنوب شهر و شمال شهر، 
اینهــا آدم های ناهمگــون را ضرورتا کنار هم جا نمی دهند، گر چه 
در تمــام این فضاهایی که گفتید و مثــال زدید، پارک ها این امکان 
را تــا حدی فراهم می کنند؛ مثال وقتــی به پارک ملت می روید یا به 
پــارک الله می روید یا در خانه هنرمندان و پارک آن، ناهمگونی را 
می بینیــد. در دریاچه چیتگر،خلیج فارس، هم آن ناهمگونی را در 
ســطوحی می بینید. این فضاها کمابیش وجود دارند و ما می توانیم 
بگوییم چیزی شــبیه به فضا های عمومی دارد ایجاد می شــود. اما 
در همان ها آن »تعامل« شــکل نمی گیــرد، برای آنکه الگوی -من 
اسمش را گذاشته ام »مالی شدن«- شهر در همه جا تسری پیدا کرده 

است. 
الگوی مرکزخرید چیســت؟ این اســت که تا به حال شکل 
اوقــات فراغت مــا با خانــواده و به نحوی حول و حوش رســانه و 
کز خرید همه  شبکه های اجتماعی بوده  است. در طراحی های مرا
این حساســیت ها در نظر گرفته می شــود، خانواده تشویق می شود 
وقــت خــود را درون این فضاهای تجاری بگذرانــد، اما چیزی که 
باید توجه کرد ســطح تعامالت است که در الگوی توسعه مال ها به 

سطح تعامالت خرد یعنی خانوادگی و دوستانه تقلیل پیدا می کند و 
اما چیزی که در آنجا رخ نمی دهد، »تعامل وســیع افراد ناشناس با 
یکدیگر« اســت؛ یعنی افرادی که یکدیگر را نمی شناسند. اساِس 
فضای عمومی این است که شما وارد جایی بشوید، مِن نوعی شما 
را ببینــم و بگویــم که تــو اینجا چه کار می کنــی و این زمینه یک 
ارتباط بشــود. فضاهــای عمومی ای که االن داریم می ســازیم مثل 
کز خرید در واقع همان جمِع تنها و فرِد تنها را ترویج  کافه ها و مرا
یا توســعه می دهند. فضای ارتباطی جدیــدی خلق نمی کنند که در 
آن تعامــل اجتماعی گســترش پیدا کند و بعــد از آن کارکردهایی 
کــه در جامعه بــه آن نیاز داریم مانند اعتماد یا ســرمایه اجتماعی 

در آنها رخ دهد. 
مثالی ســاده  بزنم؛ برخــالف کتابخانه هــای عمومی در ایران 
کــه جایی اســت که افراد مــی رود کتاب بگیرند و کتــاب بدهند، 
کتابخانــه عمومــی در آمریکا نقش پیوند و تعامــل اجتماعی بین 
مهاجران و جامعه را ایفا می کند. افرادی دنبال کار هستند، افرادی 
کــه می خواهند توانمند بشــوند و زبان یا یک ســری مهارت هایی 
را یــاد بگیرند. در آنجا کالس های تقریبــا رایگان برگزار می کنند 
و کارهایــی در همین دســته برایشــان انجــام می دهند. با کســی 
آشــنا می شــوید، می روید فیلم می گیرید یا فیلــم می بینید، روزنامه 
می خوانید، اصال کتاب یک بخش ناچیز کتابخانه اســت. در واقع 
در آن می نشــینید و آدم هــای محلــه را می بینیــد و با آنهــا ارتباط 
برقــرار می کنید. به بیان دیگر در شــهرهای کوچــک آمریکایی 
و مهاجرخیز نقش  کتابخانه های عمومی بســیار پررنگ اســت و  

فضایی حقیقتا عمومی است.
در حقیقت شــما معتقدید که خــود آن فضا باید یک کنش ��

داشــته باشد و باید بتوان کارهایی در آن انجام داد؛ در همین 
فضای عمومی مثال پارک ها چه اتفاقی نمی افتد که آن تعامل 

برقرار نمی شود؟
در پارک ها هم »فردگرایی« به این شیوه که گفتم گسترش پیدا 
کرده اســت. پارک ها می توانند فضای اجتماعی تری باشند؛ مثال از 
فضای بازی گرفته تا اشــکال مختلفی از فضای فراغتی و فضاهای 
بحث های علمی تا اعتراضات سیاسی.  فضای عمومی باید قابلیت 
فعالیت های متنــوع و ارادی، دلبخواهی مردمــی ذیل فعالیت های 
جمعی را در خود داشــته باشد. باید بین فضاهای عمومی کالن که 
افراد بســیار ناشــناس در آن هســتند و فضای عمومی ای که افراد 
»غریبــه« در آن حضور دارند -غریبه به معنای اینکه در یک محله 
زندگــی می کنند و یکدیگر را نمی شناســند- فرق بگذاریم. فضای 
افراد کامال ناشــناس یعنی وقتی وارد پارک ملت می شوید، می بینید 
که فردی از شــهر ری بلند شــده و به آنجا آمده است. شما امکان 
گر به پارک ســاعی  ارتباط مســتمر با این فرد برقرار نمی کنید؛ اما ا
برویــد، احتمال اینکــه تعداد افــرادی که در محله ســاعی زندگی 
می کنند، بیشــتر باشــد، باالتر اســت. بنابراین شــما از نظر محلی 
در ارتبــاط قرار می گیرید. در آنجا یک ســری فعالیت هایی صورت 
می گیرد کــه این امر کنش های محلی – اعــم از ارتباط با یکدیگر– 
را تقویت و شــکل  بندی جدید جامعــه را ایجاد می کند؛ مثال در آن 
صمیمیت و اعتماد و مناســبات و پیوند های اجتماعی جدید ایجاد 
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هر چه بیشتر 
فضاهای طبقات 
اعیانی و متوسط 

و پایین از هم 
جدا شود، 

سوء تفاهم های 
طبقاتی بیشتر 
می شود. اگر 
می خواهیم 

بدبینی ها کمتر 
شود -بدبینی هایی 

مبنی بر اینکه 
طبقات فرودست 
آدم های خطرناک 

و نامطمئن و 
غیرعقالنی ای 

هستند که با دیده 
 خاصی نگاه 

می کنند

می شــود که کمک می کنــد کارهایی در محله با هــم انجام بدهید. 
بنابراین باید تفاوت هایی هم بین فضاهای عمومی بگذاریم؛ بعضی 
فضاهــای عمومی قابلیت بیشــتری برای گســترش تعامل دارند و 

بعضی کمتر. 
 همیــن پــارک ملــت در دهه هــای مختلــف دوره بندی های 
متفاوتی داشــته  اســت کــه این دوره هــا، نظام مصــرف خودش را 
ایجاد کــرده و هر دوره ای یک جور اســت. در دهــه پنجاه، پارِک 
طبقه متوســط بود، حاال طبقه متوســط اینجا نمی رود و حاال جای 
عمومی تری شــده و ممکن است برخی از طبقه متوسط باال مکان 
خود را تغییر داده باشــند. ایــن جدایی گزینی مثل جریانی در حال 
حرکت اســت. در واقع طبقات مختلف دارند به این مســیر ســفر 
می آینــد؛ بعد از آن به جای دیگر می  روند، جاها را تغییر می دهند، 
درســت به مانند سکونتگاه. به نظر من گردش جمعیت در فضای 
عمومی نیــز همانند جابه جایی مکان های ســکونتگاهی به لحاظ 

طبقاتی رخ می دهد. 
تعامــل اجتماعــی را که گفتید، چقدر ارزشــمند اســت که ��

مفروض بگیریم؛ یعنی بهتر نیســت طبقات اجتماعی فضای 
خاص خودشان را داشته باشند یا تخصیص و تفکیکی در کار 
باشد؟ یعنی همه داشته باشند اما مال خودشان را داشته باشند 
تا اینکه اینهــا بخواهند با هم روبه رو شــده و پیش هم دیده 

شوند و حرف بزنند. این چه فضیلت هایی دارد؟
اوال این تصور که فضای عمومی ای باشــد که همه طبقات در 
آن وزنی برابر داشــته باشــند، کمی جنبه آرمان گرایانه دارد اما این 
دلیــل نمی شــود که به عنوان آرمان به آن فکــر نکنیم و آن را کنار 
بگذاریم؛ باالخره باید باشد. به هر حال پارک ملت و میدان آزادی 
و میــدان انقالب یا چهارراه ولیعصر یا پل طبیعت یا پارک دریاچه 
خلیج فــارس را که مثال می زنیم، این مکان هــا از ابعاد مختلف تا 
حــدودی دارند به این ایده نزدیک می شــوند؛ گر چه خودشــان به 
تناســب خود، جدایی گزینی های خاص خودشان را دارند. بنابراین 
به عنوان ایده آل می توانیم یک ســری فضاهــا را مثال بزنیم که در 
داخــل آن تعامل شــکل می گیرد. اما می گویید فضل این داســتان 

چیســت؟ دو پاسخ به شــما می دهم؛ نخســت فضل اینکه فضای 
عمومی باشــد، چیســت؟ به هر حال در فضای عمومی طبقات و 
محله های فرودســت تر، فضای عمومی کمتری داریم و این باعث 
شــده اســت که آن افراد -که غالبا هم مهاجر هستند- یاد نگیرند 
که با این اجتماع جدید وارد تعامل بشوند. بنابراین فضای عمومی 
جای تمرین زندگی اجتماعی اســت؛ بیان دردها و رنج ها، احساس 

همدلی، نگاه مثبت برقرارکردن و غیره. 
هر چه بیشــتر فضاهای طبقات اعیانی و متوسط و پایین از هم 
گر می خواهیم  جدا شــود، ســوء تفاهم های طبقاتی بیشتر می شــود. ا
بدبینی ها کمتر شــود -بدبینی هایی مبنی بر اینکه طبقات فرودســت 
ک و نامطمئن و غیرعقالنی ای هســتند که با دیده  آدم هــای خطرنــا
خاصــی نــگاه می کننــد- به فضاهــای میانی نیــاز داریــم. در واقع 
فضاهایــی که –گر چه هر کدام فضای خاص خودشــان را دارند- این  
افراد کنار یکدیگر قرار بگیرند و با هم نیز باشند. کما اینکه ما چنین 
فضاهایی داشــته ایم؛ مثال هیأت ها یا مساجد به شکل سنتی، مثل آن 
قهوه خانه هــا، فضاهایــی بودند که در آن نابرابــری از لحاظ ثروت به 
شکل سنتی مشهود نبود؛ یعنی ثروتمندی که در مسجدی می نشست، 
فقیر هم در آن مســجد می نشست؛ اما امروزه هر چه جلوتر می رویم، 

این فضاهای سنتی عمومی نیز از شمولیت شان کاسته می شود.
 ال به الی حرف هایتان اشــاره کردید که یک سری از فضاهای ��

عمومی، مثل پارک ملت یا پارک شهر، به مرور زمان توانستند 
تــا حدی جدایی گزینی را کم کنند، نه اینکه آن را حل کنند؛ 
مثــال االن پارک ملت نمونه بارز آن اســت. از همه طبقات به 
آنجا می  آیند، کســی هم خیلی احساس خاص متفاوت بودن 
نمی کند؛ مگــر اینکه یا متعلق به دهک هــای خیلی پایین یا 
دهک هــای خیلی  باال باشــد. حــاال فکر کنید مــا بخواهیم 
گاهانــه یک فضای عمومی را طراحی کنیم که اصال چنین  آ
ویژگی ای را در ذات خودش داشته باشد. به نظرتان چیزهایی 

که باید این موارد در آن رعایت شود، چیست؟ 
چــرا پــارک ملت یا مثــال میــدان آزادی این امــکان را ایجاد 
می کند؟ خیلی ســاده اســت. برای اینکه ایــن دو فضا خالی از هر 
گونــه فضاهــا یا مکان های مصنوع اســت کــه بخواهد ایــن تمایز 
طبقاتی را تشدید کند؛ مثال وقتی به پل طبیعت وارد می شوید، وقتی 
کــه در آن کافــه و رســتوران می گذارید، در واقع داریــد آن فضا را 
گذاری« می کنید. من که از طبقه پایین با ماشــین پیکان گلیم  »معنا
خودم را برمی دارم و از اطراف شــهر ری یا شهریار یا رباط کریم به 
آنجــا می   آیم و می گویم برویم ببینیم پارک طبیعت چیســت و مثل 
هــر جای دیگری گلیــم ام را بیرون مــی آورم و می خواهم پهن کنم 
که می بینیم چه کافه ها و رســتوران های شــیکی در آنجاســت. بعد 
می روم ببینیم داخل رستوران ها قیمت ها چطور است. آیا می توانم با 
چهار بچه  به آنجا بروم که متوجه می شوم قیمت ها طوری است که 
گر  بایــد نصف حقوق یک ماهم –مثال یک میلیون- را بدهم البته ا
بخواهم به چهار، پنج نفر  غذا بدهم –پس نمی توانم آنجا باشم و باید 
بــروم. غیر از این »نظام طرد« از طریق مکان های تعبیه شــده باید 
کچری نیز عمل می کند  بگویم طــرد از طریق بدن های متحرک ال
بدن ها و مکان های تعبیه شده در اینجا نظام طرد را بازتولید می کنند. 
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گپ

 ببینید فضای 
عمومی باید 

چندمنظوره باشد. 
در پارک ملت 

علی رغم اینکه فضا 
عمومی است، اما 
امکان تعامل ایجاد 
نمی شود. دلیلش 
همانی است که 

ما یاد نگرفتیم که 
با آدم های غریبه 
چگونه در ارتباط 

قرار بگیریم

پس االن داریــم می گوییم که ایجاد کاربری های خاص یکی ��
از مواردی اســت که ممکن اســت فضای عمومــی را از آن 
کارکرد اصلی اش که تنوع اســت، دور کند. به این ترتیب آیا 
ما نیازمند بازتعریف دیگــری از فضای عمومی در ذهن مان 
هســتیم؟ حاال کاربری جدا –به این معنا که ما وقتی حلقه های 
واسط تعامل یعنی فضاهای کوچک تر در محالت، خیابان ها 
به معنای فضاهایی برای تعامل، وقتی پیاده رو را داریم حذف 
می کنیم، آیا می توانیم به یک باره بپریم سرفضای عمومی و 
انتظار هم داشــته باشیم که مردم با این فضای بزرگی که قرار 
اســت یک باره تعاملی در آن رخ دهد کــه تو هیچ تجربه ای 
در مقیاس محلی در آن نداشــته ای، آشنا بشوند و متناسب با 
آن کنشــی انجام دهند؟ اصال ربطی ندارد؟ آیا قرار نیســت 
که مثال میدان های کوچکی مثل نارمک وجود داشته باشند، 
آدم هایــی که در آنجا پرورش پیدا می کنند، راحت تر بتوانند 

در پارک  ملت ها تعامل کنند؟
 ببینیــد فضای عمومی باید چندمنظوره باشــد. در پارک ملت 
علی رغم اینکه فضا عمومی است، اما امکان تعامل ایجاد نمی شود. 
دلیلش همانی است که ما یاد نگرفتیم که با آدم های غریبه چگونه 
در ارتبــاط قرار بگیریم. بنابراین وقتی شــما وارد پارکی می شــوید، 
گــر می خواهید غذایی بخورید یا جایی روی زمین بنشــینید، یک  ا
جایــی را پیدا می کنید کــه هیچ کس را نبینید. ایــن ویژگی جامعه 
ماســت. جایی بروید تا کســی را نبینید. حتی ما در سیزده  به در هم 
کــه می تواند یک فضای تعاملی باشــد، جاهایــی را پیدا می کنیم که 
هیچ کس نیاید. اینکه چرا تعامل ایجاد نمی شــود، دالیل زیادی دارد 
و نمی خواهــم وارد دالیل آن بشــوم. اما اینکــه چطور می تواند فضا 
تعاملی ایجاد شــود، باید گفت با ایجاد همین فضاهای خرد عمومی 
در محله هــا می توانیم تا اندازه ای به خلق اشــکال جدید باهم بودن 
گر در گذشــته حیــاط خانه یا کوچه مــکان تعامل  کمــک کنیم.  ا
اجتماعی بود امروزه ما این امکان را از دســت داده ایم و چیزی هم 
جایگزین آن نکردیم. باید کمک کنیم امکان تعامل در ســطح خرد 
و محله بیشتر بشــود. در آمریکا Block Party - پارتی مبتنی بر 
بلوک هــای مختلف – به عنوان یــک راه حل در اجتماعات کوچک 
دیده شده است که بر اساس آن از طریق غذا و کنار هم غذا خوردن 
فرصت تعامل و پیوند بین همســایگان ایجاد می شــود ما متأسفانه 
غــذا را عاملی برای ارتباطات محــدود و خانوادگی قرار دادیم و در 

