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  سخن مدیر مسئول: 
سهیال صادق زاده

رئیس هیات مدیره انجمن طراحان شهری ایران

به  که  منطقه  شدم.  منتقل   10 منطقه  شهرداری  به  کردن  ستادی  کار  تجربه  سال   22 از  بعد    
من  که  چیزی  اولین  می رفت.  شمار  به  من  برای  تازه ای  تجربه  بود  معروف  جبهه  مقدم  خط  و  صف 
همچنین  و  داد  می  تشکیل  سکونت  را  آن  غالب  عملکرد  که  بود  منطقه  های  خیابان  کرد  جذب  را 
برای  دلیل  بی  و  دلیل  با  گذشته  در  که  خیابان  اصالحی  و  تعریضی  های  طرح  برابر  در  که  مقاومتی 
ملکشان  اربعه  در حدود  تغییر  به  تمایلی  که  ساکنین  از طرف  چه  داشت  وجود  بود،  رغم خورده  آنها 
و از دست دادن شکل و ماهیت قبلی آن را نداشتند و چه از طرف من که در مقام یک طراح شهری 
کنم.  صادر  را  آن  تخریب  مجوز  و  کنم  فراموش  هویت  درباره  را  هایم  باورم  و  ها  آموخته   بایست  می 
منطقه 10 از محالت قدیمی تهران است. دارای بافتی بسیار فشرده، با دانه بندی ریز و کوچه پس کوچه های 
از  اسکندری  و  بریانک، رودکی، رنجبر  و  باریک و کم عرض. خیابان های هاشمی و کارون، هفت چنار 
وقتی  می دهند.  تشکیل  هم  را  آن  اصلی  استخوان  که  روند  می  شمار  به  منطقه  قدیمی  های  خیابان 
را  جیکوبز  جین  عبارات  اختیار  بی  می کردم  طی  پیاده  روزانه  بازدید  بهانه  به  را  منطقه  های  خیابان 
خیابان  آورید؟  می  یاد  به  را  شهر  آن  از  چیزی  چه  کنید  می  سفر  شهر  یک  به  »وقتی  گفت  می  که 
مانده  یادم  یه  ده  منطقه  از  که  آنچه  یکسال  گذشت  از  بعد  امروز  میکردم.  مرور  ذهنم  در  آن«  های 
دارد.  انطباق  آدمها  زندگی  ابعاد  بر  ترافیک خودروها،  و  علیرغم شلوغی  که  است  آن  خیابان های  ابعاد 
نقلی و محلی تشکیل میدهند و  آنها را مغازه های  یا سه طبقه ای که طبقه همکف  ساختمان های دو 
ایجاد شده و  تعریضی  اجرای طرح های اصالحی و  با  عقب رفتگی های بی نظمی که در طول خیابان 
سازنده هایی  مردمی  مالقات  در  دوشنبه  روزهای  در  که  هست  خاطرم  شدند.  تصرف  خودروها  توسط 
که بجای مالکین سن و سال دار حضور می یافتند در دفاع از  حقوق آنها که در صورت اجرای طرح 
از دست رفته ساختمان، حیاط  برای جبران مساحت  با کاهش مساحت مواجه میشد،  تعریض خیابان 
خانه ها را برای توسعه بنا نشانه می گرفتند. هرچند که ضوابط شهرداری هم در کاهش و از بین رفتن 
اعمال ضوابط  و  از اصالحی  موارد پس  بعضی  یادم هست که در  نبود.  تاثیرگذار  آنها  از  حیاط ها کمتر 
نداشت.  حیاط  معنای  دیگر  که  میماند  باقی  متر  نیم  ها  خانه  حیاط  از   ، متر  دو  اضافه  به  درصد   60
برای  هم  ورفت،  آمد  برای  هم  که  خانه  هاست  اصلی  حیاط  وخیابان  کوچه  منطقه  این  در  درواقع 
برای دعواها، دعوا  البته گاهی هم  استفاده می شود.  بزرگترها  برای مکث وگپ زدن  بازی بچه ها و هم 
جنوبی  نیمه  در  واقع  های  خیابان  از  بسیاری  دهد  می  نشان  ها  بررسی  اتومبیل.  توقف  برسرفضای 
طرح های  بازنگری  زمان  که  دارند  اعتقاد  برخی  هستند.  مواجه  مشابهی  وضعیت  چنین  با  تهران  شهر 
مسائل  قبیل  این  فعلی  مصوبات  و  ضوابط  اصالح  با  هستند  مدعی  نیز  برخی  و  فرارسیده  باالدست 
تا  برآن شدند  انجمن  نشریه  اندرکاران  و دست  طراحان شهری  انجمن  راستا  این  در  حل خواهد شد. 
سومین شماره مجله را  به موضوع »کوچه به مثابه حیاط دوم« اختصاص دهند. در این شماره تالش 
این  در  ارزشمندی  تجربیات  دارای  که  شهری  مدیران  و  صاحبنظران  از  گسترده ای  طیف  از  تا  شده 
وظیفه  پایان  در  شود.  داده  قرار  نظر  مورد  مختلف  زوایای  از  مسئله  و  شود  بهره گیری  هستند  زمینه 
نمایم.  و قدردانی  اند تشکر  این نشریه مشارکت داشته  تنظیم  تمامی عزیزانی که در  از  دانم  خود می 
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   زندگـی در شـهرهای امـروزی تحـت تاثیـر پدیده هایـی نظیـر تسـلط غیرقابـل انـکار خـودرو، افزایش 
جمعیـت شهرنشـین و کوچـک شـدن حیاطهـا و فضاهای مسـکونی، توسـعه ارتباطات مجـازی و کاهش 
تعامـالت چهـره بـه چهـره، کاهـش بعـد خانـوار و افزایـش خانواده های تـک فرزنـدی، توسـعه ابزارهای 
سـرگرمی الکترونیـک و مـواردی از ایـن دسـت باعث شـده کمتـر مجالی بـرای ارتباطـات اجتماعی بین 

همسـایگان و بویـژه کـودکان هـم محله فراهم شـود.
بیشـتر کوچه هـای امـروزی ناایمـن بـوده و بواسـطه حضـور خـودرو در اجتماعی تریـن و محلی تریـن 
فضاهـای شـهری، منظـر بی روح و آهنی خودروها جایگزین منظر انسـانی و طبیعی محالت شـده اسـت. 
همچنین سـاخت و سـازهای فزاینده در محالت بواسـطه سـوداگری سـاخت و تامین منافع سـازندگان و 
شـهرداریها باعـث شـده تـا شـهرهای ما شـمایلی شـبه کارگاهـی پیدا کننـد. این امـر نیز در کنـار عامل 
قبـل، بـه افسـردگی اجتماعی سـاکنان محالت، بویژه کـودکان و مادرانی منجر می شـود که بیشـتر وقت 

خـود را در محیـط محلـی سـپری می کنند. 

  سخن سردبیر؛ 
بـرای  کوچـه و خیابـان مسـکونی؛ حیـاط دوم 

اجتماعـی حیـات 
سیدعلی صفوی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

اخیـراً درکشـورهای توسـعه یافتـه سیاسـتهایی نظیر بـازی خیابانـی، توسـعه پارکهای محله ای، توسـعه 
فضاهـای عمومـی خـرد مقیـاس، باغهـای محلـه ای )Community Garden( فضاهـای عمومـی بـا 
مالکیـت خصوصـی )POPS( توسـعه مکان هـای سـوم و مـواردی مشـابه در حال توسـعه هسـتند تا بعد 
اجتماعـی و تعامـالت درون محلـه ای را بازیابـی و تقویـت کـرده و روح تـازه ای در این کالبـد نیمه جان و 

مجـروح از آسـیب های زندگـی صنعتـی بدمند.
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رونـق  بـرای  باالیـی  پتانسـیل  به عنـوان حیـاط جمعـی محـالت،  و خیابان هـای مسـکونی،  کوچه هـا 
فعالیت هـای اجتماعـی در مقیـاس درون محلـه ای دارنـد. کمـی تـالش مدیریـت شـده و هدفمنـد برای 
فرهنـگ سـازی و تشـویق مـردم بـه تعامـل و حضـور اجتماعـی در کنـار ایجـاد بسـتر مناسـب کالبـدی 

می توانـد بـه پویایـی اجتماعـی و نشـاط سـاکنین کمـک شـایانی کنـد
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مدیرکل معماری وساختمان
شهرداری تهران

مصاحبه کننده: محمدمهدی عابدی

  نظـر تخصصی شـما راجع بـه خیابان 
دوم  حیـاط  عنـوان  بـه  مسـکونی 

چیسـت؟ سـاکنین 
اگـر ذهـن خودمـان را مـرور کنیـم تا همین سـی 
سـال پیـش کوچـه حیـاط دوم خانه هـا بـود. بچه 
هـا تـوی کوچـه بـازی می کردنـد. خانـم هـا کنـار 
می کردنـد.  پـاک  سـبزی  و  نشسـتند  مـی  هـم 
تـوی مراسـم های مذهبـی و ملـی، مثـل مراسـم 
محـرم، چهارشنبه سـوری، مـردم بـا هـم همکاری 
می کردنـد و همدلی داشـتند. اما بـا ورود خودرو و 
خودرومحور شـدن توسـعه شـهری، این موضوعات 
کـم کـم رنـگ باختنـد. االن حتی تصـور آنکه بچه 
هـا در کوچـه بـازی کننـد سـخت اسـت. در حـال 
حاضـر دیگـر کوچه هـا یـا جـای پـارک خودروهـا 
شـده اسـت، یـا خودروهـا دائـم در حـال رفـت و 
آمـد هسـتند. دود و سـروصدای خـودرو مزاحـم 
نشسـتن مـردم تـوی کوچـه هاسـت. مـردم دیگه 
کوچـه  در  را  بچه هایشـان  نمی کننـد  اعتمـاد 
تنهـا بگذارنـد. حـق هـم دارنـد. موضـوع ایمنـی و 
امنیـت هسـت، االن مـردم بـه خاطـر امنیـت کـم 
یـا شـاید حـس امنیـت پاییـن، حتـی می ترسـند 
بچه هایشـان را بـدون نظـارت اجتماعـی در حیاط 
حاضـر  حـال  در  کننـد.  رهـا  ساختمانشـان  اول 
سـاختمان ها بایـد طـوری طراحـی شـود کـه مادر 
هـر پنـج دقیقـه بچـه خـودش را در حیـاط ببیند. 
نظـارت اجتماعـی ضعیف اسـت بـرای همین مردم 
می ترسـند. قبـال غریبـه ای مـی آمـد تـوی کوچـه 

همـه نگاهـش می کردنـد و از وی می پرسـیدن که 
دنبـال چـی یـا کـی میگـردی؟ االن دیگـر کسـی 
تصـوری از ایـن موضـوع نـدارد. فرهنـگ خیلـی 

تغییـر پیـدا کرده اسـت.

  تجربه شـما از زندگی اعضای خانواده 
خـود از خیابـان محل سـکونت شـما 

؟ چیست
)بـزرگان خانواده )نسـل اول( همسـر، 

فرزندان(
مـن خـودم در کوچـه بـازی می کـردم، باز ی هـای 
جمعـی ماننـد فوتبـال را تجربـه کردم. مـردم همه 
داشـتند.  تجربه هـا  اینگونـه  از  کشـور  شـهرهای 
زمـان مـا بخاطر امنیـت و ایمنی مطلـوب و نظارت 
اجتماعـی مردم، مـن از همان کالس اول دبسـتان 
خـودم بـه مدرسـه می رفتم و برمی گشـتم. کسـی 
دنبالـم نمی آمـد. دو تـا چهـارراه رو رد مـی کردم. 
امـا االن کـه نـگاه میکنـم می بینم خـودم نمیتونم 
اجـازه بـدم فرزنـدم بـا اینکه مدرسـه اش مسـافت 
زیـادی بـا خانه نـدارد خـودش تنها برود مدرسـه. 
حتـی تصـور همچیـن چیـزی را نـدارم. موضـوع 
تنهـا مدرسـه رفتـن بچه هـا انـگار بـرای دویسـت 
سـال پیـش اسـت درحالیکـه حداکثـر سـی سـال 
می آمدنـد.  و  می رفتنـد  خودشـان  بچه هـا  پیـش 
و  بـر گـردن شـهرداری  ایـن موضـوع  از  بخشـی 
طـرح تفصیلـی اسـت و بخشـی از آن بعلـت تغییر 
فرهنـگ خانواده هاسـت. شـهرداری خیلـی دسـت 

  مصاحبه باآقای مهندس صالحی
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خـودرو را بـاز گذاشـته کـه هرجـا دلـش بخواهـد 
بـرود. ایراد دیگر آن اسـت که طـرح تفصیلی کاری 
کـرده که هرکسـی اصطالحا ماشـینش زیر سـرش 
باشـد؛ زیر خانه اش باشـد. و این باعث شـده اسـت 
کـه ضریـب نفوذ ماشـین توی بافت تشـدید شـود. 
درواقـع هرجـا پیـاده می توانـد بـرود، خـودرو هـم 
می توانـد. ایـن باعـث می شـود خیابان هـا تعریـض 
شـود تـا ماشـین بتوانـد راحت تـر عبـور و مـرور 
کنـد. از ایـن جهـت مـا بـرای ایـن موضـوع با یک 
چالـش مواجه ایـم. زمـان قدیـم مـن بـا بچه هـای 
ایـن  می خواندیـم؛  درس  مدرسـه  یـه  در  محلـه 
باعـث می شـد زیـاد همدیگـر را ببینیـم و بـا هـم 
بـازی کنیـم. اما اگـر به جامعـه کنونی نـگاه کنیم 
می بینیـم بچه هـای یـک محلـه، توی یک مدرسـه 
درس نمی خواننـد. بخشـی از این مسـئله فرهنگی 
اسـت. االن پیشـرفت تکنولـوژی هـم باعـث شـده 
کـه بچه هـا از یکدیگـر دور باشـند. در حـال حاضر 
بـا هـم  بـا تکنولـوژی وویـس واتـس اپ  بچه هـا 

ارتبـاط می گیرنـد و صحبـت می کننـد.

  آیـا احسـاس می کنیـد کـه کوچـه 
و یـا خیابـان مسـکونی جلـوی واحد 
گسـترش  و  ادامـه  شـما  مسـکونی 

شماسـت؟چرا؟ حیـاط 
بافـت  یـک  کامـال  مـن  زندگـی  محـل  خیـر، 
ارزشـش  تمـام  اسـت.  شـطرنجی  و  سـواره محور 
بـه ایـن هسـت کـه خـودروی مـن را بـه سـمت 
خونـه خـودم هدایـت می کنـد. دیگر هیـچ فعالیت 

دیـد. کوچـه  در  نمی تـوان  را  دیگـری 

  بـه نظر شـما حـدود چنـد درصد از 
کوچـه و خیابان هـای تهـران چنیـن 

دارند؟ را  حالتـی 
کال کمتـر کوچـه بـه مفهـوم واقعی را می شـود در 
تهـران دیـد. دیگـر چنـدان شـمال و جنوب شـهر 
نـدارد. شـمال شـهر کـه عمـال کوچـه عملکـردی 

نـدارد، جنـوب شـهر هـم خـودرو تاثیـر خـودش 
را گذاشـته اسـت. مـن زمانـی شـهرداری منطقـه 
17 کار می کـردم و فعالیت هـای مختصـری نظیـر 
بـازی بچه هـا می دیـدم ولـی االن دیگـر آنجـا هـم 
خبـری نیسـت. البتـه جنـوب شـهر هنـوز فرهنگ 
اجتماعـی زندگـی کـردن هنـوز هسـت، چـون آن 
آدم سـی سـال پیش هنوز هسـت. این آدم برایش 
سـخت اسـت همه چیزهـا رو فراموش کرده باشـد. 
برونـد  هنـوز هسـتند کسـانی کـه هـوس کننـد 
داخـل کوچـه همسـایه ای را ببیننـد. ولـی همیـن 
هـم خیلـی کمرنگ شـده اسـت. شـمال شـهر که 
کوچه هـا رسـما تعطیـل هسـتند، ولـی پـارک هـا 
هنـوز دارنـد کار می کننـد. مثـال شـما می بینیـد 
خانم هـای محلـه در پـارک محـل جمع می شـوند 
جمعـی  بـازی  ولـی  می کننـد،  جمعـی  ورزش  و 
بچه هـا را حتـی تـوی پارک هـا هم نمی بینـم. مثال 
مـن نمی بینـم در پارک هـا بچه هـا فوتبـال بـازی 
کننـد. االن دنیـا دارد بـه حالـت قدیـم برمی گردد. 
ولـی ما چون با بیسـت، سـی سـال تاخیـر اقدامات 
آنهـا را انجـام میدهیـم، فعـال داریم به نفـع خودرو 

کار می کنیـم، درحالیکـه نبایـد اینطـور باشـد.

متولـی  نهادهـای  شـما  نظـر  بـه   
مسـکونی  خیابان هـای  آرام سـازی 
کدامنـد و نقـش نهادهـا در این زمینه 

؟ چیسـت
از نظـر مالکیـت کـه تمـام خیابان هـا و کوچه هـا 
بـرای شـهرداری تهـران اسـت. امـا بـرای ایـن کار 
تقسـیم وظایـف صـورت گرفته اسـت، نگهـداری و 
تمیـز کـردن کوچه هـا بـا معاونت خدمات شـهری 
هسـت. پالک کوبی کوچه ها با سـازمان زیباسـازی 
و زیبایـی و منظـرش بـا معاونـت شهرسـازی. اگـر 
بخواهیـم چیـزی را اجـرا کنیـم یـا تغییـر بدهیـم 
بـر عهـده معاونـت عمرانـی اسـت. مثـال در بحـث 
شـهر دوسـتدار کـودک مـا خیلـی عالقه مندیم که 
یـک محلـه ای را بهسـازی کنیـم. بـرای ایـن کار 
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نیازمندیـم بیـن معاونت هـای مختلـف هماهنگـی 
ایجـاد کنیـم. ولـی اینطـور نیسـت کـه یـک نهـاد 
وجود داشـته باشـد فقـط بـرای موضـوع کوچه ها. 
تـوی ایـن موضـوع مشـارکت مـردم خیلـی مهـم 
اسـت. آنهـا بایـد همـراه باشـند وگرنـه پـروژه بـه 

شکسـت منجـر خواهد شـد. 

  آیـا نهـاد یـا سـازمان شـما موضـع 
ایـن رابطـه دارد؟ خاصـی در 

و  معمـاری  اداره کل  ماموریت هـای  بـاب  از 
سـاختمان، شـهر دوسـتدار کـودک جـزو وظایـف 
ماسـت. مـا مایلیـم کـه بشـود بـرای ایـن کار یک 
فرآینـدی ایجـاد کـرد. کوچه بـه مثابه حیـاط دوم 
بیشـتر بـه بچـه هـا و سـالمندان خدمـات می دهد 
در  کارهایـی  داریـم  دوسـت  مـا  میانسـال ها.  تـا 
این بـاره کنیـم. در دوره فعلـی شـهرداری تهـران 
بـه بحـث هـای مدهـای حمـل و نقلـی بـه غیـر از 
خودروهای شـخصی، باالخص به پیـاده و دوچرخه 
توجـه ویژه ای  می شـود. االن بجای اتوبان سـاختن 
خیلـی بـه پیاده رو سـازی تاکید داریم، شـعار سـال 
99 شـهرداری تهـران500 کیلومتر پیاده رو سـازی 
اسـت. در واقـع مـا می خواهیـم تـا مـردم راحـت 
حرکـت کننـد. کوچه هـا هـم از ایـن امر مسـتثنی 
نیسـتند. البتـه این موضـوع خیلـی همراهی مردم 
را می طلبـد. بایـد از مـا بخواهنـد و مـا بـا کمـک 

خودشـان ایـن کار را انجـام بدیـم. 

  آیـا نهـاد شـما تاکنـون مطالعـه یـا 
داده  انجـام  بـاره  ایـن  در  پژوهشـی 

اسـت؟
یـک  و  فـاز صفـر  در  فعـال  معمـاری  اداره کل  در 
شـهر دوسـتدار کـودک هسـتیم. اما در شـهرداری 
منطقـه 2 در سـال 1392 گروهی یـک کار اجرایی 
در مـورد کوچـه انجـام دادند. روی کفسـازی و نما 
و مبلمـان و پوشـش گیاهی دو کوچـه در مرزداران 
کار شـد. ولـی بـه دالیـل انتخـاب نادرسـت محله، 

و مشـکل داشـتن اهالـی محلـه بـا شـهرداری بـر 
سـر نـوع مجوز سـاخت و سـاز بـه شکسـت منجر 
شـد. محلـه بایـد رگه هـای موجـود داشـته باشـد 
تـا  شـود،  موفـق  بتواننـد  پروژه هایـی  چنیـن  تـا 
بشـود الگـو. مثـال پیـاده راه سـازی 30 تیـر یـک 
الگـو شـد، برعکـس 17 شـهریور کـه بـه شکسـت 
انجامیـد. فـرق ایـن دو در جانمایـی بـود. محـور 
30 تیـر را مـردم از قدیـم بـه عنوان فود اسـتریت 
میشـناختند و شـهرداری ایـن موضـوع را تقویـت 
کـرد. ولـی در مورد محور 17 شـهریور ایـن ته مایه 
وجود نداشـت. 17 شـهریور پـر از گاراژ و تعمیرگاه 
ماشـین بود. ولی در کل تجربه مشـخصی در مورد 
کوچـه وجـود نـدارد. چون شـهرداری تهـران برای 
ایـن موضـوع تا االن احسـاس نیاز نمی کرده اسـت. 
امـا آرام آرام دارد جـا می افتد کـه البته همکاری و 

مطالبه گـری شـهروندان را می طلبـد. 

ماننـد  سندسـازی  طرح هـای  آیـا   
»طـرح جامـع و تفصیلـی« بـه ایـن 

کردهانـد؟ کافـی  توجـه  معضـل 
طـرح جامـع شـهر تهـران بـرای سـال 86 اسـت و 
خیلـی بـه موضـوع کوچـه توجهـی نشـده، البتـه 
کـه بایـد توی بازنگـری بیشـتر به کوچه هـا توجه 

 . د شو

  آیـا قوانیـن راجـع بـه آرام سـازی 
دارد؟ وجـود  مسـکونی  خیابـان 

نـه قوانینـی وجـود نـدارد و من ندیدم. مـا تا کنون 
اولویتمـان کوچـه نبـوده. همچنین نبایـد فراموش 
نشـود تصـور جامعه حرفـه ای و مدیریت شـهری از 
شهرسـازی یک موضـوع خودرومحور بوده اسـت. 

کنتـرل  جهـت  در  اقداماتـی  آیـا   
و  مسـکونی  خیابانهـای  در  ترافیـک 
جلوگیری از سـفرهای عبـوری از آنها 

انجـام پذیرفتـه اسـت؟
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بعضـی وقتـا مردم مثال در شـهرک غرب خودشـان 
بـر سـر کوچه هـا زنجیـر می بسـتند تـا غریبـه ای 
نیایـد و در حیـاط دوم آنهـا خودرویـش را پـارک 
کنـد. امـا ایـن موضوع بـا قانون مـا مغایـرت دارد، 
چـون بـا حـق عمومی سـایر مـردم مغایـرت دارد. 
شـهرداری تهـران در اینبـاره فعالیـت خاصی انجام 

اسـت. نداده 

  نظر شـما راجـع به حضور شـرکت ها 
خیابانهـای  در  مراجعـه  پـر  ادارات  و 
خودروهـای  پـارک  و  مسـکونی 
کارمنـدان و مراجعیـن بـه ایـن مکان 

چیسـت؟
مشـکل مـا این اسـت کـه قوانینمان با هم همسـو 
و هـم افـزا نیسـتند. االن بـرای دفاتـر مهندسـی و 
مطلـب و مشـاغل هفتگانـه مجـوز بـرای حضور در  
مناطـق مسـکونی وجـود دارد. اما این قانـون برای 
سـال 1352 اسـت. آن موقع مشکل سـاز نبوده. اما 
االن مشـکل زا شـده اسـت. مثال یک آموزشـگاه در 
یـک بلوک سـاختمانی ایجاد شـلوغی زیـاد و هرج 
و مـرج می کنـد. تغییـر کاربری هـا هـم خیلی روی 
ترافیـک محلـه تاثیـر گذاشـته اسـت. االن موضوع 
پارکینـگ یـک موضوع حل نشـده اسـت. اینا فقط 
بحـث شـهرداری نیسـت، ما مشـکل قانـون داریم. 
مـا مدیریـت کالن و یکپارچـه شـهری نداریـم. اگر 
حکومـت محلی داشـتیم خیلی از این مشـکالت را 
نداشـتیم. االن مـا نمی توانیـم روی تولیـد خـودرو 
مدیریـت  طریـق  از  خودروهـا  پالک گـذاری  هـا، 
واحـد شـهری نظـارت داشـته باشـیم. االن کمتـر 
کوچـه ای داریـم کـه دو طرفـش ماشـین پـارک 
نشـده باشـد. ایـن کوچـه چطـور می توانـد نقـش 
اجتماعـی خـود را ایفـا کنـد؟ ما االن حتـی حیاط 
اولمان هم در تصرف ماشـین هسـت چه برسـد به 

دوممان.  حیـاط 

 آیا این همه اختالف سطح از            
  چالـه کانیووگرفتـه تـا پلـه و رامـپ 
در کوچـه و خیابـان مسـکونی امکان 
اسـتفاده بهینـه از سـطح خیابـان را 
بـرای بـازی و حرکـت عابـر پیـاده را 

نمی کنـد؟ محـدود 
چـون اولویـت را بـه ماشـین دادیـم این مشـکالت 
پیـش آمـده، اگـر رمپ در گـذر احداث شـده، این 
اهمـال و کوتاهـی بـوده و قطعا غلط هسـت. بحث 
کانیـوو و تجهیـزات برقی و مخابراتـی و این ها باید 
بـه نحـوی طراحـی و اجـرا شـود که حرکـت پیاده 

محدود نشـود. 

  آیـا از طـرف نهـاد شـما ضوابطـی 
جهـت کاهـش الحاقـات خطـرزا روی 
جـداره و کـف خیابـان وجـود دارد؟

در حـال مکاتبـه بـا نهادهـای مختلـف بـرای رفـع 
ایـن موضـوع و از طریـق قانـون مناسـب سـازی 
فضـای شـهری بـرای معلولیـن در حـال پیگیـری 

آن هسـتیم.

راجـع  موجـود  مقـررات  و    ضوابـط 
بـه عـرض پیاده روهـا در خیابان هـای 
باعـث  کـه  کوچه هـا  و  مسـکونی 
باریکـی بیـش از حـد آنهـا و حرکـت 
عابرین در سـطح سـواره شـده است 

را چگونـه ارزیابـی مـی   کنیـد؟
قانـون عـرض  داریـم  قانونـی کـه در شهرسـازی 
م1عبـر هسـت کـه مـی شـود از ایـن جـداره تـا 
جـداره روبـرو. در مـورد تفکیک فضاهـای معبر که 
چقـدر پیـاده باشـد و چقدر سـواره، قانـون خاصی 
نداریـم. طبیعتا وقتـی روزی به این نیازها برسـیم، 
بـر اسـاس قانـون نوشـته خواهـد شـد. ایـن نیازها 
االن دارد خـودش را نشـان می دهـد و قوانیـن باید 

متناسـب بـا آن تغییـر کند.
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  نظـر تخصصی شـما راجع بـه خیابان 
دوم  حیـاط  عنـوان  بـه  مسـکونی 

چیسـت؟ سـاکنین 
تعبیـر حیـاط دوم بـه خیابان مسـکونی، عـالوه بر 
آن کـه درصـورت تحقـق می توانـد فضایـی بـرای 
گسـترش پیوندهـای اجتماعـی و افزایـش امنیـت 
در بافت هـای مسـکونی باشـد، بـه تقویـت مفهـوم 
سلسـله مراتـب دسترسـی بـه »خانـه« نیـز کمک 
می کنـد. عـالوه بـر آن، باتوجـه بـه کاهش شـدید 
سـرانه فضـای بـاز خصوصـی و همچنیـن، عمومی 
بـرای سـاکنین، می توانـد فرصـت مغتنمـی بـرای 
بافت هـای  در  موجـود  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده 
بـه عنـوان جایگزیـن حیاط هـای حـذف  شـهرها 
عمومـی  پارک هـای  کمبـود  و  خانه هـا  شـده 

محلـه ای باشـد.

  تجربه شـما از زندگی اعضای خانواده 
خـود از خیابـان محل سـکونت شـما 

؟ چیست
 )بزرگان خانواده )نسل اول( همسر، فرزندان(

در زندگـی کنونـی ما و من، خیابان محل سـکونت 
بـه عنـوان گـذری کـه هـر روزه مـارا از در ورودی 
منـزل بـرای دسترسـی بـه خیابـان اصلـی  بـرای 
روزمـره هدایـت می کنـد،  زندگـی  بـه  رسـیدگی 
معنـادار اسـت. شـاید تجربـه متفـاوت مـن از ایـن 
خانـه  کودکـی،  خاطـرات  در  جسـتجو  بـا  نـگاه، 

یکـی از اقـوام باشـد کـه در انتهـای یـک کـوی بـا 
میدانگاهـی در میـان آن واقـع بـود و مـا در دوران 
بـا  شـدن  همبـازی  از  خوبـی  خاطـرات  کودکـی 
بچه هـای آن واحـد همسـایگی با یکدیگر داشـتیم.

  آیـا احسـاس می کنیـد کـه کوچـه 
و یـا خیابـان مسـکونی جلـوی واحد 
گسـترش  و  ادامـه  شـما  مسـکونی 

شماسـت؟چرا؟ حیـاط 
چنیـن نیسـت، دلیـل آن را به نظـرم در موضوعات 

زیـر می تـوان جسـتجو نمود:
- عـدم وجـود سلسـله مراتبـی تعریـف شـده در 
ورودی ار فضـای عمومی گذر بـه فضای خصوصی/ 

نیمه  خصوصـی حیـاط خانـه 
حصـار  کـه  می شـود  موجـب  امنیتـی  مسـائل   -
خانـه را بـه مثابـه حایلی بـرای حفاظـت و صیانت 

از اتفاقـات پشـت آن ببینیـم.
- غریبـه بـودن بـا فضـای حسـی حاکـم بـر آنچـه 
در پشـت دیـوار خانـه می گـذرد، پیونـد اجتماعـی 
و  دیگـر  پالک هـای  همسـایگان  میـان  ضعیـف 

به عبـارت دیگـر، عـدم تحقـق مفهـوم محلـه

   بـه نظـر شـما حـدود چنـد در صد 
از کوچـه و خیابانهـای تهـران چنیـن 

حالتـی را دارنـد؟
عالقـه نـدارم بـا مقدماتـی کـه در دو سـوال قبـل 

  مصاحبه با خانم دکتر غزال راهب

رئیس پژوهشکده معماری و شهرسازی، 

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
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طـی شـد، ایـن »حالـت« را، به عنـوان پیش فـرض 
ذهنـی حاکـم بـر شهرسـازی موجـود بپذیـرم. اما 
شهرسـازی  کـه  دهـم  پاسـخ  این گونـه  می توانـم 
جدیـد، تالشـی بـرای گسـترش پیونـد اجتماعـی 
سـاکنین همجـوار، تحقـق مفهـوم محلـه و تـداوم 
مفهـوم حیـات از خانـه بـه گـذر از منظـر کالبدی 
بـا  کـه  نیسـت  معنـا  بـدان  ایـن  امـا  نمی کنـد. 
اصـالح کالبـدی می تـوان در پیدایـش ایـن مفهوم 
به تنهایـی موفـق بـود و الگـوی ذهنـی و تمایـالت 
و سـبک زندگـی جدیـد نیـز تأثیـرات عمیقـی بـر 
آن دارنـد. چـه بسـا کـه در مجتمع های مسـکونی 
بـا قابلیت هـای کالبدی بـاالی تعامـالت اجتماعی، 
و در  شـاهد عـدم هم پیونـدی سـاکنین هسـتیم 
مقابـل آن، در محالتـی با حداقـل برنامه ریزی های 
کالبـدی )نظیـر برخـی بافت های ناکارآمد(، شـاهد 
پیونـد اجتماعـی قوی هسـتیم. اما این الگـو را تیز 
نبایـد فرامـوش کـرد کـه در بسـیاری از محـالت 
قدیـم شـهرها دو وجـه الگوهـای کالبدی و سـبک 
زندگـی هم پیونـد اجتماعـی، نمونـه هـای موفقـی 
برجـای  را  موفـق  محلـه  یـک  شـکل گیری  از 
گذاشـته ند کـه هنـوز نیز بـا وجود تحـوالت عمیق 
در زندگـی شـهری، بـه قوت خـود باقی هسـتند و 

سـرمایه اجتماعـی شـهرها محسـوب می شـوند.

متولـی  نهادهـای  شـما  نظـر  بـه    
مسـکونی  خیابانهـای  آرام سـازی 
کدامنـد و نقـش نهادهـا در این زمینه 

؟ چیسـت
شـاید مدیریت شـهری )شهرداری و شـورای شهر( 
را بتـوان مؤثرتریـن نهـاد در ایـن موضـوع دانسـت 
و  هماهنگـی  بـه  ملـزم  بایـد  سـازمان ها  سـایر  و 

همسـویی بـا ایـن نهـاد در برنامه ریـزی باشـند. 

  آیـا نهـاد یـا سـازمان شـما موضـع 
ایـن رابطـه دارد؟ خاصـی در 

مرکـز تحقیقـات وظایـف اجرایـی در این  خصـوص 

نـدارد. امـا بـه تدویـن دسـتورالعمل و یـا انتشـار 
نتایـج طرح  هـای تحقیقاتـی به طـور مسـتقیم یـا 
غیـر مسـتقیم بـه ایـن مـوارد پرداختـه اسـت کـه 
می توانـد مبنـای عملکرد دسـتگاه ای اجرایـی قرار 

. د گیر

   آیـا نهـاد شـما تاکنـون مطالعـه یا 
داده  انجـام  بـاره  ایـن  در  پژوهشـی 

اسـت؟
بلـه، در قالـب تهیـه طرح هـای پایلـوت، ضوابـط 
از منظـر  طراحـی فضاهـای شـهری و همچنیـن 
ایمنـی حمـل و نقـل، طرح هایـی در این  خصـوص 

بـه انجـام رسـیده اسـت.

ایـن مطالعـات  نتیجـه علمـی  آیـا    
حاصل شـده اسـت و در اختیار عموم 

اسـت؟ گرفته  قـرار 
در قالـب گزارش هـا و دسـتورالعمل های تحقیقاتی 
در  و  شـده  ابـالغ  سـازمان ها  بـه  شـده،  منتشـر 
دوره هـای آموزشـی در شـهرهای مختلـف تدریس 
کـه  متعـددی  ضوابـط  همچنیـن  اسـت.  شـده 
باهمـکاری  می گیـرد،  دربـر  را  مذکـور  رویکـرد 
سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور در قالب نشـریات 

نظـام فنـی و اجرایـی نیـز منتشـر شـده اسـت.

  بـه تحقق پذیـری آن فکـر شـده و 
نتیجـه عملـی آن چـه بـوده اسـت؟

ایـن موضـوع تـا حـد زیـادی وابسـته بـه تـوان و 
حساسـیتهای اجرایـی نهادهای مسـؤول اسـت. اما 
آنچـه مائـز اهمیـت اسـت و شـاید بتـوان به نـوان 
مهم ریـن عامـل عـدم تحقـق بسـیاری از طرح  های 
از ایـن دسـت برشـمرد، در دو مطلـب زیـر اسـت:

- عـدم اولویت حقوق عمومی بـر حقوق خصوصی، 
نبـود آگاهـی عمومـی در مـورد حقـوق عمومـی 
گروه هـای  فقـدان  و  آن  مطالبه گـری  و  خـود 
سـازمان دهی شـده بـرای مطالبـه و تحقـق آن و 
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همچنیـن گرایـش بیشـتر ظرفیتهـای قانونـی بـه 
حقـوق خصوصـی در مقابـل حقـوق خصوصـی

- اولویـت خودرومحـوری به جـای پیـاده محـوری 
در برنامـه ریزی هـا و طرح هـا

ماننـد  سندسـازی  طرح هـای  آیـا    
ایـن  »طـرح جامـع و تفصیلـی« بـه 

کرده انـد؟ کافـی  توجـه  معضـل 
از مسـأله  قابـل توجهـی  به نظـر می رسـد بخـش 
بـه عـدم هماهنگـی طرح هـای جامـع و تفصیلـی 
شـهری بـا طرح هـای حمل ونقـل برمی گـردد. مبنا 
و شـاخص های تصمیم گیـری و اولویـت بخشـی به 
معابـر در طرح هـای شـهری و طرح  هـای حمـل و 
نقـل بـا یکدیگـر همسـو نیسـتند و ایـن موضـوع 
باعـث می شـود کـه گاه در مقابـل یکدیگـر قـرار 
گیرنـد. حتـی در طرح هـای جامـع و تفصیلـی نیز 
کمتـر همسـویی رویکـرد میـان همـکاران حمل و 
نقـل و شهرسـاز دیـده می شـود و مـوارد بسـیاری 
را شـاهد بودیـم که تصمیمـات ترافیکـی محوریت 
توسـعه و برنامه ریـزی طرح هـای جامـع و تفصیلی 
بـا رویکـرد خـودرو محـوری را در دسـت می گیرد.
کـه  گشـایش هایی  مثـال  به عنـوان 
در بافتهـای ارزشـمند مسـکونی برای 
سـهولت عبـور ماشـین در شـهرهای 

مختلـف کشـور رخ می دهـد.
نمونـه آن گشـایش معابـر در بافتهای ارزشـمنددر 
طـرح تفصیلی شـهرهای اراک یا قزویـن و یا حتی 
شـهر تاریخـی کنـگ بـود کـه بـا ورود وزارت راه 
و شهرسـازی ایـن اقدامـات تاحـدی متوقف شـده 
اسـت.. کـه  ادغـام وزارت راه و و وزارت مسـکن 
و  نمـودن  نزدیـک  بـرای  فرصتـی  شهرسـازی  و 
منطـق و ادبیـات پایـه ایـن دو حـوزه برنامه ریـزی 
اسـت کـه اقداماتی در این خصـوص در وزارت راه و 
شهرسـازی در دسـت انجام اسـت. هرچند هنوز به 

جایـگاه واقعـی خـود دسـت نیافته اسـت.