برنامه ریزی شهری از پتانسیل اجتماعی غذا غفلت کردیم.  
در حــال حاضر ذهنیت غالبــی وجود دارد؛ بیــن قالیباف و ��

حناچی و روحانی و احمدی نژاد و ایکس و ایگرگ هم فرقی 
نمی کند. وقتی فضای عمومی ســاخته می شــود، یک ســری 
کاربری ها بر آن بار می شــود. این کاربری ها عموما از ذهنیت 
طبقه متوســط و باالتر می آید. خود این باعث می شود که مِن 
طبقه فقیر از آن زده بشــوم، ولو اینکه یک بار به آن ورود پیدا 
کنم. نمونه بارزش دریاچه چیتگر است؛ یعنی شما به رستوران 
آنجــا که می روی و باید ۵۰۰ هزار تومان خرج کنی. چند روز 
پیش که آنجا بودم، به دوســتانم گفتم که بعید اســت دیگر به 
اینجــا بیایم چون هر بار که به اینجا بیایم، باید ۵۰۰ هزار تومان 

خــرج کنم، می توانم به فالن جا بــروم و ۲۰۰ هزار تومان خرج 
کنم، فارغ از اینکه دارم یا نــدارم. بنابراین بحث کاربری هم 
مطرح می شود. االن می گویند به جای پل گیشا می خواهیم پل 

زندگی احداث کرده و دور تا دور آن رستوران بزنیم. 
بــه این فرآیند کاالیی شــدن فضای عمومــی می گوییم. لوفر 
ایــن را در مفهــوم تولید فضا به طور مفصــل توضیح می دهد. یک 
بخشــی از تولید فضا هم نقشــی اســت که طراحان و مهندسان و 
معماران و سیاست گذاران دارند؛ اینکه فضا چگونه سرپا بایستد و 
آن هــم در این امر نقش زیادی ایفا می کند که فضا چطور مصرف 
گذاری  و چطور خوانش شــود. پس اینکه شــما فضا را چطور معنا
می کنید، ما این کار را با آوردن رســتوران در فضای عمومی انجام 
می دهیم. کارکرد رستوران در فضای عمومی این است که  اشکال 
خلق الســاعه  ارتباط با غریبه ها و ناشــناس ها را از تو سلب می کند 
یــا جنبه نمایشــی به آن می دهد؛ مثال شــما پــارک رفتگر کنار پل 
گیشا را در نظر بگیرید. اینجا قبال پارک نبود و محل گذر بود. این 
پارک به مرور به فضای جمعی دانشــجویان تبدیل شــد. مردم فضا 
را شــکل می دهند، حتی طراح هــم از قبل راجع به آن فکر نکرده 
اســت. آن وقت وظیفه طراح و شــهرداری این اســت که آن فضا 
را تســهیل کرده، امکانات بیشــتری برای افــرادی فراهم آورد که 
آنجا را مصرف می کنند و متناســب با آنها بگذارد. فضای عمومی 
فرآیندی دائما در حال ساخته شــدن اســت و بــا توجه به تغییرات 
شــهر، شــهرداری باید بیاید امکاناتش را متناسب با تغییرات آنجا 
کثری در  گذاری حدا عوض کند. شــهرداری نمی تواند و نباید معنا
فضا بکند، باید جایی برای بارگذاری معانی به وسیله مردم در شهر 
باقــی بماند. بــه این معنا در پایان مصاحبه بد نیســت به آخرین و 
مهمترین بعد فضای عمومی اشــاره کنم؛ یعنی قدرت معنابخشــی 
به فضا. فضای عمومی عالوه بر اینکه با مولفه های دسترســی آزاد 
برای عموم معنا می یابد و عالوه بر نقش تعامل پذیرش باید امکان 
معنادهی به وســیله عموم را هم داشــته باشد، اینکه مردم خودشان 
به آن شــکل و معنا دهند، همین اســت که تولید فضا را فرآیندی 

سیال و مستمر می سازد.
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روایت

 فضا 
به مثابه سوژه
چطور فضاهای عمومی می توانند 

زندگی ما را دگرگون کنند؟

عکس ها: مهدی حسنی
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روایت

صــدای خش خش برگ هــای زردرنگ پاییزی که تا چشــم کار 
می کند روی سنگفرش های به هم پیوســته »میدان مشق« روی زمین 
ریخته با صدای آرام هنگ درام در هم می پیچد و آرامش ساختمان های 
بلنــد محوطــه را عمیق تر می کند؛ آرامشــی کــه  از زیر طــاق فلزی 
دروازه باغ ملی که بگذری همراه تو می شــود و هیاهوی شلوغ خیابان 
امام خمینی)ره( را پشت ســر خودش می گذارد. آرامشی که بخشی از 
سرنوشت خودخواسته میدانی است که راوی زنده گذر تاریخ سنتی به 

مدرن تهران است. 

گر بخواهیم تنهــا یک منطقه را � در جغرافیــای تاریخــی تهران ا
معیار تغییر فضای عمومی به فضای کاربری به شمار بیاوریم، بی تردید 
به نام میدان مشــق می رسیم؛ وســعتی پنج هکتاری که در طول تاریخ 
حدود صدوهفتاد ساله خود حداقل سه بار تغییر ماهیت و از محوطه ای 
کامال نظامی به منظری عمومی تغییر کاربری داده است و با تصمیم 
گزیر از گسترش ناشی از تغییر سلطنت تهران از  حکومتی در گذر نا
تفرجگاهی عمومی عبور کرد و به محل شکل گیری نخستین محوطه 
کمیتی )شهرک حکومتی( تبدیل شد. شهرکی که با وجود تغییرات  حا
زیاد ساختاری در ۱۰  سال گذشته بار دیگر در حال تبدیل شدن به فضای 
شــهری است؛ به خاطر باقی ماندن وزارت خارجه در آن فضا همچنان 

یکی از مهم ترین محوطه های سیاسی در کالنشهر تهران است. 
این میدان یکی از محورهای اصلی مذاکرات مدیریت شهری و 
کمیتی در سال های پیش بود و بارها تغییر  بخش  دولتی و عمومی و حا
کاربری آن به وســیله نهادهای صاحب فضا در آن بررسی شده است. 
نهادهایی که هر کدام تالش می کنند با رعایت فضای در دسترس شان 
دامنه نفوذ و گســترش خود را در میدان مشق بیشتر کنند. نهادهایی 

که حضورشــان در میدان مشــق در بازتعریف تاریخی آن نیز می تواند 
موثر باشد. 

اما این روند تغییرات چگونه در جغرافیای فضای شهری میدان 
مشــق رخ داد و این محوطه از کدام رویدادهای تاریخی گذشت و چرا 
این میدان به لحاظ منظر عمومی شــهر اهمیت دارد؟ اینها و سواالت 
دیگری که ممکن اســت در ذهن شــما پیش آمده باشد، محور اصلی 
مطلبی است که در پیش روی شما قرار دارد. مطلبی که سعی می کند با 
مرور تاریخ میدان مشق تغییرات منظری تغییر کاربری آن را بازخوانی 

کند. 

سرنوشت اول؛ مشق نظام�
میدان مشــق شکل گیری خود را مدیون شکست در جنگ های 

ایران و روس در دوره فتحعلی شاه است. 
 ایده ســاخت میدانی برای مشــق نظام و تربیت پیوسته نیروی 
نظامی که شــیوه جنگ مدرن را آموخته باشد بعد از جنگ های ایران 
و روس مطرح شــد. علت اصلی شکست ایران در دو جنگ نداشتن 
کره با  ارتشــی قوی و منســجم و آشــنا به امور جنگی مدرن بود. مذا
فرانسوی ها برای راه اندازی قشون به بستن عهدنامه فین  کن اشتاین و 
اعزام یک گروه مستشــار نظامی به سرپرســتی ژنرال گاردان بود. این 
گروه هر چند حضوری ناموفق در ایران داشــت اما مهم ترین دستاورد 
آن مجاب کردن حکومت ایران برای داشتن ارتشی منظم بود. در همین 
زمان بود که به دســتور فتحعلی شاه قرار شــد تا فضایی را برای تمرین 

نظامی در تهران به وجود آورند.
به پیشنهاد فتحعلی شاه این میدان در شمال ارگ سلطنتی و خارج 
از حصار انتخاب شد. در آن زمان پشت حصار شمالی زمین مسطحی 
وجود داشــت که فضای مناسبی برای آماده سازی میدان مشق داشت. 
اما بعد از آماده ســازی این فضا مشــخص شــد که نزدیکی اش به ارگ 
ســلطنتی و قرارگرفتن آن میان کاخ سلطنتی و باغ الله زار -که در حال 
تبدیل شــدن به فضایی برای پذیرایی از مهمانان خارجی بود-  و زمین 
بزرگ تــری که  کمی باالتر از این فضا قرار داشــت، می تواند کاربری 
دیگری داشته باشد. آن میدان مشق اول با توجه به قرارگرفتن چند توپ 
در اطرافش به میدان توپخانه معروف شد؛ میدانی که با وجود گسترش 

در جغرافیای تاریخی 
تهران اگر بخواهیم 
تنها یک منطقه را 
معیار تغییر فضای 
عمومی به فضای 
کاربری به شمار 

بیاوریم، بی تردید 
به نام میدان مشق 

می رسیم

نگاهی به تاریخ و تغییرات کاربری در میدان مشق

مشق مردم

فرزانه ابراهیم زاده
روزنامه نگار .................................................................................................... 
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عجیب وغریب تهران همچنان نقطه مرکزی شــهر اســت.  اما میدان 
مشق جدید که به مراتب بزرگ تر از آن میدان بود، به سرعت آماده شد 
و در اختیار قشون دولتی قرار گرفت. از آنجا که فرانسوی ها پیشنهاد 
راه اندازی این میدان را داده بودند، نام آن را میدان مارش گذاشــتند؛ در 
گذر زمان واژه فرانسوی مارش به واژه فارسی مشق که در ایران معمول 

است، تبدیل شد. 
محدوده میدان مشــق پنج هکتار وسعت داشت و همان طور که 
گفته شــد در خارج از حصار و خندق شــاه تهماســبی و در شمال آن 
قرار داشــت. این میدان از زمان شــکل گیری تا زمان ناصرالدین شــاه 
چندین بار توسعه یافت و تجدید بنا شد. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
در مرات البلــدان درباره آخرین بازســازی آن در دوره ناصرالدین شــاه  
نوشته است که توسعه و تجدید میدان مشق دارالخالفه طهران و ساختن 
دیواری مشتمل بر طاق نماهای آجری در دور تمام میدان مشق به شکل 
مربع به اهتمام میرزا محمدخان قاجار سپهســاالر در ســنه ۱۲۸۷ از 
هجرت سال پانزدهم از جلوس همایون انجام پذیرفت. میدان در حدود 
ســال ۱۲۴۰ شمسی به صورت میدانی مربع شــکل درآمد و دیوارهایی 
گر آن ایجاد شد و در سال های بعد  مشتمل بر طاق نماهای آجری گردا
بنایی به شیوه معماری روســی در آن بنا گردید که مرکز قزاقخانه بود. 
ناصرالدین شاه در نیمه سلطنتش در ادامه تغییرات زیربنایی دست به 
تشکیل یک گروه نظامی جدید با همراهی روس ها زد؛ گروه نظامی که 
آن را با عنوان قزاق در تاریخ می شناسیم. این گروه نظامی تازه به فضایی 
برای حضور دایم و تمرین های منظم نیاز داشت و فضایی بهتر از میدان 

مشق در تهران برای این کار وجود نداشت.
ساختمان اصلی عمارت قزاقخانه که در شمال میدان مشق قرار 
دارد، عمارتی دوطبقه است که در قسمت میانی به عمارت سه طبقه ای 

با کاله فرنگی تبدیل می شد؛ سبک معماری آن روسی است. 
کاربــرد پله های عریض و کم ارتفاع، ســتون های طبقه همکف 
و ســتون های تقریبــا قطور و ایوان هایی در مقابل ســاختمان، ســطح 
یکنواخت ســاختمان و محــور شــرقی-غربی از ویژگی های مهم این 
بناست. بعدها در همین محدوده ساختمان ثبت اسناد و شهربانی کل 

کشور را با بهره گیری از بخشی از المان های این بنا طراحی کردند.  
عمارت قزاقخانه شاخص ترین عمارت بنای داخل میدان مشق 
است. این بنا از شمال به کوچه برج نوش و انتخابیه )سخایی( منتهی 

می شد. عالوه بر ساختمان اصلی بناهای دیگری در محوطه قزاقخانه 
است که شامل انبار مهمات، کالسکه خانه،  اصطبل و سربازخانه بود. 
وجود قزاقخانه باعث شــده بود در زمان ناصرالدین شاه میدان مشق به 

مکانی مهم برای حضور دائمی شاه تبدیل شود.
میــدان مشــق چه قبــل و چه بعد از گســترش تهــران در زمان 
ناصرالدین شاه اهمیت زیادی داشت. او به خاطر قرارگرفتن این میدان 
در شمال تهران دستور داد تا دارالفنون تهران را در نزدیکی آن یعنی در 
شمال حصار شاه تهماسبی بسازند تا دانش آموزان بخش نظامی آن به 

میدان مشق دسترسی بیشتری داشته باشند.
بعــد از ســاخت قزاقخانه بــه فرمــان ناصرالدین شــاه قورخانه، 
اسلحه ســازی، در انتهای شمالی خیابان جبه خانه درست مقابل میدان 

مشق راه اندازی شد. 
ناصرالدین شاه به طور منظم به میدان و نظامیان سرکشی و حداقل 
هفته ای یک بار از تمرینات و مشــق نظامی قشون بازدید می کرد. در 
ایــن میدان افزون بــر برنامه های روزمره نظامــی در روزهای عید نیز 
برنامه هایی ترتیب می دادند. پیاده نظام با آهنگ های مارش اقتباس شده 
از موسیقی نظام فرنگی رژه می رفت و قزاق ها نیز سوار بر اسب  برنامه 
اجرا می کردند که برای تماشا و بازدید ناصرالدین شاه یا کامران میرزا نیز 
تشریف فرما می شدند که به احترام آنها توپ شلیک می شد. از آن میان 
در روزنامه وقایع اتفاقیه آمده است: »همچنین در روز چهارشنبه پنجم 
این ماه به میان افواج قاهره حاضر دارالخالفه مبارکه که در میدان مشق 
بیرون دروازه دولت حاضر شده بودند، تشریف بردند، توپچی و سرباز 
در حضور همایون اعلیحضرت پادشاهی مشق حرکت و شلیک توپ 
و تفنگ نمودند و مشق آنها پسند خاطر ملوکانه گردیده مورد تحسین و 

نوازشات و مراحم خسروانی شدند.«
از نوشــته همیــن روزنامــه در جای دیگــر برمی آید کــه گاه در 
دارالفنون درس هــای نظری آموزش داده می شــد و برای عملیات از 
میدان مشق بهره برداری می شد، چنان که آمده است: »افواج قاهره نظام 
به طریق استمرار همه روزه در میدان بیرون دروازه دولت مشغول مشق 
می باشــند و صاحب منصبان نظام کمال دقت و اهتمام در مشق افواج 
دارند و بعد از فراغت از مشــق افواج کل صاحب منصبان در مدرســه 
دارالفنون با سایر متعلمین در نزد معلمین همه روزه مشغول تحصیل 

قواعد و حرکت های نظامی می باشند)است(.«
 بعد از اجرای طرح توسعه تهران در زمان ناصری یعنی آذر ۱۲۴۷ 
میدان مشق وارد محدوده شهر شد. در نقشه عبدالغفار نجم الملک که 
حدود ســال ۱۲۷۰ شمسی ترسیم شــده است، موقعیت شهری میدان 
مشق نشــانه گذاری شده است. در این نقشه قزاقخانه در شمال میدان 
نشــانه گذاری شده است؛ اما اشاره ای به تغییر رویکرد در میدان نشده 
اســت. از اواســط دوران ناصرالدین شــاه قاجار با قرارگرفتن در حصار 
شهر  رفته رفته میدان مشق کاربرد نظامی خود را با کارکردهای دیگری 
شریک می شود؛ کارکردی که در آینده سرنوشت میدان را تغییر می دهد. 

سرنوشت دوم؛ میدانی برای اجتماعات عمومی�
با قرارگرفتن میدان مشق در حصار شهر تهران رفته رفته پای مردم 
شــهر به این میدان باز شده و کارکرد نظامی یکی از کارکردهای میدان 
مشــق می شود. این نخستین و مهم ترین تغییر در جهت عمومی شدن 
فضای میدان مشق در شهر تهران است؛ البته بخشی از پرکردن وقت 
کمیت  مردم و تبدیل به فضای عمومی را نیز می توان نتیجه خواست حا
دانست. یکی از این تغییرات بعد از ساخت دروازه ای در جنوب میدان 
به عنوان دروازه میدان مشق بود؛ دروازه ای که بربلندای آن نقارخانه قرار 

محدوده میدان 
مشق پنج هکتار 
وسعت داشت 
و همان طور که 

گفته شد در خارج 
از حصار و خندق 
شاه تهماسبی و 
در شمال آن قرار 

داشت. این میدان از 
زمان شکل گیری تا 

زمان ناصرالدین شاه 
چندین بار توسعه 

 یافت و تجدید 
بنا شد

Art.ac.ir : عکس
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داشت. دکتر فوریه، پزشک ناصرالدین شاه که در راه اندازی بیمارستان 
دولتی یا همان بیمارستان سینای امروزی در غرب میدان مشق  تالش 
زیادی کرد، در خاطراتش می نویســد: »در سردر میدان مشق صبح و 
عصر نقاره می زدند و یک عده مطرب و رقاص با البســه خاص طلوع 
و غروب را با شادی تمام به مردم شهر اعالم می کردند.« عالوه بر این 
میدان مشــق زمانی به اعالم اوقات شرعی اختصاص داشت. در وسط 
میدان توپ بزرگی گذاشــته بودند که هر روز در ساعت ۱۲ آن را خالی 
می کردند و در ایام ماه مبارک رمضان توپ افطار و ســحر هم از همان 

میدان شلیک می شد. 
اما اجرای مراسم رسمی به خصوص تنبیه مخالفان یکی دیگر از 
تعاریفی بود که در پایان دوران ناصری برای میدان مشق در نظر گرفته 

شد. 
به دار آویختن میرزا رضای کرمانی، قاتل ناصرالدین شاه، یکی از 

مراسم  اعدامی بود که در این میدان رخ داد. 
بــه نوشــته منابــع تاریخی ســپیده صبــح روز ۲۲ مــرداد ۱۲۷۵ 
شمســی برابر با ســوم ربیع االول ۱3۱۴ قمری میــرزا رضای کرمانی 
 قاتــل ناصرالدین شــاه را در میانه میدان مشــق تهران بــه دار زدند. او 
۱۲ اردیبهشت همان سال یک روز مانده به جشن پنجاهمین سالگرد 
تاجگــذاری ناصرالدین شــاه را با شــلیک دو و به روایتــی ۶ گلوله از 
ششلول روســی به قتل رساند. میرزا رضا بعد از استنطاق با آنکه گویا 
مظفرالدین شــاه به او امــان داده بود، درنهایت بعــد از چهار ماه اعدام 

می شود. 
علی خان ظهیرالدوله، داماد ظهیرالدوله، یکی از شــاهدان اعدام 
میرزا رضا بــود؛ اعدامی که یکی از مهم ترین اعدام های تاریخ معاصر 
اســت. او که چند دقیقه بعد از باالکشــیدن میرزا رضا به میدان مشق 
رســیده بود، اعدام را چنین شرح داده است: »وسط میدان مشق داری 
برپــا کرده بودنــد به ارتفاع تقریبا ۱۰ ذرع، یعنــی دو چوب عمودی به 
فاصله ۱۰ زرع به زمین کوبیده بودند و یک چوب به بلندی ذرع بر روی 
آنها انداخته بودند و وسط آن چوب قرقره چرخ کوچکی بسته و آویخته 
بودند که دو طناب کلفت از آن چرخ رد کرده بودند و میرزا رضا را در 
صورتی که دو دست او را از عقب قفل کرده بودند، سربرهنه بی پیراهن 
فقط یک شلوار سفیدپایش بوده، به گردنش چندالی زه چنان که معمول 
و رســم این کار است خفت انداخته به توسط آن طناب ها و قرقره باال 
کشــیده بودند و دور آن دار هم از هر طرف به فاصله ۱۰ ذرع به شــکل 
دایره دو ردیف ســرباز با تفنگ خیلی منظم ایســتاده بودند. توی این 
دایره هیچ کس را راه نمی دادند جز سرتیپ همین سربازها و چهار نفر 
میرغضب که مباشر کار بودند و جمعیت تماشاچیان که از زن و مرد 
فرنگی و ایرانی پیاده و سواره و درشکه و کالسکه بیش از پنج هزار نفر 

بودند عقب سر سربازان ایستاده بودند.«
او که به سختی تا دم جنازه بردار رفته بود، آن را در کتابش تاریخ 
بی دروغ چنین توصیف می کند: »از غرایب این بود که چشم های میرزا 
رضا پوشیده شده بود و حال آن کسی را که خفه کنند البد چشم هایش 
بیرون می آید، به جای آنکه پوشیده بماند و صورتش هیچ تغییر نکرده 
بود. رنگش هم خفگی نداشــت، یعنی سیاه نشــده بود. فقط پاهایش 
کبود شــده بود، با آنکه چرک و کثافت زمان حبــس بود. آن روز اول 
که دیده بودم ســرش تراشــیده و ریش او خیلی کوتاه تر از امروز بود. 
چون مدت حبســش چهارماه و چند روز کم طول کشــیده بود، ریش 
او بلند و موی ســرش هم نزدیک به سه انگشت بلند شده بود. گاهی 
که موج هوا آهسته او را حرکت می داد به طور غریبی به آرامی رویش 
از طرفی به طرفی برمی گشت. گردنش هم کمی به طرف شانه چپش 

کج شــده بود و یک پایش از پای دیگر قدری بلندتر بود.« پیکر میرزا 
رضا ســه روز در میدان مشق باالی دار ماند. در دوران مشروطه میدان 
مشــق به دلیل قرارگرفتن قزاقخانــه در آن بار دیگر اهمیت پیدا کرد. 
روز به توپ بســتن مجلس، توپ ها و قزاق ها از این میدان به ســمت 
میدان بهارستان برده شدند. بعد از دستگیری مشروطه خواهانی مانند 
ملک المتکلمیــن و میرزا جهانگیرخان صوراســرافیل را به قزاقخانه 
 بردند و ساعتی در آنجا نگه  داشتند و از میدان مشق به سمت باغشاه 

منتقل کردند. 
با وجــود این مثال ها و مثال هایی از این دســت کارکرد تفریحی 

میدان مشق بی تردید بیشتر از سایر کارکردهایش در این دوران بود. 
کسون که در دوران مظفرالدین شاه قاجار به تهران آمد،  ویلیامز جا
این میدان را یکی از بزرگترین محوطه های محصوری دانســته بود که 
به طول و عرض چهارصد متر برای مشق نظامیان در نظر گرفته شده 
بود. اما او معتقد بود که این میدان عظیم اهمیت سابق را ندارد و جایی 
کسون و در  برای بازی بچه ها شــده است. چند ســال بعد از دیدار جا
این میدان بود که دو پسربچه  انگلیسی در آن نمایش دوچرخه سواری 
داده و آن را بــاب و جوان هــا را تشــویق کردند و بــه بازاریابی فروش 
دوچرخه پرداختند. هر چند که این دو پسربچه را به خاطر اینکه سوار 
بر ارابه شیطان بودند، کتک زدند؛ اما دوچرخه در این میدان به حرکت 
درآمد. همچنین آمده است که در این میدان اولین بالون را هوا کردند 
و نخســتین هواپیما نیز در اینجا به پرواز درآمد و در معرض تماشای 

مردم قرار گرفت.
دوره مظفرالدین شــاه و محمدعلی شــاه و آغاز احمدشــاه را باید 
دوره فترت عملکرد نظامی میدان دانســت. در اواخر دوره احمدشــاه 
میدان مشق بیشتر محل گردهمایی های مردمی بود؛ اما برخالف دوران 
ناصرالدین شــاه کمتر به میدان رســیدگی می کردند و کم کم میدان از 
اهمیت افتاد تا اینکه سوم اسفند ۱۲۹۹ یک بار دیگر سرنوشت میدان 

مشق را تغییر داد. 

سرنوشت سوم؛ معرکه کودتایی که باغ ملی شد�
سوم اسفند ۱۲۹۹ هنوز شروع نشده بود که صدای پای اسب هایی 
خلوت میدان مشــق را بر هم زد. اســب های قزاق هایی که از قزوین به 
ســمت تهران آمده بودند تا با فرماندهی رضاخان میرپنج و همدستی 

ویلیامز جاکسون 
که در دوران 

مظفرالدین شاه 
قاجار به تهران 

آمد، این میدان را 
یکی از بزرگترین 

محوطه های 
محصوری دانسته 
بود که به طول و 

عرض چهارصد متر 
برای مشق نظامیان 

 در نظر گرفته 
شده بود

Art.ac.ir : س
عک
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یک روزنامه نگار جوان به اسم سیدضیاالدین طباطبایی کودتایی نظامی 
را ترتیب بدهند. میدان مشــق نقطه اعالم کودتا بــود. نیروی قزاق به 
ســمت قزاقخانه رفت و با خلع ســالح قزاق ها و شکســتن تعدادی از 
شیشــه ها و پنجره ها آنجا را فتح کرد. رضاخان بعد از تسخیر قزاقخانه 
رســما وقوع کودتا را اعالم و اعالمیه ای را از همان جا صادر کرد که ۱۰ 
بند داشت با این جمله که »من حکم می کنم«. در ساعتی بعد قزاقخانه 
گران و میدان مشــق به محلی  به زندانی برای مخالفان احتمالی کودتا
برای رفت وآمدهای سیاسی تبدیل شد. شاید به خاطر این اتفاق هم بود 
که کمی پیش از به سلطنت رسیدن رضاشاه در جای دروازه قدیم میدان 
مشق دروازه ای تازه ساخته شد که در حال حاضر نیز در ابتدای میدان 
مشــق به عنوان تنها دروازه باقیمانده تهران قرار دارد. این سردر جدید 
در نقطه قرینه با ورودی عمارت قزاقخانه ســاخته شــده بود. رضاخان 
می خواست یادبودی بسازد تا آیندگان بدانند او و قزاقانی که همراهش 
بودند، از قزوین آمدند و خواب قاجاریه را آشفته کردند؛ چه جایی برای 
برپایی طاق نصرت این پیروزی بهتر از مقابل قزاقخانه تهران که نقطه 

آغاز کودتا بود.
طرح ســردر را جعفرخان کاشــی کشــید؛ معمار سردر مجلس 
شــورای اسالمی بعد از به توپ بسته شــدن و دبیرستان فیروز بهرام. او 
برای طراحی این ســردر از مهندســان آلمانی که برای ساختن راه آهن 
آمــده بودند، کمک گرفت. برای همین هم ســردر باغ ملی ترکیبی از 
معماری اصیل ایرانی و اروپایی است. جعفر خان چدن را به عنوان یکی 
از مواد اصلی برای ســاخت این دروازه انتخاب کرد و طرح آماده شــده 
درها به صورت ســه تکه و باقی بخش های فلزی  به استاد محمدعلی 
کرمانی از صنعتگران قورخانه سپرده شد که کمی آن طرف تر از میدان 
مشق بود. همزمان با ساخت بخش های فلزی استاد اسماعیلی، معمار 
بزرگ تهران، همراه استاد کریم منیژه بخش های اصلی دروازه از جمله 

سفت کاری ها و ساخت ستون ها را کامل و آماده کردند. 
کاشــی کاری از مهم تریــن بخش های ســاخت این ســردر بود و 
ک نــگار مقدم، معروف تریــن کارگاه تهران،  چه کســی جز کارگاه خا
ک نگار بهترین کاشی کار خود  می توانست از پس آن بر بیاید؟ استاد خا
یعنی استاد حسین کاشی کار را سرپرست گروه ساخت کاشی ها کرد. 
ک نگار مقدم درست در سر خیابان خیام مقابل سردر تازه ساز  کارگاه خا

قرار داشت. 
دو در کوچــک در دو طرف ســردر  برای پیاده رو طراحی شــد. 
در زمان ســاخت این بنا تعداد خودروهایی که در تهران تردد می کردند 
به اندازه انگشــتان یک دســت نبود و  در اصلی آن متناســب با ورود 
کالســکه و همان تعداد خودرو طراحی شــد. در باالی سردر هم برای 
جایگاه دیده بانی و نقاره زنی دو اتاقک طراحی شــده که روزانه چندین 
محافظ در آن قرار می گرفتند تا از داخل باغ ملی و بناهای مربوط به آن 
حفاظــت کنند.  دروازه ای که در حقیقت طاق نصرت پیروزی نیروی 
قزاق در کودتای سوم اسفند بود. اما در کمترین زمان پس از به قدرت 
رسیدن رضاشــاه عملکرد عمومی میدان به عملکرد نظامی آن چیره 
شد. شاید مهم ترین دلیل این امر انتقال پادگان های نظامی از داخل شهر 
به پیرامون آن از یک ســو و نیاز به ایجاد فضاهای شــهری جدید بود. 
کمیت قرار شد تا بخشی از میدان مشق تبدیل به  براســاس تصمیم حا

باغ ملی شود.
از تاریــخ دقیق احــداث باغ ملی در غرب محوطه میدان مشــق 
اطالعی در دســت نیست،  اما نخستین اخبار مربوط به باغ در روزنامه 
اطالعات اســفند ۱3۰۶ منتشــر شده اســت. احداث این باغ عمومی 
را باید احتماال از قدم های بلدیه برای ســاماندهی فضاهای شهری در 

زمــان کریم آقا بوذرجمهری منظور کرد. محــدوده باغ ملی که بخش 
وســیعی از غرب محوطه باز داخل میدان مشــق را در برمی گرفت، از 
شــمال به خیابان واقع در جنوب قزاقخانه وصل می شد و از جنوب به 
خیابان پرفسور رولن که با فاصله حدود 3۰ متر به خیابان سپه می رسید. 

براساس اسناد موجود این  باغ وسعتی معادل ۶/۴ هکتار داشت. 
طرح باغ ملــی برخالف نامش ملی نبود و براســاس طرح نوین 
باغ های فرنگی شــکل  گرفت؛ نظیر همان چیزی کــه در اواخر دوره 
ناصری به وســیله برخی اعیــان مثل امین الدولــه و عین الدوله انجام 
شــده بود. طرح باغ از فرم مدور که به صورت منظمی یکدیگر را قطع 
می کردند، شــکل گرفته بــود. در روزنامه ۱۴ فروردیــن ۱3۰۷ خبری 
منتشر شد که بخشی از این طرح را اعالم کرد: »اداره بلدیه دو کامیون 
درخت کیش )نوعی شمشاد( از رشت وارد و در محل مذکور که دارای 
طرح مهندســی زیبایی بود غــرس نمود.« در کنار ایــن خبر از قصد 
احداث زمین بازی تنیس، فوتبال، بوفه، سینما و باغ وحش در این محل 

صحبت شده بود که البته هیچ وقت به سرانجام نمی رسد. 
باغ ملی با اینکه مورد توجه مردم تهران قرار گرفت اما دوام زیادی 
نیاورد و پهلوی اول به آن توجهی دیگری پیدا کرد. در اولین اقدام در 
سال ۱3۱۲ بخشی از اراضی قسمت غربی باغ برای موزه ملی در اختیار 

وزارت معارف قرار گرفت.