آرام سـازی  بـه  راجـع  قوانیـن  آیـا   
دارد؟ وجـود  مسـکونی  خیابـان 

شـاید بتـوان گفـت کـه راهنمـا و توصیـه هـای 
دارد.  فنـی وجـود  اسـناد  عبارتـی  بـه  و  اجرایـی 
امـا مقیـاس پیاده سـازی آن محلـی و در اختیـار 
مدیریـت شـهری در مقیـاس محـالت اسـت کـه 
ایـن  بـه  نمی تـوان  و  می شـود  عمـل  سـلیقه  ای 
دلیـل، سـطح مطلوبیـت عمومـی را در ایـن مـورد 
شـاهد بـود. اما یک الگـو و راهبرد کلی کـه الزامی 
و  اعمـال  را  مسـکونی  خیابـان  آرام سـازی  بـرای 

پایـش کنـد، وجـود نـدارد. 
بخشـی از این موضـوع نیز همان طور که در پاسـخ 
سـوال قبـل ذکر شـد، به عدم عماهنگـی طرح  های 
حمـل و نقـل و طرح هـای شـهری بازمی گـردد. در 
طرح هـای حمـل و نقـل، نظیـر طرح جامـع حمل 
و نقـل کـه در شـورای ترافیـک به تصویب می سـد 
و اساسـا شهرسـازان ورود چندانـی بـه آن نـدارد، 
مهم تریـن شـاخص تصمیم گیـری، عـرض گـذر و 
میـزان عبـور ماشـین اسـت. اساسـا نـوع کاربـری 
اطـراف گـذر در فراینـد تصمیم گیـری بـرای طرح 
حمـل و نقـل مفهوم قابـل توجهی پیـدا نمی کنند. 

کنتـرل  جهـت  در  اقداماتـی  آیـا    
و  مسـکونی  خیابانهـای  در  ترافیـک 
جلوگیری از سـفرهای عبـوری از آنها 

انجـام پذیرفتـه اسـت؟
بلـه، به نظر مـن این اقدامات مـورد توجه نهادهای 
مسـؤول بـوده اسـت. امـام مشـکل اصلـی همـواره 
اولویـت خـودرو بـر عابـر پیاده بـوده و روان سـازی 
ترافیـک همـواره بـا رویکـرد خـودرور محـوری در 

فضاهـای شـهری صـورت گرفته اسـت.

  نظر شـما راجـع به حضور شـرکت ها 
خیابانهـای  در  مراجعـه  پـر  ادارات  و 
خودروهـای  پـارک  و  مسـکونی 
کارمنـدان و مراجعیـن بـه ایـن مکان 
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چیسـت؟
معضـالت حاصـل از ایـن مکان یابی هـا ریشـه در 
سـه زمینـه دارد کـه با اصـالح آن قابل رفع اسـت:

آن  به دنبـال  و  جامـع  طرح هـای  ایـن  کـه،  اول 
طرح هـای تفصیلـی بایـد مکان یابـی کاربری هـای 
توزیـع کننـد  و  برنامه ریـزی  به نحـوی  را  شـهری 
کـه مانـع از مزاحمـت کاربری هـای پرتـردد بـرای 

شـوند. مسـکونی  حوزه هـای 
کاربری  هـای  وجـود  آن کـه  عیـن  در 
خدماتـی متناسـب با حوزه سـکونت، 
سـرزندگی بافـت شـهری را به همـراه 
دارد و وظیفـه طراحـان و برنامه ریزان، 
ایجاد تعـادل میان هر دو مورد اسـت.

کاربری هـای  تخصیـص  ضوابـط  دیگـر  موضـوع 
عمومـی و خدماتـی به سـاختمان های موجـود و یا 
سـاختمان های جدید اسـت که الزم اسـت موضوع 
تناسـب نوع کاربـری و همچنین، تأمیـن پارکینگ 
مـورد نیـاز توسـط شـهرداری ها به تمـام و کمال و 

به طـور سـختگیرانه ای کنترل شـود.
پرمخاطـب  کاربری هـای  از  برخـی  سـوم  مسـأله 
سـاختمان های  در  آن  احـداث  اجـازه  کـه  اسـت 
مسـکونی و در بافت مسـکونی داده می شـود. نظیر 
)نظیـر مـدارس  آموزشـی  کاربری هـای  از  برخـی 
مطب هـا(،  )نظیـر  بهداشـتی  آموزشـگاه ها(،  و 
دولـت  پیشـخوان  خدمـات  مرکـز  )نظیـر  اداری 
و...(، خدمـات شـهری و ... . عـدم هماهنگـی بیـن 
تناقضـات  و  مجوزهـا  صادرکننـده  دسـتگاه های 
ایجـاد  زمینـه  ایـن  در  را  مشـکالتی  قوانیـن، 
می کننـد که بیشـترین تأثیـر را سـاکنین گرفته و 
بـا معضـالت آن روبـه رو می شـوند. لذا، الزم اسـت 
کـه ضمـن پایـش مـدام عملکـرد ایـن کاربری هـا 
توسـط شـهرداری ها، هماهنگـی بیـن دسـتگاه ها 
در این  خصـوص بـا پذیرش یـک سـازمان به عنوان 

متولـی اصلـی صـورت گیـرد.

   نظر شـما راجـع به اشـغال این همه 
فضـای عمومی برای توقـف در خیابان 
مسـکونی بویـژه توسـط افـراد غیـر 
سـاکن چیسـت؟ آیا ایـده ای در رابطه 
بـا کنتـرل و کاهـش آن بـه نظرتـان 

؟ سد می ر
قوانیـن  اعمـال  موضـوع  ایـن  متـداول  راهـکار 
ترافیکـی نظیـر پـارک  ممنـوع و جریمـه تخلفات 
اسـت که تجربه موجود در کشـور نشـان داده شده 
اسـت کـه ایـن موضـوع مسـأله را حـل نمی کند و 
یـا میـزان تخلفـات و را افزایـش داده و یـا ترافیک 
را بـه نقطـه ای کمـی دورتـر منتقل می کنـد. حتی 
پارکینگ هـای عمومـی نیز نتوانسـته  اند مشـکالتن 

ایـن مناطـق را بـه نحـو مؤثـری حـل کنند.
پارکینـگ  سـاخت  این کـه  درعیـن 
عمومـی به دلیـل مسـائل اقتصـادی و 
کمبـود زمیـن در بسـیاری از مناطـق 
با اسـتقبال خوبـی روبه رو نمی شـود. 
لـذا راهکارهـا مناسـب کـه بـه حـل 
ریشـه ای موضـوع کمـک می کنـد را 
بایـد در برنامه ریـزی جسـتجو کرد و 

بـه شـرح زیر اسـت:
و خدمـات شـهری  کاربری هـا  مناسـب  توزیـع   -
و  خدمـات  نفـوذ  حـوزه  مقیـاس  بـا  متناسـب 
ظرفیت هـای هـر بافـت کـه توضیـح آن در سـوال 

قبـل داده شـد. 
- کاهش سـفرهای شـهری سـواره از طریـق توزیع 
مناسـب کاربری هـا و خدمات در محـالت و مناطق 
مختلـف شـهری و کاهش نیاز به سـفرهای سـواره 
- دسـترس پذیری از طریـق حمـل و نقـل عمومی 
کاربری هـای  قرارگیـری  الـزام  دیگـر،  از طـرف  و 
پرمخاطـب در مناطـق دارای دسترسـی حمل ونقل 

می عمو
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  آیـا این همـه اختالف سـطح از چاله 
کانیورگرفتـه تا پله و رامـپ در کوچه 
و خیابـان مسـکونی امـکان اسـتفاده 
بـرای  را  خیابـان  سـطح  از  بهینـه 
بـازی و حرکت عابـر پیـاده را محدود 

نمی کنـد؟ 
به طـور قطـع محـدود می کند. بخش قابـل توجهی 
از ایـن موضـوع بـه ضوابط که متناسـب بـا منطقه، 
شـهرداری  ها بایـد در هماهنگـی بـا اصـوال کلـی 
تدویـن و بـه سـاکنان و سـازندگان دیکتـه کننـد، 

برمی گـردد.
به عنـوان مثـال در مناطـق بـا شـیب 
و  بـر  راجـع  ضابطـه ای  هیـچ  زیـاد 
کـف وجـود نـدارد کـه شـیب مالیم 
و یک دسـت بـرای مسـیرهای پیـاده 
را در فضـای شـهری ایجـاد کنـد. اگر 
مناطـق پرشـیب مثـل شـمال تهران 
مـی  دیـده  کنیـم  عبـور  گذرهـا  از 
شـود که هـر پـالک پیـاده راه مقابل 
خانـه خود را متناسـب با تـراز ورودی 
خـود تنظیـم کـرده و بین پالکهـا گاه 
اختـالف سـطح بـا ارتفـاع زیـاد یـا 
حرکـت  مسـیر  در  متعـدد  پله هـای 
پیاده کـه باید مسـیری بـدون مانع و 
با شـیب حداکثر 8 تا 10 درصد باشـد، 

اسـت. شـده  ایجاد 
 درحالی کـه اگـر ارتفـاع تـراز ورودی سـاختمان ها 
از طـرف شـهرداری متناسـب با این شـیب تنظیم 
نخواهیـم  شـاهد  را  این چنینـی  مشـکالت  شـود، 
بـود. مشـکل دیگـر مرتبـط بـه ساخت و سـازهای 
دوران هـای زمانـی مختلـف اسـت. مثـال در دوران 
قبـل و به خصـوص در شـهرهای کوچـک، ضوابطی 
درخصـوص عدم امکان ایجاد سـطح شـیبدار برای 

ورودی پالک هـا در پیـاده رو وجود نداشـته اسـت 
و تازمانـی کـه مالکیـن قصـد تخریـب و نوسـازی 
و فراینـد صـدور پروانـه جدیـد را نداشـته باشـند، 
اجبـاری بر حذف شـیب از مسـیر عمومـی برآن ها 
مترتـب نیسـت. لـذا نمونـه ای زیـادی از رمپ هایی 
کـه ماشـین و یـا موتـور را بـا اشـغال فضـای گذر 
بـه تـراز باالتـر یـا پایین تـر از سـطح گـذر ورودی 

خانه  هـا می رسـاند، مشـاهده می شـود.

  آیـا از طـرف نهـاد شـما ضوابطـی 
جهـت کاهـش الحاقـات خطـرزا روی 
جـداره و کـف خیابـان وجـود دارد؟

بلـه، در بخـش ایمنی حمل و نقـل مرکز تحقیقات 
ضابـط ایـن موضـوع تدویـن شـده و عـالوه بـر آن 
ایـن  در  شناخته شـده ای  و  مشـخص  راهکارهـای 
مـورد وجـود داردکـه ابزارهـای آن هـم در کشـور 
دیگربهره بـرداری  مهـم  موضـوع  می شـود.  تولیـد 
بـرای  ابـزار  ایـن  از  شـهری  طراحـان  مناسـب 

اسـت. مناسـب  طراحی هـای 

راجـع  موجـود  مقـررات  و  ضوابـط    
بـه عـرض پیاده روهـا در خیابان هـای 
باعـث  کـه  کوچه هـا  و  مسـکونی 
باریکـی بیـش از حـد آنهـا و حرکـت 
عابرین در سـطح سـواره شـده است 

ارزیابـی می کنیـد؟ را چگونـه 
وجـود  مـورد  ایـن  در  آن چـه  می رسـد  به نظـر 
دارد، بیشـتر عـدم اجـرای ضوابـط اسـت تـا نـوع 
ضابطـه. راهنماهـای طراحـی معابـر، ضوابـط همه 
شـمول مناسب سـازی فضاهـای شـهری و بخش از 
آیین نامـه راه های شـهری کـه به مسـیرهای پیاده 
اختصـاص دارد، همگـی بـه حداقل هـای الزم در 
آن  کیفی سـازی  راه هـای  حتـی،  و  این خصـوص 
پرداخته انـد. امـا آن چـه حائـز اهمیت اسـت، نحوه 
اجـرای آن اسـت کـه بـه درسـتی ان جـام نشـده 

. ست ا
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مدیـر مطالعـات و پژوهـش سـازمان 
زیباسـازی

بـه  راجـع  شـما  تخصصـی  نظـر     
خیابـان مسـکونی بـه عنـوان حیـاط 

چیسـت؟ سـاکنین  دوم 
در شـرایط فعلـي بوی ژه درشـهرهاي ایـران خیابان 
هـا تنهـا محـل عبور بـوده و کمتـر شـرایط تبدیل 
شـدن بـه حیـاط دوم شـهروندان را دارنـد. بـراي 
ایمـن،  امـن،  محیطـي  بایـد  خیابـان  مهـم  ایـن 
جـذاب و شـبانه روزي را بـراي آنـان فراهـم نماید. 
عواملـي چـون فراگیـري خیابـان )توانایـي جـذب 
همـه گروههـا و اقشـار اجتماعي اعم از کـودکان و 
نوجوانـان زنان سـالمندان و کم توانـان و ناتوانان(، 
نظـارت  و  امنیـت  ایجـاد  بـا  آن  حضورپذیـري 
اجتماعـي و نیـز ارائـه انـواع خدمـات مـورد نیـاز 
شـهروندان تاثیر بسـزایي بر شـکل گیري مفهوم و 

کارکـرد خیابـان بـه عنـوان حیـاط دوم دارنـد. 

  تجربه شـما از زندگی اعضای خانواده 
خـود از خیابـان محل سـکونت شـما 

؟ چیست
)بزرگان خانواده )نسل اول( همسر، فرزندان(

در دهـه هاي گذشـته خیابان بـراي کودکان عمدتا 
یـک مقصـد جذاب براي بازي محسـوب مي شـد و 
بخشـي از زندگـي آنـان در ایـن فضاها سـپري مي 
شـد. همچنیـن براي بزرگسـاالن نیـز محلي برالي 

تعامـل اجتماعـي و گفـت و گـوي روزانـه بـود امـا 
بـا گذشـت زمـان و پیچیـده تر شـدن مولفـه هاي 
زندگـي شـهري خیابـان ایـن کارکرد مهـم خود را 

داد.  از دست 

  آیـا احسـاس می کنیـد کـه کوچـه 
و یـا خیابـان مسـکونی جلـوی واحد 
گسـترش  و  ادامـه  شـما  مسـکونی 

شماسـت؟چرا؟ حیـاط 
بلـه، بـه ایـن دلیـل کـه خیابـان مسـکوني امتداد 
زندگـي نیمـه عمومـي مـا محسـوب مـي شـود و 
بایسـتي با محسـط خصوصي ما )خانه( پیوسـتگي 
و امتـداد فضایـي کالبـدي داشـته باشـد. امـا در 
شـهرهاي امـروزي مـا این امتـداد به دلیـل کمبود 
پیاده روهاي مناسـب و اشـغال آنها توسـط خودرو، 

موتورسـیکلت و ... قطع شـده اسـت.

   بـه نظـر شـما حـدود چنـد در صد 
از کوچـه و خیابانهـای تهـران چنیـن 

حالتـی را دارنـد؟
نمـي تـوان بطـور دقیـق بـراورد کـرد اما بسـیاري 
از خیابـان هـاي تهران شـرایط خیابان مسـکوني و 

عملکردهـاي آن را ندارنـد. 
  

  مصاحبه با دکتر مرادی نیا
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متولـی  نهادهـای  شـما  نظـر  بـه    
مسـکونی  خیابانهـای  آرام سـازی 
کدامنـد و نقـش نهادهـا در این زمینه 

؟ چیسـت
گـذار  مقـرره  عنـوان  بـه  شـورا  نهـاد  مهمتریـن 
و  شـهرداري بـه عنـوان مجـري فضاهـاي شـهري 
اسـت و سـازمان زیباسازی نیز در سـال های اخیر 
اقـدام به آرام سـازی خیابان هایـی از جمله خیابان 
آزادی از جمالـزاده تـا چهـاره راه ولیعصر،خیابـان 

شـوش، هرنـدی، سـعدی و ... کـرده اسـت.

  آیـا نهـاد یـا سـازمان شـما موضـع 
ایـن رابطـه دارد؟ خاصـی در 

سـازمان زیباسـازی شـهر تهـران تـا کنـون تالش 
هـاي بسـیاري در قالـب تدویـن و ابـالغ دسـتور 
اقدامـات  انجـام داده و  آرام سـازی  العمـل هـاي 
اجرایـی نیـز در ایـن خصـوص  انجـام داده اسـت. 

  آیـا نهـاد شـما تاکنـون مطالعـه یـا 
داده  انجـام  بـاره  ایـن  در  پژوهشـی 

اسـت؟
در  پژوهشـی  و  مطالعاتـی  طـرح  چندیـن  بلـه 

اسـت شـده  انجـام  اینخصـوص 

مطالعـات  ایـن  علمـی  نتیجـه  آیـا   
حاصل شـده اسـت و در اختیار عموم 

اسـت؟ گرفته  قـرار 
معمـوال سـازمان خروجـی مطالعـات خـود را بـر 
روی سـایت سـازمان برای  اسـتفاده عالقـه مندان 
قـرار میدهـد و همچنیـن در کتابخانه سـازمان نیز 
اسـتفاده در دسـترس  بـرای  هـا  خروجـی طـرح 

عمـوم قـرار دارد.
 

  بـه تحقق پذیـری آن فکـر شـده و 
نتیجـه عملـی آن چـه بـوده اسـت؟

دچـار  تهـران  بویـژه  مـا  شـهرهاي  از  بسـیاري 
پیچیدگـي هـاي فضایي خاصي هسـتند و اقدامات 
مداخلـه اي ترافیکـي در آنـان نیازمنـد تمهیدات و 
اقدامـات خاصـي اسـت. بـه همیـن دلیل بسـیاري 
از طـرح هـا و برنامـه هایـي که بـه ایـن مقتضیات 
خـاص توجه نمیکننـد معموال در عمل با شکسـت 

روبـرو مي شـوند.

ماننـد  سندسـازی  طرح هـای  آیـا    
ایـن  »طـرح جامـع و تفصیلـی« بـه 

کرده انـد؟ کافـی  توجـه  معضـل 
خیـر بـه دلیل اینکه این اسـناد چـه در روش تهیه 

و چـه در رویکرد به شـهر نواقص اساسـي دارند 

  آیـا قوانیـن راجـع بـه آرام سـازی 
دارد؟ وجـود  مسـکونی  خیابـان 

قوانیـن پراکنده اي چـون قانون حمایت از معلوالن 
جسـمي و حرکتي مصوب مجلس شـوراي اسالمي 
و یـا آیین نامه شـوراي عالي شهرسـازي و معماري 
بـراي  مناسـب سـازي محیـط شـهري  مـورد  در 
معلـوالن و کـم توانـان و ناتوانـان وجـود دارد امـا 

کافـي بـه نظر نمي رسـد. 

کنتـرل  جهـت  در  اقداماتـی  آیـا    
و  مسـکونی  خیابانهـای  در  ترافیـک 
جلوگیری از سـفرهای عبـوری از آنها 

انجـام پذیرفتـه اسـت؟
خیـر به دلیـل اینکه مدیریت ترافیک در کل شـهر 
بطـور عـام و در خیابان هاي مسـکوني بطور خاص 
نیازمنـد طـرح هـاي بلند مـدت مدیریـت تقاضاي 
سـفر و اصـالح سـاختار فضایـي شهرهاسـت کـه 
در حـال حاضـر توجهـي بـه ایـن موضوعـات در 
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مدیریـت شـهري نمي شـود. 

  نظر شـما راجـع به حضور شـرکت ها 
خیابانهـای  در  مراجعـه  پـر  ادارات  و 
خودروهـای  پـارک  و  مسـکونی 
کارمنـدان و مراجعیـن بـه ایـن مکان 

چیسـت؟
ایـن اتفاقـات مخرب تریـن عامـل در کارکردهـاي 
حضـور  مي شـود.  محسـوب  مسـکوني  خیابـان 
کاربـري هـاي فرامحلـي در این خیابان هـا کارکرد 
محلـي و مسـکوني آنهـا را تضعیـف نمـوده و بـه 
تدریـج باعـث مـي شـود تـا حضـور پذیـري ایـن 
خیابـان هـا از بین رفتـه و ایمني و امنیـت آنها نیز 

دسـت خـوش تغیـرات منفـي شـود. 

  نظـر شـما راجع بـه اشـغال این همه 
فضـای عمومی برای توقـف در خیابان 
مسـکونی بویـژه توسـط افـراد غیـر 
سـاکن چیسـت؟ آیا ایـده ای در رابطه 
بـا کنتـرل و کاهـش آن بـه نظرتـان 

؟ سد می ر
دلیـل حضور افـراد غیرسـاکن وجـود کاربري هاي 
فرامحلـي در خیابـان مسـکوني یا اطراف آن اسـت 
کـه موجـب مـي شـود این افـراد بـه این مـکان ها 
مراجعـه نماینـد بنابرایـن بـا خـروج ایـن کاربـري 
هـا میـزان مراجعـه ایـن افـراد نیز بـه میـزان قابل 

توجهـي کـم خواهد شـد.

  آیـا این همـه اختالف سـطح از چاله 
کانیورگرفتـه تا پله و رامـپ در کوچه 
و خیابـان مسـکونی امـکان اسـتفاده 
بـرای  را  خیابـان  سـطح  از  بهینـه 
بـازی و حرکت عابـر پیـاده را محدود 

نمی کنـد؟
بایـد تاثیـر ایـن عوامـل را همدیگر جدا نمـود چرا 
کـه هـر کـدام عملکـرد متفاونـي دارنـد. بـراي هر 
خیابـان بسـته بـه عـرض و شـیب آن وجـود کانیو 
یـا جـدول ضـروري اسـت یـا وجـود رمـپ بـراي 
معلولیـن. نکتـه مهـم ایـن اسـت که با وجـود همه 
این امکانات، بایسـتي اختالف سـطوح بـه گونه اي 
باشـد کـه ضمن حفـظ ایمنـي افراد سـهولت عبور 

و مـرور انهـا را نیـز مد نظر داشـته باشـد.

  آیـا از طـرف نهـاد شـما ضوابطـی 
جهـت کاهـش الحاقـات خطـرزا روی 
جـداره و کـف خیابـان وجـود دارد؟

خیر

راجـع  موجـود  مقـررات  و    ضوابـط 
بـه عـرض پیاده روهـا در خیابان هـای 
باعـث  کـه  کوچه هـا  و  مسـکونی 
باریکـی بیـش از حـد آنهـا و حرکـت 
عابرین در سـطح سـواره شـده است 

ارزیابـی می کنیـد؟ را چگونـه 
شـهرهاي ایـران و در راس آنهـا شـهر تهـران بـه 
دلیـل رشـد لجـام گسـیخته در دهه هاي گذشـته 
کـه ناشـي از فراینـد شهرنشـیني شـتابان و ملـي 
در تهـران بـوده اسـت فاقـد یـک سـاختار کالبدي 
سلسـله مراتبـي و منظـم اسـت. از سـوي دیگـر 
طـرح تفصیلي تهیه شـده براي شـهر نیز نتوانسـته 
معضـل معابـر باریـک و عمدتـا زیـر 6 متر شـهر را 
حـل نمایـد. به نظر مي رسـد این موضـوع نیازمند 
رویکـرد درازمـدت تـري اسـت کـه سیاسـت هاي 
اصـالح سـاختار فضایي و پیامدهاي آن را در شـهر 
پیگیـري کند تـا اینکه تنهـا به فکر تعـداد طبقات 

و سـاخت و سـاز شـهري باشد. 
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  یادداشـتی در باب کوچـه، آن طورکه 
مطلــــوب اسـت و آن طور که هست
جهانشاه پاکزاد، استاد طراحی شهری

  اکنـون بـه بیسـتمین سـال تدویـن کتاب 
بـه  شـهری،  فضاهـای  طراحـی  راهنمـای 
آن  شهرسـازی  و  مسـکن  وزارت  سـفارش 

رسـیده ایم.  زمـان 
ــی  ــوق فراوان ــا ذوق و ش ــن آن ب ــش و تدوی پژوه
ــهرهای  ــهری ش ــای ش ــاماندهی فضاه ــت س جه
ــن شــاگردانم  ــا کمــک بهتری ــا و ب ــه رشــد م رو ب
ــودن  ــال پیم ــار س ــد از چه ــد و بع ــام گردی انج
 1383 ســال  در  نهایتــا  بوروکراتیــک،  مســیر 

ــت. ــرار گرف ــکاران ق ــار هم ــر و در اختی منتش
شـاید بـرای اولیـن بـار بـود کـه در ایـران کتابـی 
مـکان محـور در ایـن حـوزه ارائـه می شـد. در این 
تـا هـر فضـای شـهری  بـود  کتـاب سـعی شـده 
بـر اسـاس نـوع و شـخصیت مـوردی آن معرفـی 
گـردد. تـا آن زمـان تعـداد کتـاب هایـی کـه بـه 
طـور خـاص بـه موضـوع خیابـان های مسـکونی و 
کوچه هـا بپـردازد ناچیـز بـود و بـه جز چنـد مقاله 
راجـع بـه وونـرف هلنـدی و ونهـوف آلمانـی چیـز 
زیـادی در دسـترس نبـود. در آن زمـان بـا معدود 
کتـب موجـود که مشـخصاً بـه موضوع آرامسـازی 
خیابـان هـای محلـی و تمهیـدات کالبـدی جهـت 
پاییـن آوردن سـرعت خودروهـا )بـه حداکثر سـی 
کیلومتـر در سـاعت( پرداختـه بـود آشـنا شـدم و 
از آن اسـتفاده فراوانـی در تهیـه بخـش راهنمـای 
طراحـی خیابـان هـای مسـکونی و کوچه هـا بردم.

ای  گونـه  بـه  مذکـور  کتـاب  و سـاختار  مقیـاس 
ترجمـه  مجـزا  صـورت  بـه  می طلبیـد  کـه  بـود 
و بومی سـازی شـده و در اختیـار همـکاران قـرار 
داده شـود، زیـرا ایـن راهنمـا بـه نوبه خود نـه تنها 
تمهیـدات و راه حلهایـی مفهومـی برای آرامسـازی 

و کاهـش سـرعت ارائـه کـرده اسـت، بلکـه حاوی 
بیـش از صـد راه حـل کامـال کاربـردی بـه صورت 
طرح هایـی بـا ابعـاد و انـدازه مشـخص بـرای ورود 
و  تقاطع هـا  و  خیابان هـا  طـول  در  خیابـان،  بـه 
فلکه هـای محلـی بـود. افـزون بـر آن نقـاط قوت و 

ضعـف هـر راه حـل نیـز ذکـر شـده اسـت.
حـدود بیسـت سـال از ترجمـه و تألیف ایـن کتاب 
سـازمان  توسـط  آن  اول  نشـر  از  سـال  هفـده  و 
شـهرداری های کشـور میگـذرد. امیـد بـر آن بـود 
که با چاپ آن توسـط یک سـازمان رسـمی وزارت 
کشـور، شـهرداران و کارشناسـان ایشـان با رویکرد 
کتـاب و ایـن راه حـل هـا آشـنا شـده، بـا یـاری 
طراحـان شـهری در راسـتای تحقـق پذیـری آن ها 
اقـدام نماینـد. بازتـاب عملـی آن در جامعه بسـیار 

کمتـر از حـد انتظـار بود.
بـه جـز چنـد تشـویق لفظی توسـط 
خواننـدگان و برخـی همـکاران یعنی 
طراحان شـهری آن زمـان، چیزی جز 
ابتدایی تریـن فرم سـرعت گیر مطرح 
در کتـاب، عایـد جامعه شـهری ایران 
نشـد. آن سـرعت گیر نیز به سـرعت 
تجاری شـد و بـا نوع پالسـتیکی اش 
جایگزیـن و بـه بـازار عرضـه گردید. 
جالـب آن کـه از ایـن سـرعت گیر ها 
بیـش از خیابـان محلـی، در خیابـان 
هـای اصلـی و بلوارهـا مورد اسـتفاده 

میگیرند. قـرار 
معلـوم نیسـت رشـد شـتابناک شهرنشـینی عامـل 
ایـن بی توجهـی اسـت یـا ارج و قربـی کـه وسـیله 
نـام خـودروی شـخصی در زندگـی  بـه  نقلیـه ای 
مـا ایرانیـان پیـدا نمـوده اسـت، باعـث و بانـی این 
بی اعتنایـی نسـبت بـه وخیم شـدن وضـع خیابان 
هـا اسـت، یـا هـر دو بـه اضافـه چنـد دلیـل دیگر. 
در هـر صـورت اوضـاع شـهر و شهرنشـینی و بویژه 
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کوچـه و خیابان مسـکونی روز بروز وخیم تر شـده 
ست.  ا

امـا تـا همیـن چند دهـه پیش، نسـل مـن معنای 
را می دانسـت. در جـای جـای  و خیابـان  کوچـه 
ایـران کوچـه و برزن بـا عبارات خاصـی نیز خطاب 
خیابان هـای  بـرای  خراسـانی ها  مثـال  می شـد، 
مسـکونی واژه میـالن را بـه کار می بردنـد و هنـوز 
هـم به نوعی اسـتفاده می کننـد. در دوران کودکی 
مـا، کوچـه و خیابان مسـکونی، در قرق مـا بچه ها 
و پدربـزرگ و مادربـزرگ هـا بود، نسـل بعـد از ما 
هنـوز خاطراتـی از بـازی در کوچه دارد و حسـرت 
آن روزهـا را می خـورد، ولی ایشـان نـه این »حیاط 
دوم« را بـرای حضـور سـالمندان و بـازی کـودکان 
احیـاء می کننـد و نـه جـرات فرسـتادن کـودکان 
هـم  امـروز  بچه هـای  دارنـد.  را  آن جـا  بـه  خـود 
کـه اصـاًل نمی داننـد بـازی در کوچـه یعنـی چـه، 
و زمانـی کـه بزرگترهـا از خاطـرات حضـور خـود 
در کوچـه و خیابـان صحبـت مـی کننـد، بـا دهان 
گـوش  قصه هـا  ایـن  بـه  گشـاده  و چشـمان  بـاز 
می دهنـد. ایـن کـودکان به سـختی بچه همسـایه 
را مـی شناسـند و جایی نیـز برای آشـنایی و بازی 
مشـترک برایشـان وجـود نـدارد. کوچـه و خیابـان 
ایـن کـودکان حـق خودروهـا و جـای  در زمانـه 
توقف ماشـین در آن ها اسـت. سـرعت سرسام آور 
ماشـین هـای عبـوری در کوچـه های محلـی، این 
اماکـن را بـه جاهایـی خطرنـاک و ممنوعـه بـرای 
حضـور کـودکان تبدیـل کرده، چه برسـد بـه بازی 

و تعامـل.
در ایـن بیـن مدیـران و تصمیـم گیـران شـهری 
روانـی ترافیـک را تنهـا رسـالت خـود می پندارنـد 
و سیاسـتگذاران در زمینـه شهرسـازی نیـز وظیفه 
خـود را در حـل مشـکل مسـکن خالصـه می کنند 

بس. و 
   از وزرای سـابق و کنونـی مسـکن و 
شهرسـازی یکـی دنبال آماده سـازی 

زمیـن بـرای مسـکن کارمنـدان بـود 
و دیگـری حامـل تفکراتـی ناشـی از 
سـال های مدیریـت در بنیاد مسـکن. 
سـرلوحه  را  مهـر  مسـکن  یکـی 
و  بـود  داده  قـرار  خـود  برنامه هـای 
دیگـری مسـکن اجتماعـی را. اکنون 
هـم کـه قـرار اسـت اقدامی ملـی در 
زمینـه مسـکن تـدارک دیـده شـود. 
شـعارها  ایـن  از  کدام یـک  وجدانـا 
بـه  چشـمی  گوشـه  بـا  برنامه هـا  و 
شهرسـازی کـه هیـچ، انـدک توجهی 
آن  بالفصـل  عمومـی  فضاهـای  بـه 

می شـوند؟ تدویـن 
چنـد مهندس مشـاور تا کنـون مقابل 
کارفرمـا ایسـتاده و فضاهـای کوچه و 
خیابـان را بـرای پیـاده، بـازی، مکث 
و نظـاره طراحـی کـرده اسـت؟ آیـا 
سـکونت تنهـا بـه واحـد مسـکونی و 
چهـل درصـد فضـای خالی هـر پالک 

ختـم می شـود؟
شـعارهای  و  نظریـات  تابـع  کـه  هـم  شـهرداری 
اسـبق  شـهردار  اسـت.  خـود  مقامـات  باالتریـن 
زمـان  و هـم  پذیـره مـی داد  تراکـم می فروخـت، 
کـه  می کـرد  اعـالم  هیجـان  بـا  تلویزیـون  در 
عوایـد ناشـی از کمبـود پارکینـگ، خـرج سـاخت 
ایـن  البتـه  می شـود.  جمعـی  پارکینگ هـای 
پول هـا گرفتـه شـد  ولـی جاهـای دیگـری خـرج 
شـرکت های  و  ادارات  اخیـرا  کـه  میبینیـم  شـد. 
تـا در کوچـه و خیابـان  یافتنـد  بیشـتری اجـازه 
مسـکونی، تشـکیالت و بسـاط خود را برپـا نمایند. 
چنـد درصـد ایـن شـرکت ها و ادارات توانسـته اند 
پارکینـگ مورد نیـاز کارمنـدان و مراجعین خود را 
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تامیـن نماینـد؟ تنبلـی سـاکنین در توقف ماشـین 
مقابـل درب خانـه کـم بـود، نیـاز کارمنـد و ارباب 
رجـوع موسسـه هـا بـه پـارک در کوچـه و خیابان 

مسـکونی نیـز بـه آن اضافـه شـده اسـت.
امنیتـی  مسـائل  بهانـه  بـه  کـه  دولتـی  ادارات 
پارکینگ هـای زیـر سـاختمان خـود را خالـی نگـه 
می دارنـد و کارمنـدان دولـت و بخـش خصوصـی 
می کننـد  مراجعـه  دیگـر  محـالت  از  چـون  هـم 
خوشـحال هسـتند که جایی در کوچـه برای توقف 

یافته انـد.  ماشـین خـود 
افـرادی چـون مـن و شـما هم کـه از 
لحـاظ تئوریـک کوچـه و خیابـان را 
حیـاط دوم و متعلـق به سـاکنین می 
دانیـم، در عمـل همـان کاری را انجام 
می دهیـم کـه نابـاوران بـه ایـن اصل 

می دهنـد. انجـام 
 حکایـت آسـیاب بـه نوبـت شـده اسـت. مـن بـا 
توقـف خـودروی خـود جلـوی بـازی فرزنـد شـما 
را میگیـرم و شـما هـم در جلـوی خانـه مـن مانـع 
ایجاد بسـتر مناسـب برای رشـد اجتماعی فرزندان 
مـن و همسـایگان مـن می شـوید و به ایـن ترتیب 

همـه در ایـن دور باطـل گرفتـار آمده ایـم.

تفاوتی ها و بی  این بی  تامل  با کمی    
ذهن  در  را  زیادی  سواالت  ها  اعتنایی 

ایجاد می کند:
  آیـا به رفتـار اجتماعی نسـل خود و 

بعـد از خـود دقـت کرده ایم؟

  به نحوه رانندگی افراد چطور؟

  روابط همسایگی و شهروندی چه؟

  اخـالق امـروز جامعـه مـا حکایت از 
چه نـوع تربیتـی دارد؟

هنجارهـای  و  ارزش هـا  افـراد  آیـا    
و  خانـه  در  تنهـا  را  اجتماعـی خـود 
مدرسـه می آموزنـد؟ موازیـن اخالقی 

می کننـد؟ تمریـن  کجـا  را 
  نقـش فضاهای عمومـی، بویژه کوچه 
اولیـه زندگـی  و خیابـان در مراحـل 
نسـل های آینـده تیـم روزهـا چقدر 

اسـت و چقـدر باید باشـد؟

  نقـش ما طراحـان شـهری در احیای 
فضاهای مـورد نیاز برای رشـد کودک 
از جملـه کوچـه و خیابـان مسـکونی 

اسـت؟ چقدر 

  آیـا احقـاق حق بر شـهر کـه امروزه 
شـعارهای  جذاب تریـن  از  یکـی  بـه 
شهرسـازی تبدیل شده اسـت، شامل 
مسـکونی  خیابـان  و  کوچـه  حـال 

نمی شـود؟

و  کوچـه  بـر  حـق  نمی تـوان  آیـا    
فضاهـای  ایـن  مسـکونی،  خیابـان 
شـهری کوچـک ولـی فـراوان را یکی 
از نقـاط آغـاز ایـن جنبش قـرار داد؟
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مریم اسـتادی، اسـتادیار شهرسـازی 
مشهد آزاد  دانشـگاه 

تـو  امـر غریبی سـت. چیـزی در درون  مـادری    
رشـد می کند شـکوفا می شـود و به بار می نشـیند. 
همـگام  بـا ایـن رشـد و نمـو خـود تـو نیز شـکوفا 
می شـوی. بخشـی جدایی ناپذیـر از تـو در خارج از 
وجـودت زندگـی می کنـد، بـارور می شـود و هویت 
خـود را می یابـد. در جریان این امر رابطه ای شـکل 
می گیـرد کـه همـواره در پیوند و وابسـتگی اسـت. 
ایـن رابطه هـر روز تغییـر و دگردیسـی می یابد، نو 
می شـود و بـا کیفیت هـای گوناگون بـه حیات خود 
ادامـه می دهـد امـا هیچـگاه گسسـته نمی شـود؛ 
رابطـه ای پویـا و تحـول پذیـر. در این رابطـه آنچه 
ازلـی و ماندنی تر اسـت حـس مادر به فرزند اسـت 

کـه عمیق و پابرجاسـت. 
از جملـه آییـن  از آیین هـای کهـن،  در بسـیاری 
زرتشـت و در روایـت آفرینـش از عـدم، نمودهـای 
پدرانگـی آسـمان و مادرانگی زمیـن، از زن و زمین 
به عنـوان دو سرچشـمه ی زایـش و رویش سـتایش 
شـده و ایـن دو مفهوم را هم ارز و هم نشـین نشـان 
می دهـد. ایـن وجـه اشـتراک میـان زن و زمیـن 
سـرزمین  چـون  تعابیـری  شـدن  فراگیـر  سـبب 
مـادری، مـام میهـن، مـادر طبیعـت وماننـدآن در 
زبان هـا و فرهنگ های گوناگون شـده اسـت. زمین 
بـه عنـوان بسـتر وجـودی موجـودات زنـده و زن 
به عنوان سرچشـمه ی اسـتمرار نسل بشـر روی آن 
همـواره مـورد سـتایش بوده انـد. مـادران از قدرت 
یگانـه ای برای آفرینش زندگـی برخوردارند و قوای 
بـاروری، زنان را همواره مرموز و مهارنشـدنی جلوه 
می¬دهـد،  برخـی قـدرت تولیدمثـل را ماورایی و 
دارای پتانسـیل آزادی بخشـی قلمـداد نمـوده اند. 
تمامـی ایـن ویژگی هـا مفهـوم مـادری و مادرانگی 
می نمایـد.  یگانـه ای  و  متمایـز  کیفیـت  دارای  را 

امـا میـان مـادری )Motherhood(و مادرانگـی 
)Maternal(تفاوت هایـی اسـت آن چنان کـه بـه 
بـاور فمینیسـت ها تمایـز میـان مفهـوم جنـس و 
جنسـیت و میـان زن بودگـی و زنانگـی اسـت. بـر 
اسـاس ایـن تمایـز  مـادر در نـگاه زیسـتی اش بـه 
وجـود زنـی دارای قابلیـت بـاروری گفته می شـود، 
مادرانگـی امـا مفهومـی اجتماعـی فرهنگی اسـت 
و شـامل تمـام ویژگی هایـی اسـت کـه جامعـه از 
دارد.  خـود  جمعـی  حافظـه ی  در  مـادر  مفهـوم 
مادرانگـی امـری اسـت عینـی و اجتماعـی کـه در 
تمـام جوامـع توسـط مفاهیـم و صفاتـی کـه بـه 
آن نسـبت داده یـا از آن زدوده می شـود تعریـف 
جامعـه  بسـتر  در  را  خـود  هویـت  و  می گـردد 

برسـاخت می کنـد. 

   حس مادری ومادرانگی
مـادری  ویژگی هـای حـس  مهم تریـن  از  یکـی    
مـادری  حـس  اسـت.  مادرانـه  مسـئولیت پذیری 
و  بی وقفـه  مسـئولیت پذیری  حـس  از  سرشـار 
بی پایـان اسـت. مـادر در تمامـی حیـات فرزنـدش 
خود را مسـئول وی می داند. این مسـئولیت پذیری 
در  پیوسـته  و  همـواره  پایـان  تـا  تولـد  از  پیـش 
جریـان اسـت. نگاهبانی که هوشـیارانه مسـتقیم و 
یـا بـا نظارت غیرمسـتقیم مراقبـت از فرزند خود را 

دارد.  به عهـده 
مادرانـه،  ویژگی هـای حـس  و  ارزش هـا  دیگـر  از 
برخـورداری از شـدت عواطـف و احساسـات لطیف 
خـودی  بـه  عواطـف  و  احساسـات  وجـود  اسـت. 
خـود بـرای مـادر، بسـیار ارزشـمند اسـت؛ چراکه 
سرچشـمه ی  آدمـی  در  عواطـف  و  احساسـات 
حرکـت و فعالیت اسـت و بنابر تعبیر روانشناسـان، 
موتـور اصلی حرکـت و فعالیت بی پایان در انسـان، 
عواطـف می باشـد و نوع و شـدت آن تأثیـر ویژه ای 

در زندگـی فـردی و اجتماعـی وی دارد. 
همچنیـن مهـرورزی بی قیـد و شـرط کـه برگرفته 
از عواطـف پـاک مادری اسـت از دیگـر ویژگی های 

  حس مادرانه به کوچه و محله 
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حـس مادری می باشـد کـه فراگیرنده ، کنشـگرانه 
و یکسـویه اسـت به گونـه ای کـه حتی اگـر واکنش 
درخـوری نبیند باز همچنان جاری و سـاری اسـت.  
مـادر و فرزنـد به مثابـه دو موجـود مسـتقل هریک 
بـه تنهایـی رشـد و تغییـر می یابنـد و بـه فراخـور 
ایـن تغییـرات نـوع رابطـه میان ایـن دو نیـز تغییر 
و تحـول می یابـد و ایـن پیونـد منجـر بـه تولیـد 
و بازتولیـد رابطـه ی جدیـد سـازگار بـا شـرایط و 
مبتنـی بـر تغییـرات نـو اسـت؛ رابطـه¬ای همواره 

در نوزایـی. 
امـــــا اگـــــرصـــــدبــــــارهم       
 مــــــادر بزایـــــــد ازنـــــــــو 
شـد       خـــواهم  همـین  خــــود  مـــن 
نـــــــــــوزایي    در  همــــــــواره 

                                          سیمین بهبهاني

سـارا رادیـک فیلسـوف امریکایـی در اثـر خـود بـه 
نـام »اندیشـیدن مادرانـه« 1 می گویـد؛ ارزش هـا، 
مـادری  توانایـی  از  ناشـی  دانـش  و  تجربیـات 
پرخاشـگری  برابـر  در  اخالقـی  بدیلـی  می توانـد 
بـر  مـادری  اندیشـه  بیافرینـد.  زندگـی  تهاجـم  و 
صلح طلبـی،  سـازگاری،  چـون  ارزش هایـی  پایـه 
مراقبـت،  توجـه،  احتـرام،  هم دلـی،  سـهل گیری، 
توجـه هم زمـان به وسـیله و هدف و امتنـاع از جدا 
دانسـتن این دو اسـتوار اسـت، ایـن ویژگی ها البته 
تنهـا منحصـر به مـادران نیسـت، بلکـه می تواند به 
عنـوان الگویی برای دسـتیابی به دنیـای بهتر مورد 
بهـره منـدی قرارگیـرد. رادیـک، از همـگان دعوت 
می کنـد مادرانـه، نـه چـون حتی یک زن هسـتند، 
بلکـه به عنـوان یـک انسـان از دریچـه چشـم یـک 
مادر به انسـان و حیات او بنگرند؛ وی امیدواراسـت 
کـه بتـوان اندیشـه ی مادرانـه را به سـپهر همگانی 
وارد کـرد تـا مـردان و زنـان یکسـان و مادرانـه بـه 
امـور بنگرنـد. مارگریـت میـد نیـز از مـادر بـودن 
به عنـوان هـدف آگاهانـه ی انسـانی یـاد می کنـد و 

)1989(Maternal Thinking .1

برنقـش قـدرت در بـاروری تاکیـد می کنـد و براین 
بـاور اسـت کـه قـدرت بـاروری بـه زنـان جایـگاه 

اجتماعـی خاصـی می بخشـد.

  شهر و زندگی روزمره
  شـهرهای امروزین ما از برقراری رابطه ی مناسـب 
شـهروند  رابطـه ی  ناتواننـد.  خـود  شـهروندان  بـا 
امـروزی بـا شـهر و فضای شـهری تنها بـرای  رفع 
نیازهـای ضـروری و کارکـردی اسـت. رابطه ای که 
از سـر اجبـار و عـاری از عاطفـه و احسـاس اسـت. 
ایـن کاسـتی در سـطح خردتـر زندگـی و فضـای 
شـهری  حیـات  بخـش خصوصی تـر  کـه  شـهری 
اسـت نمـود آشـکارتری می یابـد. کوچـه، خیابان و 
محلـه ی مـا جایی اسـت کـه ما هـرروز و پیوسـته 
بـا آن در ارتباطیـم و بخشـی از حیـات و زندگـی 
روزمـره مـا را در خـود جای می دهد و بسـتر اصلی 
رویارویـی بـا زندگـی حقیقی ماسـت. امـا فضاهای 
شـهری محلـی ما از تولیـد حس زندگـی ناتوان اند. 
پرداختـن بـه کیفیت این رابطه ترمیـم و بهبود آن 
و عمـق بخشـی بـه ابعاد گوناگـون آن بـی تردیداز 
نیازهـا و ضرورت هـای محیط هـای شـهری به ویـژه 

در مقیـاس زندگـی روزمره می باشـد.
فضـای زیسـت ما، کوچـه و محله زندگی ما بسـان 
موجودیسـت کـه هـرروزه رشـد و تغییـر می کنـد، 
فرم هـا و اشـکال جدیـدی از آن سـر برمـی آورد و 
هویتـی متفـاوت را پیـش روی ما می نهد. بخشـی 
و  موردپسـند  جدیـد  فرم هـای  و  تولیـد  ایـن  از 
دلخـواه مـا نیسـت، انتخـاب نمی شـود و خـارج از 
انتظـار و تصـورات و تخیـالت ماسـت امـا هسـت 
و مـا ناگزیـر از پذیـرش ایـن تغییـرات و پذیـرش 
شـکل جدیـد زندگـی هسـتیم. از دیگر سـو فضای 
شـهری نیـز سـخت نیازمنـد تنظیـم و بـه سـامان 

نمـودن رابطـه خویـش با ماسـت. 
بـرای ترمیـم پیونـد فـرد بـا محیـط مقیـاس خرد 
بهتریـن انتخـاب اسـت. انسـان ازطریـق مقیـاس 
خـرد بـا محیـط پیرامونش ارتبـاط می یابـد چراکه 
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بی واسـطه تر و صریح تـر اسـت هرچنـد ایـن تجربه 
نیـاز بـه برقراری پیوند سـاختاری با سـایر سـطوح 

و مقیاس هـا را در دل دارد. 

  حس مادرانه به شهر
  پیـش از همـه قرابـت مفهومـی میـان مـادر و 
زمیـن در زمینـه ی قدرت بـاروری و رویـش، نقطه 
آغازیـن مناسـبی بـرای برقـراری پیونـد میـان این 
دو مضمـون و مضامینـی ماننـد  مادر و سـرزمین و 
شـهر می باشـد. شـهر بسـتر زایش عناصر و اجزای 
خـود و در برگیرنـده ی تمـام مولفه هـای انسـانی و 
اجتماعـی کالبـدی درون خویـش اسـت. رابطـه ی 
دیالکتیکـی ایـن ظـرف با مظـروف گاه بـه فراخور 
زمـان و زمینـه دچـار جایگزینـی و تبدیـل نقـش 
مـادری  و  ماسـت  بـرای  مـادری  شـهر  می شـود. 
بـرای خـود مـی خواهد. آن چه مهم اسـت جسـتن 
بهانه هایـی برای تقویت و بازسـازی رابطه ی شـهر 
و ما اسـت. حس مادرانه به شـهر به سـبب کیفیت 
بی بدیـل خـود ، نگاه مسـئولیت پذیرانه و مهرورزانه 
ای کـه در جریـان تغییـر و دگردیسـی شـکل و 
کیفیـت فضاهای شـهری پایـدار می مانـد و هر روز 
در ترمیـم و بـاز تولیـد رابطه ای ماندگار می کوشـد 
کلید بازگشـایی دررابطه اسـت. شـهرهای ما امروز 
نیـاز به کسـی دارنـد که آن هـا را بپذیـرد. مهر آن 
را بـه دل بگیرد. با سـازگاری و همدلـی به مراقبت 

بپردازد.  ازآنهـا 
مدرنیتـه«،  »تجربـه ی  کتـاب  در  برمـن  مارشـال 
کامیابـی خانـم جیکوبـز و نقش مهمی کـه کتابش 
»مـرگ و زندگـی در شـهرهای بـزرگ امریـکا« در 
تحول شـهری و مدیریت شـهری در غرب ایفا کرد 
را ناشـی از احسـاس زنانـه و مادرانـه او می دانـد. 
»یکـی از عوامـل اصلـی جهت دهنده به اندیشـه ی 
جیکوبـز احسـاس زنانـه و مادرانه ای بود که سـبب 
حمایـت او از شهرسـازی انسـانی شـد. احساسـی 
کـه ناشـی از جنب و جـوش زندگی روزمـره مانند 
بچـه دار،  مـادران  نگرانـی  خانـه دار،  زنـان  خریـد 

سرخوشـی  کهنسـاالن،  تجمـع  کـودکان،  بـازی 
فروشـان  جوانـان گفت وگـوی همسـایگان خـرده 
محلـی و هماننـد آن بود .«سراسـر کتـاب جیکوبز 
مشـحون از نـگاه انسـانی و مهرورزانـه بـه زندگـی 
روزانـه سـاکنان خیابـان اسـت کـه گاه خـود نیـز 
در آن می زیسـته اسـت. او دریچـه ای بـه زندگـی 
روزمـره بـاز می کنـد کـه خـود نـه در پـس آن که 
در پیـش روی جریـان زندگـی کوچـه و محلـه اش 
حضـور دارد، وی بـا حـس مادرانه بـه خیابان، خود 
را مسـئول یافتن آسـیب ها و بهبـود کیفیت فضای 

زندگـی خویـش می داند.
از ایـن رو  بـه نظـر مـی رسـد بـرای آغـاز رابطه ی 
مادرانـه بـا محیـط بایـد از خردترین سـطح فضای 
همگانـی و بی واسـطه ترین آن بـا زندگـی روزمـره 
آغـاز نمـود هـر چنـد تسـری در بخش هـای دیگر 

نیـز بایسـتی بـه شـتاب در پیش رو باشـد.
              

برقـراری رابطه ی انسـانی بـا فضای شـهری با نگاه 
به ذات انسـانی بوده و دارای جنسـیت نمی باشـد. 
بهبـود بخشـی به رابطـه انسـان باشـهر در انحصار 
زنـان یا مردان نیسـت . حضور در شـهر مولد نوعی 
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آگاهـی به نـام »آگاهی شـهری« اسـت. در آگاهی 
شـهری شـهروندان به نوعی از سـاختار احساسات، 
عواطـف اندیشـه ها و باورهـای جدید می رسـند که 
بر اسـاس آن تلقی شـهروند از خود جهان هسـتی، 
زمـان، مـکان و هویت دگرگون می شـود. شـهروند 
در ایـن آگاهـی شـهری انگیزه های قوی تـری برای 
مشـارکت در زندگـی اجتماعـی به منظـور بهبود و 
پویایـی زندگـی فـردی، نیـل به موفقیـت و به طور 

کلـی حرکت به سـوی آینـده می یابد.

هرچنـد موضـوع حـس مادرانه موضوعـی همگانی، 
انسـانی  از جنسـیت و مربـوط بـه گونـه ی  فـارغ 
اسـت و نبایـد تنهـا تلقـی زنانـه بیابد اما بـه دلیل 
انطبـاق ماهیـت حس مـادری با ویژگی هـای زنانه، 
بهره منـدی از ظرفیـت و فرصـت حضـور زنـان نیز 
در ایـن رهگـذر می توانـد مـورد توجـه خـاص قرار 

 . گیرد
برخـی رویکردهـای فمینیسـتی بـا نگاه به مسـائل 
شـهری ،رویکرد لیبرالیسـتی دردهه هشتاد راکه با 
قـرار دادن حـوزه عمومی در خدمـت منافع مالکان 
دارایی هـا، منجـر بـه تفکیـک حـوزه ی عمومـی از 
خصوصی گشـته و بیشـتر به سـبب شاخص نبودن 
جایـگاه زنان در مناسـبات قدرت و ثـروت را به باد 
انتقـاد مـی گیرنـد چـرا کـه برایـن باورند کـه این 
نگـرش منجـر به حذف زنـان  از عرصـه ی همگانی 
و محـدود شـدن ایشـان در حـوزه ی خصوصـی و 
درپـی آن از دسـت دادن شـهروندی فعـال شـد. 

درحالـی کـه در برداشـت های جدید از شـهروندی 
از  بهره منـدی  و  تفاوت هـا  درک  بـر  مبتنـی 
فرصت هـا بـا تاکید بر شـهروندی زنانـه در حوزه ی 
خصوصـی به منظـور تعدیل مناسـبات قدرت  ونیز 
حضـور فعاالنـه ایشـان در حـوزه همگانـی می توان 

بهره جسـت. 
از  زنـان  نیزحـذف  مـا  سـرزمین  در  هرچنـد 
آنـان در  عرصه هـای همگانـی و محـدود نمـودن 
عرصه هـای خصوصـی، بـه سـبب سـاخت و بافـت 
فرهنگـی و اجتماعـی موجـود یکـی از پیامدهـای 
امـا  اسـت.  مـدرن  شـهری چشـم گیرتر  زندگـی 
یکـی از اسـتراتژی های زنـان ایرانی بـرای چیرگی 
شـهری  فضـای  محدودکننـده  سـاختارهای  بـر 
حضـور کنشـگرانه در فضای همگانی اسـت. حضور 
مـادران و زنـان به مثابه سـرمایه فرهنگی اجتماعی 
فرصت هایـی بـرای ایجـاد امنیـت پدیـد مـی آورد؛ 
حضـور همیشـگی و مـداوم و بی وقفـه و مهرورزانه 
کـه یکـی از وجـوه مهـم آن  برقـراری رابطـه ی 
تنانـی بـا شـهر و فضـای شـهری اسـت . بـدن نـه 
فقـط یـک محمل زیسـتی و روانی  بلکـه پدیده ای 
اسـت کـه به صـورت اجتماعی سـاخته می شـود و 
حامـل فرهنـگ و جامعه اسـت.  بـودن در جهان و 
آگاهـی انسـان تـا حد زیـادی توسـط بدن آشـکار 
هـم   )Lived body( زیسـته  بـدن  می شـود. 
سـاخته و هـم سـازنده ی جهـان زندگـی اسـت«. 
فوکـو بـاور دارد کـه بـدن محصولـی اجتماعـی و 
تاریخـی اسـت و می توانـد محـور و کانـون قـدرت 
باشـد. در اندیشـه ی فوکـو قـدرت متکثـر اسـت و 
از مسـیرهای بی شـماری اعمـال می شـود، برایـن 
اسـاس حضـور زنـان در شـهر قـدرت فراگیـر آنان 

را در شـهر می گسـترد. 
زندگـی  موضوعـات  چیرگـی  به دلیـل  کوچه هـا 
روزمـره می توانـد بخشـی از قلمـرو زنـان به ویـژه 
زنـان خانـه دار باشـد تـا بتـوان از ظرفیـت و تـوان 
ایشـان به ویـژه از تـوان نهادسـازی اجتماعـی آنان 
در مقیـاس محلـی بهـره جسـت. مـادران و زنـان 
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خانـه دار مصرف کننـدگان اصلـی فضاهـای محلـی 
و کوچه هـا هسـتند. مصـرف فضـا همـراه بـا تولید 
معانـی اجتماعـی که تجربه در زندگـی روزمره را با 

خالقیـت امر مـدرن رویـارو می کند. 
مدیریـت زنانـه بایسـتی آن گونـه که 
یـک مـادر در تنظیم و تقسـیم روابط 
و فضاهـای درون و بیـرون خانـه نقش 
یابـد.  تسـری  نیـز  کوچـه  در  دارد 
گوناگونـی  قلمروهـای  بتـوان  شـاید 
بـرای فعالیت هـای گوناگـون و روابـط 
میـان آن هـا جسـت. انعطـاف پذیری 
تبدیـل  و  کوچـه  فضـای  مصـرف  در 
قلمروهـای  بـه  بن بسـت  کوچه هـای 
فعالیت هـای روزانـه ی گوناگـون بایـد 

مـورد توجـه قـرار گیرد.
و  خانه هـا  انـدازه ی  شـدن  کوچک تـر  به دلیـل 
محدودیـت در قلمـرو فعالیت هـای داخلی، بخشـی 
از فعالیت هـا کـه امکان سـرریز و حضـور در کوچه 
فضـای  تسـری  داد.  دارنـد می تـوان گسـترش  را 
زندگـی بـه خیابـان و کوچـه بـا شـفاف نمـودن 
همچنیـن  و  امـکان    حـد  تـا  کوچه هـا  بدنـه ی 
پرهیـز از تفکیـک خشـک و جـدی مـرز و حریـم 
عمومـی و خصوصـی و تـرک تلقی کوچـه به عنوان 
فضـای بیـرون و خـارج از مسـئولیت مـن نیـز می 
توانـد در تقویـت رابطه ی مادرانه بـا کوچه و محله 

مسـئولیت های  برخـی  باشد.سـپردن  اثربخـش 
عمومـی  امـور  مدیریـت  و  عمومـی  نهادهـای 
کوچه هـا بـه سـاکنان آن هـا ،ترویـج حـس زندگی 
بـا مراقبـت از حضـور گیاهـان، درخـت و پرندگان 
و حیوانـات خانگـی وتعبیـه فضـای مناسـب بـرای 
آنـان از دیگـر راهکارهـای مهم در تقویـت رابطه ی 

سـاکنان بـا کوچـه هاسـت.
بـرای دوسـت داشـتن شـهر خـود نیـازی نیسـت 
مـادر یـا زن باشـیم تنهـا الزم اسـت حـس مادرانه 

بـه کوچـه و محلـه ی خـود داشـته باشـیم.  

  حـس مادرانـه بـه رشـته و حرفـه ی 
شهرسـازی

و  رشـته  بـه  مـا  نـگاه  و  مـا  حرفه منـدی  گاه    
حرفه مـان نیـز تهـی از حس اشـتیاق، نوشـدگی و 
مسـئولیت پذیری الزم اسـت. همیـن امر مـی تواند 
شهرسـازی را نیـز تهـی از حـس انسـانی کارامـد 
نمایـد. بـرای نـگاه مادرانـه بـه شـهر و شهرسـازی 
افکنـد.  شـوری  جامعـه  سـطوح  تمـام  در  بایـد 
شـوری همگانـی که تمامـی سـطوح و مقیاس های 
شـهری رادرنـوردد و همـگان را به ایجـاد رابطه ی 
مسـئولیت پذیرانـه و مهرورزانـه بـا شـهر فراخواند. 
بایـد کوشـید تا اندیشـه و حـس مادرانه به سـپهر 
همگانـی وارد شـود تا همـگان مادرانه به امورشـهر 

و شهرسـازی بنگرنـد.
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مونا تاج بخش1 
دکترای طراحی شهری

  شــبکه اجتماعــی مبتنــی بــر روابــط بیــن 
همســایگان در یــک کوچــه کارکردهــای بســیاری 
همچــون حمایــت، همیــاری، کنتــرل اجتماعــی و 
شــناخت مشــترک دارد. فــرد از طریــق ارتبــاط بــا 
جامعــه محلــی، هویــت خــود را بــا دیگــران پیونــد 
می دهــد و نســبت بــه آنهــا عالقــه، احســاس 
ــا فروپاشــی  ــد. ب ــدا می کن ــد پی مســئولیت و تعه
ــر  ــی دیگ ــه، اهال ــه و محل ــا در کوچ ــن پیونده ای
خــود را در یــک ارتبــاط ارگانیــک و پیوســته 
ــان  ــه س ــود را ب ــه خ ــد، بلک ــط نمی بینن ــا محی ب
جزایــری منــزوی در دنیــای ناامنــی و عــدم 
قطعیــت یافتــه و ســطوحی از اضطــراب و حــاالت 
ــد.  ــروز می دهن ــود ب ــی از خ ــار روان ــی از فش ناش
در نیــم قــرن اخیــر خیلــی از مفاهیــم در حــوزه 
تغییــرات  دســتخوش  همســایگی  و  ســکونت 
اساســی شــده اند، برخــی بایگانــی شــده و برخــی 
ــرعت  ــتند. س ــرپا هس ــوز س ــت هن ــه زحم ــم ب ه
تغییــرات کالبــدی در کنــار مهاجــرت از روســتا به 
شــهر، از محلــه ای بــه محلــه دیگــر، از شــهرهای 
ــه  ــا ب ــه ج ــزرگ، از هم ــهرهای ب ــه ش ــک ب کوچ
پایتخــت، از پایتخــت بــه جایــی کــه بشــود راحــت 
ــیه،  ــه حاش ــدن ب ــده ش ــید، ران ــس کش ــر نف ت
ــیاری  ــور و بس ــرت از کش ــدن، مهاج ــن ش جاک
صــورت هــای دیگــِر مهاجــرت، از عوامــل اصلــی 
تغییــرات بنیادیــن در حوزه ســکونت و همســایگی 
در دهه هــای اخیــر اســت. ایــن تغییــرات نــه 
ــاط  ــه در بســیاری نق ــی ک ــه ایران ــا در جامع صرف
دیگــر نیــز پیوندهــای ســنتی همســایگی را تحــت 
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تاثیــر قــرار داده اســت. در ایــن بیــن عامــل مهــم 
دیگــر در تغییــر مناســبات همســایگی، تکنولــوژی 

ــای ارتباطــات مجــازی اســت.  و دنی
پدربــزرگ و مادربــزرگ هــای مــن و شــما، احتماال 
نــه تنهــا اهالــی کوچــه و محلــه، کــه بســیاری از 
اهالــی شهرشــان را مــی شــناختند و بــه اصطــالح 
ــادر  ــدر و م ــتند. پ ــک داش ــالم و علی ــم س ــا ه ب
ــی  ــن، اهال ــن م ــد والدی ــا مانن ــم حتم ــما ه ش
ــند  ــش می شناس ــم و بی ــان را ک ــی کوچه ش فعل
و بــا آن هــا کــه نقــل مــکان کرده انــد هــم شــاید 

هنــوز در تمــاس باشــند. 
مــن وشــما چنــد نفــر ازهمســایگان خــود را 

میشناســیم؟
نام چند نفر از آنها را میدانیم؟

ــاد  ــاق افت ــا اتف ــایگی م ــه ای در همس ــر حادث اگ
ــی از مشــخصات همســایه را  ــادر هســتیم کلیات ق

ــم؟ ــس بگذاری ــار پلی در اختی
ــی  ــش در فرم ــت پی ــد وق ــواالت را چن ــن س ای
ــه ای  ــازه وارد در محل ــوان ت ــه عن ــه ب ــدم ک خوان
از شــهرهای کانــادا، دریافــت کــردم. در توضیحات 
ــام  ــه ن ــود ک ــده ب ــته ش ــرم خواس ــن ف ــراه ای هم
بــه  و  پرســیده  را  از همســایه ها  نفــر  هشــت 
ــا یادداشــت  همــراه آدرس و شــماره تمــاس آن ه
ــی ســاده هــم  ــک(. خیل ــر شــماره ی ــم )تصوی کن
ــاب آشــنایی  توضیــح داده شــده بود کــه چطــور ب
را بــاز کنیــم. مثــال توصیــه شــده بــود کــه 
هدیــه ای کوچــک ماننــد چنــد بیســکویت همــراه 
داشــته باشــیم و در ادامــه هــم بــرای حفــظ 
رابطــه همســایگی پیشــنهادهایی شــده بــود. مثــال 
بــرای همســایه هــای خــود دســت تــکان دهیــد، 
ــه آنهــا را جلــوی در بگذاریــد،  گاهــی ســطل زبال
ــدا  ــاه پی ــای کوت ــت ه ــرای صحب ــوژه هایی ب س

ــا. ــال اینه ــد و امث کنی

 

  روزی روزگاری،کوچه...
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ــوی  ــده از س ــازمان داده ش ــای س ــی ه گردهمای
ــا و شــوراهای محــالت در گوشــه و  شــهرداری ه
کنــار شــهر بــا اولویــت هــا و روش هــای مختلفــی 
ــویق  ــتی تش ــل و دوس ــه تعام ــا را ب ــایه ه همس
ــی  ــین و نقاط ــر نش ــالت مهاج ــد. در مح می کنن
ــرانه  ــی از درآمــد س ــا حاک ــه آماره ــهر ک از ش
ــالت  ــایر مح ــه س ــبت ب ــه نس ــی ب ــر اهال پایین ت
ــات  ــون خدم ــات پیرام ــذا و اطالع ــع غ دارد، توزی
قیمــت  ارزان  آموزشــی  دوره هــای  و  رفاهــی 
برنامــه کار بیشــتر گردهمایی هــا اســت و بــه 
ــر  ــه ت ــالت مرف ــه، در مح ــرایط محل ــب ش تناس
گردهمایی هــا حــول مســابقات کاشــت گل و گیــاه 
ــردازی  ــا نورپ ــی و ی ــبزیجات خانگ ــرورش س و پ

ــت. ــا اس ــال این ه ــه و امث ــر باغچ بهت
تشــویق  بــا  بــا همســایگان  تعامــل  تشــویق 
مشــارکت ســاکنان در تعییــن سرنوشــت کوچــه و 
محلــه خــود و مشــارکت در رفــع مشــکالت موجود 
تکمیــل می شــود. جلســات نظــر خواهــی )اغلــب 
ــرای مطــرح کــردن مشــکالت و نظــر  هفتگــی( ب
خواهــی از ســاکنان در مراحــل مختلــف رفــع 
ــه،  ــه ای در محل ــوع مداخل ــر ن ــکالت و ه آن مش
ــکیل  ــالت را تش ــوراهای مح ــی ش ــت اصل فعالی
می دهــد )تصویــر شــماره ســه(. مشــــارکت دادن 
ــزت  ــس ع ــا ح ــه آنه ــازی ب ــی در تصمیم س اهال
نفــس القــا کــرده و بــر حمایــت آنهــا از تغییــرات 

ــد. ــکان می افزای م
 

تصویر شماره سه: مشارکت اهالی در تعیین سمت و 
سوی مداخالت طراحانه در محله - مونترال، کانادا

در کنــار امثــال ایــن توصیــه هــا بــه شــهروندان، 
ــه  ــوف ب ــز معط ــهرداری نی ــالش ش ــش از ت بخ
ــی  ــایگی م ــط همس ــن رواب ــردن همی ــم ک محک
ــای  ــا و گردهمایی¬ه ــن ه ــزاری جش ــود. برگ ش
ــاد  ــت ایج ــا محوری ــال، ب ــول س ــف در ط مختل
محیــط صمیمــی همســایگی و وجــود روز هایــی 
ــا جشــن  ــد روز همســایه ی ــه مانن ــم محل در تقوی
همســایگی از جملــه ایــن ابتــکارات اســت )تصویــر 

ــماره دو(. ش

تصویر شماره دو: جشن روز همسایگان
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حال بازگردیم به روایت ابتدای این یادداشت. 
ــن  ــرای م ــدا ب ــرم در ابت ــراه ف ــای هم توصیه ه
ــوز  ــه هن ــی ک ــید، من ــر می رس ــه نظ ــک ب مضح
بهتریــن دوســتانم همســایه هــای دوران کودکی ام 
هســتند و یــادم می آیــد زمانــی خانــه مــا ابعــادی 
ــه  ــا دری ک ــت ب ــه داش ــک کوچ ــعت ی ــه وس ب
ــه ســفر  ــی هــم ک ــود و وقت ــاز ب ــع ب بیشــتر مواق
می رفتیــم کلیــدش دســت همســایه می مانــد 
ــه گاه از  ــود ک ــی ب ــتی های ــان دوس ــن می و در ای
خواهــری و بــرادری عمیــق تــر میشــدند و کمــک 
ــاب  ــان حس ــه رویش ــد همیش ــه میش ــی ک های
ــرم مثــل  ــرای مــن توصیه هــای همــراه ف کــرد. ب
ــد  ــه گام بگوین ــی گام ب ــه کس ــه ب ــود ک ــن ب ای
چطــور بایــد غــذا بخــورد. البتــه کمــی بعــد کــه از 
نوســتالژی کوچــه کودکــی فــارغ شــدم بــه خاطــر 
ــی در  ــال جای ــرات م ــن خاط ــام ای ــه تم آوردم ک

ــود.  ــم ب حــدود بیســت ســال پیــش در ذهن
ــان  ــن از هم ــره م ــام خاط ــر تم ــه اخی در دو ده
ــا  ــردن آپارتمان ه ــم ک ــد عل ــره ق ــه، خاط کوچ
ــه  ــدر ک ــود. آنق ــیار ب ــای بس ــن و آمدن ه و رفت
ــتمان در  ــاب کار از دس ــر حس ــی دیگ ــک جای ی
رفــت و بــه جــای دوســتی بــا تــازه واردهایــی کــه 
معلــوم هــم نبــود چنــد روزی مهمــان کوچــه مــا 
ــردن  ــو ک ــه فال ــم ب ــوش کردی ــود، دلخ خواهند ب
ایــن  و  اینســتاگرام  در  قدیمــی  همســایه های 
ــازی  ــان مج ــه جه ــز ب ــی را نی ــاحت از زندگ س
ــام  ــه تم ــه ن ــت ک ــی اس ــه بدیه ــم. البت کوچاندی
ــم  ــایگی قدی ــنتی همس ــی س ــای زندگ ــه ه جنب
ــود و  ــودت ب ــتی و م ــر دوس ــکال و سراس ــی اش ب
نــه تغییــرات کالبــدی و اجتماعــی اخیــر سراســر 
منفــی، بلکــه چیــزی کــه باعــث شــد ایــن چنــد 
ــه  ــی اعتنایــی مــا ب خــط یادداشــت را بنویســم ب
عنــوان شــهروند و کارشــناس و مدیــر شــهری بــه 
ــی در  ــرمایه اجتماع ــد س ــه بازتولی ــف چرخ توق

ــت.  ــان اس ــه و خیاب ــتر کوچ بس

اصلــی مفهــوم ســرمایه  مولفــه 
ــه  ــد نهفت ــرمایه مول ــی را، س اجتماع
در پیوندهــای بیــن افــراد در جامعــه 
ــی  ــرد. پیوندهای ــوان ک ــوان عن می ت
ــون  ــی همچ ــل ارزش های ــه حام ک
ــی،  ــدان جمع ــی، وج ــت جمع هوی
انســجام اجتماعــی، تفاهــم، رفاقــت، 
صداقــت،  همــکاری،  همدلــی، 
مصالحــه، مشــارکت پذیــری، حضــور 
ــی،  ــای اجتماع ــه ه ــال در عرص فع
احســاس  اجتماعــی،  تعامــالت 
دو  حمایــت  تعهــد،  و  مســئولیت 
جانبــه، حــس تعلــق، هیجانــات 
ــتند  ــل هس ــاد متقاب ــت و اعتم مثب
ــتری  ــره وری بیش ــد به ــه می توانن ک
بــرای  را  شــهر  پتانســیل های  از 
و  آورده  ارمغــان  بــه  شــهروندان 
هزینه هــای نظارتــی، عملیاتــی و 
ــه  ــد و ب ــش دهن ــی را کاه مدیریت

ارزش اقتصــادی تبدیــل شــوند.
ــه بچــه هــا  ــی دیگــر ن ــا گوی ــا در شــهرهای م ام
بــه همبــازی، نــه نوجوان هــا بــه رفیــق، نــه 
ــالمندان  ــه س ــر و ن ــک و همفک ــه کم ــا ب جوان ه
بــه مونــس در همســایگی خــود نیــاز دارنــد و نــه 
کوچــه و محلــه و شــهر بــه کســانی کــه صاحبــش 
باشــند و مراقبــش باشــند و دلبســته اش. همگــی 
در وضعیتــی کــه شــبیه وضعیــت اضطــراری 
روزهــای بمبــاران و موشــک بــاران زمــان جنــگ 
اســت منتظریــم تــا آژیــری بــه صــدا در بیایــد و 
بگریزیــم. کــودکان از ابتــدا بــرای رفتــن آمــوزش 
می بیننــد و بزرگ ترهــا در منازعــه بــرای بقــا 
کــه  دارنــد  خســته ای  جســم  و  روح  چنــان 
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ــی مثــل مــراودات همســایگی برایشــان  مقوالت
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــترس ب ــی دور از دس تفنن های
راه دوری نرویــم، بــرای جمــع کــردن اهالــی 
ــاز  ــه نی ــی ک ــده در مواقع ــان ده واح ــک آپارتم ی
ــا  ــف ی ــیم وظای ــاکنین در تقس ــارکت س ــه مش ب
ــی بایســت  ــدار م ــری اســت چــه مق ــم گی تصمی
انــرژی صــرف کــرد و حرکــت هایــی ایــن چنیــن 

ــند؟  ــی رس ــرانجام م ــه س ــدر ب چق
انجــام یــک کار گروهــی یــا یــک حرکــت منســجم 

چقــدر بــرای مــا ســخت تــر شــده اســت؟ 
چقــدر مهــارت هــای بــا هــم بــودن و مشــارکت را 

از دســت داده ایــم؟ 
ــه مشــارکت ســاکنین  ــا مقول ــرای شــهرداری ه ب

ــی دارد؟ ــه مفهوم چ
ــازی  ــتای بازس ــدر در راس ــهری چق ــت ش مدیری
هــای  ســرمایه  مرمــت  و  همســایگی  روابــط 
ــه  ــذار جامع ــده در دوران گ ــی آســیب دی اجتماع
ایرانــی از آنچــه بــود بــه آنچــه هســت، در محــالت 

هدف گــذاری و برنامــه ریــزی دارد؟
تعامـل  همـکاری،  مثـل  مفاهیمـی 
تجربـه  در  می بایسـت  مشـارکت  و 
جـذب  و  درک  شـهروندان  زیسـته 
شـوند. اینهـا را نمی تـوان بـه شـکل 
شـعار مطـرح کـرد و توقع داشـت که 
ثمـره ای حاصل شـود. خانـه، کوچه و 
مدرسـه اولیـن و مهمترین بسـترهای 
شـکل گیری شـخصیت و منـش افراد 
هسـتند و سـرمایه اجتماعـی حاصـل 
فعـل و انفعـاالت پویا و مثبـت در این 

اسـت.  سـاحت ها 
دیوارهـا  ایـن صرفـا  زمـان  در گـذر 
متحـول  کـه  نیسـتند  کالبدهـا  و 
اجتماعی-  بلکـه سـازمان  می شـوند، 

فرهنگـی بافـت نیـز متحول شـده و 
ممکن اسـت که از هم پاشـیده شـود 
یا بـه وضعیتـی ناپایـدار دچار شـود.