سرنوشت چهارم؛ نخستین شهرک حکومتی�
تصویری هوایی از تهران در سال ۱3۰۲ش است که میدان مشق 
را پیش از تغییرات مهم نشــان می دهد. در این تصویر تنها ســاختمان 

طرح سردر را 
جعفرخان کاشی 

کشید؛ معمار سردر 
مجلس شورای 

اسالمی بعد از به 
توپ بسته شدن و 
دبیرستان فیروز 
بهرام. او برای 

طراحی این سردر از 
مهندسان آلمانی که 
برای ساختن راه آهن 
آمده بودند، کمک 
گرفت. برای همین 
هم سردر باغ ملی 
ترکیبی از معماری 

اصیل ایرانی و 
اروپایی است
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میدان عمارت قزاقخانه بود و دروازه میدان که در مقابل آن قرارداشت. 
اما شــاید کمتر کسی باور کند که در فاصله ۱۰ سال بعد از این عکس 
است که ساحت گسترده میدان مشق به یک باره پر از ساخت وسازهایی 
می شود که محوطه را کوچک و کوچک تر می کند و کارکرد میدان را از 
کمیتی  باغ ملی تبدیل به نخستین شهرک یا به قول امروزی پردیس حا
در تهران می کند؛ سرنوشتی که بیش از ۸۰ سال سرنوشت غالب میدان 

مشق است. 
بخشــی از این تغییر به سال ۱3۰۹شمســی بازمی گردد که نگاه 
حکومــت به تهران تغییــر می کند و با تصویب قانــون بلدیه جدید و 
اولیــن طرح تهــران به عنوان نقشــه خیابان ها با تخریــب دروازه های 
ناصری و پرکردن خندق دور شــهر آغاز می شود. رضاشاه که به دنبال 
تغییر ســاختاری تهران و تبدیل آن به شــهری مدرن بود، دستور داد تا 
با کشــیدن خیابان های صلیبی نقشــه تهران را از شهری سنتی تغییر 
دهند. در این تغییرات باید مکانی برای ساخته شدن برخی وزارتخانه ها 
و ساختمان های دولتی در نظر گرفته می شد؛ چه مکانی بهتر از میدان 

مشق این فضا را به شهرداری تهران می داد.
ساختمان پست مرکزی نخستین ساختمانی است که در جنوب 
میدان مشق و در مسیر خیابان سپه ساخته شد. طرح ساختمان پست 
گذاری  همزمان با باغ ملی یکی از نخســتین تصمیم های دولت در وا
اراضی نظامی برای استقرار ساختمان های دولتی در میدان مشق بود. 
ســاخت این بنا در شرق ســردر میدان مشق در حاشیه خیابان سپه در 
ســال ۱3۰۷شمسی آغاز شد. بســیاری از پژوهشگران معماری آن را 
به مارکف و برخی دیگر طراحی آن را به مارکار گالســتیانس معروف 

به الگال نسبت می دهند. ساختمان پست ایران عمارت دو طبقه ای با 
نمای آجری اســت که در سطح نمای آن از قوس های تیزه دار مربوط 
به معماری ایران در دوران اسالمی برای بخش های فوقانی ورودی ها و 

بازشوها استفاده شده است. 
همزمان با احداث ســاختمان پســت در ۱3۰۷ شمسی، احداث 
ساختمان شرکت نفت ایران و انگلیس در غرب سردر آغاز شد. طرح 
این ساختمان نیز مانند ساختمان اداره پست تلفیقی از عناصر و اجزای 
معماری ایران در دوران پیش از اســالم و دوران اســالمی است؛ با این 
تفاوت که در بخش هایی از سطح نمای ساختمان نقش های رنگارنگ 
با اســتفاده از کاشی معرق و کاشی هفت رنگ ایجاد شده و همچنین 
ستون های سبک هخامنشی در سطح نمای ایوان جنوبی شاخص تر و 

برجسته تر به اجرا در آمده  است. 
استاد حسین لرزاده که در اجرای تزیینات نمای خارجی این بنا 
نقش داشــته اســت، معمار بنا را کل نام برده است. به نظر می رسد به 
فاصله کوتاهی پس از احداث ســاختمان دوطبقه شرکت نفت ایران و 
انگلیس، ســاختمان پنج طبقه دیگری در غرب بنای اولیه اضافه شده 
باشد؛ اما تلفیق به زیبایی تمام صورت گرفته، آن چنان که با وجود تفاوت 
ســبکی و اختالف ارتفاع، بیننده در نگاه اول متوجه تفاوت این دو بنا 

نمی شود.
اما بی تردید دو ســاختمان موزه ملی و کتابخانه ملی و ساختمان 
شهربانی بناهایی بودند که نگاه جدید شهری را در داخل میدان مشق 

گسترش دادند. 
او موضــوع مــوزه ملی در میدان مشــق مطرح شــد. علی اصغر 
حکمت در حدود ســال ۱3۱۱ پیشــنهاد مســیو گدار را برای ساخت 
موزه ای به منظور نمایش کاوش های باستان شناسی از طریق فروغی با 
شاه مطرح و شاه نیز در کلیت با این طرح موافقت کرد. طراحی موزه 
را به مسیو گدار سپردند و او که گمان می کرد همه فضای ۵ هکتاری 
میدان را در اختیار دارد طرح موزه ای بزرگ را کشــید و در مراســمی 
رســمی داخل میدان آن را به شاه نشان داد. اما آن طور که حکمت در 

خاطراتش نوشته، رونمایی از این طرح خیلی هم خوب پیش نرفت.
به نوشته حکمت: » عصر یک روز سرد که بادهای خنک پاییزی 
تهران می وزید و هوای گردآلود فضا را غم انگیز می ســاخت و همه از 
گواری حکایت می کرد در چنین مواقعی شاهنشاه تشریف  پیشــامد نا
آوردند و بی درنگ به طرف میز رفتند و نقشه را به دقت بررسی کردند 
و طرح مقصود روشن بود و ما امیدوار بودیم که اجازه صادر می شود ولی 
غافل از آنکه شاه همان طور که اسراف و تبذیر در اموال منقول خزانه 
مملکــت را اجازه نمی دادند در اعطای اموال غیر منقول و اراضی هم 

نهایت اقتصاد را مرعی می دارند.«
رنگ شاه بعد از دیدن نقشه دگرگون شد و از سر میز کناری رفت 
و فروغی و حکمت را صدا زد و با تغییر پرسید: »کی به شما اجازه داده 
کــه این همه اراضی و باغ و میــدان را تصرف کنید؟« بعد نیز با دادن 
چند فحش به حکمت و مهنــدس فرنگی از میدان رفت. حکمت و 
گدار مبهوت از این واقعه تقریبا موزه را منتفی دانستند. البته در چند 
روز آینده باز فروغی بود که پادرمیانی کرد و با صحبت دوباره با شاه او 
را راضی کرد تا بخشی کوچک از میدان مشق را به آنها بدهد. بخشی 
که البته بعدها بیشــتر شد تا کتابخانه ملی را نیز در همانجا برپا کنند؛ 
همانجایی که حاال موزه ملی یا موزه ایران باستان قرار دارد که در سال 

۱3۱۶شمسی افتتاح شد. 
همزمان با ساخت موزه ملی موضوع ساخت شهربانی یا به لفظ 
آن زمان »اداره تشــکیالت نظمیه« نیز مطرح شد. برخالف موزه ملی 

طرح ساختمان 
پست همزمان 
با باغ ملی یکی 

از نخستین 
تصمیم های دولت 
در واگذاری اراضی 

نظامی برای استقرار 
ساختمان های 

دولتی در میدان 
مشق بود
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سرپاس مختاری مشکل زیادی برای گرفتن زمین از شاه نداشت. 
گذاری زمین شــهربانی در بخش شرقی میدان مشق در  ظاهرا وا
سال ۱3۱۱شمسی انجام و عملیات ساختمانی در همان سال آغاز شد. 
ســرعت ساخت وســاز در این بنا که از نیاز دولت به آن خبر می داد به 

حدی بود که ساختمان مرحله به مرحله تحویل شهربانی شد. 
قرار بود این بنا ۷۰۰ اتاق برای تشکیالت نظمیه و یک بازداشتگاه 
داشته باشد. در قسمت شرقی به فاصله کمی بازداشتگاه ساختند. این 
بازداشتگاه به خاطر سبک خاصی که داشت، خیلی زود به مخوف ترین 
و غیر قابل فرارترین زندان ایران تبدیل شــد. ســاختمان اولیه تا۱33۰ 
شمســی زندان شهربانی بود، بعدها کمیته مشــترک ضد خرابکاری، 
بعد از انقالب بازداشــتگاه و بعدها موزه عبرت شد. ساخت این بنا از 
۱3۱۱ تا ۱3۱۶شمسی طول کشید. میرزاعلی مهندس توقیفگاه عدلیه و 
ساختمان شهربانی را براساس طرح های متداول بناهای دولتی با نمایی 
برگرفته از تخت جمشید ساخت. نام معمار در برخی منابع علی خان 
مهندس بلدیه معرفی شده و استاد لرزاده او را مهندس علی زاده باغلیان 

معرفی می کند.
هنوز ســاختمان شهربانی کامل نشــده بود که بخش دیگری از 
میدان مشق را درست در مقابل خانه محمدعلی فروغی برای ساخت 
ســازمان ثبت اســناد در نظر گرفتند. ســاخت این بنا در ســال ۱3۱۱ 
شمسی آغاز شد و ۱3۱۴شمسی به پایان رسید. ساختمان سازمان ثبت 
که در شمال شرقی میدان مشق در همسایگی شهربانی قرار دارد، بنایی 
دوطبقه اســت و محور طولی آن در امتداد شــرقی-غربی و دوطرفه و 

معماری آن به معماری اواخر دوره قاجار شبیه است. 
ساختمان اصلی وزارت خارجه یکی از آخرین بناهای دولتی بود 
که به این شــهرک دولتی افزوده شد. محل ساختمان در بخش شمالی 
محوطه میدان مشــق است. تاریخ شروع عمارت جدید وزارت خارجه 
۱۴ اســفند ۱3۱۲ آمده اســت؛ اما اتمام آن فروردین ۱3۱۸ بود. محور 
ساختمان جدید وزارت خارجه در میدان مشق منطبق بر محور شرقی 
و غربــی بود. بنای وزارت خارجه یک ســاختمان اداری ســه طبقه با 
ترکیبی از تاالرها و اتاق های متعدد و فضاهای تشریفاتی است. سبک 
ســاختمان از نوع معماری اروپایی با نگاهی به معماری ایرانی اســت. 
بنــای کعبه زرتشــت یکی از بناهایی اســت که در ســاخت این بنا به 
آن توجه شــده اســت و معمار آن گابریل گورکیان بود. براساس اسناد 

گورکیان این بنا را در مسابقه برنده شد. 
باشــگاه افســران نیز یکی دیگر از ســاختمان هایی بــود که در 
بخش شــمال غربی میدان در کنار خیابانی که امروز به عنوان سی تیر 
می شناســیم و در گذشــته به نام کتابفروشــی که در آنجا قرار داشت، 
معروف بود در ســال ۱3۱3شمســی به وســیله اداره کارپردازی ارتش 
ســاخته شد. این ساختمان از کارهای وارطان هوانســیان و قرار بود از 
ســاختمان های الحاقی به وزارت جنگ باشد که در خیابان انتخابیه و 
چهارراه وزارت جنگ و خیابان سوم اسفند قرار داشت؛ اما  در نهایت 
به باشگاه افسران تبدیل شد و توپ مرواری معروف که در میدان ارگ 
قرار داشــت، به حیاط آن منتقل شــد. باشگاه افسران مهم ترین شاهد 
پایان کودتای بیست و هشت مرداد ۱33۲ و مخفیگاه ارتشبد زاهدی 
بود. داروخانه ســپه که در متون از آن با نام دواخانه شبانه سپه نام برده 
شده است، در اسفند ۱3۱۲ افتتاح شد که این ساختمان در میدان سپه 
یا ابتدای خیابان واقع بوده اســت.  هنرســتان بانوان که در آبان ۱3۱۴ 
افتتاح شــد و هنرجو پذیرفت، پس از ســاختمان شرکت نفت ایران و 
انگلیس در غرب ســاختمان این شرکت اضافه شد. این بنای دوطبقه 

مدتی شرکت تعاونی وزارت امورخارجه و بعدها بخش اداری آن شد.

البته در حدود سال های آخر سلطنت احمدشاه در بخش شمال 
شــرقی میدان مشق جایی که مسکونی بود، مدرسه عالی علوم سیاسی 
راه اندازی شد که با توجه به اینکه در منتهی الیه این میدان قرار داشت 
تقریبا مانند هنرستان فنی که در بخش شمال شرقی در خیابان سی تیر 

ساخته شد آن را جزو میدان مشق به شمار نمی آوردند. 
در سال های دهه هفتاد نیز آخرین بخش بازمانده از باغ ملی در 
اختیــار موقوفات ملک و آســتان قدس رضوی قــرار گرفت تا موزه و 
کتابخانه ملی ملک را به عنوان آخرین ساختمان الحاقی در میدان مشق 
بسازند. این میدان با توجه به ساختمان های مهم دولتی و سیاسی که در 
آن قرار داشت تا اواخر دهه هفتاد ماشین رو بود. اما در اوایل دهه هشتاد 
تصمیم گرفته شد تا با توجه به محصورشدن میدان با حصارهایی که در 
ســه طرف آن کشیده شده بود، سنگفرش و پیاده راه شود. این تصمیم 

فصل تازه ای در سرنوشت میدان مشق به وجود آورد.

سرنوشت پنجم؛ بار دیگر تفرجگاه�
کمیتی شــده،  میدان مشــق در طول ســال هایی که شــهرک حا
سرنوشــت  عجیبی را پشت سر گذاشته و بناهای داخل آن با تغییرات 
کاربری مواجه شــده است. در این میان شاید وزارت خارجه مهم ترین 
بخش دولتی بود که توانســت بخــش زیادی از این میــدان را به خود 

اختصاص دهد. 
اولین تغییر در شــرکت نفــت ایران و انگلیس بود که در ســال 
۱33۰ شمســی با اعالم خلع  ید از شرکت تعطیل شد و بعد از کودتای 
بیست وهشت مرداد به وزارت خارجه تحویل داده شد. ساختمان پست 
مرکزی نیز کــه از ابتدا نیز برایش بخش موزه ای در آن در نظر گرفته 
شــده بود، در دهه چهل با ساخته شدن ساختمان معروف به النه زنبور 
در چهارراه لشــگر تبدیل به موزه پســت شد. کاخ شهربانی نیز بعد از 
تغییراتی که در این نهاد نظامی پیش آمد، از میدان مشــق خارج شد و 
ساختمانش مانند ساختمان باشگاه افسران به وزارت خارجه داده شد. 
کمیته مشــترک ضد خرابکاری یا همان زندان شــهربانی نیز به موزه 
عبرت تبدیل شــد. قزاقخانه نیز که در دوره پهلوی اول با تعطیل شدن 
قوای قزاق و تأســیس ارتش سراســری بسته شــد، در سال های بعد از 

انقالب به دانشگاه هنر تحویل داده شد. 
در ۱۰ فروردین ۱3۸۲ هیــأت وزیران مصوبه ای را تصویب کرد 
که به موجب آن طرح ساخت بزرگ ترین موزه کشور در میدان مشق و 
تبدیل آن به محور گردشگری تصویب شد. این مصوبه هرچند با تغییر 
دولت در مرداد ۱3۸۴ با مخالفت وزارت امورخارجه منتفی شــد، اما 
مقدمه ای بود تا نهادهای شهری به فکر تغییر کاربری میدان مشق به 
عنوان تفرجگاه شهری بیفتاند؛ اتفاقی که از سال ۱3۹۲ شمسی تقریبا 
اجرایی شــد و میدان مشــق به عنوان فضایی برای گردش بار دیگر به 
سرنوشــت قدیم خود دچار و به صورت غیر رســمی به باغ ملی تبدیل 
شد. بسیاری از مراسم رسمی و عمومی مانند مراسم نوروز و برخی از 

کنسرت ها در فضای باز این میدان برگزار شده است. 
در چند ســال گذشته نیز جلســات زیادی میان شهردار تهران و 
وزیر خارجه و رئیس موزه ملی برای ساماندهی بیشتر این فضا تشکیل 
شده است.  البته میدان مشق با توجه به حضور وزارت امورخارجه در 
این فضا و در دســت داشتن فضاهای مختلف در این عرصه هنوز راه 
زیادی تــا این کاربری دارد و محدودیت های امنیتــی زیادی برای آن 
وجود دارد؛ اما سرنوشــت این فضای شهری که تاریخ صدوهفتاد ساله 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی تهران است گویا تعلق داشتن به مردم 

این شهر است. 