حــال بــه همــان انــدازه کــه برپــا ســاختن 
داشــتن  برپــا  اســت،  ســاده  نــو  کالبدهــای 
ســازمان اجتماعــی جدیــد و پایــدار ســازی مجــدد 
سیســتم دشــوار خواهــد بــود. شــرایط اجتماعــی 
ناپایــدار می توانــد بــه شــرایط ناپایــدار اقتصــادی، 
کالبــدی و محیــط زیســتی منجــر شــده و دوری 

ــد.  ــکل ده ــل را ش باط
ــد  ــای فراین ــه ج ــی ب ــه وقت ــخن آن ک ــاه س کوت
فراینــد  کــردن،  اهلــی  و  کــردن  خــودی 
ــه کوچــه در  جدایی گزینــی بــی وقفــه و کوچــه ب
ــا  ــراج فض ــتاب ح ــد و ش ــان باش ــهری در جری ش
بــه باالتریــن قیمــت، آنچنــان باشــد کــه رخصــت 
هیــچ مقدمــه چینــی بــرای شــروع و پایــان الفــت 
ــایه  ــا همس ــایه ب ــه و همس ــاکنان و کوچ ــن س بی
ــر  ــرض خط ــه در مع ــراد جامع ــد، اف ــم نباش فراه
فردگرایــی افراطــی ناشــی از گسســتن از پیوندهــا 
و هنجارهــای اجتماعــی نهادینــه شــده قــرار 
ــوان از  ــا نات ــرد و فض ــه ف ــن بره ــرد. در ای می گی
ــن شــهروند و  ــدار بی ــر و پای ــد رابطــه موث بازتولی
شــهر خواهنــد بــود و ارتبــاط و تعهــد و تعلــق بــه 
عنــوان شــالوده هــای اجتمــاع، بــه تدریــج دچــار 

ــوند. ــی ش ــان م نقص
ــه  ــق و نهادین ــن احســاس تعل ــرای تکوی ــالش ب ت
شــدن منــش شــهروندی در ســاکنین یــک شــهر 
ــرد  ــن ف ــتحکم بی ــد مس ــراری پیون ــه برق ــاز ب نی
ــهری دارد  ــی و ش ــای محل ــاس ه ــهر در مقی وش
ــاط  ــم ارتب ــیر تحکی ــدن« از مس ــهروند ش و »ش
ــت  ــایه تثبی ــه و همس ــا کوچ ــخص ب ــی ش عاطف

ــد شــد. خواه
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  کوچه،وسعتی برای تجربه 

مرضیه ترابی، معمار و طراح شهر

  جسـتار پیـش رو »کوچـه« را بـه عنـوان اولیـن 
عرصـه ی عمومـی بـرای تجربه ی زندگـی جمعی 
از منظـر طراحی شـهری مـورد نقد و بررسـی قرار 
مـی دهـد؛ تجربـه ای کـه در شـکل گیـری هویت 
اهمیـت  حائـز  بسـیار  تعلـق  احسـاس  و  جمعـی 
اسـت. زیـرا حضـور و فعالیـت در کوچـه در متـن 
زندگـی روزمـره بسـیار پـر تکـرار اسـت، بـه نوعی 
چـگال تریـن و بـی واسـطه تریـن سـرریز زندگـی 
شـخصی شـهروندان در عرصـه ی کوچـه رخ مـی 
دهـد و نهایتـا کـودکان به عنـوان شـهروندان فردا 
نیـز تمریـن زندگـی جمعـی را به صورت مسـتقیم 
و ملمـوس از طریق حضور، مشـاهده، بازی و سـایر 
فعالیـت هـای گروهی به صـورت سـازمان نیافته و 
پویـا از جلـوی درب خانـه و کوچه آغـاز می کنند. 
در عیـن حـال ایـن نوشـته در برگیرنـده ی تجربه 
زیسـته ی مـن بـه عنوان یک شـهروند نیز هسـت. 
بـه اشـتراک  از هـر چیـز غـرض  اینـرو بیـش  از 
گذاشـتن مشـاهدات، تجربیـات و ایجـاد بسـتری 
بـرای هـم اندیشـی و گفتگـو در ایـن مـورد بـوده 
اسـت. بـه نظـر مـن کوچـه بـه عنـوان یـک بقچه 
ی مفهومـی در جریـان تحـوالت شـهری گسـترده 
و سـریع از نظـر طراحـان و برنامـه ریـزان مغفـول 
مانـده اسـت و احیـا و بـه روز کـردن آن مسـتلزم 
ی  حـوزه  در  هـم  موثـری  اقدامـات  و  مطالعـات 

پژوهـش و هـم در حـوزه ی حرفـه اسـت.  
ٌ

کوچــه ای هسـت که قلب من آن را 
از محـله های کودکیـم دزدیده است1 

1. از شعر تولدی دیگر، سروده فروغ فرخزاد

بـا  معمولـی  روز  یـک  در  کوچـه  یـک  زندگـی   
ضرباهنـگ فشـرده و بالنسـبه تنـِد صـدای بـاز و 
بسـته شـدن درخانه ها، روشـن شـدن اتومبیل ها، 
سـالم و خداحافظی های سـر صبِح اهالـی و احیانا 
گـپ و گفت های سرخوشـانه ی چند هم مدرسـه 
ای ِ همسـایه در راه مدرسـه شـروع میشـود. کـم 
کـم معـدود مغازه هـای کوچـه کرکره را بـاال داده 
و بـه اولیـن مراجعیـن خـود در حیـن آب و جـارو 
کـردن پیـاده رو جلـوی مغـازه پاسـخ مـی دهنـد. 
آفتـاب دلچسـب زمسـتان کـه بر کوچه پهن شـود 
یـا در پنـاه سـایه ی خنـک دیوارهـا و درختان در 
تابسـتان، کـم کـم سـر و کلـه ی بقیـه هریـک به 
بهانـه ای پیـدا مـی شـود. حوالـی ظهر بـوی غذا و 
صـدای بهـم خـوردن قاشـق و چنگال ها احسـاس 
گرسـنگی را در هـر رهگذری تشـدید مـی کند. به 
وقـت عصـر کـودکان و نوجوانـان به کوچه سـرازیر 
میشـوند و بسـاط گل کوچیـک، لـی لـی، گرگـم 
بـه هـوا، دوچرخـه و سـه چرخـه برپاسـت. شـبها 
صـدای بلنـد سـریال محبـوب از تلویزیون هـا و یا 
همهمـه ی مهمانـی ها نشـان از پایـان روزی دیگر 
دارد.  ایـن آهنـگ هماهنـگ و همسـاز در جمعـه 
هـا، اعیـاد و عـزاداری ها ، وقت بازگشـت همسـایه 
از زیـارت یـا بـه هنـگام مراسـم عروسـی یکـی از 
سـاکنان بهم خـورده و داسـتانی جدیـد را با نقش 
آفرینـی همسـایه هـا روایت می کنـد. کوچه تقویم 
خـود و داسـتانهای خود را دارد، داسـتان هایی که 
پـر از آدم هـای مختلـف از زن و مـرد و کـودک تا 
دوسـت و شـاکی و معتمد هسـتند. آدمهای کوچه 
هـم داسـتان می شـوند و در زندگـی جمعی کوچه 

بارهـا و بارهـا نقـش مـی آفرینند.
اهالـی کوچـه نـزد در و همسـایه آبـرو دارنـد، من 
آنسـان کـه  ترجمـه مـی کنـم:  اینگونـه  را  آبـرو 
دوسـت دارم دیـده شـوم. محمـل این آبرو آسـتانه 
ورودی  حالـت  خانـه،  نمـای  خانـه،  صوتـی  ی 
شـان هسـت.  خانـه  جلـوی  روی  پیـاده  و  خانـه 
اهالـی کوچـه بـا هـم »هـم آهنـگ« مـی شـوند 
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وقتـی کـه اسـفند مـاه بهـم ریختگی هـای خانـه 
تکانی هـای همدیگـر را تـاب می آورنـد، آن زمـان 
کـه بـه باغچه ی کوچـک روبروی ورودی شـان می 
پردازنـد، یا شـب چهارشـنبه سـوری وسـط کوچه 
آتـش بـر پـا می کنند تـا زردی شـان رنگ سـرخی 
بگیـرد. خـوش بحال کوچـه ای که چیـزی متفاوت 
از ردیـف چنـد خانـه و تـک و تـوک مغازه داشـته 
باشـد، چیـزی چـون درختـان بلنـد و نهـری کـه 
انتهـای کوچـه را بـن بسـت مـی کنـد؛ یـا کسـی 
ورای سـایرین داشـته باشـد تـا مثال هـر روز صبح 
بلندتریـن کفشـهای  پاشـنه  بـا  معطـر  و  آراسـته 
ورنـیِ  دنیـا بیرون بزند و تو شـگفت زده بشـوی از 
اینهمـه زیبایـی، یـا صدایی مردانه و خـوش هر روز 
در حیـاط خانـه اش بخوانـد و تو از همـان کودکی 
بـا تصنیـف و آواز مانـوس شـوی؛ همـه شـان مثل 

کوچـه ی کودکـی ام در شـمال. 
و  پـر  اهالـی  داسـتان  از  کـم  کـم  کوچـه  کتـاب 
سـنگین می شـود، آنقدر سـنگین که به کف کوچه 
می چسـبد و نمـی تـوان آن را بـه جایـی دیگر برد، 
مـال همـان چند وجـب خـاک می شـود. جایش با 
هـر جـای دیگر ، داسـتانهایش با هر داسـتان دیگر 
متفـاوت مـی شـود. بـرای سـالیانی دراز طعم آش 
گوجـه، مفهـوم جنـگ، انـگِ  جنـگ زده، خمپـاره 
)کـه گلـوی ع. ا. را شـکافت(، مهـارت رکاب زدن 
در دایـره ای کوچـک، فیلـم توبه ی نصوح محسـن 
کـرده«،  پکـرم  »دخترمـردم  آهنـگ  مخملبـاف، 
مـوی نارنجـی- بلوند دختر همسـایه، سـرریز یاس 
از دیـوار، طـاق گلهـای سـاعتی آن دیگـری، بچـه 
قورباغـه، دیوانـه )کـه چنـد خانـه آن ورتـر بـود( و 
هـزار کلمـه، بـو، رنـگ، طعـم، صـدا ی بـا ربـط و 
بـی ربـط دیگـر تـورا به آن یـک وجب خـاک پرت 

می کنـد. 
شـنیده ام کـه مهاجران به هر شـهری کـه مهاجرت 
می کننـد تـا مدتهـای مدیـدی بـرای پیـدا کـردن 
مرکـزی  ایسـتگاه  بـه  ابتـدا  آدرس جدیـدی  هـر 
می رونـد و از انجـا کشـِف مسـیر آدرس جدیـد را 

شـروع می کننـد، همانجـا کـه اول بـار بـا موطـن 
آنجـا سـرآغاز  جدیدشـان مواجـه شـده اند، گویـا 
شـهر اسـت. بر این بـاورم کـه کوچه بـرای زندگی 
مـا شـهروندان هم نقـش همان ایسـتگاه مرکزی را 
دارد. بـذر احسـاس تعلـق بـه یـک جامعـه، حضور 
و مشـارکت در تاریـخ معاصـر یـک نسـل، حافظـه 
جمعـی و هویـت جمعـی در کوچـه سـر از خـاک 
بـر مـی آورد و جوانـه میزنـد. جایمـان در تاریـخ 
را  ناخـودآگاه از تجربـه ی زیسـته ی جمعـی مان 
از  جامعـه  بـا  همدلـی  بـرای  و  میزنیـم  تخمیـن 

تجربیـات رشـدمان در کوچـه وام میگیریـم. 

شـرحی کـه بـر کوچـه رفـت شـاید 
بـرای بسـیاری از مـا آشـنا و ملموس 
باشـد چون حداقـل سـالهای کودکی 
تـا جوانی مـان را در چنین اتمسـفری 

سـپری کـرده ایم.

 امـا آیـا جوانـان و کـودکان مـا هـم چنیـن درک 
پیچیـده، چنـد وجهـی، پیوسـته و یکپارچـه ای از 
مفهـوم کوچـه دارنـد؟ دو سـال پیـش در کتـاب 
آمـوزان  دانـش  از  دختـرم،  اجتماعـی  مطالعـات 
خواسـته شـد تـا یـک نقشـه )کروکـی( از کوچـه 
کروکـی  کننـد.  ترسـیم  خـود  سـکونت  محـل 
پیوسـته  از یـک تجربـه ی  نشـان  ترسـیم شـده 
و ورودی  از محوطـه  نداشـت، دختـرم  و همگـن 
مجموعـه محـل سـکونتمان کروکـی را ترسـیم و 
بعـد آن را رهـا کـرد، کاغـذی بـه بـاالی صفحـه 
قبلـی چسـباند و محوطـه ی هتـل پشـت خانـه را 
کـه در آن  ورزش مـی کنـد را ترسـیم  و بـاز رهـا 
کـرد، دوبـاره به انتهای سـمت راسـت برگه ی اول 
کاغـذی چسـباند و در آن سـوپر محـل را کشـید، 
پـس از آن بـا چسـباندن کاغذ دیگری بـه برگه ی 
آخـر کلـوپ فیلـم محبوبـش در انتهـای کوچـه را 
کشـید که مشـتری دائـم کارتون هـا و فیلم هایش 
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هسـت. سـر آخر کالفه و خسـته کار را رهـا کرد و 
گفـت: فقـط همینقـدر می تونـم بکشـم، نمی دونم 

همـه اش چـه شـکلیه. 

ایـن کروکـی بـرای من نـکات قابـل توجـه زیادی 
داشـت کـه بـه بعضـی از ایـن مـوارد که مـی تواند 
در اینجـا مـورد توجـه قـرار گیـرد اشـاره می کنم: 
اول اینکـه او بـه جـای ترسـیم فضایـی خطـی و 
یکپارچـه، نقاطـی پراکنده با چیدمانی متناسـب با 
همجواری هـا ترسـیم کـرد. ایـن نقـاط مکان هـای 
پـر مراجعـه ی او در خـالل زندگی روزمـره و هفته 
بوده انـد امـا هیـچ وقـت بـه تنهایـی و در یک متن 
پیوسـتار در زندگـی روزمـره توسـط خـود او مورد 
مراجعـه و اسـتفاده قـرار نگرفتـه بودنـد، همـواره 
نظـارت و کنتـرل و هدایـت مـا بـه عنـوان والدین 
همـراه او بـوده بـه نحوی کـه تجربـه ای انتزاعی و 
نـه واقعـی برایـش تولیـد کرده اسـت. کوچـه ی مـا 
پـر از غریبـه اسـت )در ادامه داسـتانش را می گویم 
کـه چـرا( و دائـم تـردد سـواره را در آن داریـم. 
علیرغـم اینکه همه ی مکانهای اشـاره شـده بسـیار 
نزدیـک بـه خانه انـد ولـی نمی توانیـم اجـازه دهیم 
کـه بـدون همراهـی مـا بـه کوچه بـرود. یـادم می 
آیـد کـه مـن از 6 سـالگی خـودم بـه تنهایـی بـه 

آمادگـی می رفتـم.   
دوم اینکـه مکان هـای مـورد اشـاره ی او بـه فضای 
ورزش و خریـد ختـم می شـد یعنـی جاهایـی کـه 
کامـال مقصـدی و با برنامـه ریزی به آنجـا میرویم. 
اثـری از کشـفیات شـخصی ناشـی از پرسـه زنی و 
حضـور سـازمان نیافتـه در فضـا نیسـت. احسـاس 
مـی کنـم کـه بـه سـان منشـور آتـن کـه شـهر را 
منطقـه بنـدی کـرده، زندگی دخترکم را به سـلول 
هـای کامـال مشـخص و هدفمند تقسـیم کـرده ام، 

هر سـلول بـرای کاری. 
در  آدمـی  هیـچ  او  ترسـیم های  در  اینکـه  سـوم 
داخـل کوچـه دیده نمی شـود، امـا در فلکـه ای که 
کوچـه از آن منشـعب می شـود آدمهـای زیادی در 
رفـت و آمد هسـتند. کوچه ی ما کوچه ای بالنسـبه 
طوالنـی و L  شـکل اسـت. خانـه ی مـا در ابتـدای 
کوچـه قـرار دارد و مـا عموما از سـر کوچـه وارد یا 
خـارج می شـویم. سـر کوچه بـه بلوار اصلـی محله 
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می رسـد و در محـل تقاطـع کوچـه بـا بلـوار یـک 
فلکـه و در اطـراف آن چهـار مرکـز خریـد کـه در 
مقیـاس منطقـه و بعضـا شـهر کار می کننـد قـرار 

دارند. 
           

بـه همـه ی اینها یـک تقاطـع غیر هم 
سـطح که به فاصلـه ی بسـیار کمی از 
فلکـه بـه بلوار می رسـد را هـم اضافه 
ترافیـک  از  عظمـا  جنگلـی  کنیـد؛ 
می آینـد،  پاییـن  پـل  از  کـه  )آنهـا 
آنهـا کـه دور فلکـه می چرخنـد، آنها 
کـه می خواهنـد جلـوی مراکـز خرید 
سـوار و پیـاده شـوند، آنها کـه دنبال 
جـای پـارک می گردند در یـک جنگ 
پیـاده ای  عابـر  بـا  و  بـا هـم  دائمـی 
از خیابـان محلـه اش  کـه می خواهـد 
بگـذرد، هسـتند(، شـلوغی، غریبه ها 
و و عابرانـی کـه بـه قصد بـازار گردی 
آمده انـد. آنجـا  بـه  زدن  پرسـه  یـا 

 عمـال نقش کوچه به دسترسـی فرو کاسـته شـده 
و حضـور آدمهـا ) و نـه الزاما حیـات اجتماعی( 

عملکـردی  و  ترافیکـی  گـره ی  یـک  در  متمرکـز 
شده اسـت.    

و نکتـه آخـر اینکـه نقشـه ی او از کوچـه برخـالف 
نقشـه ی ذهنـی کوچـه ی کودکی هـای من بسـیار 
خالـی و بـدون اتفـاق بود، حتـی مثال بدون اشـاره 
بـه  خانـه ی یـک دوسـت یـا آشـنا یـا محـل بازی 
لـی لـی، فقط بـه جـای گربه هـا در محوطه اشـاره 
شـده بود. امـا مگـر مـا بـه او فرصـت معاشـرت بـا 
اهـل محـل را داده بودیـم؟ اصـال االن مگـر اهالـی 
یـک کوچـه یا حتـی اهالی یک مجموعه مسـکونی 
چقـدر بـا هـم معاشـرت دارنـد؟ خانه هـا کـه همه 
کوچـک هسـتند و تـاب معاشـرت های محـدودی 
را دارنـد. کوچـه که پر اسـت از ماشـین های پارک 
شـده، اگـر شـانس بیاوریـم و عرصه ی تاخـت و تاز 
نباشـد. همـه ی رویدادهـای  خودروهـای عبـوری 
جمعـی ِ مقیـاس کوچه ) نذری، جشـن, عـزاداری 
عزیـز از دسـت رفتـه و ... ( کـه یا انجام نمی شـوند 
یـا بـرون سـپاری می شـوند تـا در جایـی دیگـر و 
بـدون ایجاد مزاحمت بـرای دیگران انجـام بگیرند. 
سـاکنین هـم که به سـان کولـی ها هـر روز جابجا 
می شـوند و آدمهایـی جدیـد جایشـان را می گیرند. 
و  احوالپرسـی  نمی دانیـم؛  را  هـم  نـام  حتـی  مـا 

معاشـرت دیگر پیشـکش.  
بـا تمـام ایـن احـواالت کم کـم تصمیـم گرفتیم تا 
بـه او ایـن فرصـت را بدهیـم تـا مثـال بـرای خرید 
هـای کوچک از سـوپر خودش بـه تنهایی به کوچه 
بـرود. تازه داشـت دوسـتانی برای خود دسـت و پا 
مـی کرد کـه اینبـار تبر آخـر را مدیریت شـهری2ِ  
» خـادِم سـواره« بـر درخـت حیـات محلـی کوچه 
زد. از یکـی دو مـاه مانـده بـه عیـد سـال گذشـته 
سـر وروردی کوچـه دو بلوک بتنی نیوجرسـی قرار 
دادنـد و کوچه را یک طرفـه کردند، در عرض چند 
روز همشـریان خـالق و مشـتریان مراکـز خریـد 

2. منظور از مدیریت شهری در این نوشته، سازمان یا نهاد خاصی 
نیست بلکه برآیند نیروهایی است که در اداره ی شهر دخالت 

داشته و موثر هستند.  
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بـه صـورت خودجـوش کوچـه را تبدیـل بـه یـک 
پارکینـگ عمومـی کردنـد، دو پـارک حاشـیه ای ِ 
فشـرده در دو طـرف و یک ردیف فشـرده و موازی 
هـم در وسـط کوچـه. حـاال دیگـر بایـد بـرای گذر 
از عـرض کوچـه از سـه سـد آهنـی می گذشـتیم.

ایـن  از  خرسـند  خـودرو  صاحبـان 
ایده ی شـگفت انگیز مدیریت شهری، 
گونـه  هـر  متوقـع  و  متوهـم  بسـیار 
معطلـی و مکثـی را در گـذر از خیابان 
بـر نمیتابیدنـد، گویـا ما سـاکنین به 
حریـم خـط کشـی شـده ی پارکینگ 
آمـدن  بـا  کرده ایـم.  تعـرض  آنهـا 
ماشـین های غریبـه ، نـه تنهـا ایمنی 
نصفـه و نیمـه ی کوچـه بلکـه امنیت 
هم بـر بـاد رفت. شـما اگر بجـای من 
باشـید، بـا حضـور ایـن همـه غریبه  
کودکتـان را بـه تنهایـی به سـوپر ولو 

آنـور کوچـه می فرسـتید؟
 

پـارک خودروهـا در محـور وسـط کوچـه چنـان 
افتضاحـی به بـار آورد که در اقدامی بسـیار متاخر، 
مدیریت شـهری تعـداد متنابهـی از آن بلوک های 
بتونـی نیوجرسـی را وسـط کوچـه بـه دنبـال هـم 
قطـار کـرد تـا دیگر هیـچ سـواره ای در آنجا پارک 
نکنـد. البتـه از حـق نگذریم، یادشـان مانـد که هر 
ازگاهـی کمـی بینشـان فاصلـه بدهنـد تـا اهالـی 
بتواننـد یـک نفـره و در برخـی مواقـع بـا حرکتـی 
از عـرض )بـه ماننـد راه رفتـن خرچنـگ( از عرض 
کوچـه رد شـوند. یـک جـا فقـط کمـی گشـاده تر 
اسـت آن هـم بـه ایـن دلیل کـه دریچـه ی چدنی 

اگوی شـهری را نپوشـاند. 
همـه آنچه کـه مـا در طراحی شـهری در مورد آن 
مطالعـه، تحقیـق، برنامه ریـزی و طراحی می کنیم 

بـه یکبـاره بـا یـک اقـدام خیرخواهانـه ولـی یـک 
جانبـه بـه نفع سـواره پوچ میشـود، چیـزی که در 
ادبیـات حرفـه ای مـا به ارتقـا کیفیـت عرصه های 

شـهری برای شـهروندان معروف اسـت. 
کوچـه به عنـوان اولیـن و کوچکترین 
یـک  دارای  جمعـی  حیـات  عرصـه 
ماهیـت چنـد وجهی اسـت کـه اولین 
عرصـه ی  در  شـهروندان  بازنمـود 
عمومـی شـهر در آن اتفاق مـی افتد.

 موضوعـی کـه در هیـچ کجـای بدنـه ی مدیریـت 
شـهری متولی نـدارد، تنها بخـش ترافیک مدیریت 
شـهری آن را بـه عنوان محلی تریـن و کم ظرفیت 
تریـن محـور دسترسـی بـه خانـه هـا میشناسـد. 
تقلیـل کوچـه به دسترسـی نـه تنها هیچ تناسـبی 
بـا مثنـوی طوالنـی اهالی کوچـه ندارد بلکـه باعث 
بیشـمار  معضـالت  حـل  تنگناهـای  در  میشـود 
سـواره هـا ، بـه صـورت برنامـه ریـزی شـده از باال  
یـا بـه صـورت خودجـوش و از پاییـن مـورد تاخت 
و تـاز سـواره هـای عبـوری قـرار گیرد؛ آنسـان که 
بـر کوچـه ی مـا ، صیـاد شـیرازی 2 در مشـهد، 
گذشـت. بایـد در سـاختار مدیریـت شـهری جایی 
همپـای سـازمان ترافیک دسـت و پا کـرد تا مدافع 
حقـوق همـه ی شـهروندان )پیـاده ها، سـالمندان، 
کـودکان، ...( و نـه فقـط سـواره ها بـوده و حامـی 
سرسـخت حیات جمعـی، آسـایش و آرامش روانی 

شـهروندان، ایمنـی و امنیـت آنها باشـد.
داسـتان فراموشـی کوچه و کمرنگ شدن نقش آن 
در زندگی شـهری محصول عوامل متعددی اسـت، 
عواملـی کـه هم نـوک پیـکان را بـه سـمت برنامه 
هـا و طـرح هـا و مدیریـت از بـاال نشـانه مـی رود 
و هـم عوامـل درونـی و متاثـر از سـبک زندگـی و 
بینـش شـهروندان را خاطـر نشـان می سـازد. در 

ادامـه برخـی از ایـن عوامـل بیان می شـوند: 
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  مداخـالت کالن مقیـاس و دارای آثار 
راهبـردی در محالت  

  توسـعه هـای پرشـتاب دهـه هـای اخیر سـوار بر 
دو مـوج ضـد توسـعه بوده انـد: اولـی ورود بی حد 
و حصـر سـرمایه بـه شـهر، آنچنـان کـه سـرمایه 
گـذاران بـا پول هـای کالن محـل سـرمایه گذاری 
را انتخـاب مـی کننـد، بـرای انتفـاع هرچه بیشـتر 
بـدون حسـاب پـس دادن به حـق عموم در شـهر، 
از تمـام ظرفیـت هـای قانونی و رابطه ای در شـهر 
اسـتفاده مـی کننـد و عمـال شـهر را مصـرف مـی 
کننـد. نمـود بـارز ایـن رونـد انـواع و اقسـام مراکز 
خرید غول آسـا و متمرکز اسـت کـه در جای جای 
شـهر چـون قارچ سـر بـر مـی آورند. شـهرداری ها 
بـه عنـوان بخشـی از بدنه ی شـهری معمـوال روی 
خـوش بـه چنیـن پـروژه هایـی نشـان مـی دهند 
چـون سـهم مالـی کـه عایدشـان میشـود هـم می 
توانـد برای انجام سـایر خدمات در حـوزه ی تحت 
مدیریتشـان مـورد اسـتفاده قرار گیـرد و هم باعث 
ارتقـاء سـوابق کاری مدیـر مسـئول شـده و راه را 
بـرای دسـتیابی بـه پسـت هـای باالتـر برایشـان 
هموارتـر مـی نمایـد، افسـوس کـه هرگـز هزینـه 
هـای اجتماعـی، مدیریتـی و زیسـت محیطـی این 
پـروژه هـا  محاسـبه نمیشـوند و بـه عنـوان هزینه 
هـای گـزاف ولی پنهان تـا سـالیان درازی بار خود 
را بـر دوش شـهر و شـهروندان حوالـه مـی کننـد. 
بسـیاری از ایـن مراکـز خریـد کـه دارای مقیـاس 
عملکـردی شـهری و بعضـا فرا شـهری هسـتند در 
کنـار محـالت مسـکونی و یـا حتـی کوچـه هـای 
محلـی شـکل می گیرند. بـا ارائه ی پیشـنهادی به 
کمسـیون مـاده 5 مجـوز اولیـه ی تغییـر کاربری، 
تجمیـع، تراکـم و طبقـات ِ خـارج از دسـتور کار ِ 
محـل مـورد نظـر را اخـذ و کم کم در طـی مراحل 
سـاخت، پـا را از حـدود مجوز اخذ شـده هـم فراتر 
نهـاده و نهایتـا حجـم بزرگـی از سـیمان و آهـن و 
شیشـه از یـک سـو و ترافیـک و هجـوم جریانـات 
نـا همخـوان بـا زندگـی محلـی  را بـر محلـه هـوار 

می کننـد. کار کارشناسـی ایـن دسـت پـروژه ها از 
همـان ابتـدای اخـذ مجـوز ناقـص اسـت، نـه تنها 
هیـچ وقـت ضـرورت وجود ایـن مراکز مورد سـوال 
قـرار نمیگیـرد بلکـه مشـخصا هیـچ نوع بررسـی و 
ارزیابـی ِ اثرات سـریز شـده از پروژه بـر همجواری 
هـا و محـدوده ی فراگیـر هم، قبل از صـدور مجوز 
انجـام نمیشـود. اثـرات اجتماعـی ، منظـر، زیسـت 
محیطـی و ترافیـک ایـن دسـت از پـروژه هـا در 
محـدوده ی قطعـه ی پـروژه باقـی نمانده و بسـیار 
فراتـر از آن گسـترش مـی یابـد. بررسـی آنهـا نیاز 
بـه برنامـه ای راهبـردی و ارائـه چارچـوب طراحی 
شـهری  اسـت. امـا در عمـل بـه کنتـرل ورودی 
سـواره و پیـاده و تامین پارکینگ بسـنده میشـود.       
دوم خدمـت رسـانی هر چه بیشـتر برای تسـریع و 
تسـهیل حرکـت سـواره در شهراسـت. محـور های 
شـهری در یـک دگردیسـی دائمـی به طـور مرتب 
پهـن تـر و تقاطـع هـای هـم سـطح بـه غیـر هـم 
سـطح تبدیـل می شـوند. روندی کـه بافت محالت 
شـهری و حـوزه هـای طبیعی درون و حومه شـهر 

را مـی بلعـد و به پیـش میرود. 
اینسـت  اساسـی  سـوال  هـم  بـاز 
کـه چـرا بایـد بـه اینهمـه خـودروی 
شـخصی از محـل حق عامـه و مالیات 
عمـوم خدمـات داد؟ آیا مسـاله تردد 
شـهروندان در شـهر صرفا وابسـته به 
خـودروی شـخصی بایـد باشـد؟ چرا 
اقتصـادی  و  سیاسـی  هـای  قـدرت 
شـهر ها بـر توسـعه ی نـاوگان حمل 
نمیشـوند؟  متمرکـز  عمومـی  نقـل  و 
چـرا بـر سـایر راه حل های تشـویقی 
بـرای  شـهری  مدیریـت  تنبیهـی  و 
کنترل اسـتفاده از خودروی شـخصی 

نمیشـود؟  گـذاری  بار 
محورهـای سـواره و تقاطـع هـای غیـر هم سـطح، 
درختـان را قطـع مـی کنند و جایگزینـی برای این 
تخریـب )جـز در ترسـیمات نمایشـی پـروژه( در 
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محیـط زیسـت ارائـه نمـی دهنـد. جزییـات کامل 
مقاطـع طولـی و عرضـی سـواره رو ها ارائـه و اجرا 
میشـوند امـا اثـری از طراحـی متناسـب بـا پیـاده 
از میـان پسـماند  بایـد  پیـاده هـا  نـدارد،  وجـود 
فضایـی در کـف یـا پلـه هـای بیشـمار پـل هـای 

هوایـی راه خـود را بیابنـد. 
توسـعه ی خـودرو محـور و بلعیـده شـدن شـهر 
توسـط پروژه های بـزرگ مقیاس بخصـوص مراکز 
خریـد، هـر دو جـزو رونـد هـای مـردود در دنیای 
معاصـر در جوامـع توسـعه یافتـه انـد. بویـژه طـی 
یـک دهـه ی اخیر، بسـیاری از این کشـورها روالی 
عکـس آنچه که ما پرشـتاب و با شـدت به دنبالش 
هسـتیم را در پیـش گرفته انـد. فرصت خوبی برای 
کارشناسـان حـوزه ی شـهری و مدیریـت شـهری 
اسـت تـا بـا مطالعـه ی  آنچه کـه در این کشـورها 
رخ داده، از تکـرار ایـن اشـتباهات حـذر کـرده وبـا 
طـرح سـواالت بنیادین، پـروژه های پیشـنهادی و 
تصمیمـات اخذ شـده را بـا چالش مواجـه نموده و 
تـا زمانـی که ضـرورت و درسـتِی الـزام انجـام این 
طـرح هـا بـر همـگان ثابـت نشـد و همچنیـن تـا 
زمانـی کـه چگونگـی انجـام آنهـا متضمـن حقـوق 
همـگان و حفـظ یکپارچگـی شـهر نشـد از انجـام 
آنهـا بپرهیزیـم. بپذیریـم کـه در مواجهـه با شـهر 
خیلـی وقـت هـا »کاری انجـام نـدادن«، یک عمل 

مهـم و عین توسـعه اسـت.
  

   تجربه ی زیسته، چراغ راه شهروندان 
برای رفتار در شهر  

  توسـعه ی شـهری خـودرو محـور اثـرات مخربـی 
بـه مراتـب فراتـر از بـی سـامانی پیـاده هـا، بر هم 
خـوردن حیـات محـالت و بسـتر هـای طبیعی در 
شـهر دارد و آن تاثیـر مخربـی اسـت که ایـن روند 
بـر بینـش شـهروندان بر جـای مـی گذارد.آنچنان 
کـه  امـروزه همـه تـالش مـی کننـد کـه بـه هـر 
شـکل ممکـن بـه صـف گـروه برگزیده ی شـهری 

یعنـی صاحبـان خـودروی شـخصی بپیوندنـد تـا 
از مصائـب زندگـی بـدون خـودرو خالصـی یابنـد. 
حاال که دیده و شـنیده نمیشـوند بهتر اسـت خود 
را بـه طبقـه ی دارای چهـره و صـدا برسـانند. در 
اینجـا خـودرو از سـطح یـک ابـزار بـه یـک ارزش 
ارتقـا یافتـه و صاحـب خـود را بـه شـان و منزلـت 
اجتماعـی میرسـاند. غیـر از »نیسـان وانـِت آبـی« 
تاریـخ شـهری ماسـت،  اسـتثنا در  کـه کال یـک 
حتمـا دقـت کـرده ایـد کـه هـر چـه مدل خـودرو 
هـا باالتـر باشـد، میزان فخـر فروشـی صاحبش در 
خیابـان، عـدم توجه بـه قوانین راهنمایـی رانندگی 
و نادیـده گرفتـن خط عابر پیاده و پیاده رو بیشـتر 

می ٌشـود.
از طـرف دیگـر تجربـه ی زیسـته ی شـهروندان در 
این محیط شـهری معیوب بـه مرورعادات جدیدی 
را برایشـان رقـم میزنـد، عاداتـی کـه بـه صـورت 
زندگـی در شـهر  از حقیقـت  بخشـی  ناخـودآگاه 
میشـود. حتمـا در مسـیر حرکـت در پیاده رو هـای 
کوچـه و شـهر مواجـه با انواع سـطوح شـیب داری 
شـده اید کـه بـرای دسترسـی بـه قطعـات همجوار 
از لبـه ی جـدول جداکننـده ی سـواره و پیـاده رو 
شـروع شـده اند و تمـام عرض پیـاده رو را غیر قابل 
اسـتفاده بـرای حرکـت متناسـب پیـاده، بخصوص 
سـالمندان، معلولیـن و یـا کالسـکه نمـوده انـد. یا 
پایـه هـای مبلمـان شـهری، پایـه پل هـای هوایی 
پیاده، سـطل آشـغال هـا و انواع تجهیزات شـهری 
کـه بـه تدریـج در پیـاده رو هـا بـه طـور نامنظـم 
جـای میگیرنـد. یا سـرریز کارگاه های سـاختمانی 
کـه پیـاده رو را بـرای چندیـن مـاه مسـدود مـی 
کننـد. حساسـیت مـا بـه عنـوان شـهروند در قبال 
چنیـن تعرضاتـی بـه حریم پیاده تا چه حد اسـت؟

 آیـا غیـر از ایـن اسـت که شـاکی میشـویم اما آن 
را امـری ناگزیـر انگاشـته، بـه آنهـا عـادت کـرده و 
از کنارشـان بـه سـادگی مـی گذریـم؟ حـاال تصور 
فـوق در محـدوده ی  از مـوارد  کنیـد کـه یکـی 
آسـفالت سـواره رخ دهد. قطعا آن را بـر نمی تابیم 



40

و هرگـز بـه آن عادت نمی کنیم. ارزشـهاِی قالبی و 
هنجارهـاِی نابهنجار بیشـتر از آنچه که تصورش را 
بکنیـم راه خـود را در ذهـن و بینش مـا به صورت 
خزنـده بـاز کرده اند. عصر یـک روز تعطیل را تصور 
کنیـد کـه در خانـه مشـغول اسـتراحت هسـتید. 
صـدای تـردد و بـوق خودروهـا در  کوچـه، ترمـز 
ناگهانـی آنهـا، آژیـر دزد گیرخودرویی کـه اتصالی 
کـرده و بنـد نمی آیـد بیشـتر شـما را آزار می دهد 
یـا صـدای داد و فریـاد و بـازی بچه هـا در کوچـه؟ 
حتـم دارم کـه اگـر حتـی هـر دو بـه یـک انـدازه 
شـما را آزار دهد نسـبت واکنش شـما در دو مورد 
یکسـان نیسـت. عمومـا بـا آلودگـی صوتـی ناشـی 
از خـودرو کنـار آمده ایـم و برایمـان چـون پـس 
زمینـه ای در متـن زندگی شـهری همیشـه و همه 
جـا پذیرفتـه شده اسـت. امـا در مورد سـر و صدای 
ناشـی از حضـور بچـه هـا برانگیختـه می شـویم و 

حـق خـود می دانیـم کـه اعتـراض کنیم. 