هنوز ساختمان 
شهربانی کامل 

نشده بود که بخش 
دیگری از میدان 
مشق را درست 
در مقابل خانه 

محمدعلی فروغی 
برای ساخت سازمان 
ثبت اسناد در نظر 
گرفتند. ساخت این 
بنا در سال 1311 
شمسی آغاز شد و 
131۴شمسی به 

پایان رسید
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اگرچــه نقش اصلی مســیر رســیدن از نقطه »الــف« به »ب« 
است، اما خیابان نه تنها مسیری بین دو نقطه »الف« و »ب« بلکه از 
ابتدای پیدایش خود مکانی برای دیدن و دیده شــدن، ماندن و حضور 
بوده  اســت. خیابان در نفس خود، آن هم به شــکلی دیالکتیکی توان 
بدل کردن سکون به حرکت و حرکت به سکون را دارد و در عین حالی 
که افراد را گردهم می آورد، همزمان آنها را متفرق می کند. در خیابان 
هم می توان به دیگران نزدیک شــد و هــم از آنها فاصله گرفت و دور 
شد، می توان عبور کرد  یا متوقف شد، عمیق تر نگاه کرد و زشتی ها و 
زیبایی هایی را توأمان در آن یافت. خیابان را می توان جمع کننده اضداد 

در کنار یکدیگر دانست.
خیابان موفق شهری خیابانی برای عبور، حضور و فراهم آورنده 
امــکان ماندن برای افراد اســت. بــه گفته ویلیــام اچ وایت: »خیابان 

رودخانــه ای برای زندگی شــهری اســت و محلی اســت برای تجمع 
شــهروندان و معبری برای رسیدن است.« خیابان به عنوان عنصری 
از عرصه  عمومی شــهر، محل ســاخت، پیدایش و تبلــور خاطرات 
جمعی اســت. خاطره زمان را متوقف ساخته، شــکلی دراماتیک به 
آن می بخشــد، لحظه را به یادماندنی کــرده و در خاطر ثبت می کند. 
شــهروندان با در کنار یکدیگر بودن قصه ای مشترک می آفرینند که 

خود قصه پرداز و بازیگر آن  هستند. 
گاهی اتفاقی در بســتری از زمان، در مکانی مشخص وقوع یافته 
و تــا زمانی دراز مهر خود را بر آن مکان می زند و پیوندی میان مکان 
گسســتنی اســت. خیابان ســی  تیر  و آن رویداد به وجود می آید که نا
رویدادگاهی از این جنس اســت. خیابانی که در ادوار تاریخی حضور 

داشته و از هر دوره ردی بر کالبد خود دارد.
احساس آشنایی و نزدیکی من با خیابان سی تیر از این روست که 
در چند سال زندگی در تهران، همیشه به این خیابان رفت و آمد داشته ام 
و تغییرات هر روزه آن را دیده ام؛ چه از آن زمانی که خیابانی خلوت بود 
که قدم زدن در آن و تماشای ساختمان های قدیمی اش مسحور م می کرد، 
چه حاال که صبح های خلوت و شب هایی بسیار شلوغ دارد. خیابانی که 
در خود باغ ملی و میدان مشــق را جای داده، موزه ایران باستان در آن 
اســت، ساختمان زیبای موزه آبگینه و کلیسا ها، آدریان و کنیسه های 

سی تیر؛ خیابانی در میانه  شهر

چیستا گودرزی
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ....................................... 
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ادیان در آن قرار  گرفته اند. در تمام این سال ها هر  چه بیشتر با گذشته 
خیابان و ساختمان های موجود در آن آشنا می شدم، بیشتر مجذوب این 
کن محله ای در همان  خیابان می شــدم و از همان زمان تا امروز که سا
حوالی هستم، خیابان سی تیر تبدیل به یکی از مقاصد پرسه زنی های من 
در این شهر شده است؛ خیابانی با ساختمان هایی زیبا، درختانی بلند، 

آرام و مجذوب کننده.
در ســال هایی که دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه هنر 
بودم، در بسیاری از نشست ها و جلسات، صحبت از بازطراحی خیابان 
سی تیر و تبدیل آن به فضایی شهری برای استفاده از پتانسیل های این 
خیابان به عنوان بستری برای حضور افراد در آن بود. روزهای اجرای 
طرح و سنگفرش شدن خیابان را هم به دلیل رفت و آمد هر روزه ام از آن 

خیابان برای رفتن به دانشگاه به خوبی به خاطر دارم. 

خیابان سی تیر بعد از اجرای طرح�
با اجرای طرح پیاده راه خیابان سی تیر، این خیابان سنگفرش شد 
و امید به این بود که کاربری ها و ابنیه تاریخی موجود در خیابان نظیر 
کن مذهبی ادیان  میدان مشــق، موزه ایران باســتان، موزه آبگینه و اما
حضوری ملموس بیابند. اما این اتفاق نیفتاد و با گذشت زمان، سی تیر 
نقش جدیدی را پذیرفت که نه با هویت آن همسو بود و نه با آنچه سی 

تیر با آن شناخته می شد.
در کالس های عملی دانشگاه در تمام سال های تحصیلم در رشته 
شهرسازی و بعد از آن طراحی شهری، وقتی خیابانی برای شناخت و 
تحلیل و درنهایت طراحی و دادن راهبرد و راهکار موضوع آن کالس 
بود، همیشــه نتیجه در پایان ترم یکی بــود و به راهبرد و راهکار هایی 
ثابت و تکراری مانند ایجاد پیاده راه و ســنگفرش کردن آن، اســتقرار 
کافه ها و دکه های غذافروشی می انجامید. در این کارگاه ها روال طراحی 
در طول یک ترم این گونه پیش می رفت که توجه به بستر طرح آموخته 
نشــده و در نهایت کلید حل مشــکالت در همه جا استفاده از همین 

راهکار ها بود.
در اجــرای طــرح برای خیابان ســی تیــر نیــز از همین روش 
همیشگی شهرســازانه بهره برده شده است و طرح توانسته به واسطه 
ایجاد خیابانی با نقش غذاخوری ســی تیر را به مقصدی برای گذران 
اوقات فراغت در شهر تهران تبدیل کند؛ چرا که غذا خوردن به دلیل 
محدودبودن طیفی از فعالیت های تفریحی و فراغتی در شهر و مورد 
توجه قرارگرفتن اوقات فراغت در زندگی شهروندان نسبت به گذشته 
نقش وسیع تری پیدا کرده و تبدیل به تنها نقش بسیاری از عرصه های 

عمومی شده  است.
خیابانی کــه بعد از اجرای طرح و تبدیــل آن به مکانی با نقش 
غذاخــوری تجربه می کنم، خیابانی متفاوت اســت با آنچه تا پیش از 
این در ذهنم نقش بسته بود و همچنین متفاوت با آنچه در تصور من 
دانشــجوی طراحی شــهری از طراحی این خیابان وجود داشت. این 
خیابان در تجربه کنونی من در شــمال خود همان خیابان زیبا و آرام 
سابق است، با فضا هایی ارزشمند و همچنان غیر فعال و بدون ارتباط 
کن نیز فعال شــوند،  با خیابان که امید می رفت با اجرای طرح این اما
کنون نیفتاده اســت. با گذر از تقاطع خیابان سرهنگ  اما این اتفاق تا
سخایی و خیابان ســی تیر با فضایی مواجه می شوم که بعدازظهر ها و 
به خصوص شــب هایی بسیار شــلوغ دارد. خیابانی مملو از جمعیت، 
خودرو و صف های خرید غذا در مقابل دکه های غذافروشی، خیابانی 
که در آن همه چیز حول پدیده  غذاخوردن معنا یافته است و با  هم بودن 
که اصلی ترین نقش فضای شــهری موفق اســت به با  هم غذاخوردن 

کنون خیابان ســی تیــر را برای من  تنــزل پیدا کرده  اســت. آنچــه ا
نا خوشایند کرده، این است که نقش جدید تعریف شده برای این خیابان 
همسویی با هویت این خیابان نداشته و این بار راه حل های همیشگی 
کارگاه هــای شهرســازی در بســتر واقعــی خیابانی شــهری به وقوع 
 پیوسته اســت و در ادامه تبدیل به الگویی برای ایجاد سایر خیابان ها 

شده است.
برای من تنها دلخوشــی بعد از اجرای طرح این است که شب ها 
هــم می توانم به پارک مورد عالقه ام در انتهــای این خیابان بروم و دور 
حوضش بنشــینم و چای بنوشــم؛ اما در همین شرایط هم باید هنگام 
بازگشت از خیابان سی تیر تا خانه ام خیلی حواسم جمع باشم؛ چرا که 
سی تیر با نقش جدید خود توانسته امنیت را در محدوده غذاخوری های 
خود برقرار کند اما این شــرایط در محدوده ای بســیار کوچک وجود 
دارد و تنهــا با چند دقیقه حرکت در همان محدوده با فضایی تاریک 
و نا ایمــن مواجه می شــویم که مصداق بارز فضا های بی دفاع شــهری 
اســت. این مسأله نشــان می دهد که در طراحی خیابان سی تیر نگاه 
تعمیم یافته ای وجود نداشته و همچنین نشان از بی ارتباطی این نقش با 
محدوده و زندگی اطراف این خیابان دارد؛ چرا که نتوانسته ارتباطی را با 
محیط اطراف خود به وجود بیاورد و همچنان به صورت نقطه ای عمل 
می کند. همین موضوع باعث شده که سی تیر در بخش فعال خود به 

تک مقصدی برای صرف غذا و بعد از آن ترک محدوده تبدیل شود.
خیابان ســی تیر امروزه برای بسیاری از شهروندان شناخته شده 
است. در گپ و گفتی با افراد حاضر در خیابان فهمیدم که این شناخت 
نه به واسطه وجه تاریخی این خیابان و وجود فضا های ارزشمند بسیار 
آن اســت بلکه به واسطه نقش جدیدی اســت که برای خود تعریف 
کرده  اســت. با جســت و جوی نام خیابان ســی تیر صفحاتی برایم به 
نمایش در می آید که روایتگر زندگی حاالی این خیابان است؛ خیابانی 
که بســیاری آن را با نام خوشــمزه ترین خیابان تهران یا استریت فود 

تهران می شناسند.
اجــرای یک طرح در یک فضای شــهری در پی این اســت که 
ظرفیت های مکان را شــناخته و طرحی را برای دیده شدن و استفاده 
از این ظرفیت ها و همچنین باالبردن کیفیت زندگی استفاده کنندگان 
کنان آن به اجرا برســاند؛ اما آنچه در سی تیر بعد از  از آن مکان و ســا
اجرای طرح به وقوع پیوسته است عکس این موارد است. چرا که نقش 
کنونی خیابان ســی تیر اغلب برای استفاده کنند گان سابق این خیابان 
کنان تنها منزل مسکونی این خیابان در محدوده  بدون فایده است و سا
اســتریت فود آن، امســال خانه را تحویل داده و رفته اند. نقش جدید 
تعریف شــده برای این خیابان به میزانی پر رنگ اســت که تمام آنچه 
خیابان سی تیر در خود داشته را نادیدنی کرده است؛ به طوری که کمتر 
کسی که به خیابان می آید، از پیشینه و قصه های این خیابان اطالع یافته 

گاه می شود. و آ
در آخــر توجه بــه این نکته هم اهمیت دارد کــه غذاخوردن در 
جمعی تریــن حالت خود نیز امری فردی اســت و آن را نمی توان در 
گر خیابان ســی تیر به  دســته فعالیت های اجتماعی گنجاند، شــاید ا
بستری برای فعالیت های جمعی تر تبدیل می شد، می توانست جمعیتی 
جدید را حول خود شــکل داده و به ایجاد غلیانی از احساســات فراتر 
از تک  تــک افراد منجر شــود؛ فعالیتــی که در راســتای روح تاریخ و 
هویت این خیابان بود و آن گاه خیابان به عنوان عرصه  این فعالیت ها 
تبدیل به مکانی می شــد که در خاطر افراد مانده و خاطره در آن حول 
امری جمعی شکل می یافت و شهروندان با حضور در خیابان قصه ای 

مشترک می آفریدند که خود هم قصه پرداز و هم بازیگر آن  بودند.

روایت

خیابان سی تیر 
امروزه برای بسیاری 

از شهروندان 
شناخته شده است. 

در گپ و گفتی با 
افراد حاضر در 

خیابان فهمیدم که 
این شناخت نه به 

واسطه وجه تاریخی 
این خیابان و وجود 
فضا های ارزشمند 

بسیار آن است بلکه 
به واسطه نقش 
جدیدی است که 
برای خود تعریف 

کرده  است
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شاید نزدیک ترین ُابژه در تعریف پل به مثابه عرصه عمومی در 
تهران پل طبیعت باشد. تالشی که در نگاه اول از منظری کارکردگرایانه 
برای اتصال دو نقطه - بوســتان های طالقانی در شــرق و پارک آب و 
آتش در غرب- در نظر گرفته شد؛ اما طولی نکشید که ایده تبدیل آن 
به بخشی از عرصه ای عمومی شهر- همتراز با نقش اول- مورد توجه 
قرار گرفت. ایده ای که شاید به نوعی وام دار سلف خود یعنی پل خواجو 
باشــد با این تفاوت که به جای جریان آب و قاب هایی که هر لحظه با 
حرکت زاینده رود - البته زمانی که جاری بود- پیش روی بیننده شکل 
می گرفت، جریان بی وقفه ماشین ها در بزرگراهی که از زیر پل می گذرد 
قاب هایی خلق می کند که تصویری عجیب و صد البته بدیع را پیش 

روی بیننده قرار می دهد؛ تصویری که عناصر اصلی آن را پل، بزرگراه 
و ماشین تشکیل می دهد. آنچه در ذهن بیننده نقش می بندد، تصویری 
است استحاله یافته که در آن بزرگراه، پل فلزی و جریان حرکت ماشین 
به ترتیب جای بستر رودخانه، پل آجری و جریان آب می نشیند. شاید 
چنین قیاســی در نگاه اول کمی فرصت طلبانه به نظر برسد، اما اگر 
خوب نگاه کنیم هر دو نمونه خصیصه نمایی هستند برای مفهوم پل 

به مثابه عرصه عمومی.
با نگاهی مختصر به دیگرگونه های این ُابژه شــهری )پل( یعنی 
پل های عابرپیاده و ســواره می بینیــم که نقش دوم - پذیرفتن نقش به 
عنــوان بخشــی از عرصه عمومــی- به نفع اولــی- نقش عملکردی 
صــرف- کنار می رود. دلیل این امر کامال واضح اســت چون  که آنها 
از همان ابتدا برای چنین منظوری ســاخته شده اند. بنابراین نمی توان 
از پل به معنای عام انتظار داشت که حتما این نقش دوم را پذیرا باشد. 
با این حال اصرار به پذیرفتن چنین نقشــی از سوی پل به عنوان یک 
ُابژه شــهری همزمان با تب تند ایده های مربوط به »حوزه عمومی« و 
»خواست مشارکت حداکثری« در نظام واژگانی شهرسازی از یک سو 
و وجود شــاهد مثال هایی از تبدیل فالن پل بزرگراهی به فضایی برای 

می شود در عصِر آهن آشناتر شد

علیرضا خادم
 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی .................................... 