  کوچـه، جامانـده ای از تولیـد انبـوه 
محـالت شـهری

  تاریـخ شهرسـازی معاصر در ایران نشـان می دهد 
کـه پـس از نهادینه شـدن طرح جامـع و تفصیلی، 
مـالک عمـل مدیریـت شـهری ضوابـط و مقـررات 
حالیکـه  در  اسـت.  بـوده  طرح هـا  ایـن  محصـول 
اینگونـه مطالعـات و طرح هـا از همـان ابتـدای امر 

دارای دو ضعـف اساسـی بوده انـد:
اول اینکـه جزییاتـی در این طرح هـا تعیین تکلیف 
می شـوند کـه خـارج از دقت و تـوان وجـودی این 
گونـه طرح ها هسـتند. دوم اینکه مقـررات و ظوابط 
انـواع  همسان سـازی  بـا  طرح هـا  ایـن  محصـول 
سـاخت و سـازها در چنـد دسـته ی بسـیار محدود 
و انگشـت شـمار راه را بـرای ایجـاد هـر گونه تنوع 
و تشـخص متناسـب بـا بـوم و جامعـه بسـته نگـه 
داشـته اسـت. ازآن سـالها زمان زیـادی می گذرد و 

روندهـای شهرسـازی در همـه جای دنیـا تغییرات 
زیـادی کرده اسـت. در ایـران بویـژه در دانشـگاهها 
نـو بـه نـو اندیشـه هـا و دیدگاههای جدیـد مطرح 
و بعضـا تدریـس می شـوند، اما هنوز نـگاه مدیریت 
شـهری مبتنـی بـر روال ناکارآمـد گذشـته اسـت. 
بافـت شـطرنجی سلسـله مراتبـی و ضابطـه ی  60 
درصـد سـطح اشـغال و 40 درصد فضای بـاز برای 
ایـن دو ضعـف  بـه  ناظـر  ایـران  تمـام شـهرهای 

 . هستند
جدیـد  و  میانـی  بافـت  کوچه هـای 
محصـول رونـد مذکـور هسـتند امـا 
کوچه هـای  وضـع  میـان  ایـن  در 
بافـت میانـی بـه مراتـب بهتر اسـت، 
زیـرا  قطعـات موجـود در ایـن بافـت 
عمومـا ویالیـی یـا دو و حداکثر سـه 
انـد. در  طبقـه و دارای حیـاط بـوده 
ایـن کوچه هـا کـه حرکـت می کنیـم 
در عیـن تجربـه کوچه به عنـوان یک 
کلیـت، ردی از سـاکنین و مالکیـن بر 
نما، ورودی و پیـاده روی جلوی قطعات 
امـا  جدیـد  کوچه هـای  می بینیـم. 
بسـیار پرتعـداد و بـی چهره اند.تـراز 
خیابـان ایـن کوچه هـا بـه پارکینگ، 
رمـپ پارکینگ و مشـاعاتی اختصاص 
شـخصی  بـرای  فرصتـی  کـه  یافتـه 

نمی دهنـد. بـه قطعـات  سـازی 

 زندگـی از تـراز کوچـه به طبقه ی اول بـه بعد نقل 
مـکان کرده و پیـاده روی جلـوی ورودی متعلق به 
همـه و هیـچ کـس اسـت. کوچه هـا بـرای آفریدن 
داسـتان خـود ناتوان شـده اند و احیاء آنهـا نیازمند 
رویکـردی جدیـد بـه طراحـی محالت شـهری چه 
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در دانشـگاهها3  و چـه در سـازمانهای تصمیـم گیـر و سـاختار طـرح ها و شـرح خدمات متناسـب با آنها 
است. 

 
  کالم آخر

  داسـتان کوچـه ی مـا، داسـتانی آشـنا و هـم سرنوشـت بـا بسـیاری از کوچه های شـهر هایمان اسـت. 
بـرای آنکـه کوچـه، کوچـه باقـی بماند مجموعـه ای از مولفـه های درونـی وبیرونی بـر آن تاثیـر گذارند. 
امـا بیـش از هـر چیـز دیگـر بسـتر الزم برای آنکـه اهالـی کوچه با فـراق بـال در امنیت و ایمنـی، امکان 
حضـور در کوچـه را بیابنـد بایـد فراهـم شـود. سـپس بـه تدریـج حیـات اجتماعـی در آن سـامان یافته 
و مسـیر خـود را مـی یابـد. اقدامـات بعـدی مـی توانند در سـرعت بخشـی، تنـوع و پایداری ایـن حیات 
موثـر باشـند، امـا قبـل از هـر چیـزی بایـد بگذاریم کـه عرصه ی کوچـه به حال خـود و برای خـود باقی 
بمانـد. در غیـر اینصـورت اقدامـات و برنامـه هایـی تحـت عنـوان »تزریق حیات شـهری« صرفا نمایشـی 
باقـی خواهنـد مانـد و تـا زمانی کـه اراده ای از بـاال از ایـن برنامه ها حمایـت بکند دوام خواهند داشـت.  
دوامِ  »ازدحـام کوچـه ی خوشـبخت«  نیازمنـد زیرسـاخت هایـی مبتنـی بر نیـاز همگان، ریتـم زندگی 

روزمـره ی اهـل محـل، مراقبـت از خلـوت آن و صبـوری برای پـا گرفتن داسـتانهای کوچه اسـت.                                     
 

3. بــه عنــوان مثــال دانشــگاه دلفــت در هلنــد دارای گــروه »طراحــی شــهری در مقیــاس محلــه« اســت. گروهــی کــه بــه ضــرورت بســتر 
ایــن کشــور و بســیار کاربــردی شــکل گرفتــه اســت. محــالت تــازه توســعه یافتــه ی حومــه ی شــهر الهــه کــه بعضــا بیــش از 5 ســال از 
شــکل گیــری آنهــا نمــی گــذرد محالتــی بســیار بــا تشــخص، ممــزوج بــا بســتر طبیعــی و مصنــوع و دارای حیــات اجتماعــی نوپــا ولــی 
پویایــی هســتند. تجربــه ی حضــور در ایــن محــالت نشــان مــی دهــد کــه تــا چــه حــد کیفیــت زندگــی بــاالی آنهــا مرهــون طــرح هــای 

خــرد مقیــاس و ســازو کار اجرایــی مناســب ســازی شــده بــا بســتر اســت.
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غربت در کوچه
نغمه ترکزاده
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 کوچه به مثابه نشیمن همسایه ها یا کارگاه ساختمانی نیمه تمام!!

نویسنده: هادی پندار1

خاطـرات  یـادآور  برایمـان  کوچـه  گذشـته  از    
خاطـرات  دادن  روی  بـرای  جایـی  و  کودکـی 
مشـترک بـا همسـایه ها و  به نوعـی، تـداوم حیـاط 
خانه هـا بـوده اسـت ... صـدا کـه از کوچـه می آمد، 
فوتبـال  بـرای  تابسـتان  بعـد ظهرهـای  فراخـوان 
پسـرهای همسـایه و کمـی آن طـرف تـر هـم برای 
معرکه هایـی  تداخـل   ... بـود  دخترانـه  بازی هـای 
کـه عصرهـا در کوچه هـا بـه پـا بود هـم حرف های 
زیـادی داشـت ... انگار هرکسـی می دانسـت کجای 
کوچـه متعلـق بـه او و همبازی هایـش اسـت... در 
خانه هایـی کـه بـه کوچـه بـاز می شـد هـم کم کم 
می کـرد.  پیـدا  معنـا  سـاکنین  خـود  باشـخصیت 
بعضـی درهـا احتیـاط آور بودنـد و دافعه داشـتند. 
در مقابـِل آن هایـی کـه بیشـتر وقت ها بـاز بودند و 
یـا درهایـی کـه خیلـی وقـت بود بـاز نشـده بودند 
و دیگـر بـه پاتـوق همیشـگی تبدیل شـده بودنـد. 
این چنیـن خانه هـای متروکـه هـم در کنـار سـایر 
کـه  معناهایـی  داشـتند..  معنایـی  هنـوز  خانه هـا 
خانـه ای  در  وقتـی  می کردنـد.  تغییـر  دیربه دیـر 
رنـگ می شـد، احسـاس تازگی و تا حـدی غریبگی 

خاصـی بـه فضـای کوچـه می بخشـید...
از ساخت وسـازهای کم سـابقه  نگرانی 
در محله، کم شـدن عمر سـاختمان ها 
و فرصـت نداشـتن برای خـو گرفتن با 
آن هـا، افزایـش تعـداد واحدهـا و کم 

شـدن مالکیت بـر کوچه؛
و  تخریـب  ناشـدنِی  تمـام  چرخـه ی 
بـه  و تبدیل شـدن کوچه هـا  سـاخت 

1.  استادیار، گروه طراحی شهری، دانشگاه هنر، تهران. ایمیل
H.Pendar@Art.ac.ir:

کارگاه سـاختمانی نیمه تمام و تضعیف 
کلیـت کالبدی؛ فقـدان برنامـه زمانی 
انطبـاق سـاکنین بـا شـرایط  جهـت 
جدیـد  و تداخـل چرخه هـای مختلف 

ساخت وسـاز باهـم در طـول زمـان.

تصویـر 1- کوچـه به عنـوان فضـای دنجـی بـرای پارک 
تومبیل ا

همـه این هـا خاطراتـی هسـتند کـه مـا کم وبیـش 
از کوچه هـا در محالت مسـکونی داریـم.. خاطراتی 
کـه امـروزه تـا حـد زیـادی رنگ باخته انـد و کوچه 
یـا  مصالـح  دپـوی  و  رفت وآمـد  محـل  بیشـتر 
بـرای  دنجـی  یـا جـای  و  نخاله هـای سـاختمانی 

شـده اند. اتومبیل هـا  پـارک 
برخـی از روایت هـای غالـب در محـالت مسـکونی 
کارگاه  مثـل  همیشـه  »محلـه  از:   عبارت انـد 
سـاختمانی نیمه تمـام اسـت. عمر سـاختمان ها کم 
شـده و دیگـر بـا آن هـا خـو نمی گیریـم. یک شـبه 
چـه  هـر  می شـوند.“  جایگزیـن  زود  و  سـاخته 
محـالت مـا از کوچـه به مثابـه نشـیمن همسـایه ها 
فاصلـه گرفته، محـالت غربی بـا ایده هایی همچون 
وونـرف، هونـرف و بعدتـر محـدوده  خانه هـا  2بـه 

این سـو متمایـل شـدند.

Home zone  .2
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در  کالبـدی3   تغییـرات  شـدت  هدایـت 
مسـکونی  محـالت  کالبـدِی  سیاسـت گذاری های 
در ایـران کمتـر موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت.  در 
ایـن شـرایط از بیـن رفتـن کلیـت 4  اغلـب منجـر 
نیمه تمـام«  سـاختمانی  شـکل گیری«کارگاه  بـه 
به عنوان تصویر ذهنی سـاکنین از محیط مسـکونی 
شـده اسـت. تبدیـل کوچـه بـه کارگاه سـاختمانی 
نیمه تمـام، نوعـی از حالـت موقتـی بـودن و تعلیق 
فضـای  تبدیل شـدن  اسـت.  کـرده  ایجـاد  هـم  را 
کوچـه بـه کارگاه سـاختمانی نیمه تمـام اغلـب بـا 
گزارش هایـی از همسـایگان مبنـی بـر سـروصدای 
مزاحـم، آلودگـی بصـری و حضـور افراد ناآشـنا در 

زمـان سـاخت، همـراه اسـت. 
کوچه هـای محـالت مسـکونی را می تـوان ازنظـر 
تعـداد خانه هـا، کـه متفـاوت از تعـداد واحدهـای 
مسـکونی بـوده آن هـم الزم اسـت در جـای خـود 
موردتوجـه قـرار گیـرد، سـاختار جمعیتـی موجود 
و  خانواده هـا  سـکونت  سـابقه  ازنظـر  )به ویـژه 
تفاوت هـای ریخـت شناسـانه ماننـد شـکل عرصـه 
بـاز کوچـه، عـرض، عمـق و ارتفـاع( در گونه هـای 
قابل تشـخیصی جـای داد. هـدف از ایـن نوشـتار 

Magnitude of physical change .3
Wholeness .4

محـالت  در  کوچه هـا  شناسـانه  گونـه  بررسـی 
مسـکونی نیسـت. امـا موضوعاتـی ماننـد چرخـه 
زندگـی افـراد و چرخـه عمر سـاختمان ها که نقش 
مهمـی در تداوم ثبـات کالبـدی در کوچه ها دارند، 
نیازمنـد توجـه عمیق تری هسـتند. پدیـده تبدیل 
کوچه هـا بـه کارگاه سـاختمانی نیمه تمـام و دائمی 
همسـایه  هویـت  شـکل گیری  فراینـد  تضعیـف  و 
بـودن و کوچـه به عنـوان فضـای اجتماعـی از چند 
جنبـه قابل بررسـی اسـت کـه در ایـن نوشـتار بـه 

برخـی از آن هـا اشـاره می شـود:
نوسـازی:  و  تخریـب  مشـوق های  و  انگیزه هـا   -1
یکـی از دالیـل تخریـب. و نوسـازی خانه هـا تغییر 
در دوره زندگـی خانواده هـا و نیاز فرزنـدان. به جدا 
شـدن از والدیـن جهـت شـروع زندگـی مشـترک 
سـرمایه گذاری  متأسـفانه  آن  بـر  عـالوه  اسـت. 
مبتنـی بر مسـکن، نیـز آنگاه که تخریـب خانه های 
اقتصـادی  ازنظـر  را  عمـر  سـال   20 زیـر  بعضـاً 
توجیه پذیـر می نماینـد، نیـز مشـوق ناخوشـایندی 
بـرای تخریـب و نوسـازی ها در محـالت مسـکونی 

بـه شـمار می آیـد.
2- تضعیـف شـخصیت حیـاط و توجـه صـرف بـه 
سـاختمان؛ کاهـش تمایـل بـرای حفـظ خانه هـا 
آنچـه  سـریع تر:  نوسـازِی  و  تخریـب  انگیـزه  و 

www.njbikeped.org :منبع تصویر ،Home zone ،تصویر 2 - نمونه از کوچه در حوزه مسکونی
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حیـاط  به مثابـه  کوچه هـا  بـا  را  خانه هـا  ارتبـاط 
دوم ضعیف تـر کـرده، شـاید رنـگ باختـن نقـش 
کارکـردی و معنایـی حیـاط اصلی و تا حـد زیادی 
حـذف آن ها بـوده اسـت. در بسـیاری از طرح هایی 
که نگارنده طی حداقل 3 سـال گذشـته در فرآیند 
دریافـت مجوز پروانه هـای سـاختمانی تجربه کرده 
اسـت5  حاکـی از بی توجهـی طراحـان و مالکان به 
ابعاد، شـکل مناسـب حیاط  و محل قرارگیری شان 
در ارتبـاط بـا کوچـه یـا معبـر و نیـز ارتبـاط آن ها 
باهـم در خانه هـای هم ردیـف در طـول یـک کوچه 

اسـت.   بوده 

به عبارت دیگـر حیـاط از یـک عنصـر بااهمیـت در 
باقی مانـده  فضـای  بـه  کوچـه  بـا  خانه هـا  پیونـد 
از تـوده گـذاری سـاختمان یـا نظـام قطعه بنـدی 
برنامه ریـزی6  در طرح هـای تفصیلـی  بـا  مرتبـط 

اسـت.  تبدیل شـده 

5. در شــرایط موجــود امــکان بررســی طرح هــای معمــاری و 
جلوگیــری از چنیــن پدیده هایــی در کمیت هــای نمــا وجــود 
ــا ترکیــب معمــاری و نمــای ســاختمان در  ــد اســت ب ــد. امی ندارن
ــه   ــه کمیت ــام آن  ب ــر ن ــا و تغیی پرونده هــای مطروحــه در کمیته ه
ــک  ــده نزدی ــکان در آین ــن ام ــهری«، ای ــر ش ــاری و منظ »معم
ــی  ــب تاریخ ــدی در قل ــا ح ــکان ت ــن ام ــه ای ــود. البت ــم ش فراه
ــا  ــه نم ــای کمیت ــی از اعض ــده یک ــه نگارن ــه 12( ک تهران)منطق
ــایر  ــیت س ــه و حساس ــران منطق ــکاری مدی ــا هم ــت ب در آن اس
اعضــای کمیتــه )نماینــده جامعــه مشــاوران و عضــو هیئت علمــی 
معمــاری(  به صــورت ضمنــی انجــام می شــود امــا همچنــان 
از ضمانــت قانونــی و اجرایــی برخــوردار نیســت و صرفــاً بــه 

توصیه هایــی بــه طراحــان و ســازندگان منجــر می شــود.
Left Over Planning .6

حیاط هـا یا پاسـیوهایی کـه در طرح هـای معماری 
در مراحـل صـدور پروانه وجود دارنـد، اما به راحتی 
و بـا پرداخـت هزینه هـای انـدک در قالـب جریمه 
کمیتـه مـاده 100 شـهرداری پوشـیده می شـوند، 

نیـز مزید بـر علت بوده اسـت.
 3 – عـدم پوشـش مناسـب سـاختمان در زمـان 
سـاخت و تشـدید منظر کارگاهـی: بناهای در حال 

ساخت، 
اغلـب فاقـد پوشـش مناسـب بـوده و قرارگیـری 
آن هـا در کنـار بناهـای موجـود، عـدم هماهنگـی 
بصـری را فراهـم نمی نمایـد. عـالوه بـر آن وجـود 

ادراِک  نشـده ای،  سـاخته  افزاهـای  میـان  چنیـن 
همسـایه ها از پیوسـتگی جداره هـا و کیفیت هایـی 
و سـایر کیفیت هـای  پنجره هـا  ماننـد هم ردیفـی 
می رسـاند.  حداقـل  بـه  را  جـداره  در  زمینـه ای 
سـاخت  حـال  در  سـاختمان های  نمـای  معرفـی 
و پوشـش مناسـب سـاختمان ها در دوره سـاخت 
به صـورت پوششـی از نمـای نهایی، عـالوه بر اینکه 
فرصـت به سـاکنان جهت انطبـاق مؤثرتر بـا آن را 
در طـول زمـان می دهد،  از ایجـاد مناظر نامطلوب 
ایـام سـال  القـای حـس کارگاه سـاختمانی در  و 
جلوگیـری می کنـد. ایـن موضـوع در حـال حاضـر 
در بسـیاری از کشـورها،به ویژه در بناهـای با هویت 

اسـت. الزام آور  تاریخـی، 

4-  دپـوی مصالـح یـا نخاله هـا به صـورت موقـت 

تصویر 3 : طراحی پاسیوهایی که در مرحله ساخت 
حذف می شوند. منبع: پرونده های مطروحه در کمیته 

نمای منطقه 12شهرداری تهران
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عوامـل  از  دیگـر  یکـی  طوالنـی:   مـدت  در  یـا 
پراکندگـی  سـاکنین  در  تعلیـق  حـس  تشـدید 
مصالـح و نخاله هـای سـاختمانی در فضـای بیـرون 
از قطعـه و اغلـب در محـدوده کوچـه اسـت کـه 
نیـز  را  آن  روزمـره  و  عـادی  عملکردهـای  بعضـاً 
بـه  صرفـاً  اغلـب  موضـوع  ایـن  می کنـد.  مختـل 
نصـب تابلوهـای عذرخواهی از همسـایه ها در دوره 
سـاخت منتهـی می شـود. حال آنکـه مدیریـت آن 
مسـتلزم مدیریـت زمانـی و مکانی مراحل سـاخت 
و هماهنگـی زمانـی میـان ورود مصالـح بـه کارگاه 
و اسـتفاده سـریع تر از آن هـا از یک سـو و تخلیـه 
نخاله هـا در زمـان کوتاه تـر از سـوی دیگـر اسـت. 
آلودگی هـای صوتی ناشـی از فرایند سـاختمان هم 
از سـایر موضوعـات نیازمنـد مدیریت در شـبانه روز 
و روزهـای تعطیل اسـت، زیرا حس حضـور کارگاه 

سـاختمانی را در سـاکنین افزایـش می دهـد.
 

5- طراحی سـیمای زمین عامل بازدارنده ی تبدیل 
کوچه هـا بـه کارگاه سـاختمانی: توجه بـه چیدمان 
کوچـه و اسـتفاده از طراحـی در آن می توانـد بـه 
کمـک  جمعـی  نشـیمن  به مثابـه  کوچـه  نقـش 
کنـد. بهره گیـری ازنظـر سـاکنین در ایـن فرآینـد 

افزایش هـای  و  تعلـق  ایجـاد حـس  بـه  می توانـد 
مشـارکت بیشـتر در مراحـل سـاخت و نگهـداری 
نیـز بیانجامـد. نمونـه چنیـن تالش هایـی کـه طی 
سـال های گذشـته در سـازمان نوسازی شـهرداری 
پاتوق هـای  سـاخت  و  طراحـی  قالـب  در  تهـران 
محلـی صورت گرفته اسـت که می توانـد در فضای 
مشـترک کوچه هـا هـم تکـرار شـود و بـا کاهـش 
آزمون وخطاهایـی کـه در طراحـی پاتوق هـا صورت 
گرفتـه از یک سـو و توجـه بـه تفاوت هـای ماهـوی 
و رویـه ای طراحـی کوچـه نسـبت بـه آن هـا زمینه 
فضـای  بـه  کوچه هـا  تبدیل شـدن  جهـت  خوبـی 
بـازی کـودکان و حضـور سـاکنین بـه بهانه هـای 
مختلـف را بیشـتر فراهـم نمایـد. سـیمای زمیـن 
همسـایه ها  انگیـزه  طراحی شـده،  و  هویت منـد 
و حتـی سـازندگان را بـرای حفـظ آن هـا و احیانـاً 
پرهیـز از خسـارت زدن یـا تخریب آن هـا در زمان 

برپایـی کارگاه افزایـش می دهـد.
افزایـش  و  کوچه هـا  شـدن  عبـوری   –6  
مزاحمت هـای کارگاهـی در طـول روز: عـالوه بـر 
حضـور مصالـح در کوچه ها عبوری شـدن کوچه ها 
اسـتفاده  از  پـس  به ویـژه  اتومبیل هـا  توسـط 
از اپلیکیشـن هـای مسـیریاب نفـس سـاکنین را 

www.dana.ir ،تصویر4: حضور نخاله های ساختمانی در کوچه ها، منبع تصویر: سایت شبکه خبری دانا
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به تدریـج  کـه  دومینویـی  ساخت وسـاز  می نمـود. 
می بلعـد  را  کوچه هـا  سـبز  و  طبیعـی  عناصـر 
)برخـی قوانیـن مانند »بـرج باغ« هم بـه این روند 
نامطلـوب دامـن زده اند( و از سـوی دیگـر جداره ها 
یـا دیوارهـای صلـب کـه بـا پرداخت هـای تفاخـر 
آمیـز، اغلـب فاقد شـفافیت جـداره ای و بهره مندی 

از فضـای سـبز خصوصـی در کوچـه هسـتند.
شـرایط  اسـاس  بـر  زمانـی،  مدیریـت  عـدم   -8
سـاختمانی:  پروانه هـای  صـدور  زمـان  در  کوچـه 
تعـداد پروانه هـای صادرشـده در یـک دوره زمانـی 
سـاخت معمـوالً 18 ماهـه، در سـطح یـک کوچـه 
و بـدون توجـه بـه معیارهـای کیفـی و صرفـاً بـر 
آن  بـر  عـالوه  می گیـرد.  صـورت  تقاضـا  اسـاس 
وجـود خانه هایـی کـه سـال ها در مرحلـه اسـکلت 
باقی مانده انـد نیـز مشـکالت عدیـده ای در تشـدید 
حـس کارگاه سـاختمانی دارد. زمانـی کـه صـدور 

www.kmkart.blogfa.com : تصویر 5:کوچه باغ های شمیران، تابلو نقاشی اثر کامران کهنمویی، منبع تصویر

می شـود. همسـایه ها 
7 – آسـیب بـه عناصـر طبیعـی و پوشـش گیاهی 
گیاهـی  پوشـش  پررنگ تـر  حضـور  کوچه هـا:  در 
در فضـای کوچـه به عنـوان عنصـری ثابـت البتـه 
بـا تغییـرات فصلـی و زمانـی متناسـب بـا خـود 
اغلـب از ارزش هـای فراموش شـده در کوچه هـای 
امـروزی شـهرهای ما اسـت. »کوچه باغ هـا« هویت 
ویـژه ای داشـته، نه تنهـا بـرای خـود سـاکنین هـر 
کوچـه بلکـه مزایـای خاصـی نیـز ازنظـر اقلیمی و 
منظـر شـهری در مقیـاس کل محله و شـهر ایجاد 

بـرای حضـور تنـگ می کنـد و آن را بـه عرصه های 
مـورد تهاجـم و حضـور ناپذیر تبدیل نموده اسـت. 
ایـن پدیـده گریزناپذیـر وقتـی در کوچه هایـی که 
کارگـران و ماشـین آالت سـاختمانی بـدون توجـه 
بـه مسـیر عبـور اتومبیل هـا در حـال کار هسـتند، 
موجـب تشـدید ناخوشـایندی و تزاحماتـی بـرای 
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پروانه هـای سـاختمانی بـدون بازدیـد کارشناسـی 
از کوچـه و دریافـت وضعیـت ساخت وسـاز، شـامل 
آخریـن ساخت وسـازها و طـول مـدت آن هـا، خود 
تبدیـل بـه عاملـی بـرای نگه داشـتن کوچـه هـادر 
شـرایط دائمـاً کارگاهی می شـود.  اگرچـه دریافت 
اجتناب ناپذیـر  حقـوق  جـزو  سـاخت،  پروانـه 
سـاکنان اسـت، امـا مدیریـت زمانـی آن و توجـه 
بـه آرامـش سـایر سـاکنین نیـز می توانـد موجـب 
احقـاق حقـوق سـایر همسـایه ها باشـد. از طرفـی 
بسـیاری از ساخت وسـازها بـه خاطـر آن اسـت که 
سـاکنین اصیـل دیگـر چیـز زیـادی بـرای حفـظ 
و افتخـار بـه آن در کوچه هـا ندارنـد و راحت تـر 
بـا  مشـارکت  و  پیشـنهادهای سـازندگان  تسـلیم 

می شـوند. آن هـا 
بـا  بناهـای  طراحـی  و  خانه هـا  تجمیـع   -9
حجم هـای بـزرگ عامـل تطویـل زمـان سـاخت و 
تشـدید شـرایط کارگاهـی: ایـن موضـوع به ویـژه 
امتیـازات  کـه سـازندگان  فرسـوده  بافت هـای  در 
مناسـبی بـرای تجمیـع دارنـد و اقـدام بـه راحـی 
و سـاخت احجـام بـزرگ و خارج از مقیـاس کوچه 
می نماینـد، اغلـب موجـب طوالنـی شـدِن زمـان 
سـاخِت ایـن بناهـا و حضـور افـراد بیشـتری اعـم 
از کارگـران و تکنسـین های سـاختمانی در زمـان 
سـاخت می شـود. فرصـت اصـالح فضایی هندسـی 
کوچه هـا در طرح هـای تجمیـع نیز معمـوالً کاهش 
می یابـد. ایـن تغییـرات معمـوالً به نفع سـازندگان 
و بـا حـذف برخـی معابـر فرعی تر وضـع موجود  و 

کاهـش نفوذپذیـری همـراه اسـت.
زمینـه  و  کوچـه  هویـت  بـه  نـگاه  فقـدان   -10
پیرامـون در رونـد مدیریـت پروژه هـای مسـکونی: 
تفـاوت کوچه هـا ازنظـر بن بسـت بـودن یـا نبودن، 
واحدهـای  و  خانه هـا  تعـداد  محصـورت،  ارتفـاع، 
مسـکونی و ماننـد آن، نیازمنـد توجـه ویـژه ای در 
برنامـه مدیریـت مکانـی و زمانـِی پروژه هـا اسـت. 
بـه ایـن معنـی کـه وقتـی کوچـه در آغـاز فراینـد 
تغییر کالبدی اسـت، سـاکنین شـکل گیری کارگاه 

را شـدیدتر درک می کننـد و حساسـیت ادراکـی 
بیشـتری بـه آن ها دارنـد. در چنین شـرایطی الزم 
اسـت تدابیـر ویـژه ای از سـوی سیاسـت گـذارات 
و   مسـکونی  کوچه هـای  در  کالبـدی  تغییـرات 

مدیـران پروژه هـا اندیشـیده شـود.

  پیشنهاد ها:
  در پایـان نوشـتار حاضر پیشـنهادهایی بر اسـاس 
موضوعـات ده گانـه، در قالب سیاسـت یـا راهنمای 

طراحـی ارائه می شـود:
پیشـنهاد 1-  توجـه بـه الگـوی معمـاری منعطف، 
متناسـب بـا چرخـه تغییـر دوره زندگی و سـاختار 
خانواده هـا به گونـه ای کـه امـکان انطبـاق بیشـتر 
شـکل  و  انـدازه  به عنوان مثـال  نمایـد  فراهـم  را 
واحدهـای مسـکونی قابلیت تفکیک و تبدیل شـدن 
بـه دو یـا چنـد واحـد کوچک تـر امـا مسـتقل را 

باشند. داشـته 
-   احیـای قانـون عـدم اجـازه تخریـب و نوسـازی 
بـرای خانه های کمتر از 25 سـال قدمـت و نظارت 
کافـی جهـت افزایش ایـن زمان، تا انگیزه سـاکنان 
سـازندگان و مالـکان را جهـت تخریب و دسـتیابی 
بـه ارتفـاع بیشـتر و متـراژ باالتـر را بـه حداقـل 

برساند.
پیشـنهاد 2 - توجـه بـه شـخصیت حیـاط اصلـی 
بـه  تـا  بـا کوچـه الزم اسـت  ارتبـاط  خانه هـا در 
موضوعـات کیفی مانند مشـخصات هندسـی رابطه 
بـا بنـا و فضـای بیـرون از خانـه. رابطـه بـا دیـوار 
بیرونـی حیـاط و عنصـر ورودی رابطـه بـا فضـای 
سـبز درون حیـاط و. و موضوعاتـی مانند اشـراف و 

ماننـد آن باشـد.
- نظـارت بـر اجـرای طرح هـای معمـاری و عـدم 
مجـوز جهـت پوشـاندن حیاط هـا و پاسـیوها که تا 
حـدی از پـالن واحدهای مسـکونی قابل تشـخیص 
بـوده و در مراحـل صـدور پروانـه سـاختمانی قابل 

اسـت. ارزیابی 
مراحـل  بعـداز  سـاختمان ها  پیشنهاد3-پوشـاندن 
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پیشـنهاد7- مانایی پوشش گیاهی در 
دوران سـاخت، تـا تأثیـرات نامطلوب 
کارگاه سـاختمانی در سـیما و منظـر 
را بـه حداقـل برسـاند. بهتر اسـت از 
زاویـه دیـد مـردم در کوچه پوشـش 
گیاهـی حفظ شـود تـا سـاکنین دوره 
سـاخت را کوتاه تـر ارزیابـی کـرده و  
کمتـر متوجه آثار نامطلوب آن شـوند. 
دیـوار  مناسـب  طراحـی  طرفـی  از 
بیرونـی حیاط هـا، شـفافیت جـداره و 
بهره منـدی از فضـای سـبز خصوصی 

در کوچـه را فراهـم می نمایـد.
پیشـنهاد 8 - کنتـرل دوره سـاخت و جلوگیری از 
طوالنـی شـدن آن  و ممانعـت از صـدور پروانه های 
سـاکنانش8   ادراک  و  کوچـه  ظرفیـت  از  بیـش 

می توانـد حـس کارگاهـی را کاهـش دهـد. 
پیشـنهاد 9- توجـه ویـژه به تجمیـع در کوچه های 
مسـکونی و شکسـته شـدن پروژه های بزرگ ازنظر 
حجمـی بـه قطعـات متناسـب بـا دانه بنـدی بافت 
کوچـه که امـکان فازبندی اجرا را نیـز فراهم آورد.

پیشـنهاد 10- تعیین تدابیر ویـژه ای برای مدیریت 
کارگاه سـاختمانی بـر اسـاس نـوع کوچـه، روش و 
زمـان مداخلـه در کوچـه ) اینکـه کارگاه در کجای 
کوچـه قـرار دارد و در چـه زمانـی از چرخـه تغییر 
کوچه قرار اسـت سـاخته شـود( در این راسـتا الزم 
اسـت موضوعاتی ماننـد تعداد واحدهای مسـکونی 
و قطعـات زمیـن نیـز در تدویـن برنامـه مدیریـت 
سـاخت نقـش داشـته باشـند تـا سـاکنین بهتـر 

بتواننـد بـا آن انطبـاق یابند.

8. تعیین حدود ادراکی قابل تحمل در هر کوچه و کمی سازی 
معیارهای کیفی نیازمند پژوهش های زمینه ای در این خصوص 

است.

اسـکلت بـا نمـای اصلـی در جهـت ایجـاد منظـر 
شـدن  طوالنـی  انطبـاق.  فرصـت  و  مطلـوب 
کارگاه  بـه  کوچـه  تبدیل شـدن  و  سـاخت  دوره 
تأثیرگـذاری در  بـه عامـل  سـاختمانی نیمه تمـام 
تبدیـل  کارگاهـی در سـاکنین  احسـاس  کاهـش 
می شـود. لـذا اقداماتـی که ایـن شـرایط را تخفیف 
دهـد، مفیـد بـه نظـر می رسـد. ماننـد پوشـاندن 
از  تصویـری  بـا  در حـال سـاخت  سـاختمان های 
نمـای نهایـی کـه آمادگی سـاکنین جهـت انطباق 

می دهـد.  افزایـش  نیـز  را 
رعایـت  و  تعریـف   -4 پیشـنهاد 
تجهیـز  بـا  مرتبـط  اسـتانداردهای 
ماننـد  سـاختمانی  کارگاه هـای 
بـا حفـظ فضـای  معیارهـای مرتبـط 
اصلـی کوچـه و عدم دپـوی نخاله های 
در  مهمـی  عامـل  کـه  سـاختمانی 
سـاکنان  در  تعلیـق  حـس  تخفیـف 

بـود. خواهـد 
پیشـنهاد 5- طراحـی بومـی فضـای 
بـرای  »کوچـه  شـعار  بـا  کوچـه 
زندگـی« و تـالش در جهـت طراحـی 
فضـای کوچه بـا مشـارکت سـاکنین 
و بـا رویکـرد اسـتفاده از کوچـه برای 
سـاکنین و گروه هـای مختلف سـنی و 
همه شـمولی. راسـتای  در  جنسـیتی 
معیارهـای  تعریـف   –  6 پیشـنهاد 
کوچه هـا  در   30 بـا  سـرعت  مرتبـط 
اپلیکیشـن  در  پاالیـه ای7   به عنـوان 
هـای مسـیریاب یـا بـا ایجـاد موانـع 
حرکتـی که امکان سـرعت زیـاد را به 

برسـانند. حداقـل 
Filter .7



54

  گذری بر کوچه در سیر تاریخی شهر ایرانی : از مهر تا بیم ...!  

  غزال کرامتی
معمار و طراح شـهری، اسـتادیار عضو 
هیئـت علمی دانشـگاه آزاد اسـالمی 

مرکزی تهـران  واحد 

  چشـمانم را کـه مـی بنـدم، چندیـن کوچـه را به 
یاد مـی آورم :

تهـران معاصـر،  از کوچـه هـای  : کوچـه ای  اول 
مربـوط بـه توسـعه هـای شـهری دهـه های سـی 
و چهـل، کـه کوچـه ...اُم کارگـر )امیرآباد( شـمالی 
نـام داشـت. تصویری یکتـا و محـدود از این کوچه 
را مـی بینم؛ اشـخاص را از روی آلبـوم عکس های 
کودکی می توانم شـبیه سـازی کنـم ... دهه پنجاه 
بـود و مـن، کـودک ... کوچـه سرسـبز بـود و پر از 
شـور نوجوانـی ... همیشـه سـرزنده بـود؛ چه وقت 
هایـی کـه از بالکـن خانه مـان در طبقه سـوم روی 
پنجـه پاهایـم بلنـد مـی شـدم و پاییـن را تماشـا 
مـی کـردم و چه وقت هایی که دسـت در دسـتان 
مـادرم یا بـر دوش پدرم از کودکسـتان یـا از پیاده 
روی یـا از گـردش در پـارک اللـه آنروزهـا به خانه 
بـر مـی گشـتم ... همیشـه دختـران و پسـرانی بـا 
روی خـوش و بـا لحـن هـای شـاد و لبـان خندان 
چنـد دقیقـه ای دور و برم جمع می شـدند و حین 
خـوش و بـش بـا مـادر یـا پـدر بـا مـن حـرف می 
زدنـد یـا بغلم مـی کردنـد. پاچـه های شلوارشـان 
را خـوب یـادم هسـت ... پاچـه های گشـاد؛ کفش 
هـای کتانـی، چکمـه هـا و صنـدل هـای لـژدار، 
بلوزهـای رنگیـن و موهـای بلند وز کرده ... بیشـتر 
روی اتومبیـل هـای پـارک شـده اهالـی کوچه می 
نشسـتند و بـا هم بحـث می کردند، گاهـی والیبال 
بـازی مـی کردنـد و غـش غـش مـی خندیدنـد ... 
در آلبـوم کودکـی ام تصاویـری از ایشـان را دارم 
... اسـم هـا را نمـی دانم؛ در موردشـان پرسـیده ام 

و بـه مـن گفتـه شـده کـه فرزنـدان اهالـی کوچـه 
بـوده انـد ... خانه روبرویـی، طبقـه دوم خانه بغلی، 
خانـه سـوم سـمت چپـی، فرزنـدان تیمسـاری که 
صاحـب ویـالی وسـط کوچه بـود و دختـران خانم 
و آقایـی کـه آمـوزگار دبسـتان و دبیـر دبیرسـتان 
بودنـد. نوجوانـان شـاد و پرشـوری کـه حـرف می 
بـازی مـی کردنـد و مـی  زدنـد و وسـط کوچـه 
خندیدنـد. بیسـت سـال پیـش، یکبـار کـه آلبومم 
را تماشـا مـی کردیـم، پرسـیدم : » االن می شـود 
پیدایشـان کنیـم؟ ... ببینیم کجاها هسـتند؟ و چه 
مـی کننـد؟« ... بـه من گفته شـد که اغلبشـان به 
طریقـی انقالبـی شـدند و خیلـی زود از آن کوچـه 
و ایـن شـهر و ایـن جهان رفتنـد ... جزئیـات رفتن 
هایشـان یـادم نمانـد، ... ترجیـح مـی دهـم فقـط 
لبخندهـای  آن  بـا  کوچـه  در  یکتایشـان  تصویـر 
قشـنگ و هیبـت هـای هیپـی طـور و آن تـوپ 

والیبـال سفیدشـان را بـه یـاد بیاورم. 
دوم : کوچـه ای از کوچـه هـای تهـران معاصـر، 
نصـر  کـوی   ( گیشـا  محلـه  توسـعه  بـه  مربـوط 
از آذرمـاه  ( در دهـه هـای چهـل و پنجـاه، کـه 
سـال 1356 تـا اکنـون اولیـن خـط اتصـال مـن با 
تهـران اسـت، در آن زیسـته ام و هـر روز از بالکـن 
خانـه مـان کـه در طبقـه چهارم اسـت، نظـاره اش 
کـرده ام. خوبـی ایـن کوچـه کـه بخشـه چهـارم از 
یـک کوچـه چهارصـد متـری اسـت در بـن بسـت 
بـودن آن اسـت. کوچـه ای عریـض کـه انتهایـش 
سـال هـا مشـرف بـه رود دره ای بـود کـه محلـه 
را از بزرگـراه پـارک وی ) شـهید چمـران ( جـدا 
مـی کـرد. ایـن دره حاصـل میلیـون ها سـال گذر 
آب رودخانـه درکـه بـود کـه از باالدسـت توچـال 
می آمـد و امـروز بـه شـکل پـارک گفتگـو درآمـده 
کـه آب را داخـل کانالـی بـه کنـاره بزرگـراه رانده 
و از چشـم هـا مخفـی کـرده اسـت. اکنـون کوچه 
مـا بـا پلـه ای تابدار بـه اولین مسـیر داخـل پارک 
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راه دارد ولـی پیـش از احداث پـارک در درون دره، 
کوچـه مـان دنـج تـر و خودمانـی تـر و جـای امن 
تـری بـود. بـه عبارتـی بیشـتر از امـروز » کوچه ما 
» بـود. همینطور که چشـمانم را بسـته ام به سـال 
هـای دورتـر مـی روم و در بیـن خاطراتـم اولیـن 
دوچرخـه ای را کـه از پدرم هدیـه گرفتم می بینم 
... دوتـا چـرخ کوچـک در دو طـرف چـرخ عقبـش 
داشـت کـه کمک مـی کردند یـاد بگیـرم تعادلم را 
وقـت رکاب زدن در امتـداد کوچـه حفـظ کنم؛ در 
ایـن قـاب تصویـر پـدر و مـادرم هـم بـا دو لبخند 
قشـنگ مـی بینـم. حتمـا مـن خیلـی خوشـحال 
شـده بوده ام و ذوق زده ... تصاویر دوسـت داشتنی 
از خـودم و برادرانـم را مـی بینـم کـه بـا دوچرخه 
و سـه چرخـه مسـیر کمتـر از صـد متـر کوچـه را 
مسـابقه مـی دهیم و مـی خندیم ... از تـه کوچه تا 
یـک قـدم مانـده به چهـارراه ... هیچ بچـه ای نباید 
از چهـارراه رد شـود و قواعـد بـازی را بشـکند ... 
ادامـه کوچـه، » کوچـه مـا« نیسـت! ... همین صد 
متـر کوچـه بـن بسـت بـا عـرض دوازده متـر برای 
همـه مـا و همـه بچـه هـای همسـایه کافی بـود ... 
اصلـی تریـن بـازی گروهی که در کوچـه انجام می 
شـد، وسـطی بود، گروه دختران و گروه پسـران ... 
وقتـی دختـران مشـغول بـازی لِـی لِـی یـا طنـاب 
بـازی بودند، پسـران بـا چهارتا پاره آجر که پشـت 
درخـت یـاس باغچـه خانـه بغلـی قایم مـی کردند 
بـا سـرعت دو دروازه مـی سـاختند و فوتبـال بازی 
مـی کردنـد. این وقـت ها بود کـه پسـران نوجوان 
همسـایه هـا هـم کـه اغلـب در پیـاده روی روبـرو 
زیـر درخـت نشسـته بودند و یـک بند پِـچ پِچ می 
کردنـد بـرای یـک بـازی فوتبال اساسـی به وسـط 
زمیـن ) کوچـه ( مـی آمدنـد ... پسـران کوچکتـر 
هـم خوشـحال می شـدند و سـاعت ها بازی شـان 
ادامـه پیـدا مـی کـرد. بـه وقـت غـروب، برخـی از 
والدیـن هـم بـه کوچـه مـی آمدنـد و در حالی که 
باغچـه دم در خانـه شـان را آب مـی دادنـد، نـرم 
نرمـک بچـه هـا را بـه اتمـام بـازی هـا و بازگشـت 

بـه خانـه هـا ترغیـب مـی کردنـد. بـه وقـت بـرف 
زمسـتانی هـم، کوچـه مان قشـنگترین جـای دنیا 
مـی شـد، بـه خصوص کـه صبـح، مجری اخبـار از 
رادیـو  اعـالم مـی کـرد کـه بـه دلیـل بـارش برف 
مدرسـه هـا تعطیـل اسـت و تـازه از آن لحظـه بود 
کـه همـه )مـن و برادرانـم( سـرحال می شـدیم و 
بـا میـل و رغبـت کامل از همان سـر صبـح، لباس 
هـای مناسـب مـی پوشـیدیم و وسـایل الزم برای 
انـواع بـازی هـای برفـی را آمـاده مـی کردیـم و 
آنقـدر در خانـه شـلوغ کاری مـی کردیم تـا مامان 
جمـع و جـور کـردن میـز صبحانـه را رهـا کنند و 
همگـی بزنیـم به کوچه و بسـته به اینکـه کدامیک 
از بچـه هـای همسـایه ) و کـدام مـادران ( هـم به 
جمعـان اضافـه می شـوند، آدم برفی درسـت کنیم 
یـا حسـابی بـه هـم برف پـرت بکنیـم یـا برویم ته 
کوچـه و در لبـه دره، پیسـت برفی برای سرسـره با 
لگـن هـای پالسـتیکی و سـینی و تایـر اتومبیـل و 
... درسـت کنیـم و حسـابی در برف و بـا برف بازی 
کنیـم و سرخوشـانه بخندیم، جوری که نا نداشـته 
باشـیم پیـش از آنکـه چهارطبقـه برگردیـم بـاال و 
کمـی درس بخوانیـم، در پـارو کـردن بـرف پیـاده 
روی جلـوی خانـه خودمان به مامـان کمک کنیم. 
کوچـه مـا، آن وقـت هـا آفتابگیـر بـود، بـرف های 
روی آسـفالت که شـن پاشـی هم شـده بودند زود 
آب مـی شـدند و فقـط در باغچه ها یـخ های برفی 
باقی می ماند ... تا چهارشـنبه سـوری که هر سـال 
در کوچـه برپـا مـی کردیـم و حتـی از کوچه های 
دیگـر مهمانانـی داشـتیم که همـراه با مادرانشـان 
بـرای تماشـای آتـش بـه جمع مـا می پیوسـتند و 
بـه تقلیـد از مادرانشـان، بـا زمزمه کـردن  »زردی 
مـن از تـو، سـرخی تـو از مـن ... » از روی آتـش 
کوچـه مـا می پریدنـد و پس از گـپ و گفتی کوتاه 
و خـوردن کمـی تنقـالت و آجیـل بـرای همدیگـر 
آرزوی سـالی خـوش مـی کردند و مـی رفتند ... ما 
هـم زود برمی گشـتیم باال ) طبقه چهـارم (، چون 
کوچـه دسـت گـروه هـای جوانان شـلوغ و پر سـر 
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و صـدا و اغلـب بـی مالحظه بـا انواع مـواد محترقه 
و منفجـره مـی افتـاد و خطرنـاک مـی شـد ... تـا 
جایـی که بچه هـای کمیته محله با موتورسـیکلت 
هایشـان مـی آمدنـد و ایـن جوانـان غریبـه را از 
کوچـه مـا دور و پراکنـده مـی کردنـد. االن سـال 
هاسـت کـه دیگـر بچـه ای در کوچه ما بـازی نمی 
کنـد. بعـد از ایجاد پـارک گفتگو، کوچـه ما تبدیل 
شـد بـه پارکینـگ اتومبیـل هـای غریبـه ای که از 
اقصـی نقـاط اسـتان تهـران و اسـتان هـای اطراف  
بـه خصـوص در فصـل هـای بهـار و تابسـتان برای 
دیـدن پارک و رفتن به نمایشـگاه هـای گل و گیاه 
آن بـه محلـه مـا مـی آمدنـد. کوچه ما هـم عریض 
اسـت و هـر دو طـرف دوبلـه پـارک مـی کردنـد، 
حتـی بـه وقـت نمایشـگاه هـا اتومبیل هایشـان را 
در نهایـت بـی مالحظگـی روی پـل پارکینگ های 
پـالک هـای شـمالی و جلـوی در پارکینـگ پالک 
هـای جنوبـی رهـا مـی کردنـد و بـرای سـاعت ها 
و حتـی نیمـی از روز و بیشـتر در عمـق دره ای 
کـه پـارک در آن سـاخته شـده محـو مـی شـدند 
بـدون اینکـه بـوق ناهنجـار دزدگیرهـای اتومبیـل 
هایشـان را قطـع کننـد ... چه صبح هـای تعطیلی 
کـه با سـر و صداهـای عده زیـادی مردمـان غریبه 
از خـواب پریـده ایم و چـه روزهـای تعطیلی که از 
سـر و صداهـای ناهنجـار کالج و ترمـز گرفتـن ها 
و فحـش دادن هایشـان بـا کلمـات رکیـک بر سـر 
جـای پـارک ) کـه شنیدنشـان اصـال در مقیاس و 
قـواره و شـأن سـاکنان کوچـه ما نبـود ( قید هوای 
بهـاری را زدیـم و تمـام پنجره ها را بسـتیم تا بلکه 
کمتـر بشـنویم ... چـه اوقاتی کـه از صـدای ممتد 
دزدگیرهـای اتومبیـل هایی یک صبح تا شـب را با 
اعصابـی متشـنج گذراندیـم ... چه نیمه شـب های 
تابسـتانی کـه بـا صـدای قهقهـه چنـد آدم غریبـه 
کـه از پـارک در آمـده بودنـد از خـواب پریدیـم و 
سـردرد گرفتیـم، چـون بـدون اینکـه حواسشـان 
بـه سـاعت دو بامـداد و نیـاز بـه سـکوت و آرامش 
سـاکنان » کوچه ما » باشـد، گردشـگری در پارک 

را تـا محـل پـارک اتومبیلشـان امتـداد داده بودند 
... در کوچـه مـا هـم  ماننـد همه کوچه ها سـاخت 
و سـاز زیـاد شـده و حتـی از ضابطـه یـک طبقـه 
اضافـه بـه شـرط تجمیـع کـه مختـص بافـت های 
مسـئله دار ریزدانـه اسـت هم در ایـن بافت معاصر 
اسـتفاده  مترمربعـی  قطعـات 300  بـا  شـطرنجی 
شـده اسـت! کوچـه دیگـر آفتابگیـر نیسـت، ِدنج و 
خودمانـی هم نیسـت؛ با اینکه سـاکنانش بیشـتر و 
تعـداد اتومبیـل هـای سـاکنان نیز چند برابر شـده 
اسـت، ولـی دیگـر کمتـر از پیش به حیـاط بیرونی 
خانـه مـا مـی مانـد ... از آن کوچـه زیباِی شـاِد بن 
بسـِت ایمـِن امِن سـرزنده پـر از صـدای کودکی و 
نوجوانـی و جوانـی مـا، فقـط تصویری مانده اسـت 
) کـه سـعی کـردم با چشـمان بسـته، یکبـار دیگر 
ببینمـش و برایتـان توصیفـش کنـم ( و البتـه ... 

آتشـی کـه سـرخی اش از ما اسـت ...
شـهری  در  تاریخـی  سـاباتی  و  کوچـه   : سـوم 
کوچـک و دور در جنـوب اسـتان فـارس مربوط به 
چنـد صـد سـال پیـش، بـا نـام و نشـان خانوادگی 
اجـدادم؛ جایـی کـه در یکـی از آخریـن صـورت 
هـای زندگانـی اش، محـل نقـل و گفتگو و تفسـیر 
اخبـار و وقایـع جنـگ جهانـی دوم بـوده اسـت... 
وقتـی مـن بـه ایـن سـابات و کوچـه ای کـه در 
امتـدادش بـود رسـیدم، دهـه شـصت بـود. در این 
دهـه، کهنسـاالن فامیـل از ایـن سـابات بـه عنوان 
پاتـوق برای یـادآوری خاطرات میانسـالی و جوانی 
اسـتفاده مـی کردند. همانجـا بود کـه فهمیدم چه 
بحـث های شـورانگیزی در خصـوص وقایع جهانی 
و جنـگ و شـرایط منطقه ای در این سـابات انجام 
شـده بوده اسـت. باالی این سـابات، پسـتوی یکی 
از اتـاق هـای خانه قـرار داشـت؛ اتاقی که مشـرف 
بـه حیـاط مرکـزی و نخـل بلنـد درون باغچـه اش 
بـود. در همکـف، دو کفـش کـن بـا راه پلـه هـای 
اتـاق  ایـن  و  بیـن حیـاط مرکـزی  اتصـال  گـرد، 
را برقـرار مـی کردنـد و بیـن دو کفـش کـن هـم 
یـک پنـج دری وجـود داشـت کـه محـل پذیرایی 
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از مهمانـان خودمانـی تـر خانـواده بزرگتریـن عمو 
بـود و پسـتو نداشـت، چون دیـوارش همـان دیوار 
سـابات بیرونـی بـود. در واقـع، ایـن سـابات چنـد 
صد سـال پیش، در هنگام سـاخت خانـه در داخل 
ملـک جـد بـزرگ فامیـل پیـش بینـی و احـداث 
شـده بـود تا دسترسـی سـریع و آسـان به مسـجد 
جامـع را بـرای همـه اهالـی شـهر فراهـم کنـد تـا 
مـردم مجبـور نباشـند بـرای رسـیدن بـه مسـجد 
دور بلـوک بـزرگ ایـن خانـه بچرخنـد. در طـول 
این سـابات دو سـکوی پیرنشـین به شـکلی تعبیه 
شـده بـود کـه دو گـروه مـی توانسـتند در تمـام 
طـول روزهـای گـرم و سـوزان، در سـایه و خنکای 
مطبوع زیر سـقف سـابات رو در روی هم بنشـینند 

و گفتگـو کننـد. 
کـه  پیرمردانـی  شـصت،  دهـه  در 
روزهـا بـه ایـن سـابات مـی آمدنـد، 
از  تـن  چنـد  و  مـادری  بـزرگ  پـدر 
عمـوزاده هـای ایشـان بودنـد کـه با 
کاله  و  اسـتکانی  تـه  هـای  عینـک 
شـاپو، روزنامه به دسـت و عصـا زنان 
وارد سـابات می شـدند و هـر کسـی 
کـه می خواسـت از سـابات رد شـود، 
ملـزم بود کـه خـود را بـه آقایانی که 
روی پیرنشـین هـای دو طرف مسـیر 
نشسـته انـد معرفـی کنـد و توضیـح 

دهـد فرزنـد و نـوه کیسـت؟ 
هـای  آبنبـات  بـا  معرفـی،  از  بعـد  هـم  اغلـب   
جورواجـور و پسـته و گردوهایـی کـه در جیـب ها 
داشـتند بـا لبخندهایی مهربـان، پذیرایی می شـد 
و در نهایـت اجـازه عبـور از سـابات مـی یافـت. در 
چندبـاری کـه در تعطیـالت نـوروز یـا تابسـتان ) 
یـا در مواقعـی کـه تهـران هـدف حملـه هواپیماها 
و موشـک هـای صـدام قـرار مـی گرفـت ( بـه این 
شـهر کوچـک رفتـه بودیـم، همـراه پدرم سـاعتی 

در ایـن سـابات نشسـتم و متوجـه شـدم کـه بازار 
خاطـره تعریـف کـردن در ایـن سـایه بـان خنـک 
دور از گرمای سـوزاننده آفتاب و رگبارهای شـدید 
بهـاری چندسـال یکبـار، حسـابی رونـق دارد. پدر 
بـزرگ پـدری ام کـه ایـن سـابات از درون خانـه 
ایشـان می گذشـت، اوایـل دهه پنجـاه از دنیا رفته 
بودنـد؛ ولـی من از روی عکس های سـیاه و سـفید 
عکاسـخانه اِی قدیمـِی مربوط به دهه های بیسـت 
و سـی کـه در آلبوم هـای پدر و مـادرم و در جعبه 
عکـس هـای فامیلی پیدا کـردم و اغلب در شـیراز 
و بندرعبـاس و کرمـان و تهـران و شـهرهای بزرگ 
دیگـر گرفتـه شـده بودنـد، مـی توانـم دو مـرد قد 
بلنـد برازنـده، با کت و شـلوارهای اتو کشـیده تیره 
راه راه بـا پوشـت روشـن و یقـه سـفید پیراهنـی 
کـه بـا کـراوات بسـته شـده را ببینـم کـه وارد این 
سـابات شـده اند و عینـک های کائوچویـی گرد به 
چشـم دارنـد و بـا موهـای براق شـانه شـده به یک 
طـرف و سـبیل مـدل چارلـی ) هیتلـری ( و کفش 
هـای ورنـی دو رنـگ ) سـفید و احتمـاال سـیاه ( 
بسـیار تمیـز، در حالـی کـه یـک پایشـان را روی 
دیگـری انداختـه انـد، با یک دسـت لبـه کاله های 
شاپویشـان را روی زانـو گرفته اند و با دسـت دیگر 
روزنامـه ای را بـا حـرکات تنـد تـکان مـی دهنـد 
از  برخـی  شـاید  و  بـرادران  و  هـا  عمـوزاده  بـا  و 
همسایگانشـان سـخت مشـغول تحلیـل و حالجی 
اخبـاری هسـتند کـه دیشـب از سـوی گـروه های 
متفقیـن و شـاید متحدیـن منتشـر شـده اسـت ... 
نمـی دانـم آیا برای نسـل های قبلی ایشـان، یعنی 
از روزی کـه ایـن سـابات گذرنـده از خانـه پـدری 
ایشـان سـاخته شـد و در تمـام طـول دوره قاجـار 
هـم، اینجـا محـل نشسـت هـای تحلیلـی وقایـع 
تجـاری  هـای  کاروان  و شـرح سـفرهای  اتفاقیـه 
زمینـی و دریایـی -بیـن بمبئـی و کویـت و بغـداد 
بوده اسـت یـا خیـر؟ ... ولی همین که چشـمانم را 
مـی بنـدم، می بینـم که چنـد صد سـالی مردمان 
از پشـت دیـوار آن پنـج دری و از زیر پسـتوی اتاق 
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بـاالی آن بـا قـدم هایـی تنـد و ریـز رد می شـده 
انـد تـا بـه موقع بـه مسـجد برسـند؛ شـاید هم در 
بازگشـت از مسـجد در ایـن سـابات خنـک مکثـی 
مـی کـرده انـد و نشسـته بـر سـکوهای دو طـرف 
مشـغول گـپ و گفـت و شـنود می شـده انـد. این 
سـابات بـه قـدری نقـش اجتماعـی محلی خـود را 
خـوب انجـام داده بـود کـه در کالبـد شـهر حـل 
شـده بود تا سـال گذشـته کـه  پـس از اینکه خانه 
تاریخـی را تخریـب کردنـد جـای خالـی از دسـت 
رفتـه اش بـرای اهالـی شـهر و شـهردارش معلـوم 
شـد و حـال ... نوشـدارو بعـد از مـرگ سـهراب ... 
بـه دنبـال احیـاء کالبـد تخریب شـده ای هسـتند 
کـه کل خاطـرات اجتماعـی تحلیلی وقایـع معاصر 
چنـد نسـل را از صفحـه ایـن شـهر کوچـک پـاک 
کـرد و بـا خـود بـرد؛ غافـل از اینکـه، دیگـر ایـن، 
آن مـی نشـود و آن فضـای انباشـته از خاطـره هـا 

خیلـی بیشـتر از یـک طـاق طویـل نوسـاز بود.
و  هـا  بسـت  بـن  و  دردار  هـای  کوچـه  چهـارم: 
سـابات هـا و کوچـه هـای آشـتی کنـان و کوچـه 
هـای  طـاق  و  بلنـد  دیوارهـای  بـا  باریـک  هـای 
پشتبندشـان کـه بـا حرکـت خورشـید در آسـمان 
روز، سـایه انـدازی هـای زیبایـی بـر کـف و دیـوار 
ایجـاد مـی کردنـد و کوچـه پله های کوهسـتانی و 
کوچـه هـای منتهی به دریاها، همـه در دهه هفتاد 
بـود که کـودک درون مِن دانشـجوی معماری را به 
دنبـال خـود مـی کشـاندند. مجموعه کوچـه هایی 
کـه در هنگام سـفرهای دانشـجویی در چهار اقلیم 
ایـران زمیـن دیدم، از برخی عکـس گرفتم و برخی 
دیگـر را دیـدم و سـریع با مداد یا راپیـد روی کاغذ 
کشـیدم تـا در تهـران، به عنـوان تکلیف به اسـتاد 
تحویـل دهـم. برخـی بـا فاصله جـذاب بودنـد ولی 
از نزدیـک بسـیار غریـب گـز و حتـی ) گاهـی در 
بافـت هـای نابسـامان ( خوفنـاک. برخـی برعکس 
هـر چـه جلوتـر مـی رفتـم، سـؤال برانگیزتـر مـی 
شـدند و حـس کاشـف مکانـی ناشـناخته بـودن 
را در مـن بیـدار مـی کردنـد. در ایـن مواجهـه بـا 

کوچـه در دهـه هفتـاد، از منظـر جوان دانشـجوی 
گردشـگر یا شـاید پژوهشـگر پرسشـگر، بیشتر می 
توانـم کالبـد جالـب و متفـاوت ایـن کوچـه ها )که 
حاصـل تعامل سـاکنان اولیه شـان بـا محیط بوده( 
را ببینـم و شـرح دهـم. خصلت درسـت کوچه هم 
اجتمـاع  اطالعـات  غریبـه  بـه  اسـت کـه  همیـن 
محلـی را بـروز ندهـد. فقـط یـادم هسـت کـه در 
برخـی شـهرهای بزرگتـر که بافت محلی یکدسـت 
نبـود، بارهـا پیـش آمـد کـه پیرزنـی مهربـان بـا 
سـینی چـای یـا با نـان و کلوچـه محلـی از یکی از 
درهـای انتهـای کوچـه بیـرون بیاید و بـا لبخندی 
دوسـت داشـتنی کـه جای خالـی ردیف دنـدان ها 
را بـه راحتـی نشـان مـی داد، پـرس و جـو کنـد 
کـه از کجـا آمـده ایـم؟ و کـه هسـتیم ؟ و چه می 
خواهیـم و در کوچـه چه می کنیـم؟ ... بعد هم که 
زیبایـی هـای معمـاری خانـه اش را نشـانمان مـی 
داد و بـا او خداحافظـی مـی کردیم، تا مسـافتی در 
کوچـه با همان لبخند دوسـت داشـتنی بی دندان، 
بدرقـه مـان مـی کـرد ... و مـن مـی فهمیـدم کـه 
نقطـه ای از کوچـه کـه در آنجا می ایسـتاد و دیگر 
دنبالمـان نمـی آمد و فقـط رفتنمان را تماشـا می 
کـرد، حـد قلمـرو سـکونت و امتـداد فضـای خانـه 

اش در آن واحـد همسـایگی در شـهر بـود.
پنجـم : کوچـه مدرسـه البرز، کـه در دهه هشـتاد 
و نیمـه اول دهه نود بسـیار خشـنود بـودم از اینکه 
در طـول سـال تحصیلـی باید هـر هفته گـذارم به 
آنجـا بیفتـد و به یکی از سـاختمان های دانشـکده 
مـان )کـه در انتهـای ایـن کوچـه بـن بسـت قـرار 
داشـت( بروم؛ و خشـنودی ام صد چندان می شـد 
وقتـی کـه در شـروع هفتـه آغازین ترم، مـی دیدم 
که پنجره کالسـم به درون مدرسـه البرز دید دارد 
و در تمـام مدتـی که در کالس هسـتم سـاختمان 
زیبـای تاریخی مدرسـه و زمین فوتبـال و درختان 
کهنسـال بلنـد قامتـش را کـه سـالیان اسـت بـه 
ردیـف ایسـتاده انـد، به راحتـی می بینم. بـا اینکه 
چهارسـال از انتقال دانشـکده مان گذشـته اسـت، 
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ولـی هنـوز هرهفتـه دلـم هـوای آن کوچـه را می 
کنـد. کوچـه ای که از منظر شهرسـازی اسـتثنائی 
تریـن و منحصـر بـه فردتریـن و متفـاوت ترین بن 
بسـتی اسـت کـه مـن دیـده ام و می شناسـم. این 
کوچـه بن بسـت کـه در شـمال غربـی چهـارراه و 
پـل کالج قـرار دارد، فقط حدود 60 متـر از خیابان 
انقـالب باالتـر اسـت، از خیابـان حافظ شـروع می 
شـود و موازی خیابان انقـالب 260 متر درازا و 10 
متـر پهنـا دارد کـه تمام بـر شـمالی آن در اختیار 
دیـوار ممتـد مدرسـه البرز اسـت. به فاصلـه حدود 
110 متـر از خیابـان حافـظ درگاه ورودی مدرسـه 
قـرار دارد کـه پشـت آن چنـد درخـت سـرو بلنـد 
بـاال از ال بـه الی نـرده هـای درگاه خودنمایـی می 
کننـد کـه جلـوی سـاختمان اصلـی مدرسـه دور 
فـرش آب کوچکـی ایسـتاده اند. بَـر جنوبی کوچه 
در اختیـار حـدود بیسـت قطعـه ملکـی قدیمـی و 
نوسـاز اسـت و از محـل درگاه ورودی مدرسـه تـا 
خیابـان انقـالب کوچـه ای بـه عرض 16 متـر و به 
طـول 60 متـر هسـت کـه عـالوه بـر ایفـای نقش 
پارکینـگ دائمـی اتومبیـل های برخی از شـاغلین 
سـاختمان هـای همجـوار، بیشـتر محـل پیـاده و 
سـوار شـدن دانـش آموزان مدرسـه بـه اتوبوس ها 
و تاکسـی های سـرویس مدرسـه و همچنین محل 
توقـف و انتظـار والدین دانـش آمـوزان در اتومبیل 
هـای شـخصی اسـت. رو بـه خیابان انقـالب، قطعه 
هـای ملکـی بزرگتـر و کاربـری ها تجـاری و اداری 
هـا  قطعـه  بیشـتر  کوچـه،  بـه  رو  ولـی  هسـتند 
مسـکونی هـای تغییـر کاربـری یافتـه ای هسـتند 
کـه طیفـی از فعالیت هـای اداری- آموزشـی را در 
خـود جـای داده انـد. از مهدکودکی کـه بر جنوب 
غربـی ورودی مدرسـه در محـل یـک سـاختمان 
قدیمـی برپا اسـت تا سـاختمان یک دانشـکده غیر 
انتفاعـی مربـوط بـه علـوم دریایـی، تا سـاختمانی 
اداری مربـوط بـه امـور اداری دانشـگاه امیرکبیـر 
شـمال  اش  اصلـی  سـایت  کـه  تکنیـک(  )پلـی 
بـا معمـاری  بزرگـی  اسـت. خانـه  البـرز  مدرسـه 

)احتمـاال دهـه 1320 ( بـا حیاط وسـیع پردرخت 
هـم در بر جنوب شـرقی ورودی مدرسـه قرار دارد 
کـه از کوچـه تـا خیابـان انقـالب کشـیده شـده و 
مـی گوینـد که خانـه شـخصی مدیر مدرسـه بوده 
اسـت. اولیـن نکته عجیـب در خصـوص این کوچه 
بن بسـت محل قرارگیری آن نسـبت به دو خیابان 
اصلی شـمالی-جنوبی و شـرقی-غربی معاصر است 
کـه از محـل دروازه یوسـف آبـاد می گذرنـد که به 
خنـدق شـمالی تهران ناصری مشـرف بوده اسـت. 
در واقـع در اینجـا سلسـله مراتـب راه هـا رعایـت 
نشـده و ایـن بـن بسـت 10 متـری بـدون واسـطه 
از خیابـان اصلی شـهر منشـعب شـده اسـت. نکته 

دوم، در کاربـری اصلـی کوچه اسـت.
 ایـن کوچـه ) اگـر تنهـا بـن بسـت 
نباشـد ( قطعـا از معـدود بـن بسـت 
بافـت  در  هرگـز  کـه  اسـت  هایـی 
مسـکونی واقـع نشـده بوده اسـت. با 
اینکـه مسـتندات مکتوبـی نیافتـه ام 
ولـی با بررسـی عکـس هـای تاریخی 
اینطـور متوجـه شـدم کـه بـه نظـر 
می رسـد کـه در ابتدا مدرسـه تـا لبه 
انقـالب  پیـاده روی شـمالی خیابـان 
احتمـاال  و  شـهر  شـمالی  )خنـدق 
تختـه پل دروازه یوسـف آبـاد ( ادامه 
داشـته و بعـد از احـداث خانـه مدیر 
بـه  بنـدی جدیـد  ترکیـب  مدرسـه، 
شـکل کوچـه ای بـن بسـت بـا دیوار 
بدنـه شـمالی آن  ممتـد مدرسـه در 
ایجـاد شـده باشـد. بنابرایـن شـاید 
بتـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن بـن 
بسـت ابتـدا به عنـوان تقسـیم بندی 
درونـی محوطـه مدرسـه پدیـد آمده 
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و بـه همیـن دلیـل در سلسـله مراتب 
راه های شـهری درسـت قـرار نگرفته 
اسـت. نکتـه چهـارم البتـه موضوعی 
پیچیـده مربـوط بـه ایمنـی و امنیت 
شـهروندان اسـت که از همین وضعیت 

کالبـدی پدیـد آمـده اسـت :
 در طـول سـال هایـی کـه گـذارم بـه ایـن کوچـه 
افتـاده، با بن بسـتی مواجه شـدم که روزها بسـیار 
شـاداب و سـرزنده و حتـی شـلوغ بـود؛ روشـن و 
سـر راسـت و پـر از جوانانـی کـه در دانشـگاه مـا 
مشـغول بـه تحصیـل رشـته هـای هنـر و معماری 
بودنـد؛ در سـاعات اولیـه صبـح و حوالـی ظهر هم 
مملـو از نوجوانانـی اسـت که به مدرسـه مـی روند 
یـا از آنجـا خـارج مـی شـوند و بـا خـود نشـاط 
نوجوانـی را بـا کلـی پرسـش و تعجـب بـه کوچـه 
مـی آورنـد و مـی برنـد ... ظهرهـا درگاه مدرسـه 
در میانـه ایـن کوچـه مـکان مواجهـه ایـن پسـران 
نوجـوان بـا شـهر اسـت ... کـه سـعی مـی کننـد 
قبـل از اینکـه نگاهشـان بـه نـگاه مـادر یـا پـدر 
تالقـی کنـد و مجبـور شـوند سـوار اتومبیل شـوند 
و یـا پیـش از اینکـه آقای راننـده متوجه شـود که 
زیرچشـمی سـرویس مدرسـه را پیـدا کـرده انـد، 
بـا چرخانـدن گـردن بـه چـپ و راسـت، گوشـه 
چشـمی بـه شـهر داشـته باشـند و در افـق کوچـه 
البـرز محیـط بیشـتر جـذاب و ناشـناخته و مرموز 
شـهر را کـه پـر از مردمـان غریبـه اسـت، از نظـر 
بگذراننـد. وقتـی دانشـکده در انتهـای ایـن کوچـه 
سـاختمان داشـت، تـا غـروب آفتـاب، سـرزندگی 
در کوچـه حـس مـی شـد ولـی بـه محـض اینکـه 
آخریـن کالس هـا تعطیـل مـی شـد، ناگهـان این 
کوچـه آشـنا و جوان هـم هیبتی خوفنـاک به خود 
مـی گرفـت و در تاریکـی جـوری فـرو مـی رفـت 
کـه دیگـر اصـال شناسـا نبـود ... بـه ویـژه در اواخر 
پاییـز و اوایـل زمسـتان کوچـه تبدیـل بـه متروکه 
ای طویـل مـی شـد و روشـنای چـراغ تنهـا خانـه 

ای کـه یـک پـالک با تـه بن بسـت فاصله داشـت 
و هنـوز مسـکونی بـود هـم در برابـر ظلمات شـب 
کوچـه کاری از پیـش نمـی بـرد؛ تا جایـی که یک 
روز صبـح زود کـه یکی از کارمندان شـاغل در این 
کوچـه آمـده بـود تـا در سـاختمان مربوطـه را باز 
کنـد تـا سـاختمان محیای حضـور جوانان شـود با 
جسـد یـک زن جـوان در کـف کوچه مواجه شـده 
بـود. یادم هسـت که شـاید چند هفته ای، شـرایط 
کوچـه امنیتـی بـود و پلیـس آگاهی با دقـت تمام 
تـک تـک رفـت و آمـد کننـدگان روزهـای کوچـه 
را در نظـر داشـت تـا بلکـه مجـرم شـِب کوچـه را 
پیـدا کنـد؛ و البتـه قـرار داخلـی ایـن بـود کـه به 
دانشـجویان چیـزی نگوییـم تـا نترسـند! ... البتـه 
تـرس هـم داشـت، کوچـه ای بـا ایـن ظرافـت و 
زیبایـی و شـادمانی و روشـنایی روزانـه، بـه وقـت 
شـب ردای دیگـری مـی پوشـید که سراسـر خوف 
و تاریکـی بـود و در نبود چشـم ناظـر، به فضای بی 

دفـاع بـدل می گشـت. ... 
هفتـه گذشـته در یـک روز سـرد در 
حالـی که در خیابان حافظ در تاکسـی 
برابـر  از  کوچـه  ایـن  منظـر  بـودم 
دیدگانم گذشـت ... روز سـردی بود ... 
دیگـر از سـرزندگی جوانان دانشـجو 
در کوچـه اثـری نبـود؛ کوچـه تنهـا 
بـود و منتظـر، تـا نوجوانـان مدرسـه 
تعطیل شـوند و با شـور و نشـاط خود 
ظهـر زمسـتانی کوچه را سـاعتی گرم 

. کنند
ششـم : کوچه بن بسـت L شـکل و سـابات جلوی 
آن در دل بافـت تاریخـی جنوب شـرق قلب تهران، 

در محلـه چالمیـدان با نام 
سـابات و کوچه شـهید عباسـی تازه تریـن مواجهه 
بـا اینکـه ده سـال پیـش  مـن بـا کوچـه اسـت. 
سـفری درون شـهری بـه کوچـه هـای سـی و دو 
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بافت نابسـامان و یا مسـئله دار تهـران از همه انواع 
تاریخی تا اسـکان غیر رسـمی داشـتم ولی مواجهه 
ام بـا ایـن کوچـه و سـابات در نـوع خـود پیچیـده 
ترین و سـخت ترین چالش طراحی شـهری اسـت 
کـه هنـوز هم نمـی دانم توانسـتم پاسـخ درسـتی 
بـه مسـئله بدهـم یا خیـر؟ ... حتـی یقیـن دارم به 
این که مسـئله درسـت شناسـایی و تعریف نشـده 
اسـت ... بـا ایـن کوچـه از طریـق دوسـتی کـه در 
دفتـر نوسـازی محله سـیروس شـاغل اسـت آشـنا 
شـدم کـه بـه عنـوان مهمـان بـه کارگاه مقدماتـی 
طراحی شـهری دوره کارشناسـی ارشـد دانشـکده 
آمـد و برای دانشـجویان از تجـارب اجرایی خودش 
گفـت. همانجـا با ایـن خانم مهنـدس معمار-طراح 
شـهری جـوان توانمنـد قـرار گذاشـتم کـه یـک 
تمریـن کالسـی تعریـف نماییـم کـه سـایتش در 

ایـن محله باشـد.
 مشـکل ایـن محلـه کـه قسـمتی از 
چالمیـدان اسـت ایـن اسـت کـه بـا 
وجـود اینکـه قطعـات و تـک بناهای 
واجـد ارزش نگهـداری و مرمـت دارد 
ولی شـرایط آن نسـبت بـه محله های 
به سـامان تـر مثل محله بـازار و محله 
ارگ و حتـی نسـبت بـه محلـه هـای 
سـنگلج و عودالجـان جوری نیسـت 
کـه سـرمایه گـزار موفـق بـه تعیین 
و یـا انتخـاب کاربـری جدید مناسـب 
اسـتقرار در کالبـد تاریخی شـود و در 
نهایـت رغبـت نمـی کنـد کـه در این 

محله سـرمایه گـزاری کنـد. ...
 یـک نمونـه از ایـن چالـش، خانه ای نسـبتا سـرپا 
بـا حیاطـی در میانـه اش اسـت کـه در کوچـه بن 
بسـت عباسـی قـرار دارد و قبـل از رسـیدن به این 
کـه  بگذریـم  عباسـی  سـابات  از  بایسـتی  کوچـه 
خـودش منشـعب از یـک کوچـه دیگـر در درونـی 

تریـن الیـه از بافـت محله اسـت.
 