روایت
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حرکت و کنش اجتماعی پیاده -برای مثال در کره جنوبی- از ســوی 
دیگر شرایط متناقضی را میان واقعیت موجود و آنچه می تواند تحقق 
یابد، به وجود می آورد. به این معنا شاید چالش پیش رو در سال های بعد 
اصرار به بازتولید پروژه طبیعت به عنوان یک آرکی تایپ موفق در حوزه 

تلفیق امر کارکردی و نقش اجتماعی باشد.
آنچه در جستار پیش رو با آن مواجهیم دو موضوع با دو تم به ظاهر 
متفاوت است که البته در ادامه جستار در بخش هایی با هم همپوشانی 
پیدا می کند؛ اولی شــکل دادن به تصویری مبتنی بر تجربه حضور و 
مواجهه چندباره در فضای مورد بحث است و دومی در میان گذاشتن 
نگاه فتیشیستی نظام دانش تخصصی به »بازنمایی اکسپرسیون دلهره 
و اضطراب« از سویی و اصرار به بازتولید مفهوم »از خود بیگانگی« در 

زیست کالنشهری امروز از سوی دیگر. 
جریان مدام و بی وقفه حرکت ماشین در بزرگراه و سوژه ای ثابت 
کــه در هر لحظه قابی جدید پیش روی آن قرار می گیرد، تجربه ای به 
دســت می دهد که شاید در نوع خود منحصربه فرد باشد؛ تجربه ای که 
پــل طبیعت با بازدیدکننده اش در میان می گذارد؛ اما چرا فکر می کنم 
که این تجربه در نوع خود منحصربه فرد است؟ شاید بهتر باشد برای 
پاســخ به این ســوال در ابتدا به دیگر گونه های پل در ســطح شــهر و 
حافظه تصویری مان رجوع کنیم؛ چه می بینیم؟ مفهوم پل در ذهن ما 
عموما دو شکل متداول دارد؛ اولی پل های عابر پیاده و دومی پل برای 
حرکت ماشین ها. همان طورکه مشخص است اولی تنها فضایی است 
برای عبور پیاده و دومی فضایی برای حرکت ماشــین  اما آنچه در پل 
طبیعت اتفاق می افتد، تلفیقی است از دو تجربه؛ تجربه توأمان حرکت 
و کنش اجتماعی پیاده - نه صرف عبور- از یک ســو و لذت بصری 
از حرکت بی وقفه اســطوره آهن )ماشین( از سوی دیگر. سوژه ای که 
روی پل می ایســتد و عالوه بر لمس حرکت و مکث عابران پیاده در 
کنار خود، همزمان تجربه گذر ماشین ها را زیر پایش نیز حس می کند. 
چقدر چنین قابی در حافظه تصویری مان نو و تازه است! واضح است؛ 
از ذهنی عادت کرده به پل های خســته کننده عابر پیاده با آن شکل و 
قیافه نابهنجارشان؛ سطوح زنگ زده و صدای لق لق حلبی ها زیر پا که 
هر لحظه احساس پرت شدن به پایین را در دل عابر ایجاد می کند، چه 
انتظار دیگری می توان داشت. تازه اینها را بگذاریم در کنار ترس ناشی 
از احتمال خفت شــدن در انتهای مسیر آن هم در هنگام شب، آنگاه 
به تصویری دست پیدا می کنیم که بیش و کم برای رهگذران مشترک 
است. اینجاست که اگر پای سوگواری برای گذشته، آن هم به میانجی 
یک عبارت کلیشه ای و تکراری شبیه به »یادش بخیر اون پل های عابر 
پیاده قدیمی که ساده و بی ریا بود« به میان آید، بدون تعارف باید بگویم، 
اگر بشود برای هر گذشته ای ســوگواری کرد، چنین تصویری الاقل 

برای من الیق سوگواری نیست.
بیــان عبارت »لــذت بصــری از حرکت بی وقفه اســطوره آهن 
)ماشین(« شاید در نگاه اول گرفتارآمدن به نوعی رومانتیسیزم روایی 
تعبیر شــود اما هدف از بیان آن فراهم آوردن مجالی است برای نوعی 
آشنایی زدایی کردن از برخی مفاهیم ذهنی و پیش ساخته گفتمان غالب 
شهرسازی. نفی استفاده گسترده از ماشین )شخصی( شاید یکی از مورد 
توافق ترین و در عین حال اساسی ترین پیش  فرض های موجود در نظام 
واژگان شهرســازی باشد. اما اگر تنها چند لحظه این لنز تک ساحتی 
تخصصی را  کنار بگذاریم و به قابی از واقعیت که پیش روی مان شکل 
می گیرد با دقت بیشتری نگاه کنیم، وضعیت کمی متفاوت می شود. 
کافی است یک سوال ساده و تا حدودی انتزاعی بپرسیم، اگر جریان 
حرکت ماشین از زیر پل]طبیعت[ برای چند دقیقه ای متوقف شود، آیا 

پل طبیعت همچنان تعریف پیشین خود را خواهد داشت؟ نه! برای من 
که خیلی قابل تصور نیســت؛ همان طورکه فیلم »رانندگی« )drive( را 
نمی شود بدون جریان حرکت سیال ماشین در بزرگراه های لس آنجلس 
به یاد آورد. نکته مهم اینجاســت، تصویر بازنمایی شده از لس آنجلس 
در فیلم ویندینگ رفن در صورتی که با متر و معیار واژگان تخصصی 

شهرسازی سنجیده شود، تصویری است محکوم و از پیش باخته.
جعبه دانش تخصصی با واژگانی از پیش آماده و غالبا کلیشه ای 
به ســراغ موضوع می رود تا بتواند در سریع ترین زمان ممکن موضوع 
را بــه نوعی رفع و رجوع کند؛ اما آنچه در این بین فراموش می شــود، 
سوژه ای است که به واسطه همین قاب های متنوعی که پل طبیعت با 
او به اشتراک می گذارد، تجربه ای منحصربه فرد و در عین حال متکثر 
را از ســر می گذراند؛ تجربه ای پر از لحظات تکین که بی¬وقفه ادامه 
می یابد و حاصل آن چیزی نیست به جز کثرتی خوشایند. برای سوژه 
توصیِف قابی که در یک لحظه خاص پیش رویش ظاهر می شود، کمی 
دشوار است؛ چراکه هر آن قابی جدید از راه می رسد و توصیف قبلی را 
مشکل تر می کند. پل طبیعت چنین تجربه ای را بیش از هر چیز مدیون 
جریان بی وقفه حرکت اســطوره ماشین است. ثبت یک لحظه تکین 
پیش از محوشــدن آن توسط بعدی شاید تنها به مدد دوربین عکاسی 
ممکن می شــود. لحظه ای که صدای فالش دوربین به صدا درمی آید، 
می توانیم مطمئن شویم که آن لحظه را به چنگ آورده ایم. برای سوژه 
چنین تجربه ای کم نظیر است؛ ثبت لحظه ای با پل، ماشین ها و جریان 
حرکت شان که همگی به ُابژه هایی برای عکاسی بدل شده اند. لحظه ای 
که در بطِن خود بیاِن نوعی همزادپنداری سوژه با اسطوره آهن )ماشین، 
پل و...( است. شاید برخالف تلقین هایی که هر لحظه از سوی جعبه 

روایت

جریان مدام و 
بی وقفه حرکت 

ماشین در بزرگراه 
و سوژه ای ثابت که 
در هر لحظه قابی 
جدید پیش روی 
آن قرار می گیرد، 

تجربه ای به دست 
می دهد که شاید 

در نوع خود 
منحصربه فرد باشد

هر
ی م
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گز
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دانشی مان به ما می رســد، اسطوره آهن از آنچه فکر می کنیم به/با ما 
آشناتر باشد.

همیشه فکر می کنم چرا تابلو خروجی همت غرب در بزرگراه 
مدرس در حافظه تصویری ام خوشــایند وخاطره انگیز است؟ در ابتدا 
گمان می کردم به این دلیل باشد که مسیر را کمی هموارتر می کند اما 
وقتی دقیق تر نگاه کردم، متوجه شــدم که دلیل دیگری دارد. دلیل آن 
تجربه بصری لذت بخشی است که دورنمای پل طبیعت در آن نقشی 
کلیــدی دارد. چند ثانیه پس از ورود به خروجی همت غرب می توانم 
بــرای مدتی نامعلوم قابی را تماشــا کنم که لــذت آن را مدیون حیات 
کالنشهری هستم؛ قابی که عناصر اصلی آن را اسطوره آهن گرد هم 
می آورد؛ ماشین، بزرگراه و پرسپکتیوی از پل طبیعت در انتهای کادر. 
اما مدت نامعلوم از این بابت است که وابسته به میزان و حجم ترافیک، 
زمان دیدن قاب می تواند از چند ثانیه تا چند ده دقیقه متغیر باشد که هر 
دو شکل آن به گونه ای متفاوت لذت بخش است؛ اولی عبور سریع قاب 
از مقابل چشم در عرض چند ثانیه و دومی حرکِت اسلوموشن قاب به 

واسطه ترافیک سنگین. 
نمی دانم تا چه حد می تواند شــخصی باشــد اما به نظر می رســد 
توانسته حس » ماِل خودبودگی« را در سوژه به وجود بیاورد. حتی اگر 
چنین تصویری در نگاه اول کمی ایده آل به نظر برســد، باز هم گمان 
می کنم فرسنگ ها با تلقی بارت گونه فاصله دارد. بارت در نوشته ایفل 
به دنبال جایی در پاریس می گردد که حداقل از آن نقطه تنها برای یک 
لحظه ایفل را نبیند. او درنهایت درمی یابد که تالش ره به جایی نمی برد 
و در نهایت تســلیم می شــود. به زعم بارت تنها جایــی که در پاریس 
می توانی از شر دیدن این لعنتی خالص شوی، درون خود ایفل است. 

روایت

اینجا هدف قیاس یا برقراری مشــابهت/تفاوت میان ایفل و طبیعت 
نیســت که اگر چنین بود برج میــالد حتما انتخاب بهتر و موثرتری 
بود. هدف تفکر راجع به ُابژه ای است که بارت آن   را »از خود بیگانه« 
می یابد. مفهومی نام آشنا که به نوعی با مفهوم کالنشهر متولد می شود 
و ارایه توصیفی دقیق از آن را تا حد زیادی مدیون پروژه کالنشــهر و 

حیات ذهنی زیمل هستیم. 
از ابتــدای قرن بیســتم، همزمــان با باالگرفتن میل »توســعه« 
همه جانبه از یک ســو و »تخریب«های گسترده ناشــی از دو جنگ 
جهانی و مشــاهده ویرانی هــای ذهنی و کالبدی آن از ســوی دیگر، 
زمینه ای مناســب برای بیان ناخشــنودی ها و نارضایتی های بنیادین 
نسبت به وضعیت پیش رو به وجود آمد. از این رو مدیوم های مختلف 
هنری از نقاشی و پیکرتراشی گرفته تا موسیقی و سینما به زبانی برای 
بیان چنین ناخشنودی هایی بدل شد تا به واسطه بازتولید مفهوم »از خود 
بیگانگی« و نیز »بازنمایی اکسپرســیون دلهره در جامعه مدرن« آینه 
تمام نمای حقیقت روزمره باشد. به عقیده ِبرمن پارادوکس تخریب و 
توســعه دائمی به نوعی ذات و درونمایه مدرنیته است. بازنمود هنری 
تالقی این دو مفهوم یعنی »از خود بیگانگی«  و »پارادوکس تخریب و 
توسعه بی وقفه« طیف وسیعی از آثار هنری از تابلوی جیِغ ادوارد مونک 
و آتوناِل دوازده نتی شــوئنبرگ، تا باله¬های مکانیکی لژه و فیلم های 
ام و متروپولیِس النگ را در برمی¬گیرد. نقد گســترده به روزمرگی 
زیست و حیات کالنشهری به نوعی، تماتیک اصلی این آثار را شکل 

می دهد.
چنین نگاهی رفته رفته تحت تأثیر هژمونی نظام دانش تخصصی، 
به نوعی نگاه فتیشیستی برای متخصصان حوزه شهرسازی بدل شد که 
گویی یگانه لنز آنها برای مواجهه با زیست کالنشهری در معنای عام 
و ُابژه های آن به طور خاص را در اختیارشان قرار داده است. در چنین 
شرایطی است که نیاز به آشنایی زدایی کردن از مفاهیم پیش ساخته و از 
پیش مورد توافق قرار گرفته نظام دانشی امری ضروری به نظر می رسد. 
تا شاید از این طریق بتوان کمی- تنها کمی- از جعبه گفتمانی واژگان 
تخصصی فاصله گرفت و خود پدیده را مورد مشاهده و تحلیل قرار داد. 
لنِز الیناسیون همچون کارکرد مفاهیمی نظیر مشارکت، بازآفرینی 
و... بدل به نگاهی تک ساحتی شده تا متخصصاِن دیسیپلیِن شهرسازی 
را گردهــم آورده و بــه هنگام مواجهه با پدیده های مختلــف، فارغ از 
موقعیت آنها، به تهیه و تولیِد گزارش ها و ارایه توصیف هایی بیش و کم 
مشابه تحت تأثیر واژگان پیش تر توافق شده، مشغول نگه دارد. از این رو 
شــاید اصرار به بازتولید چنین مفاهیمی بیشتر به نوعی به »ترند مورد 
توافق بین متخصصان شهری« بدل شده که یکی از پیامدهای آن تولید 

نوعی از »هجران زدگی نسبت به یک گذشته خیالی« است. 
وقتی سوژه جعبه دانش خود را کنار می گذارد و با خوِد ُابژه ای به 
نام پل طبیعت مواجه می شود، تجربه ای متفاوت به دست می آورد. به 
گاه می بیند که در حال قدم زدن بر روی پل اســت و در لذت تجربه  نا
بصری و منحصربه فرد از حرکت ماشــین های زیر پــل، غرق. نه در 
محاصره دیگری]other[ها قــرار گرفته و نه بی توجهی و بی تفاوتی 
دیگــری]other[ او را به مرز یک بحران روحی یا تروما می کشــاند. 
سوژه می تواند رومنِس روزگار خود را از البه الی همین قطعات به ظاهر 
ســرد و بــی روح آهنی پل طبیعت بازجوید و با گذرانــدن وقت در آن 
خاطره بسازد، بدون آنکه به دنبال نوستالژی کافه نادری و الله زار باشد؛ 
چراکه آن نوستالژی نسلی دیگر است و او می خواهد خاطره ]نسِل[ 
خود را بیافریند نه اینکه تنها از روی دیکته نوشته شــده نســلی دیگر 

رونویسی کند. به زعِم او ]حتی[ می شود در عصِر آهن آشناتر شد!

وقتی سوژه جعبه 
دانش خود را کنار 
می گذارد و با خوِد 
اُبژه ای به نام پل 
طبیعت مواجه 

می شود، تجربه ای 
متفاوت به دست 
می آورد. به ناگاه 

می بیند که در حال 
 قدم زدن بر روی 

پل است



راهبرد
مدیریت شهری
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تخم مرغ 
قدیمی تهران

پادگان قلعه مرغی که در حال حاضر 
بزرگ ترین عرصه بکر شهر تهران 

است، منتظر طرح مصوب شهرداری 
برای مجموعه ای از کاربری های 

غیرمسکونی است
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نزدیــک به یک قرن از قدمت اولین فرودگاه کشــور می گذرد؛ 
پادگانــی که بیش از ۷۰ دهــه بین دیوارهای بلنــد و برجک های 
نگهبانی برای مردم تهران سرزمینی ناشناخته باقی مانده بود و تنها 
می شد از پرواز هلی کوپترهای آموزشی فعالیت آن را حدس زد و 
دیگر هیچ! در دهه ۷۰ زمزمه هایی برای پیوستن پادگان قلعه مرغی 
به فضای شهری شنیده شد و در سال ۷۵ یکی از آشیانه ها به عنوان 
آثار ملی ایران به ثبت رسید.  پادگان قلعه مرغی که در حال حاضر 
بزرگ ترین عرصه بکر شهر تهران است، منتظر طرح مصوب شهرداری برای مجموعه ای از کاربری های غیرمسکونی شامل بزرگ ترین تاالر شهر، هتل های مجهز و همچنین 
سازه های خدماتی محله ای، منطقه ای، ملی و فراملی است. در سال 83 براساس مصوبه ای در کمیسیون ماده ۵ مقرر شد ۵۰درصد از این اراضی به فضای مسکونی و ۵۰درصد 
مابقی به بخش خدماتی تعلق گیرد. در سال 8۵ بار دیگر مصوبه ای در کمیسیون ماده ۵ مطرح می شود که براساس آن اختصاص ۵۰درصد از این اراضی به بافت مسکونی 
حذف شده و مطرح می شود که بخشی از این زمین به توسعه تجارت جهانی اختصاص پیدا کند. در بازدید مقام معظم رهبری در سال 88 از این پادگان، با استناد به مصوبه 
مجلس مبنی بر »لزوم خروج پادگان ها از حریم شهرها« دستور تبدیل این پادگان به فضای سبز به وسیله ایشان صادر می شود. مطابق طرح جامع و تفصیلی شهر تهران جانمایی 
ایجاد مرکز تجارت جهانی در تهران بخش هایی از محور بزرگراه فدائیان اســالم تا میدان راه آهن عنوان شــد؛ اما براساس چشم انداز پادگان قلعه مرغی در سال 89 مقرر شد تا 

۷۵درصد از عرصه این زمین به فضای سبز اختصاص پیدا کرده و ۲۵درصد مابقی نیز سطح اشغال در قالب اجرای طرح های اداری، تجاری، خدماتی و... باشد.