کاربـری   «  : کـه  شـد  طـرح  اینطـور  مسـئله 
تاریخـی  کالبـد  در  اسـتقرار  بـرای  پیشـنهادی 
ایـن خانـه چـه باشـد تـا سـرمایه گـزار عالقمنـد 
و راضـی بـه سـرمایه گـزاری بـرای مرمـت کالبـد 
طـی   ...  « شـود؟  جدیـد  کاربـری  انـدازی  راه  و 
بازدیدهایـی که دانشـجویان از این محله و سـابات 
و کوچـه داشـتند بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـا 
توجـه بـه اینکه در ایـن بافت خانواده هـای زیادی 
سـاکن هسـتند کـه در عیـن کـم درآمد بـودن، به 
سـاختار خانـواده و حریـم خصوصـی اهمیـت مـی 
دهنـد، اسـتقرار هرگونـه کاربـری جدیـد در خانـه 
درون بن بسـت پشـت سـابات که بخواهـد مراجعه 
از بیـرون محلـه داشـته باشـد، نظـم محلـه را بـه 
هـم مـی زنـد؛ و از سـوی دیگـر هـم ایـن خانـه و 
کوچه-سـاباتش بـه قـدری در عمـق بافـت تابـدار 
محلـه واقع شـده کـه اصال درسـت هم نیسـت که 
فکـر کنیـم صـرف تعریف یـک کاربری جـذاب در 
کالبـد قدیـم، بـرای جـذب مخاطب کافی اسـت و 
مـی توانـد باعـث رونق محلـه بشـود. در نهایت هم 
طـی یـک نمایشـگاه و جلسـه نیمـروزه در هفتـه 
پژوهـش موضـوع را بـا دو اسـتاد ارجمنـد مرمـت 
شـهری و شهرسـازی دانشـکده بـه شـور گزاردیـم 
و ضمـن ارائـه طرح های پیشـنهادی دانشـجویان، 
شـدیم  منـد  بهـره  گرانقدرشـان  رهنمودهـای  از 
ای  نکتـه  بـه  اسـکندر مختـاری  و جنـاب دکتـر 
بسـیار ظریـف اشـاره فرمودند کـه مـن همانجا در 
میزگـرد که در سـالن اجتماعات دانشـکده در حال 
برگـزاری بـود، به این نتیجه رسـیدم کـه اصال این 
نـوع طرح مسـئله بـرای کوچـه های مسـکونی بن 
بسـت و سرپوشـیده در بافت های تابدار ارزشـمند 

مطلقـا درسـت نیسـت ... !
 امـا هنـوز هـم موفـق نشـده ام صورت درسـتی از 

مسـئله را بـرای خـودم ترسـیم نمایم ...         



62

مرثیه ای برای فضاهای باز شهری در شهر ایران وجای خالی معماری مسئوالنه

دکتر سولماز حسینیون
 دکترای طراحی شـهری از دانشـگاه ملبورن 

استرالیا

ــاری  ــا در معم ــه ه ــاط خان ــت حی ــاره اهمی   درب
ــان  ــی از زم ــه هــای ایران ــی و ســایقه دار خان بوم
پیــش از تاریــخ تــا کنــون بســیار مطلــب نوشــته 
ــره وار،  ــتالژیک و خاط ــی نوس ــت. برخ ــده اس ش
برخــی از دیــدگاه زیســت بــوم و برخــی از دیــدگاه 
انســان شــناختی، ایــن حیــاط هــا بخــش مهمــی 
ــا  ــواده ه ــبانه خان ــی ش ــه و حت ــی روزان از زندگ
ــی  ــز از حیاط ــا نی ــه ه ــن خان ــد و کوچکتری بودن
هرچنــد کوچــک بهــره مــی بردنــد و بخــش 
ــواده،  ــر خان ــاکنان ه ــای س ــت ه ــی از فعالی مهم
ــدار، در محــدوده درون ایــن حیــاط هــا  ــا ن دارا ی
ــه زندگــی هــا  ــادی ب انجــام مــی شــد، غنــای زی
بخشــیده و خاطــرات زیــادی مــی ســاخت. وجــود 
حیــاط بخشــی از ســازماندهی فضایــی خانــه، 
عنصــری مهــم در آســایش محیطــی و حتــی یــک 
خــرد اقلیــم درونــی در شــرایط گاهــا دشــوار آب و 

ــود. ــران ب هوایــی کشــور ای
در چنــد دهــه اخیــر فضاهــای بــاز و نیمــه بــازی 
کــه بخشــی مهــم از کیفیــت زندگــی شــهروندان 
بــوده انــد بــه دلیــل ســلطه ســودجویی اکثریــت، 
از دســت رفتنــد و معمــاران نیــز بــه عنــوان 
پرچمــداران ایــن حــوزه ، هیــچ مقاومتــی نکــرده 
ــرای  ترجیحــات بســاز  ــدان را ب ــه راحتــی می و ب
ــد  ــی کردن ــو کیســگان، خال بفروشــان و ســلیقه ن
ــیوالنه و  ــت ورود مس ــارزه ای در جه ــچ مب و هی
تخصصــی بــه بحــث بــرای اقنــاع جامعــه در 
حــال تحــول ایــران نکردنــد و در بهتریــن حالــت 
ــدند.  ــل ش ــودجو تبدی ــازندگان س ــال س ــه عم ب
درحالــی کــه ســلیقه مــردم همــواره و مــی 

ــت  ــر هدای ــن ام ــیله متخصصی ــه وس ــت ب بایس
شــده کمااینکــه در کشــورهای توســعه یافتــه 
جهــت دهــی فکــری عامــه مــردم بــا متخصصــان 

ــت. ــنفکران اس و روش
 امـا انفعـال در ایـن حـوزه در کشـور 
مـا موجـب شـد تـا روندهـا و سـنت 
تیـع  بـه  و  ایرانـی  معمـاری  هـای 
بافت هـا و بناهـای ارزشـمند زیـادی، 
در بسـیاری مـوارد توسـط طـرح ها و 
تصیمیمات همیـن اسـاتید و مدیراان 
و کارشناسـان تـا حد زیادی از دسـت 
بـرود )کـه اکنـون همیـن متخصصان   
به مرثیـه خوانی و فرافکنـی پرداخنه 
انـد در حالـی کـه خـود چنـد دهـه 
بخشـی از ایـن فراینـد ها بـوده اند(. 
ــازی  ــن شــهرداری و شهرس ــر قوانی از ســوی دیگ
کشــور کــه اتفاقــا بــه دســت معمار/شهرســازان در 
ایــن چنــد دهــه تهیــه و تدویــن شــدند )بخوانیــد 
معمارانــی کــه بــه حــوزه شهرســازی عالقمندتــر 
ــی در  ــهری اصل ــالت  ش ــال مداخ ــتند و عم هس
کشــور توســط آنهــا انجــام شــده اســت( و اجــرای 
ایــن قوانیــن چــه در چارچــوب هــای تعیین شــده 
ــای  توســط نظــام مهندســی کشــور)در رشــته ه
ــت  ــک ســو هوی ــا ســاخت و ســاز( از ی ــط ب مرتب
ــزای  ــن اج ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــاط ب حی
معمــاری ایرانــی را تنهــا بــه ورودی و رمــپ 
پارکینــگ تبدیــل کــرد )در بهتریــن حالــت زیــرا 
دربســیاری مــوارد بــا تجــاوز بــه عرصــه عمومــی و 
پیــاده رو، رمــپ ورودی پارکینــگ از پیــاده رو آغاز 
مــی شــود کــه مصــداق عینــی ســد معبــر اســت 
کــه خــود جــای بحــث دیگــری دارد( و از ســوی 
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ــاری  ــوراخی ع ــه س ــاط ب ــل حی ــا تبدی ــر ب دیگ
شــده از درختــان قدیمــی  و پوشــش گیاهــی 
بومــی و جایگزینــی آن بــه فضایــی عبــوری و بــی 
روح بــا گیاهــان وارداتــی مضــر بــرای اکوسیســتم 
بومــی، هرگونــه معنــا و زندگــی را ازحیــاط خانــه 
هــا گرفتــه ایــم. البتــه جالــب اســت کــه بســیاری 
از ایــن اســاتید و متخصصــان واضــع و ضایــط ایــن 
دســتورالعمل هــا چــون از نتیجــه شــهرهایی کــه 
ــی  ــود راض ــان ب ــاو تصمیماتش ــرح ه ــول ط محص
نبــوده انــد بــه همــراه فرزندانشــان بــه کشــورهای 
دیگــری کــوچ کــرده انــد کــه کیفیــت فضایــی در 
ــه هــای  آنهــا حفــظ شــده اســت و شــهرها و خان
ــه  ــی ک ــرای آنان ــت را ب ــی هوی ــت و ب ــی کیفی ب
چــاره ای جــز مانــدن نداشــنه یــا علقــه بــه وطــن 

دارنــد، وانهــاده انــد.
ــاز در  ــای ب ــه فضاه ــا کاش فاجع ام
ــم  ــا خت ــن ج ــن همی ــا ای ــهر م ش
می شــد، شــهروندان مــا نــه تنهــا در 
ــان  ــای منازلش ــت دره ــای پش فضاه
امــکان اســتفاده از فضاهــای بــاز یــا 
حتــی نیمــه بــاز را کــه برای ســالمتی 
ــروری  ــان ض ــمی ش ــی و جس روح
اســت ندارنــد، بلکــه بــا تــالش هــای 
ــتاد،  ــوت اس ــازان درکس معمارشهرس
کارشــناس، مدیــر و متخصــص در 
ــاز عمومــی  چنــد دهــه،  فضاهــای ب

ــد.  ــت داده ان ــز از دس را نی
بــه ایــن غمنامــه اضافــه کنیــد. ســودجویی هــای 
ــا،  ــاغ ه ــروش ب ــه ف ــر ب ــی منج ــردی و جناح ف
پــارک هــا و در مــواردی حتــی کوچــه هــا و تبدیل 
آنهــا بــه مکانهــای بســته بــه ویــژه تجــاری شــده 
اســت بــدون اینکــه » حــق شــهروندان« بــه عناصر 
ــان هــوا ،  ــش آفتــاب ، جری کیفــی محیطــی،  تاب
ــت شــود.  ــاز رعای ــای ســبز و ب ــان و  فضاه درخت

ــش  ــال پی ــش س ــدود ش ــه ح ــر دارم ک ــه خاط ب
ــاری  ــازی معم ــت شهرس ــث را در معاون ــن بح ای
ــل از  ــه حداق ــردم ک ــران مطــرح ک شــهرداری ته
بناهــای درشــت دانــه و بلنــد مرتبــه کــه عمدتــا 
تجــاری و عمدتــا مالــک خصوصــی یــا نیمــه 
خصوصــی دارد خواســته شــود تــا بــه ازای میــزان 
اضافــه تراکــم و ارتفــاع خــود کــه ســود اقتصــادی  
نحومــی برایشــان دارد، ســهمی را )نــه بــه صــورت 
مالــی کــه ســودی کوتــاه مــدت بــرای یــک عــده 
قلیــل اســت  بلکــه بــه صــورت فضایــی و پایــدار( 
بــه عرصــه هــای عمومــی بــاز پــس دهنــد، یعنــی 
ــه صــورت   درصــدی از فضــای اشــغالی خــود را ب
عقــب نشــینی بــه پیــاده روهــا و عرصــه عمومــی 
شــهر بازگرداننــد تــا شــهروندان پیــاده، بخشــی از 
حقــوق محــروم شــده خــود را بــه صــورت حیاطی 
عمومــی در کنــاره هــای خیابــان هــا بازیابنــد کــه 
متاســفانه ظاهــرا ایــن مســاله آنقــدر دور از ذهــن 
ــه  ــن پیشــنهاد ب ــه ای ــد ک ــه نظــر آم ــب ب و عجی

ورطــه فراموشــی ســپرده شــد. 
عضل دیگـری که می بایسـت حداقل 
توسـط معمـاران عالقمنـد بـه مقوله 
هـای شـهری به صـورت جـدی  مورد 
توجـه جـدی واقـع مـی شـد، رابطه 
معمـاری و ویژگـی های کالبـدی تک 
بناهـا و تاثیـری کـه بـر عرصـه های 
عمومـی و منظـر شـهری مـی گذارند 
بـه عنـوان بخشـی جدایـی ناپذیر از 

طراحی شـهرها اسـت.

متاســفانه ایــن مهــم را نــه خیــل عظیــم معمارانی 
ــه  ــد ون ــه عرصه هــای شــهری کــوچ کرده ان کــه ب
ــهری و  ــی ش ــاتید طراح ــالن و اس ــارغ التحصی ف
ــا بدنه هــای  ــاط تنگاتنگــی ب ــه ارتب شهرســازی ک
مدیریــت شــهری در ســطوح مختلــف داشــته اند، 
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جــدی نگرفته انــد. هرچندگاهــی یــک بعــداز 
ــده  ــرح ش ــهری مط ــث منظرش ــدد بح ــاد متع ابع
ــم  ــه ای ه ــه مصوب ــت منجرب ــن اس ــی ممک و حت
ــود  ــط بش ــایرمراجع ذیرب ــی وس ــورای عال در ش
امــا بعــد ازمدتــی اهمیــت و فوریــت خــودرا 
ازدســت می دهنــد وبــه ورطــه فراموشــی ســپرده 

می ٌشــوند.  
فرایند  کنید  اضافه  مرثیه  این  به 
نوسازی/ بازآفرینی بافت های فرسوده 
برای  تنها  آنها  در  معبر  تعریض  که 
سواره  خودروهای  تر  راحت  تردد 
افزایش  با  )و عمال  انجام شده  شخصی 
هم  از  دردی   ، تعریض  ازا  مابه  ارتفاع 
در  و  اند(  نکرده  دوا  بحران  مدیریت 
ضوابط فراگیر آن که در تمام شهرهای 
ایران اجرا می شود و عمال درچند دهه 
اخیر، اصلی ترین و مهم ترین مداخله 
شهرسازی در مقیاس ملی است، جایی 
یا  خصوصی  باز  فضاهای  تعریف  برای 
و  شهری  عمومی  های  عرصه  تامین 
توسعه و احیا عرصه های سبز و طبیعی 
متاسفانه  است.  نشده  گرفته  نظر  در 

برخالف برچسب پایداری!!!، 
ــه  ــه بســیاری مــوارد ب ــا فراینــد تجمیــع کــه ب  ب
دلیــل کوچــک بــودن قطعــات بــه ســطح اشــغال 
ــرای  ــی ب ــه جای ــی رســد عمــال ن صــد درصــد م
ایجــاد یــک فضــای بــاز در بیــرون یــا درون 
قطعــات پیــش بینــی مــی کنــد و نــه در ضوابــط 
ــا اســامی مختلــف و  خــود کــه طــی ســه دهــه ب
ــروز  ــعی در ب ــدد س ــای متع ــزودن معیاره ــا اف ب
ــام  ــا در عمــل همــان ن رســانی خــود داشــته )ام
بافــت فرســوده و همــان ســه معیــار اصلــی اجــرا 
ــرای  مــی شــود( هیــچ گونــه تفکرحداقلــی نیــز ب

تامیــن حیــاط هــای خصوصــی و عمومــی درنظــر 
ــه اســت.  نگرفت

ــران  ــهر ته ــه ده ش ــر منطق ــن ام ــارز ای ــال ب مث
اســت کــه در زمــان تهیــه طــرح تفصیلــی 
مشــخص شــد بــه شــدت از کمبــود فضاهــای بــاز 
و ســبز رنــج مــی بــرد و امــروز پــس از حــدود یک 
دهــه مداخلــه بــرای نوســازی، تنهــا فرصــت هــای 
ایــن منطقــه نیــز در فراینــد هــای نوســازی از آن 
ــرای  ــی ب ــه جای ــر ن ــه دیگ ــده و منطق ــه ش گرفت
ــدی  ــی و امی ــه فرصت ــیدن دارد و ن ــس کش نفش
بــرای بازیابــی آن بــه دلیــل نوســازی گســنرده ای 
کــه در ســطح منطقــه انجــام گرفتــه اســت دیگــر 
ــچ  ــکان هی ــز،  ام ــران نی ــا خواســت مدی ــی ب حت
ــازی   ــه ب ــچ عرص ــن هی ــا تامی ــی ی ــرح تنفس ط
بــرای ایــن منطقــه پرتراکــم شــهر تهــران میســر 
ــی  ــن فرایندهای ــی از چنی ــع ناش ــت از فجای نیس
در جــای جــای شــهرهای ایــران کــم نیســت کــه 
ــی و  ــورد علم ــا برخ ــوزی ی ــاف و دلس ــی انص کم
حرفــه ای ، نقــص هــای آشــکار ایــن رونــد هــا را 

ــرد. ــرای همــگان مســتند خواهــد ک ب
ــی  ــت، زندگ ــی اس ــاره زندگ ــت درب ــن یادداش ای
از دســت رفتــه مــردم مــا در شــهرهایی کــه 
سرنوشتشــان را بــه دســت متخصصانــی ســپردند 
ــا  ــی آنه ــت زندگ ــوز کیفی ــوده دلس ــرار ب ــه ق ک
ــه  ــد، کوچ ــه بودن ــی ک ــاره حیاطهای ــند، درب باش
هــای کــه بودنــد و بــاغ هــا، درختــان، خاطــره ها ، 
هویــت و کیفیــت هایــی کــه در غفلــت متخصصان 
معمــار و شهرســاز ایــن مــرزو بــوم بــرای همیشــه  

ــد. از دســت رفتن
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کوچه؛ ریسمانی که ما را به شهر وصل می کرد...
محمد نظرپور

 دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس

را  واژگان  کـردم  سـعی  رو  پیـش  جسـتار  در    
سـربازان توصیـف بدانـم؛ توصیفـی کـه رسـالتش 
زمانـی  کـه  فضایـی  یـادآوری  اسـت،  یـادآوری 
رهایـی بخـش بـود و بیـش از هـر فضایـی مـا را 
تعریـف مـی کـرد. نسـل دهـه 60 را بایـد آخریـن 
نسـلی دانسـت کـه در کودکـی همچنـان پیونـد 
عمیقـی بـا کوچـه داشـت؛ و مـن بـه عنـوان یکی 
از آخریـن بازمانـدگان ایـن دهـه گوشـه هایـی از 
زیسـت جهانـی را برایتـان توصیـف مـی کنـم کـه 
در آن کوچـه بـه مثابـه ریسـمانی بـود کـه مـا را 
بـه شـهر وصل مـی کرد. انسـان نـه به فراموشـی، 
کـه به یـادآوری زنـده اسـت؛ و در این میان شـهر 

بزرگتریـن خاطـره اسـت.

سـه فضـا بـود: خانـه، مدرسـه و کوچـه که سـنتز 
رهایـی مـا بـود. شـهر برایمـان فضایـی بیـن خانه 
و مدرسـه تعریـف مـی شـد. مـا بودیـم که مسـیر 
مدرسـه تـا خانـه را پرسـه مـی زدیـم و برخـالف 
اصـرار بروکراتیکـی کـه مـادر بـرای تعییـن زمـان 
دقیـق بازگشـت بـه خانـه داشـت، مـا بـا چرخـه 
طبیعی مسـیر سـازگار می شـدیم و زمان قراردای 
بازگشـت بـه خانـه را تـا جایـی کـه می توانسـتیم 
بـه تعویـق مـی انداختیـم. در ایـن میـان کوچه ها 
زنجیـره های پرسـه زنی را تعریف مـی کردند و در 
بیـن آنهـا دو کوچه کلیدی تـر بودند؛ کوچه ای که 
خانـه را تعریـف مـی کـرد و کوچه ای کـه آخرین 
مقاومـت فضایـی بـرای ورود به مدرسـه بـود. ما از 
نسـل انفجـار نـور بودیـم کـه به شـکل بـدن های 
متراکـم شـده در پنج کالس چهل نفـر تعریف می 
شـدیم. آن روزها مسـئله بـدن دغدغه مـا نبود، ما 
بـدن هـای رام شـده ای بودیـم کـه چـه در فضای 
بسـته کالس و چـه در فضـای بـاز حیـاط نظـم 

نظـام مدرسـه را بازتولیـد مـی کردیـم. مـا آخرین 
بازمانـدگان دهـه شـصت بودیـم کـه تمـام فضـای 
مدرسـه را قرق کرده بودیم. در مقابل کوچه بسـتر 
انفجـار ایـن تراکـم بـود؛ زمانـی کـه زنگ بـه صدا 
در مـی آمـد مـا بـه کوچـه ها سـرازیر می شـدیم، 
جایی که خودمان را از سـیطره اتمسـفر نظم سـاز 
مدرسـه جـدا مـی کردیـم و در کوچه نظـم خود را 
مـی سـاختیم. برخـالف بـدن، زمان همیشـه برای 
مـا مسـئله بود، چـه آنگاه کـه آخریـن دقایق زنگ 
آخـر را می شـمردیم، چـه زمانی که غـروب آفتاب 
را در کوچـه شـاهد مـی شـدیم. ما نیمـی از روز را 
بـا چرخه قـراردادی مدرسـه پیش مـی رفتیم و بر 
صفحـه مکانیکـی سـاعتهای دیـواری خیـره بودیم 
کـه عقربـه کوچکـش بـرای حرکت جان مـی کند 
و نیمـه دوم روز را در کوچـه بـا چرخـه طبیعـی 
اتفـاق و رویدادهـای کوچه سـپری مـی کردیم که 
بـا تاریکـی شـب مجبـور بودیـم »بـه خانـه برمـی 
گردیـم« را صـرف کنیم. عدد«هفت«بیـش از آنکه 
عدد مقدسـی باشـد برای ما عدد نحسـی بـود. این 
جملـه کـه »پاشـو سـاعت هفت شـد« همنشـینی 
نامبـارک کلمـات بـود کـه مـادر هـر صبـح بـر آن 
تاکیـد مـی کـرد و ما؛ کـه همیشـه زمـان برایمان 

بود. مسـئله 
برخـالف آنهایـی کـه سـرویس خصوصی داشـتند 
و تنهـا بـه مبـدا و مقصـد فکـر مـی کردنـد، مـا 
بهـره حداکثـری از محصـول جانبـی حرکـت را در 
دسـتورکار قـرار داده بودیـم. سـر کوچـه مدرسـه 
مغـازه کوچـک تاریکـی بـرای بـازی سـگا و میکرو 
بـود کـه تابلویـی بـر سـردر نداشـت و مرد سـبیل 
گنـده خسـته ای همیشـه در گوشـه آن برمبـل 
وارفتـه ای لـم مـی داد و تنهـا در زمـان حسـاب 
و کتـاب چندکلمـه ای ضـروری سـخن مـی گفت. 
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مـردی که تنهـا ضرب تومـن در دقیقه را بر بسـتر 
یـک رابطـه پولـی و مکانیکی بـا ما پیش مـی برد؛ 
بـه دقیقـه مـی گفتیـم و او بـه تومـن پاسـخ مـی 
داد. مـا تنهـا همین دسـتگاه زبـان را بـرای ارتباط 
بـا او داشـتیم، رابطـه مـا بـا او همیشـه در سـطح 
بـود و هیـچ عمقـی نداشـت. بقالی فضـای دیگری 
بـود کـه ما در مسـیر مدرسـه تا خانـه آن را تجربه 
مـی کردیـم؛ مهـم نبـود چقدر پـول همـراه داریم، 
آلوچـه هـای  بـه  بایسـت  مـی  داشـتیم  هرآنچـه 
نـواری و لواشـک هـای تخـت کـه جـز کاالهـای 
اساسـی بود،رتبدیل می شـد. مدرسـه کـه تعطیل 
مـی شـد بقالـی سـرکوچه نقدینگـی اش بـاال می 
گرفـت و مـا عطـش مصـرف گراییمان را با نوشـابه 
هـای گازدار ارضـا می کردیم. شـهر همیـن دقایق، 
همیـن البـه ال بـود کـه برایمـان معنادار می شـد. 
مدرسـه و خانـه هردو فضـای اعمـال هژمونی بر ما 
بودنـد و در ایـن میـان کوچـه هـا کارخانـه تولیـد 

بودند. معنـا 
خـرداد با همه سـال متفاوت بـود؛ دوگانه متضادی 
را در خـود بازتولیـد مـی کرد؛ درحالی که مدرسـه 
آخریـن هژمونـی هایـش را در ایـام امتحانـات برما 
اعمـال مـی کـرد، بـوی تابسـتان نیرویـی رهایـی 
بخـش مـی شـد. خرداد بـرای مـا پیـش از این که 
خـرداد پرحادثـه شـود، خـرداد پرالتهـاب بـود؛ ما 
بـا کفـش فوتبال بـر سرجلسـه امتحـان حاضر می 
شـدیم و البـه الی اتحـاد چـاق و الغـر روی کاغذ، 
در ذهـن ترکیـب تیـم را بـرای بازی بعد از جلسـه 
مـی کشـیدیم. بعـد از هر امتحان کتابهـا و برگه ها 
در آسـمان کوچـه مدرسـه رقص مرگ مـی کردند 
و کوچـه صحنـه مسـابقات نهایـی می شـد، جایی 
کـه کیـف های مدرسـه تیرک های خوبـی بودند و 
کفشـهای تایگـر قرمـز و آبی بـا کفی هـای ژله ای  
بـر پیکر آسـفالت غوغا مـی کردند. خرداد انسـباط 
زمـان بـود، ما دیگر مجبـور نبودیم صبح ها پشـت 
نیمکـت بنشـینیم و گـچ بـازی معلـم را ببینیـم؛ 
خـرداد زمانـی بود کـه رهایـی را در کوچه جشـن 

مـی گرفتیـم و بـه پیشـواز تابسـتان مـی رفتیـم. 
اصـال مـا بودیـم کـه بـا حضـور پرشـورمان کوچـه 
را تابسـتان مـی کردیم؛جاییکـه زنـگ خانـه هـا را 
مـی زدیـم و در گمنامـی کالنشـهری متـواری می 
شـدیم؛درحالی که زیر لـب می خواندیم:تابسـتونه 
فصـل شـادی و خنده؛بچـه ها توی کوچـه... . چند 
وقـت پیـش در نیمـه بیسـت و نه سـالگی ام یکبار 
دیگـر بـا دوسـتانم زنـگ خانـه ای را زدیـم و تـا 
سـر کوچـه قهقـه زنـان دویدیـم! بـا ایـن کارمـان 
خواسـتیم یـادآور شـویم مـا از همان نسـل ایم که 
در راه بازگشـت از مدرسـه از آیفن های بی تصویر 

قصه هـا می سـاختیم. 
مدرسـه بیـش از نیمـی از سـال را در 
سـیطره خود داشـت و در خرداد پایه 
هـای نظامش سسـت می شـد، دقیقا 
زمانـی کـه مـا شـالوده امپراطوریمان 
را در کوچـه برپـا مـی کردیـم. کوچه 
هایـی که هنوز می شـد بیـن اتومبیل 
ها جایـی برای بـازی مان سـاخت، بر 
پلـه همسـایه ها بر سـر رنـگ کارتها 
قمـار کـرد و درب خانه ها را بـه مثابه 

دروازه هـای حریف هـدف گرفت.
خـاک  کـه  ای  خانـه  بـود؛  خانـه  دوم  فضـای 
حاصلخیـزش مـادر و آسـمان پر سـخاوتش را پدر 
تعریـف مـی کـرد. در ایـن میـان کوچـه فضـای 
مواجـه بـا »دیگـری« بـود؛ کوچـه ای کـه مـرزش 
را بقالـی پیرمـردی تعریـف مـی کـرد کـه در تمام 
زندگـی روزمـره محله حضـور داشـت. »جعفر آقا« 
پیرمـردی بقالـی بـود کـه همیشـه در مجالس غم 
و شـادی سـاکنین ایـن کوچه شـرکت مـی کرد و 
بـه مثابـه حلقـه اتصالی بود کـه ما را به هـم پیوند 
مـی داد. هرچقـدر خانـه و بخصـوص مدرسـه ذیل 
چرخـه قـراردادی زمـان پیش می رفـت، در مقابل 
کوچـه بـا چرخه طبیعی سـازگار بـود؛ وقتی کوچه 
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سـایه مـی شـد و ظهـر روبـه پایانـی بود بـه کوچه 
مـی ریختیـم و با غروب آفتاب و شـروع شـب قول 
مـی دادیـم به خانـه برگردیم. مـا با کوچـه گالویز 
بودیـم و دادوسـتدی بینمان برقرار بـود؛ ما در بین 
دو فضـای هژمونـی سـاز،هژمونی فضایـی خودمان 

را بـر کوچـه می سـاختیم.
بسـتر  فضایـی  هـر  از  بیـش  کوچـه 
خودشـکوفایی بود؛ هـر روز غروب ما 
رجوعـی بی واسـطه بـه آن داشـتیم 
و بـا کنـش هـرروزه مـان آن را معنـا 
دار مـی کردیـم. در ایـن بسـتر بـود 
کـه توانایی هایمـان را بـه رخ دیگری 
می کشـیدیم و صحنه نمایـش خود را 
تعریـف مـی کردیم؛ چـه زمانـی که با 
تمـام تـوان بر توپهـای قرمز و سـفید 
ضربـه وارد مـی کردیم و چـه زمان که 
بـر روی زیـن دوچرخه مان دسـتها را 

از فرمـان جـدا می کردیـم.
 کوچـه صحنه نمایشـی بود کـه ما در 
آن بازیگـران اصلـی بودیم و داسـتان 
خودمـان  محوریـت  حـول  را  کوچـه 

می سـاختیم.
 امـا ایـن داسـتان تنهـا به خودمـان محـدود نمی 
شـد، مـا بچـه هـا بودیـم کـه خانـواده هـای ایـن 
کوچـه را در ارتباطـی اجتماعـی بـا یکدیگـر قـرار 
مـی دادیـم؛ خانـواده هـا یکدیگـر را به عنـوان پدر 
فالنـی و مـادر فالنـی مـی شـناختند و همـه اینها 
مدیـون حضـور حداکثریمـان در کوچـه بـود. امـا 
چیـزی نگذشـت کـه معـادالت کوچه بهـم ریخت، 
بـر پیـکان هـای سـفید انژکتـوری افـزوده شـد و 
پرایـد نماد یک جهش طبقاتی محسـوب می شـد. 
در ایـن زمـان بـود کـه کوچـه در حال دگردیسـی 
بـود و مـرز هـای امپراطـوری مـا به شـدت تهدید 

شـد. اتومبیـل ها فضـای کودکیمان را تسـخیر می 
کردنـد و مـا در برابـر هجومشـان کامـال منفعـل 
بودیـم، آنهـا جدایی مـا با کوچه را هـدف قرار داده 
بودنـد و هـر روز عرصـه را برایمـان تنـگ تـر مـی 
کردنـد. چیزی نگذشـت کـه یک رقابت بر تسـخیر 
فضـای کوچـه شـکل گرفـت. دورانی فرا رسـید که 
اگـر فضـای خالـی ای در کوچه پیدا مـی کردیم به 
سـرعت در آنجـا مسـتقر مـی شـدیم و تنهـا اجازه 

عبـور اتومبیـل هـا را مـی دادیم. 
در مقابـل اتومبیـل ها هـم از هر زمان 
غیبت حضـور مـا اسـتفاده می کردند 
منفعالنـه  شـخصیت  کوچـه  بـه  و 

می دادنـد.  پارکینگـی 
رابطـه قدرت و فضا به شـکل محسوسـی در کوچه 
برقـرار بـود، زمانـی کـه قـدرت را در دسـت مـی 
گرفتیـم، فضا را تسـخیر مـی کردیـم و اتومبیل ها 
را بـه فضـای بیرونـی هدایـت مـی کردیـم و گاهی 
کـه جبهـه هـا از دسـت می دادیـم، عقب نشـینی 
مـی کردیم و در راسـتای آخریـن مقاومت هایمان 

بـه انتهـای بـن بسـت ها پنـاه مـی بردیم.
کوچـه ها امـروز دیگر تماما در سـیطره اتومبیل ها 
قـرار گرفتنـد، کافی اسـت پرده های اتـاق خوابتان 
را کنـار بزنیـد، آنهـا تـا مـرز فضـای خصوصـی مـا 
پیـش آمـده انـد. کـودکان نسـل امـروز به شـدت 
خانـه نشـین انـد و حضـور در فضای مجـازی را به 
عنوان سـنتز رهایی خانه و مدرسـه  در جایگزینی 
بـا نقشـی کـه کوچه برای مـا داشـت، تعریف کرده 
انـد. ریسـمانهایی کـه آنهـا را بـه شـهر متصل می 
کننـد، بسـیار محدود و نـازک اند، یا بهتـر بگوییم 
ریسـمانهایی نامرئـی اند که در دنیـای مجازی آنها 
تولیـد و بازتولیـد مـی شـود. کوچه ها امـروز دیگر 
ریسـمانهایی نیسـتند کـه مـا را بـه شـهر وصـل 

. کنند
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مروری برآنچه که مشهدی ها »میالن« می خوانند...
بهاره ابراهیم پور

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد طراحی شهری  

  یکـی از لهجه هـای زبـان فارسـی و بازمانـده ی 
لهجـه ی تـوس قدیـم، لهجـه ی مشـهدی  اسـت، 
عصـاره ای از فارسـی دری  کـه بسـیاری از واژگان 
مشـهدی ها  عامیانـه ی  گفتـار  در  آن  گمشـده ی 
امـا بهتـر آن اسـت کـه بگوییـم  نهفتـه اسـت«؛ 
مشـهدی  لهجـه ی  امـروز  قدیـم.  مشـهدی های 
شـاید جـز  کـه  اسـت  فراموشـی  درحـال  چنـان 
مشـهدی های اصیـل و قدیمـی، کم تـر کسـی بـا 

واژه هـای ایـن لهجـه آشـنا باشـد. 
ُچُغک، جزغاله، کله ونگ، اشـکاف، چینگ،کلپسـه، 
َفلَکـه و... واژه هایـی هسـتند کـه مـادران و پـدران 
لهجـه ی  و  مشـهد  از  شـیرین  قصـه ای  به سـان 
شـگفت انگیز مشـهدی بـرای فرزندانشـان روایـت 
گویـی  کـه  روزهایـی  آن  از  روایتـی  می کننـد؛ 
مشـهدی ها بـه زبـان دیگـری سـخن می گفته انـد. 
کـه  واژگانـی  از  وسـیعی  طیـف  میـان  در  امـا 
مشـهدی ها آن هـا را متعلـق بـه خـود می داننـد، 
مـردم  بیـن  در  کـه  واژه هایـی  هسـت  همچنـان 
مشـهد رواج دارد. ازجملـه ی این هـا می تـوان بـه 
مشـهدی ها  از  بسـیاری  کـرد.  اشـاره  »میـالن« 
هـرروزه در محـاوره و آدرس دهـی از واژه ی میـالن 
اسـتفاده می کننـد و به طـور رایـج آن را معـادل بـا 

کوچـه می داننـد. 
شهرسـازی،  تخصصـی  ادبیـات  در  کوچه هـا 
خیابان هـای محلـی فرعی)انشـعابی( هسـتند. امـا 
باتوجـه بـه این کـه این هـا اصطالحـات تخصصـی 
حرفه مندان حوزه ی شهرسـازی اسـت، شـهروندان 
براسـاس تصویـر ذهنـی خـود از واژگان دیگـری 
اسـتفاده می کننـد تـا بتوانند معنای روشـن تری را 
انتقال دهند. اما سـوال آن اسـت که در اسـتفاده ی 
رایـج از واژه ی میـالن در میـان مـردم محلـی آیـا 

یـک فهـم مشـترک از ایـن واژه  وجـود دارد که به 
راحتـی بتـوان مـکان یا مقصـد موردنظـر را یافت؟ 
حتـی خـود مشـهدی ها هم معنـای متفاوتـی را از 

میـالن دریافـت کرده انـد. 
 