تمام تصمیمات سرنوشت ساز 
قلعه مرغی

سمیه شاهسوند
روزنامه نگار  ...................................................................................... 

۷۰ هکتار از کل عرصه آزادشــده ناشــی از انتقال این پادگان از سال 
کنون  ۹۰ به »بوســتان والیت« تبدیل شد اما حدود ۷۰درصد مابقی زمین تا
بالتکلیف مانده است. اگر چه مدیریت شهری برای ساختمان های قدیمی 
موجود در این اراضی در بخش شمالی حدود ۶ هکتار شامل ۲۰ ساختمان 
با کاربری های هنری، فرهنگی، آموزشی، مذهبی )اجتماعی(، ورزشی مانند 
زمین فوتبال، اســتخر بانوان، سالن همایش و سینما، رستوران، مهد کودک 
و... و در قســمت جنوبی مجموعه ورزشــی شــهدای خانی آباد، مجموعه 
سینمایی استاد شــهریار، نمازخانه، کتابخانه عالمه امینی و چند ایستگاه 

آتش نشانی را تعریف کرده است.
پیش تــر طرح »کلیــد به کلید« در قالب ســاخت مســکن و انتقال 
مالکان بافت فرســوده به این محدوده و آزادســازی بافت برای نوسازی از 
جانب مسئوالن بخش مســکن در دولت قبل به شهرداری پیشنهاد شد و 
در کنار آن، طرح اجرای فضای سبز در کل عرصه مطرح شد اما اشکاالت 
فنی-شهری در هر دو طرح باعث شد که جمع بندی ها بر کاربری ترکیبی 
غیرمسکونی متمرکز شود. مدیریت شهری اسبق در اراضی بوستان والیت 

بــه دنبال اجرای طرح های کالبدی و کارکردی بــود و تبدیل این اراضی به 
بخــش هویتی تهران به عنوان اولین فرودگاه پایتخت و همچنین به عنوان 
کید  یکی از المان های کاهش فاصله شمال و جنوب شهر مطرح و مورد تأ
بود.  به هر طریق در طول ۱۰ ســال گذشته کاربری های مختلفی برای این 

اراضی دیده شد که به چند نمونه از آن اشاره می کنیم.
راه نخستی که پیش روی مدیریت شهری آن زمان بود، تبدیل تمامی 
3۰۰ هکتار به فضای سبز بود که به اعتقاد کارشناسان با تبدیل 3۰۰ هکتار 
به فضای ســبز این مکان به فضای بی دفاع شــهری تبدیل می شد و بافت 

اجتماعی حاشیه آن را از بین می برد.
براســاس رویکــردی برای این زمیــن، اجرای پروژه هــای محله ای، 
منطقه ای، فرامنطقه ای، ملی و فراملی به شکل کاربری هایی همچون کمپ 
هتل های مجهز، فضاهای شــهری انحصاری و بی سابقه، بزرگ ترین تاالر 
شهر، دهکده ســالمت و همچنین مراکز اداری و خدماتی مطرح شد. بر 
این اساس بوســتان والیت با حضور تاریخی رهبر معظم انقالب در اسفند 
۸۹ در هفته منابع طبیعی با غرس دو نهال متولد شد و شهردار تهران قول 
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باغبانی از اهالی 
محله شریعتی 

می گوید: »بوستان 
والیت نقاط ضعف 

و قوت متعددی دارد 
که از نقاط ضعف 
آن می توان به نبود 

امکانات رفاهی برای 
کل منطقه 1۹، 

وجود افراد معتاد و 
ایجاد آلودگی صوتی 

اطراف بوستان 
برای ساکنان اشاره 
کرد. او نقطه قوت 

این پروژه را قول 
مدیران شهری برای 
احداث بیمارستان 
و پژوهشگاه عنوان 

می کند«

داد تا ســوم خرداد سال ۹۰ این بوستان را افتتاح کند. به این ترتیب فاز اول 
این بوستان به وسعت ۶۰ هکتار با هدف توسعه فضاهای سبز و سالم سازی 
محیط زیست و نیز بهره برداری شهروندان به بهره برداری رسید. امروز پس 
از ۸ سال صاحبان اصلی این بوستان شهروندان محدوده هستند که در مورد 

این پروژه نظرات متفاوتی از پادگان تا بوستان دارند:
باغبانی از اهالی محله شریعتی می گوید: »بوستان والیت نقاط ضعف 
و قوت متعددی دارد که از نقاط ضعف آن می توان به نبود امکانات رفاهی 
برای کل منطقه ۱۹، وجود افراد معتاد، سگ های ولگرد در اطراف پارک و 
کنان اشاره کرد. او نقطه قوت  ایجاد آلودگی صوتی اطراف بوستان برای سا
این پروژه را قول مدیران شهری برای احداث بیمارستان و پژوهشگاه عنوان 
کنان این منطقه با توجه به  می کند.« او معتقد است که شرایط اقتصادی سا
احداث بوســتان والیت و راه اندازی مترو خط آزادگان رشــد بسزایی داشته 
است. شهرداری منطقه ۱۹ فقط مسئول نگهداری از بوستان والیت است 
و هیــچ دخل و تصرفی در احداث بناها و حتی کارگاه های کوچک در این 
مجموعه ندارد و برای فضای بزرگ این اراضی فقط فضای سبز تعبیه شده 

است و داخل آن متروکه ای بیش نیست.
مهرداد از کسبه محله شریعتی اســت و می گوید: »با توجه به اینکه 
منطقه ۱۹ ورودی شهر تهران است، نزدیک بودن به بازار بزرگ میدان میوه 
تره بار، بهشــت زهرا و بازارچه پارچه احسانی می تواند ظرفیت خوبی برای 
ایجاد فروشــگاه، پژوهشگاه و پروژه های همگام و همسو با این ظرفیت ها 
باشد و باعث رشد منطقه شود. با احداث بوستان والیت فضای تفریحی و 
گردشگری مناسبی برای خانواده ها فراهم شده است اما با توجه به محوطه 
متروکه داخل آن فضایی برای جمع شــدن معتادان مهیا شــده اســت. نبود 
بیمارستان در این منطقه و کاستی هایی در امکانات مجموعه بوستان والیت 

مانند تعبیه نشدن نور در آالچیق ها از نقاط ضعف دیگر آن است.«
کن این محدوده اســت و با ابراز رضایت از این  حســین 3۵ سال سا
پــروژه می گویــد: »احداث این مجموعــه در منطقه از نظــر ایجاد فضای 
کنان بسیار خوب بوده است اما مکان امنی برای تجمع  تفرجگاهی برای سا
معتادان و خفت گیری در آن نیز موجب نارضایتی اهالی شده است. شرایط 
اقتصادی امالک همجوار مقداری بهبود یافته ولی در مورد پروژه های آینده 
کنان نشده و نبود بیمارستان از کمبودهای منطقه است.« اطالع رسانی به سا

محمود هم از دسترســی محلی ابراز رضایت می کند و معتقد است: 
»بعد از احداث بوستان والیت مسیر دسترسی و ترافیک بهتر شده است؛ اما 

۶ ماه پیش، همسرم هنگام دویدن در پارک به میله بریده شده ای که به شکل 
کی رها شده بود، برخورد کرد و صدمه جدی دید. او پس از این حادثه  خطرنا

دیگر تمایلی به دویدن در پارک ندارد.«
محمــد نیز در مــورد این پــروژه می گوید: »قبل از احداث بوســتان 
والیت منطقه بافت قدیمی و کوچه های تنگ و باریک داشت و وضعیت 
استانداردی نداشت، با توجه به دیوارهای بلند پادگان قلعه مرغی ظاهر اطراف 
محله زیبا نبود و شرایط خوبی نداشت با احداث بوستان این مجموعه هم از 

لحاظ فضای سبز و هم زیبایی بصری بسیار ارتقا یافته است.

طراحی باغ شهر والیت با الهام از میدان  امام اصفهان �
پــس از بهره بــرداری از فاز نخســت بوســتان والیت به مســاحت 
۷۰ هکتــار، در خرداد ســال ۹۰ ، در شــهرداری تهران اتــاق فکری برای 
تصمیم گیری در مورد زمین های باقیمانده شکل گرفت و با الهام از معماری 
میدان امام اصفهان پروژه باغ شهر والیت طراحی شد. همچنین سند کامل و 
۶ دانگ این زمین ها به شهرداری تهران منتقل شد تا ساماندهی بزرگ ترین 

زمین خام تهران وارد فاز عملیاتی شود.
احداث ســالن اجالس بوســتان والیت به دلیل قرابت به دو فرودگاه 

مهرآباد و امام)ره( هم از طرح های پیشنهادی عنوان شد.

دهکده سالمت با بیمارستان فوق مجهز!�
یک نظریه تبدیل پادگان قلعه مرغی به باغ شــهر والیت ایجاد دهکده 
ســالمت در این فضا بود. رکن اصلی دهکده ســالمت یک بیمارستان در 
نظر گرفته شــد و بر این اساس تفاهم نامه ای نیز برای اجرایی شدن بین سه 
دســتگاه امضا شــد. شــعاری هم با عنوان »فضای بی  رقیب شهری« برای 
آن نوشتند. قرار بود این بیمارستان بیمارستانی معمولی نباشد و از آخرین 
تکنولوژی های روز دنیا و آخرین کاربردهایی که پزشــکی هسته ای برای 
ســالمت و درمان دارد، بهره ببرد. کلنگ این بیمارســتان اتمی با حضور 
شهردار وقت و رئیس سازمان انرژی اتمی به زمین خورد و مقرر شد ظرف 
چهار سال به بهره برداری برسد که آن هم مسکوت ماند.  اگرچه گویا طرح 
دهکده سالمت فقط به احداث بیمارستان هسته ای خالصه نمی شد؛ برای 
این مجموعه هتل های  ۵ستاره، ۴ستاره، 3ستاره و مهمانسراهای مختلف 
تعریف شده بود که قرار بود به مراجعان سرویس دهی کند. یکی دیگر  از 
طراحی ها برای فضای سبز بوستان والیت کاشت انواع گونه های گیاهی بود 
که  به طــور مثال اگر مردم زمان رویش الله ها به جاده چالوس و گچســر 
می روند، در همین نقطه باغ الله ای طراحی شود یا انواع گونه های درختی در 

باغ های مختلفی که ایجاد می شود، مشاهده کنند.

ناکامی باغ پرندگان و آکواریوم بزرگ شهر�
طراحی باغ بزرگ پرندگان که پیش تر قرار بود در دهه ۸۰ در همسایگی 
کام ماند نیــز یکی از پیشــنهادات پروژه های  بــرج میالد ایجاد شــود و نا
کواریم بسیار بزرگ که  فرامنطقه ای بود که به پارک اضافه شود. راه اندازی آ
کارکرد تفریحی و آموزشی داشته باشد و بتواند از نظر جاذبه های تفریحی در 
سطح ملی، منطقه ای و حتی فراملی کارکرد داشته باشد نیز در حد پیشنهاد 
باقی ماند. مسأله ای که در این میان به عنوان یکی از دالیل کش وقوس های 
فراوان برای طراحی و اجرای این پروژه مطرح است،  این است که شریکی 
به نام  بنیاد تعاونی ناجا وجود دارد که  صاحب 3۰درصد از این زمین هاست 
و باید منافع آن نیز حفظ شود. به هر حال پروژه عظیم بوستان والیت هنوز 
منتظر طرحی است که مدیریت شهری باید با سنجش تمامی زوایای آن به 
مراجع باالدستی ارایه کند و طی پروسه مشخص به اجرا برسد که البته این 

مهم به دلیل حساسیت های موجود هنوز محقق نشده است.
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پروژه هایــی مانند بوســتان والیت و پارک جنگلی یــاس فاطمی در 
بزرگراه شهید بابایی جزء اراضی تحت مالکیت مراکز نظامی بوده اند و بنا 
بر طرح های توسعه شهری و طرح جامع شهر تهران با مکاتبات انجام شده 
و دســتور مقام معظم رهبری به عنوان فرمانــده کل قوا در اختیار مدیریت 
شهری قرار گرفتند. براین اساس پادگان قلعه مرغی به تدریج تحت مالکیت 
شــهرداری تهران درآمد و شهرداری برای حفظ این منطقه تا اجرای طرح، 
بخش هایی از آن را به مجموعه ای از فضای سبز تبدیل کرد و با حصارکشی 

در اطراف، آن مناطق را تحت تملک خود درآورد.
 در نظامات شــهرداری و کمیســیون ماده ۵ بخش بزرگی از مناطق 
جنوب شهر تا جنوب غرب تهران )از محدوده جنوب قلعه مرغی تا بزرگراه 
بعثت( به وســیله نهاد برنامه ریزی شهری طرح  کالنشهری »مرکز اقتصاد 

جهانی« مصــوب و به عنوان پهنه های کار و فعالیت تعریف شــد. پادگان 
قلعه مرغی نیز در این محدوده قرار داشت و در آن باید پهنه اشتغال، تجارت 
جهانی و غیره اجرا می شــد که البته این پروژه طی ۱۰ ســال اخیر شــاهد 
افت وخیزهایی بوده اســت. به عنوان مثال در زمان مدیریت آقای قالیباف، 
شــهرداری تهران به همراه رئیس سازمان انرژی اتمی کلنگ احداث یک 
بیمارستان هسته ای را آبان ماه سال ۹۴ در پادگان قلعه مرغی زد که البته بعدها 
در حد تفاهم نامه باقی ماند و پروژه به طور کلی متوقف شد. از طرفی طبق 
پیش سندی که در دوره های قبل مدیریت شهری تصویب و تنظیم شده بود، 
در پروژه پادگان قلعه مرغی چهار بخش خدمات پشتیبانی، مراکز بهداشتی 

درمانی و شهرسازی دیده شد که البته آن  هم بعد از مدتی مسکوت ماند.
در ســال ۸۹ بــرای اینکه ایــن اراضی عملکرد فرامنطقه ای داشــته 
باشــد، مصوبه ای با عنوان »الزام نهاد برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه 
شــهری تهران به تهیه طرح موضعی مراکز اقتصاد جهانی تهران و اراضی 
قلعه مرغی« در شــورای شــهر تهران به تصویب رسید و به شهرداری وقت 
ابالغ شد، به استناد این مصوبه شهرداری موظف شد در کل جنوب تهران و 
در جریانی پیوسته، پهنه کار و فعالیت را در مقیاس جهانی تا محدوده بزرگراه 

بعثت پیاده کند تا مراکز اشتغال صنوف ایجاد شود. 
طبق این مصوبه پارلمان شــهری، باید در حدود  هزار و ۵۰ هکتار از 

دکتر ناصر عبادتی
استاد دانشگاه .................................................................................. 

پهنه کار و فعالیت پشت چراغ قرمز زمان!

عکس : تصویری از بوستان والیت / پایگاه اطالع رسانی شهرداری تهران
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این اراضی جنوب شهر تهران مطالعاتی براساس پیوست چهارم طرح جامع 
صورت می گرفت که اراضی قلعه مرغی با 3۵۰ هکتار مساحت جزئی از این 
طرح بود و شهرداری باید طرح های موضوعی خود را در آن اجرا می کرد و 
به صورت مکانی به شــورای شهر تهران پیشنهاد می داد و مراحل بعدی آن 
طی می شد. براین اساس معاون شهرسازی و معماری مطالعات پشتیبانی را 
باید انجام داده و در قالب مقیاس فرامنطقه ای کارکردهایی را برای پیوند با 
مرکز تجارت جهانی طراحی می کرد تا در نهادهای باالدستی و شورای عالی 
معماری و شهرسازی به تصویب می رسید. در حال حاضر این بخش از کار 
به دالیلی مسکوت ماند و با توجه به گذشت ۱۲ سال از تصویب طرح جامع 

شهر تهران نیاز به بازنگری، اصالحات و به روزرسانی دارد.
در طــول ایــن بازنگری به نظر می رســد در اصالحیه طرح تفصیلی 
برای این پروژه به جز فعالیت های اداری، خدماتی و تجاری، به نوعی مراکز 
فعالیت بزرگ مقیاس با کارکرد فرامنطقه ای که اشتغال پایه و نرخ اقتصادی 
منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، نیز دیده شده است، تکمیل طرح های 
موضعی در قالب اطالعات این طرح نیز باید کامال اصالح شوند و دسترسی 
موضوعی در قالب طرح پیوست اصالحیه طرح جامع شهر تهران ارایه شود 

و جزء خدمات اداری، تجاری مبنای عمل قرار گیرد.
بایــد توجه کرد که طرح های بزرگ با توجه به طرح تفصیلی که نگاه 
فرامنطقه ای دارد و راسته کار و فعالیت محسوب می شود، اجرا شود؛ مانند 
منطقه ۱۶ و بخشــی از منطقه ۱۹ که میدان میوه و تره بار مرکزی و بخش 

فاز دوم که مراکز و صنایع تبدیلی تا کمربندی آزادگان را شــامل می شــود، 
زمانی که این ارتباط از نظر شهرسازی شکل می گیرد و شبکه های ارتباطی، 
حمل ونقل، بهینه سازی صنوف، ساماندهی و توسعه نمایشگاهی و... به آن 
افزوده می شود، قاعدتا باید خدمات پشتیبان برای کارکرد محلی و منطقه ای 
در نظر گرفته شود تا سرانه های فضای سبز و سرانه های خدماتی به گونه ای 
تأمین شــود که هم پوشان طرح اصلی باشــد و بارگذاری نامتجانس با محله 
منطقه مربوطه ایجاد نکند و ضمن داشــتن کارکردی فرامنطقه ای و مثمر 

ثمربودن از لحاظ اقتصادی مزاحمت محلی ایجاد نکند.
فرآیندهای قانونی پروژه هایی مانند پــادگان قلعه مرغی که از اراضی 
ذخیره شهر هستند و نیاز به طرح جامع تفصیلی دارند، الزاما باید طی شود و 

هم اکنون شاید اطالع رسانی بتواند به تسریع انجام این طرح بینجامد.
شهرداری تهران مشکالت بسیاری در مورد تصرفات اراضی مختلف 
به وسیله سازمان ها و ارگان ها دارد؛ البته سال گذشته بسیاری از اراضی شهر 
تهران که در تصرف بخش خصوصی و سازمان های دیگر بود، آزاد و بخشی 
در اختیار مدیریت شــهری و بخشی هم در اختیار حقوق عامه -به منظور 

فعالیت های عمومی که در قانون پیش بینی شده است- قرار گرفت.
باید توجه داشت که اراضی تحت تصرف ارگان ها ظرفیت مناسبی برای 
جبران سرانه های شهری در مناطق مختلف تهران هستند که شهرداری باید 
با تفاهم یا پرداخت حق وحقوق مالکانه این زمین ها را به فضای سبز و دیگر 

خدمات شهری تبدیل کند.

فرآیندهای قانونی 
پروژه هایی مانند 

پادگان قلعه مرغی 
که از اراضی ذخیره 

شهر هستند و 
نیاز به طرح جامع 

تفصیلی دارند
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اجرای پروژه های بزرگ مقیاس شــهری همواره عرصه نمایش 
قدرت اقتصادی کالنشهرها و رقابت برای ایجاد یک تصویر ذهنی 
منحصربه فرد است. بدین ترتیب اغلب کالنشهرهای برتر در چرخه 
اقتصــاد جهانی به احداث پروژه هــای عظیم با هدف ارتقای تصویر 

شهر اهتمام می ورزند. 
اسناد فنی و مهندسی پشتیبان این پروژه ها نیز با تکیه  بر آمار 
و ارقام در تالش هســتند که دالیل موجهی را برای ضرورت ساخت 
چنیــن پروژه هایی به وجــود بیاورند که عمال گسســتی عمیق بین 

حقیقت و آنچه در اسناد و نقشه ها منعکس می شود، وجود دارد.
 اثرات منفی نادیده گرفته شــده تنها بعد از اجرای پروژه ها و به  
مرور زمان  مشاهده خواهند شد. ایجاد و توسعه فضای سبز به عنوان 
اصلی انکارناپذیر بدون هیچ گونه اندیشه در باب ضرورت و بارهای 
مالی و اجتماعی آن  مورد حمایت تمامی شهرسازان و مدیران شهری 
است. همچنین توسعه فضای سبز به هر شیوه، با هر سطح از کارایی و 
هر میزان از کارآمدی، برای مدیران شهری عملکردی مثبت است. 
اراضی پادگان قلعه مرغی با دستور  رهبر معظم انقالب اسالمی برای 
تأمین فضای سبز و کاهش فاصله شمال و جنوب  تهران و با استناد 
 به مصوبه مجلس در خصوص لزوم خروج پادگان های نظامی از شهر 

کی با بنیاد تعاونی ناجا به شهرداری سپرده شد.  به صورت اشترا
گرچــه فــاز اول پــروژه به نام پــارک والیت با وســعت حدود 
۶۰ هکتار با ســرعت قابــل قبولی به بهره برداری رســید، اما  نکته 
حائز اهمیت در طرح پیشــنهادی مشــاور برای 3۰۰ هکتار پادگان 

قلعه مرغی، بارگذاری شــدید کاربری های فراشهری و حتی فراملی 
همچون هتل های ۴ و ۵ ســتاره، دهکده ســالمت با بیمارستان های 
کز تجاری  مجهــز، ایجاد تاالرهای با ظرفیت چنــد هزارنفری و مرا

عظیم با تقلید از بازار اصفهان و تهران است.
 ایجاد چنین پروژه هایی قطعا اثرات مختلفی بر بافت پیرامونی 
خواهد داشــت که باید پیش از هرگونه اقدام در قالب ارزیابی اثرات 
اجتماعی پروژه بررسی شود. در ادامه بخشی از این اثرات به اختصار 

مورد تحلیل و مداقه قرار خواهد گرفت:
الف- افزایش قیمت مســکن تحت تأثیر پروژه محرک توسعه: 
همان طور که احداث پارک والیت در فاز اول  پروژه نشان داد، ایجاد 
پهنه های سبز و تفریحی افزایش قیمت مسکن را در بافت های مجاور 
به همراه خواهد داشت؛ با توجه به اینکه بخشی از محالت پیرامون 
ایــن محدوده در زمــره محالت کم برخوردار قــرار دارند و با تمرکز 
دهک های درآمدی پایین جامعه روبه رو هســتند، یک موج افزایش 
تقاضا و قیمت مســکن عمال تحــرکات اجتماعی و مهاجرت های 
کنان مستأجر یا حتی  درون شــهری اجباری را برای بخشی از  ســا

صاحب خانه  محالت بالفصل به همراه داشته است.
 این بخش از جامعه نسبت به دهک های باال از تغییرات قیمت 
مسکن بیشتر آســیب می بینند؛ به طور متوسط حدود۴۰ تا ۵۰درصد 
درآمد خانوارها  در ایران به بخش مســکن تعلق دارد در صورتی  که 
این سهم از کل درآمد افزایش یابد، خانوار مجبور به مهاجرت برای 
تنظیم سهم مسکن از کل درآمد خواهد بود. بنابراین  اولین گروهی 
کــه از  اجرای این پروژه آســیب خواهند دید، مســتاجران و در گام 
بعــدی مالکان دهک های درآمدی پاییــن خواهند بود که مجبور به 

مهاجرت از محله خود خواهند شد.
ب- ارتباط نداشــتن موثــر بــا محــالت بالفصل: بــا توجه به 
محصورشــدن اراضی مربوط به پادگان قلعه مرغی با بزرگراه نواب از 
شرق و چراغی از شمال و غرب عمال ارتباط این مجموعه با محالت 
مجاور )به جز از سمت جنوب( قطع خواهد شد و استقرار فعالیت های 
مقیاس محلی در لبه ها نه تنها کمکی به اتصال این مجموعه به بافت 

 همسایه ها؛ فراموش شدگان  
طرح توسعه اراضی پادگان قلعه مرغی

همان طور که 
احداث پارک والیت 
در فاز اول  پروژه 
نشان داد، ایجاد 
پهنه های سبز و 
تفریحی افزایش 

قیمت مسکن را در 
 بافت های مجاور 

 به همراه 
خواهد داشت

میالد همافر
دکتری شهرسازی و مدرس دانشگاه  ............................... 
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محلی نخواهد کرد بلکه در عمل امکان سرویس دهی مناسب به این 
محالت به دلیل مکان استقرار نامناسب مخدوش می شود و مدیریت 
شــهری نیز به بهانه تأمین ســرانه های خدماتی در اراضی مذکور از 

تأمین سرانه ها درون بافت سرباز خواهد زد.
پ-دروغ ســرانه و حقیقت دسترســی: یکــی از عمده ترین 
خطاها در بررســی میزان برخورداری مناطق شهری از فضای سبز، 
اســتناد صرف به سرانه فضای سبز اســت. سرانه فضای سبز بدون 
در نظرگرفتن فاصله و امکان دسترســی )به شــکل پیاده، ســواره و 
حمل ونقل عمومی به فضای ســبز( تنها  سهم هر فرد از کل اراضی 
ســبز را  منعکس می کند. چه بســا در بســیاری از مناطق شهری با 
وجود ســرانه باالی فضای ســبز به علت فقدان دسترسی و الگوی 
توزیع نامناســب بخــش عمده ای از شــهروندان به فضاهای ســبز 
دسترســی مطلوب نداشته باشند و در مقایســه یک منطقه با سرانه 
بســیار پایین تر به دلیل توزیع و دسترســی مناســب، کیفیت زندگی 
بهتری را برای شــهروندان فراهم کند. با چنیــن توضیحی می توان 
گفت که عمال پروژه بوستان والیت در تأمین فضای سبز در مقیاس 
محلی و ناحیه ای نقش پررنگی ندارد و بیشــتر در مقیاس شــهری 
عملکرد دارد؛ بدین ترتیب همچنان مردم محلی از ابعاد مثبت پروژه 

بهره مند نخواهند بود.
ت- امنیــت: یکــی از مهم تریــن معضالت بــرای پهنه های 
ســبز  بزرگ مقیــاس تأمین امنیــت در  این  اراضی اســت. با توجه 
بــه گســتردگی محدوده، وجود نقاط کــور و دور از دید عمال جرم و 
جنایت در چنیــن پهنه هایی اجتناب ناپذیر اســت؛ تجربه پهنه های 
جنگلی شــرق تهران گواهی بر این مدعاســت. نخســتین بخش از 
جامعــه که از ابعاد ناامنی این  پهنه ها به ویژه در شــب متأثر خواهد 
کنان بافت های پیرامونی خواهد بود. با توجه به جرم خیزی  شد، ســا
و آســیب پذیری باالی پهنه های مسکونی مجاور عمال این پروژه بر 
کنان محدوده  مشــکالت امنیتی محالت دامن می زند؛ بنابراین ســا
بالفصل همچنان با بیشــترین ســطح از آســیب اجتماعی روبه رو 
خواهند شــد و ضروری است در طراحی و مدیریت مجموعه قطعا 

این موضوع مد نظر قرار گیرد.
ج- کپی برداری بدون تشــابه اقلیمی: ایجاد و توســعه فضاها و 
پهنه های فضای سبز گر چه بسیار مطلوب و خوشایند به نظر می رسد، 

اما این امر با محدودیت ها و الزامات اقلیمی خاص همه مناطق ایران 
ســازگار نیســت، کم آبی و هزینه های باالی نگهداری فضای ســبز 
معضلی بســیار  بزرگ در شهرهایی چون تهران  است.  تهران بیش 
از پارک¬های عظیم و رهاشده در حصار بزرگراه ها نیازمند پارک های 
کوچک محلی اســت که نیــاز روزمره زندگی مــردم را فراهم کند و 
نگهداری آن با بودجه و نیروی انســانی  شــهرداری متناسب باشد. 
حوزه  ۶۰ هکتاری پارک والیت در قالب یک پارک شــهری و یک 
ریه تنفســی برای شــهر تهران از منطق قابل قبولی برخوردار است 
اما گســترش 3۰۰ هکتار فضای  ســبز به  صورت متمرکز از حیث 
کارآمدی و تناســب با  توانایی های شهرداری و منابع آبی موجود در 
شهر تهران نیازمند بررسی و ارایه گزارش های کارشناسی شده است.

چ- نشت فعالیت های غیرمسکونی به بافت مسکونی: تمرکز 
حجــم عظیمی از فعالیت های تجــاری، درمانی، فرهنگی-تفریحی 
بــا مقیاس ملی در محدوده ای ۲۴۰ هکتاری الجرم بافت مســکونی 
بالفصــل را به شــدت تحــت تأثیــر قرار خواهــد داد. ایــن حجم از 
بارگذاری قطعا نشــت فعالیت های پشتیبان به بافت های پیرامون و 
تغییر فعالیت خاموش لبه های بافت را به  مرور زمان به همراه خواهد 
داشت که به فروپاشــی مفهوم محله مسکونی و رسوخ فعالیت های 
تجاری- اداری و کاهش سطح کنترل بر رفت وآمدهای محلی و در 
نتیجه به کاهش ســطح امنیت و کیفیت سکونت منجر خواهد شد. 
این شــکل از  توســعه گر چه یک محرک توســعه برای شهر تهران 
کنان محالت مجاور بیشترین آسیب و کمترین بهره را  است اما  سا

از ابعاد مختلف طرح خواهند داشت.
فقدان قوانین پشتیبان الزم برای دریافت حق توسعه، ضعف در 
ســاختار حقوقی- مالکیتی و نظام برنامه ریزی کشور و غلبه صرف 
نگرش های تکنوکراتی در ساختار تهیه، بررسی و تصویب طرح های 
شــهری همواره ســبب شــده اســت که جامعه محلی در پروژه های 
بزرگ مقیاس مورد توجه نباشند و آنجا که حرف از مشارکت مردمی 
است، تنها شکل صوری مشارکت و در قالب همراه ساختن مردم به 
جای تصمیم گیری با مردم مدنظر مدیران شهری باشد. خروجی این 
مشکالت طرح هایی چون توسعه اراضی پادگان قلعه مرغی است که 
کنان بافت های پیرامون کمترین منفعت و  برای جامعه محلی و سا

بیشترین آسیب را در پی خواهد داشت.

یکی از عمده ترین 
خطاها در بررسی 
میزان برخورداری 
مناطق شهری از 

فضای سبز، استناد 
صرف به سرانه 

فضای سبز است. 
سرانه فضای سبز 
بدون در نظرگرفتن 

فاصله و امکان 
دسترسی )به شکل 

پیاده، سواره و 
حمل ونقل عمومی 

به فضای سبز( 
تنها  سهم هر فرد 

از کل اراضی سبز را  
منعکس می کند

عکس : همشهری آنالین
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فضاهای عمومی به دلیل جامعیت و قابلیت دسترسی برای همه می توانند 
برقرارکننده عدالت اجتماعی باشــند که انســان به سبب طبیعت خاص 
خود برای ادامه حیاتش نیازمند زنجیره ای گسترده از تعامالت با محیط، 
پدیده ها و اشیای اطرافش است. پس گزافه نیست این اتفاق نظر همگانی 
کــه فعال کردن ایــن فضاها برای جذب اقشــار مختلــف جامعه موجب 
همبســتگی، پیوند اجتماعی و همچنین ایجاد مکانی برای تولید و تکثیر 

فرهنگ می شود.