  میالن یا کوچه؟
بـه  باتوجـه  مشـهد  شـهر  دیگـر  سـویی  از    
و  مهاجـران  فرهنگی-مذهبـی،  ظرفیت هـای 
راه داده اسـت،  را در خـود  گردشـگران بسـیاری 
هریـک از این هـا دارای لهجـه، فرهنـگ و واژگان 
مختـص بـه خـود اسـت. باتوجـه بـه این نکتـه آیا 
واژه ی میالن هم از گذشـته واژه ای وارداتی توسـط 
مهاجـران و زائـران بوده اسـت یا به واقع بخشـی از 
هویـت تاریخی-جغرافیایـی مردم مشـهد و ادبیات 

اسـت؟  مشـهدی ها  اختصاصـی 
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برای پاسـخ به سـواالتی از این دسـت باید در میان 
خاطـرات جمعی مشـهدی ها به جسـتجو پرداخت. 
مـرور بر خاطـرات و روایت های مشـهدی ها از آنچه 
کـه »میـالن« می خواننـدش و دسـتیابی بـه یـک 
فهـم مشـترک، نتیجـه ی یـک رویکـرد عاطفـی-

احساسـی بـه موضوع مـورد بررسـی اسـت. گفتگو 
بـا متخصصـان در زمینـه ی لهجـه و تاریخچـه ی 
مشـهد، گـپ زدن بـا مـردم محلی، بررسـی اسـناد 
نیـز روایت هـا و قصه هـای موجـود در  مکتـوب و 
رسـانه های جمعـی، می تواند راهگشـا باشـد. آن چه 
کـه ضرورت پرداختن به ایـن موضوع را در مباحث 

شهرسـازی روشـن می سازد.
توجـه بـه ایـن نکته اسـت کـه لهجه 
عاملـی  هـر شـهر،  مـردم  گویـش  و 
بـرای وحدت میـان مردمان آن شـهر 
دانسـته می شـود؛ گـو این کـه تفهیم 
معنا و دسـتیابی به یک فهم مشـترک 
و  غیرمشـهدی ها  بـرای  همگانـی  و 
مسـافران و گردشـگرانی که سـالیانه 
بـه شـهر مشـهد وارد می شـوند نیـز 
اهمیـت می یابـد. ایـن فهم مشـترک 
آدرس دهـی،  در  سـهولت  موجـب 
آن  کلـی  معنـای  در  و  جهت یابـی 
خوانایـی شـهر می شـود. بنابرایـن در 
بایـد  موضـوع  بـه  دقیق تـر  نگاهـی 
بتـوان جایگاهـی روشـن بـرای میالن 
در ادبیات تخصصی شهرسـازی یافت. 
از سـوی دیگـر آنچـه کـه بایـد در بیـان گویش هـا 
و لهجه هـا توجـه کـرد ایـن اسـت کـه بخشـی از 
هویـت و تاریـخ هـر شـهر و اسـتان بـا گویـش و 
لهجـه ی آن رابطـه دارد و از ایـن طریـق می تـوان 
بـه تقویـت هویـت و کاراکتـر هـر شـهر پرداخـت؛ 
واژگانـی کـه مشـهدی ها معتقدنـد فقـط متعلق به 

خودشـان اسـت، عاملـی بـرای تقویت حـس تعلق 
خواهدبـود. 

  »میالن« چیست؟
  واژه ی میـالن بـه طـور رایـج به عنـوان شـهری 
در کشـور ایتالیـا شـناخته می شـود امـا در معنای 
لغـوی آن، لغت نامه ی دهخدا اینگونـه توضیح داده 
اسـت: »نوعـی از جـوارح طیور«، دهی از دهسـتان 
از دهسـتان  زنجـان«، دهـی  ابهـررود شهرسـتان 
حومـه ی بخـش اسـکو شهرسـتان تبریـز«، »دهی 
شهرسـتان  لـردگان  بخـش  فـالورد  دهسـتان  از 
شـهرکرد«،»میل«، »متمایـل شـدن«، »خمیدن«، 
از  یکـی  نـام  همچنیـن  »آرزو«.  و  »خواهـش«، 
ایل هـای کـرد ایـران در کـوه هـای مـرزی اسـتان 
کالنتـری  منوچهـر  می باشـد.  غربـی  آذربایجـان 

دربـاره »ایل میـالن« می نویسـد: 
 پیـدا نیسـت کـه کلمـه »میـالن« از 
کـي یـا چه چیـز گرفته شـده اسـت. 
برخـي از میالني هـا مي گوینـد: چـون 
پایـه  را  ایـل  ایـن  مردي«میلي«نـام، 
نهـاد از ایـن رو آن را میـالن نامیدند و 
برخـي دیگـر بـاور دارند کـه از »مل« 
بـه معنـي کـوه گرفته شـده اسـت.« 
در بررسـی دیگری اشـاره شـده است 
کـه میـالن در زبـان لری بختیـاری به 
معنی میـان الن)میان دو کوه( اسـت. 
مـی بـه معنـای میان)بیـن( و  الن بـه فاصلـه بین 
دو کـوه، گفته می شـود بـه معنای روسـتای میان 

کوه. دو 
معنـای میـالن  بـه طـور غالـب در فرهنـگ نام هـا 
روسـی،  اصالـت  بـا  مردانـه  اسـم  یـک  به عنـوان 
بلغـاری، هنـدی، چـک و اسـلواکی یافت می شـود 
و بـه طـور کلـی بـه معنـی بخشـنده، جمع شـدن، 

مالقـات و اتحادیـه اسـت. 
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بررسـی معنـای لغـوی میـالن نشـان می دهـد این 
واژه داللـت بـر نام مـکان)ده میالن، شـهر میالن و 

...( یـا شـخص)میلی، ایل میـالن و ...( دارد.

  سابقه ی تاریخی-جغرافیایی
  محمدرضـا ناظران پـور، بـا بیـان این کـه »لهجه ی 
مشـهدي لهجـه ی بسـیار اصیلي اسـت، حتي خود 
مشـهد این قـدر اصالـت نـدارد«، توضیـح می دهـد 
بوده اسـت  سـناباد  نـام  بـه  مکانـي  ابتـدا  مشـهد 
کـه بـه برکـت وجـود مبـارک حضـرت رضـا)ع(، 
اکنـاف آمده انـد و در  و  اطـراف  از  مـردم کم کـم 
ایـن مکان)مشـهد کنونـی( سـاکن شـده اند. ولـي 
لهجـه اي کـه امروز به نام لهجه مشـهدي شـناخته 
شـده اسـت در اصـل همان لهجه خراسـاني اسـت. 
لهجـه بـزرگ و قدیمـي کـه از اشـکانیان بـر جاي 
به سـبب  را  لهجـه  ایـن  اشـکانیان  اسـت.  مانـده 

سـادگی بسـیار دوسـت داشـتند. 
محمدتقـي وحیدیـان کامیـار در بیان  
علـت از بیـن نرفتـن برخـی واژه های 
خـاص در لهجـه بـر این عقیده اسـت 
از  چیـزي  ازاي  بـه  مـا  »وقتـي  کـه 
بیـن بـرود قاعدتـا در زبان هـم کمتر 
اسـتفاده مي شـود. امـروز چـاق چور 
اسـتفاده نمي شـود پـس لفظـش هم 
به مـرور از زبان روزمره کنـار مي رود، 
هرچنـد حذف نمي شـود. نکتـه دیگر 
هم این اسـت که واژه در صورت سهل 
و آسـان بـودن و اینکـه اول از همه به 
کار رود ماندگار مي شـود.«)برگرفته  از 

شـهرآرا( روزنامه  وب گاه 
در گفتگـو بـا مهدی سـیدی خراسـان پژوه ایشـان 
معتقـد اسـت »واژه هایـی چـون میـالن، فلکـه و... 
کلمـات ابداعـی مشهدی هاسـت کـه بـرای دیگران 

ناشـناخته و نامرسـوم اسـت و واژه ی »میـالن« از 
ابتـدا در شهرسـازی ایـران کاربـرد نداشـته اسـت. 
وی دربـاره ی سـابقه ی ایـن واژه توضیـح می دهـد:

سـال1310  پیش)حوالـی  130سـال  »حـدود 
قمـری، برابـر بـا سـال1270 خورشـیدی( کـه در 
از  گروهـی  داد،  روی  ویرانگـر  زلزلـه ای  قوچـان 
از ویرانـی  مهندسـان تابـع روسـیه تـزاری، پـس 
احـداث شـهر  و هنـگام  زلزلـه  قوچـان کهـن در 
جدیـد قوچـان کلمه »میالن« را از عشق آباد)شـهر 
مرکـزی کشـور کنونـی ترکمنسـتان( وارد قوچـان 
مهندسـان،  آن  طراحـی  و  همـکاری  بـا  کردنـد، 
جدیـد  شـهر  در  منظـم  شـطرنجی  خیابان هـای 
قوچـان پیـاده شـد و از آن زمـان به بعد در اسـناد 
و قباله هـای معامـالت امـالک و خانه هـای قوچـان 
میـالن ثبـت گردیـد و هنوز هـم رایج اسـت. کمی 
بعـد از پیدایـش شـهر جدیـد قوچـان، فـردی بـه 
نـام »سـرتیپ و مهنـدس کاشـف الملک« رئیـس 
شـهربانی آن شـهر شـد. کمی بعدتر هم به مشـهد 
آمـد و معـاون اولین شـهردار شـهر شـد )در حدود 
سـال 1290خورشـیدی یـا 1330قمـری(. پس از 
آن هـم خـود جنـاب سـرتیپ مهنـدس کاشـف، 
سـومین شـهردار مشـهد شـد. هم زمان مسـئوالن 
مشـهد درصدد گسـترش شـهر به بیـرون برآمدند.
خیابان کشـی  و  قطعه بنـدی  پـی   در 
)بـه همـان صـورت شـطرنجی(، نـام 
راهنمایـی  بـا  هـم  را  جدیـد  معابـر 
جنـاب آقـای شـهردار قوچانی االصل، 
آن کـه  جالـب  گذاشـتند.  »میـالن« 
اکنـون خـود روس هـا هـم میـالن را 

نمی کننـد. اسـتفاده 
 حـال اگـر توجـه کنیـد بافت هـای قدیـم میـالن 
ندارنـد زیـرا بافـت قدیمـی شـهر شـطرنجی نبوده 
اسـت، بافت هـای قدیـم، معابـر مسـتقیم و عریض 
نداشـته اند چون در آن صورت امـکان جنگ و ورود 
سـواره نظـام بـه شـهر سـهل می گردیـد. بنابرایـن 
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آگاهانـه و از عمـد کوچه هایـی باریک و سـاباط دار 
طرح ریـزی می شده اسـت.« همچنیـن وی معتقـد 
اسـت بـه سـبب آن کـه ایـن واژه در میـان مـردم 
رواج دارد آن را بـه رسـمیت می شناسـیم، چراکـه 
میـالن واژه ای نو نیسـت که نسـبت بـه ورود آن به 
ادبیـات فارسـی مقاومـت نشـان دهیـم و به سـبب 
کاربرد وسـیع آن از گذشـته نمی تـوان آن را حذف 

. نمود

کوچـه یـا میـالن؟ همجـواری دو بافـت قدیـم و میانی 
شـهر مشـهد و شـکل گیری شـبکه معابر شـطرنجی در 

توسـعه های میانـی و جدیـد شـهر، )منبع:نگارنـده( 

 در کتـاب »سـرزمین و مـردم قوچان« بـه اهتمام 
محمـد جابانـی آمده اسـت »پـس از زلزلـه ی سـال 
1312ه.ق کـه قوچان قدیم)شـهر کهنـه( به¬کلی 
ویران شـد در ده کیلومتری شـرق آن، شـهر جدید 
قوچان سـاخته شـد. شهر جدید تشـکیل شده بود 
از چهـار خیابـان در چهـار جهت اصلـی جغرافیایی 
خیابان هـای  مـوازات  بـه  فرعـی  خیابان هـای  و 
اصلـی کـه متقاطـع هسـتند میـالن نـام گرفتنـد. 
میـالن کلمـه ای روسـی بـوده کـه بـه خیابان های 

کم عـرض می گفته انـد.«
بـا ایـن توضیحـات می تـوان چنـد موضـوع مهم را 

در رابطـه بـا واژه ی »میـالن فـرض نمود:
  مجموعـه تلفظ هـای ویـژه ی یـک گـروه معمـوالً 
بـا مناطـق جغرافیایـی ارتبـاط دارد و بـه سـبب 
اختالف هـاي مکانـي در حال تغییر و تحول اسـت. 
  میـالن بـه ایـن سـبب تاکنون حفظ شـده اسـت 

کـه اوال کلمه ای سـهل و آسـان اسـت و دوما ما به 
ازاي آن کـه کوچـه یا خیابان باشـد وجـود دارد.

  میـالن، در بررسـی سـیر تاریخـی شـکل گیری 
شـطرنجی  شـیکه¬ی  تشـکیل  بـا  هم زمـان  آن 
رایـج  صـاف-  و  منظـم  خیابان ها-خیابان هایـی 

می گـردد.

  روایت هایی از اهالی مشهد 
  در گفتگـو بـا مـردم مشـهد از آن هـا پرسـیده 
شـد »بـه کجـا میـالن می گوینـد؟«. روایت هـای 
متفاوتـی بدسـت آمـد کـه نشـان از فهـم متفاوتی 
از کاربـرد واژه ی میـالن داشـت. در کاربرد متداول 
آن، مشـهدی ها واژه ی میـالن را معـادل بـا کوچـه 
قـرار می دهنـد. امـا در گـپ و گفت هایـی دقیق تر، 

بـه جزئیـات بیش تـری اشـاره شـد. بـرای نمونـه:
  میالن معموالً در سـاخت و سـازهای جدید وجود 

دارد.
  بـه خیابان هـای تنگ تـر میـالن گفتـه می شـود. 

خیابان هایـی کـه خیلـی عریـض نباشـند.
  میـالن، خیابـان کوچـک و مسـکونی اسـت که از 

خیابـان اصلی منشـعب می شـود.
  میـالن معمـوالً خیابانـی مسـتقیم و ماشـین رو 

اسـت کـه کامـاًل بـا کوچـه متفاوت اسـت. 
  میـالن کوچه ای اسـت که نسـبت به یـک خیابان 

فرعی، باریک تر اسـت. 
  میـالن بـه کوچه هـای فرعـی روبروی هـم از یک 

خیابـان اصلی گفته می شـود. 
    بـه خیابان هـای منشـعب از هـر تقاطـع گفتـه 

می شـود.
  کوچـه همـان میـالن نیسـت بلکـه باریک¬تـر از 

اسـت.  میالن 
   بـه خیابان هـای فرعـی میـالن گفتـه می شـود 
مثـال میـالن دوم خیابـان بزرگمهـر. یعنـی خیابان 
خیابان هـای  و  اسـت  اصلـی  خیابـان  بزرگمهـر 

منشـعب از آن میـالن هسـتند.
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روایت هـای  بررسـی  در  قابل توجـه  نکتـه ی 
مشـهدی ها آن اسـت کـه در پاسـخ بـه این سـوال 
کـه شـما بـه کـدام خیابان هـا میـالن می گوییـد، 
فقـط قدیمی ترهـا یکراسـت به سـراغ پاسـخ دادن 
می رونـد و نسـل جدیـد در پاسـخ می گویـد اصـال 
میـالن را اسـتفاده نمی کند ولی گمـان می کند اگر 

بشـنود معنـای آن را متوجـه می شـود. 

  در دیدگاه حرفه مندان
   بـرای دسـتیابی بـه درکی بهتر نسـبت به جایگاه 
میـالن در ادبیـات شهرسـازی، دیدگاه فعـاالن این 
حـوزه دررابطـه با واژه-ی میالن مورد بررسـی قرار 
رفـت. برخـی، روایت هایـی را از شـنیده  هـای خود 
نقـل کردنـد. بـرای نمونـه یـک روایـت آن اسـت 
کـه میـالن یـا همـان میـران، در زبـان مغولـی به 
معنـای کوچـه اسـت. روایـت دیگـری می گوید در 
خیابـان ارگ قدیم مشـهد، در یکـی از خیابان های 
فرعـی عریـض جدیداالحـداث در دوره پهلوی اول 
تقریبـا روبـروی بـاغ ملـی، هتـل رسـتورانی بـا نام 
میـالن تاسـیس شـد. از آنجـا کـه مقصـد خیلی ها 
بـود بـرای آدرس دهی اسـتفاده می شـده اسـت که 
بـه مـرور واژه ی میـالن بـه هـر کوچـه ی عریضـی 
اطـالق گردیـد. در توضیحـی دیگـر بـه موضـوع 
زلزلـه و بازسـازی مجـدد شـهر قوچـان بـه صورت 
شـبکه شطرنجی اشـاره شد که سـبب گردید شهر 

قوچـان بیش تـر از کوچـه، میالن داشـته باشـد. 
امـا برخـی در ارائـه تعریـف میـالن این گونـه بیان 
کردنـد کـه میـالن تغییریافته ی میان اسـت. یعنی 
انـدازه ای میـان کوچـه و خیابـان. درواقـع کوچه با 
میـالن تفـاوت دارد. کوچه صرفا مسـتقیم نیسـت. 
بـرای نمونـه متداول اسـت کـه بگوییـم »کوچه ی 
همین ترتیـب  بـه  عیـدگاه!  میـالن  نـه  عیـدگاه« 
»کوچـه  زردی«،  »کوچـه  نوغـان«،  »کوچـه 
شـاهین فر«، »کوچه ثبـت«، »کوچه باغ سـنگی«، 
ایـن درحالی اسـت  ؛  و...  »کوچـه عباسـقلی خان« 
کـه میـالن درجـای خـود واژه ای بسـیار رایـج در 
اگـر  نکرده ایـم  اغـراق  و  اسـت  مشـهدی ها  بیـن 
بگوییم واژه ای هویتی برای شـهر مشـهد محسـوب 

. می شود
کلـی  تعریـف  یـک  در  بنابرایـن 
می تـوان گفت بـه خیابان هـای فرعی 
راسـته و عمـود بـر خیابـان اصلی در 
می شـود  گفتـه  شـطرنجی  شـبکه ی 
و ایـن اصطـالح تقریبا از پهلـوی اول 
وارد  جدیـد  کشـی های  خیابـان  و 
ادبیات شـهری مشـهد شـده اسـت. 
قبل از مشـهد در قوچـان و امروزه در 

خراسـان کامـال مصطلـح اسـت. 
میالن یا کوچه؟
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  رسانه های جمعی
   باتوجـه بـه آن کـه زندگـی امـروز بـه شـدت بـا 
بررسـی  خورده اسـت،  گـره  جمعـی  رسـانه های 
موضوعی-محتوایـی متـون در قالب ایـن ابزارها نیز 
می توانـد اطالعاتـی مفید را ارائه دهـد. در وب-گاه 
روزنامه شـهرآرا کـه روزنامه ی محلی مردم مشـهد 
محسـوب می گـردد در خـالل موضوعـات مختلف، 
نقل قول هایـی از مـردم محلـی ارائـه شده اسـت که 
کاربـرد واژه ی میـالن را در محـاوره ی روزمـره ی 

آن هـا نشـان می دهد:
»... اتوبوس هـا داخـل کوچه هـا توقف 
کننـد.  خالـی  را  بارشـان  تـا  کـرده 
توقـف ایـن اتوبوس هـا در میالن های 
امام رضا موجـب ترافیـک و راه بندان 

می شـود.«
و

»سـال ها پیـش وقتـی به تقاطـع دوم 
یـا سـوم و بـه قـول خودمـان همـان 
میـالن سـوم می رسـیدیم، آسـفالت 

و...« تمـام می شـد 
و

»... دیـوار پشـت تربیـت معلـم هـم، 
روبـه روی دیـوار یـک پـارک محلـی 
قـرار دارد کـه میالنـش از یـک طرف 
بن بسـت اسـت و ... خواهـرم خودش 
را بـه پشـت میله هـای ورودی میالن 
بـوده اسـت،  بن بسـتی کـه کنـارش 

می انـدازد.«
و

»... خیابـان مفتح ایـن روز ها جمعیت 
همـان  یـا  کوچه هـا  دارد.  زیـادی 
میالن هایـی که هنـوز هـم در محاوره 

مرسـوم  اهالـی  گفت وشـنود های  و 
اسـت، بـه نـام شهداسـت؛ مفتـح 17 
بـرادران شـهید رفیـع زاده، مفتح 19 
شـهید محمدرضـا گلـزاری و... بین ما 
قدیمی هـا همـان اصطالحات گذشـته 
رایج و مرسـوم اسـت؛ اینکـه کوچه ها 
را بـا میـالن نـام ببریـم، میـالن دوم 
کـه  دوازدهـم  میـالن  از  و...  و سـوم 
مربـوط بـه گرمابه قـادری بـود، بقیه 
و  بـود  بیابـان  و  خاکـی  میالن هـا 
کوره پزی هـا   و  گلشـور  سـمت  بـه 
می رفـت که از دهـه 50 تعطیل شـده 

بودنـد و بعد هـا آسـفالت شـد...«.
و

باتوجـه بـه آن کـه فرض بر آن اسـت که خاسـتگاه 
واژه ی میـالن شـهر جدیـد قوچـان بـوده برخـی 
روایت هـای مجـازی از قوچـان نیـز بررسـی شـده 
اسـت. در پایـگاه اطالع رسـانی حـوزه، بـا نگاهی به 
زندگانـی آقـا نجفـی قوچانـی اینگونه روایت شـده 
اسـت: »... بـرای نمـاز از آخـر میـالن سـوم بـازار 
قوچـان فرش می شـد تا میـالن چهارم، بعـد از آن 
دیگـر آسـفالت نبـود...« یا »کمـی باالتـر از تقاطع 
میـالن شـهید رازقـی کـه از خیابـان امـام خمینی 
بـه طرف غـرب امتـداد دارد با میالن نظـام الملک 
کـه از خیابـان شـهید بهشـتی منشـعب می شـود 
و جهـت شـمالی دارد، در سـمت راسـت میـالن، 

مسـکونی...« خانه ای 
در وب گاه آگهـی هـای زمیـن و بـاغ، بـه برخـی از 
آدرس ها اشاره شـده است که نشان می دهد واژه ی 
میالن در سـایر شـهرهای خراسان)قوچان،شیروان، 
نمونـه  بـرای  اسـت.  مصطلـح  نیـز   )... و  سـبزوار 
برخـی از مکان هـا این گونـه آدرس داده شـده اند: 
»قوچـان، زمین هـای بنیـاد بعـد فرهنگیـان یـک 
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میـالن 5« یا » شـیروان، میـدان امام علـی کارگاه 
مزاحـم میـالن دو قطعه 4.«

سـایت شـهرداری شـیروان نیـز در ارائـه ی آدرس 
مکان هایـی که مشـمول توسـعه و آبادانی شـده اند 
می نویسـد:  این گونـه  رایـج  کامـال  گونـه ای  بـه 
پشـت  کوچـه  یـا  دوم«  میـالن  »فلسـطین16 
فرهنگیـان میالن بین اسـتقالل15 و 17 گلشـن.«

بازتـاب برخی واژگان حتی در شـعر و داسـتان نیز 
نمـود می یابـد. بـرای نمونـه شـعر زیـر از »مجیـد 
رحمانـی صانـع« اسـت کـه میـالن را معـادل بـا 

کوچـه درنظرگرفتـه اسـت:
 »برادرجـان خراســان است اینـــجا
سخـن گفتـن نه آسـان است اینــجا
چغـوک، چلغــوز، کلپـسه، پلخمـون
سخـن هایی بدین سـان است اینــجا
به جـای کرم، کــخ اینـجا زیـــاده

به جای کوچه، میان است اینجا ...«
           

  سخن پایانی
محـاوره ی  در  آشـنا  گـوش  بـه  واژه ای  میـالن    
کاربـرد  به سـبب  و  اسـت  مشـهد  مـردم  روزمـره  
آن از قدیـم در میـان مشـهدی ها، ارزش هویتـی 
بـرای مشـهد و لهجـه ی مشـهدی دارد کـه البتـه 
ایـن واژه و واژه هـای ابداعـی ماننـد آن چـون فلکه 
در محـاوره ی نسـل جدیـد رو به فراموشـی اسـت. 
آن چـه که سـبب ابهـام در معنای کاربـردی واژه ی 
مقیـاس  و  انـدازه  بـا  مسـتقیما  می شـود  میـالن 
ادبیـات  در  را  آن  اهمیـت  و  اسـت  درارتبـاط  آن 

شهرسـازی روشـن می کنـد. 
تصـور بر آن اسـت کـه میـالن همان 
در  درواقعیـت،  امـا  اسـت  کوچـه 
جایـی کـه خیابان هـای متقاطـع بـه 
خیابان هایـی بـا عرض کم تر منشـعب 

می گیـرد.  شـکل  میـالن  می شـود 
بنابرایـن میـالن همان خیابـان  محلی 
اسـت و بن بسـت یـا بن بـاز بودنـش 
تاثیری بـر تعریف آن ندارد. از بسـیار 
و  میـالن  مشـهدی ها  کـه  مـواردی 
کوچـه را به جـای هـم آدرس می دهند 
درجایی اسـت کـه کوچه های بسـیار 
باریـک در شـبکه ی خیابانـی وجـود 
میـالن  این صـورت  غیـر  در  نـدارد، 
خیابانـی بـا مقیـاس میانی  انـدازه ای 
و  اسـت  خیابـان  و  کوچـه  میـان 
بیش تـر در بافت هـای میانـی و جدید 
شـبکه ی  دارای  کـه  می شـود  دیـده 

هسـتند.  خیابان هـا  شـطرنجی 
امـا تعریفـی دیگـر وجـود دارد کـه میـالن را بـه 
معنـای کوچه نقـض نمی کند و تعریف اهالی شـهر 
اسـت نـه متخصصـان و حرفه منـدان: »میـالن هم 
از گذشـته بـه هر کوچـه ی عریضی گفته می شـده 
خیابـان  همـان  میـالن  تعریـف  ایـن  در  اسـت.« 
کوچـه ی  اسـت؛  عریـض  کوچـه ی  یـا  کم عـرض 

عریـض، مسـتقیم و عمـود بـر خیابـان اصلـی. 
 

در پایـان بایـد گفـت میـالن، فلکـه و هـر واژه ی 
دیگـری به ماننـد این هـا کـه در محـاوره ی مـردم 
رایـج و مرسـوم می شـود هرکـدام داسـتان خـود 
شهرسـازی  زاده ی  میـالن  می کننـد؛  روایـت  را 
اسـت  دور  چنـدان  نـه  گذشـته ای  از  شـطرنجی 
کـه در طـی زمـان بـا فرهنـگ یـک جامعـه پیوند 
می خـورد و بـه ارزشـی هویتـی بدل می گـردد. بله 

مشهدی هاسـت...  »میـالن«  سرگذشـت  ایـن 
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مناسب سازی مسیرهای حرکتی و برخی فضاهای شهری در منطقه 9
تجربه  طراحی شهری جامعه محور، تکنیک »کارگاه طراحی«  

سارا ثابت  

و  حرکتـی  مسـیرهای  مناسب سـازی  پـروژه    
در   ،9 منطقـه  در  شـهری  شـاخص  فضاهـای 
بهـار سـال 97 بـه تیـم اجرایـی پیشـنهاد شـد. از 
همـان ابتـدا، کارفرمـای پـروژه، )مرکـز مطالعـات 
و برنامه ریـزی شـهر تهـران( نیـاز بـه اسـتفاده از 
یـک تکنیـک ویـژه جامعـه محـور را مطـرح کـرد. 
معتقـد  مطالعـات  مرکـز  مناطـق  امـور  مدیریـت 
بـود گـروه هـدف ایـن پـروژه )گروه هـای خـاص( 
ویژگی هـای خاصـی دارد که سـبب شـده  طراحی 
و برنامه ریـزی بـرای آن ها سـخت و گاهـی ناممکن 
باشـد. گـواه آن نیـز معابـر بسـیار زیادی اسـت که 
در شـهر تهـران مناسب سـازی شـده اند و همچنان 
قابـل اسـتفاده بـرای افـراد دارای معلولیت و سـایر 
امـر،  ایـن  نتیجـه  نیسـتند. در  گروه هـای خـاص 
بسـیاری از گروه هـای خاص از حضـور در فضاهای 
شـهری اجتنـاب کـرده و یـا در هنـگام حضـور از 

خـودرو اسـتفاده می کننـد. 
اجـرای  تجربـه  پیشـتر  نیـز  پـروژه  اجرایـی  تیـم 
محلـی و ارزیابـی تکنیک مـورد نظـر را در کارنامه 
داشـت و ترکیبـی از رشـته های طراحـی شـهری و 
جامعـه شناسـی را در خـود جا داده بـود. بر همین 
اسـاس، روش »کارگاه طراحـی« بـرای ایـن پـروژه 
بـا گـروه هـدف  انتخـاب شـد و طراحـی همـراه 
مبنـای کار قـرار گرفـت. ایـن پـروژه بـر مبنـای 
اعـالم نیـاز منطقـه 9 شـکل گرفت که متشـکل از 
2 ناحیـه مسـکونی، یـک ناحیه صنعتـی و فرودگاه 

اسـت. مهرآباد 
»کارگاه طراحـی« شـیوه ای کیفی اسـت که حضور 
مسـتقیم گروه هـای هـدف را در طراحـی میسـر 
می کنـد و معمـوال نتایجـی جدیـد و غیـر منتظره 
بـه همراه دارد. معنای شـارت در واقع »طراحی در 

لحظـه ی آخـر« اسـت. اما بـر مبنای تعریـف مرکز 
شـارت امریـکا، »کارگاه طراحـی« رونـدی میـان 
رشـته ای اسـت کـه بـه منظور تسـهیل بحـث آزاد 
میـان ذی نفعـان و ذی نفـوذان عمـده در یک پروژه 
توسـعه برگـزار می شـود. در ایـن پروسـه گروهـی 
از متخصصـان در یـک دوره زمانـی 3-4 روزه تـا 
اجتماعـی،  گروه هـای  بـا  هفتـه ای  دو  حداکثـر 
توسـعه دهنـدگان و سـاکنین و افراد محلـی دیدار 
می کننـد و اطالعـات را بسـته بـه هـدف طـرح و 
نیازهـا و مشـکالت موجـود جمـع آوری می کننـد. 
سـپس تیـم بـا همـکاری یکدیگـر و در پروسـه ای 
شـفاف، راهکارهـا را بـرای دسـتیابی به توسـعه ای 

واقع بینانـه بررسـی می کننـد.
افـراد  و  سـالمندان  بـر  تمرکـز  بـا  کارگاه  ایـن 
دارای معلولیـت طراحـی شـد. در طراحـی دسـتور 
و  ارتباطـی  داده هـای  بـه  توجـه  بـا  کارگاه،  کار 
دسـته  دو  بـر  تمرکـز  اجرایـی،  محدودیت هـای 
محدودیـت  و  حرکتـی  )محدودیـت  معلولیـت 

شـد. انجـام  بینایـی( 
در ادبیـات جهانـی، مناسب سـازی فضـای شـهری 
»دسـترس پذیری«  مبحـث  از  مجموعـه ای  زیـر 
اطالعـات  بانـک  تعریـف  اسـاس  بـر  اسـت. 
مناسب سـازی )بـام(، یـک محیـط قابـل دسـترس 
جایـی اسـت کـه فـرد دارای معلولیـت، اسـتقالل 
خـود را در آن تجربـه می کنـد. یکـی از مصادیـق 
دسـترس پذیری در فضاهـای شـهری، مسـیرهای 

قابـل دسترسـی اسـت..
  برگزاری کارگاه

  پیـش از هـر چیز برای به دسـت آوردن شـناخت 
کلـی اقـدام شـد. در ابتـدا برداشـتی از مسـیرهای 
حرکتـی مهـم منطقـه و فضاهـای شـاخص مرتبط 



76

بـا آن هـا انجام شـد. سـپس مصاحبه هـای عمیقی 
در چنـد دسـته انجـام شـدند. ایـن مصاحبه هـا دو 
بیشـتر  هـدف داشـتند. هـدف نخسـت شـناخت 
زمینـه کالبـدی محلـی بـود و هـدف دوم، نزدیـک 
شـدن بـه گـروه هـدف، کـه در فضاهـای شـهری 
بـا آن هـا  ارتبـاط  و  نداشـتند و دسترسـی  تـردد 
دشـوار بـود. برخـی از نتایـج ایـن مصاحبه هـا بـه 

شـرح زیر اسـت:
1-عـدم وجـود تلقـی یکسـان از فضاهای شـاخص 
)کاربـران،  مختلـف  گروه هـای  میـان  در  منطقـه 
کارشناسـان و مدیـران( که منجر به مناسب سـازی 
و   اسـت  شـده  چنـدم  درجـه  فضاهـای  برخـی 

فضاهـای دارای اولویـت مـورد توجـه نبوده انـد.
2-امـام زاده عبـداهلل به عنـوان یک فضـای مذهبی 

جاذب تعـداد زیادی از سـالمندان
عمـده  مشـکل  شـهرداری  3-کارشناسـان 
مناسب سـازی مسـیرهای حرکتـی را بـه مـواردی 
همچـون عـدم وجـود نهادهـای نظارتـی کارآمـد، 
عـدم انتخاب صحیـح پیمانکار، اسـتفاده نادرسـت 
از بودجـه و عـدم تکمیـل عملیـات قبلـی مرتبـط 

نسـتند. می دا
حمایـت  ضـرورت  بـر  بهزیسـتی  4-کارشناسـان 
از  پرهیـز  و  معلولیـت  دارای  افـراد  از  صحیـح 

داشـتند تاکیـد  بی جـا  وعده هـای 
و  توان یابـی  بـر  معلولیـت،  دارای  5-فعالیـن 
همچنیـن پیشـبرد مطالبـات مرتبـط با دسترسـی 

داشـتند. تاکیـد 
بعـد از طـی مراحـل فوق، تیـم پژوهشـی با کمک 
سـازمان بهزیسـتی اقـدام بـه تمـاس تلفنـی برای 
ارتبـاط مسـتقیم بـا افـراد دارای معلولیـت نمـود. 
دیـدی  و  ارتبـاط  برقـراری  بـه  تماس هـا  ایـن 
همه جانبـه  منجـر شـد. برخـی از نتایـج تماس هـا 

در ادامـه آمـده اسـت:
1-نقـش بسـیار مهم خانـواده و اطرافیـان در تردد 
افـراد دارای معلولیت در فضاهای شـهری و اهمیت 

آموزش بـه اطرافیان.

2-»ازدحـام« و »تراکـم جمعیت« بـه عنوان مانعی 
اساسـی در تردد افراد دارای معلولیت در شـهر.

3-عـدم حضـور بسـیاری از افـراد دارای معلولیـت 
در فضاهـای شـهری و عواقب روحـی و روانی برای 

ایـن افراد 
مهـم  خیابان هـای  از  برخـی  شـدن  4-مشـخص 
مـورد تـردد گـروه هـدف )خیابـان شمشـیری و 

المهـدی( بوسـتان  و  معیـن  اسـتاد 
5-کمک به شـکل گیـری دسـتورکار نهایی کارگاه 
بـر اسـاس الزامات مرتبـط با افـراد دارای معلولیت

6-شناسـایی کـودکان دارای معلولیـت بـه عنـوان 
بـرای  بیشـتری  انـرژی  و  امیـدواری  کـه  قشـری 

فعالیـت دارنـد.
ایـن  طـی  از  پـس  کارگاه  نهایـی  کار  دسـتور 
مراحـل طراحـی شـد. کارگاه در 3 جلسـه مجـزا 
بـرای گروه هـای مختلف )سـالمندان، افـراد دارای 
محدودیـت  دارای  افـراد  و  حرکتـی  محدودیـت 
بینایی( و 1 جلسـه مشـترک تنظیم و برگزار شـد. 
هـر گـروه بر اسـاس ناحیه بـه 2 زیر گروه تقسـیم 
می شـد. ایـن گروه ها مراحـل مختلف شناسـایی را 
روی نقشـه انجـام می دادند و با کمک تسـهیلگران 
بـه مشـخص کـردن نقـاط و مسـائل مطـرح شـده 
می پرداختنـد. در پایـان نیـز یـک جلسـه عمومـی 
و  شـد  داده  تشـکیل  نتایـج  جمع بنـدی  بـرای 

اعضـای کارگاه در جریـان امـور قـرار گرفتنـد. 
نتایج کارگاه

یکـی از مهم تریـن خروجی هـای کارگاه، تفکیـک 
و  محدودیـت  نـوع  بـا  مرتبـط  مسـائل  دقیـق 
اولویت بنـدی ایـن مسـائل بـود. اگـر چـه برخـی 
از متخصصیـن در ابتـدای امـر ایـن کار را بیهـوده 
بـا  بـا مقـررات و ضوابـط مرتبـط  و آن را مغایـر 
مناسب سـازی قلمـداد می کردنـد، اما ایـن تفکیک 
و اولویـت بنـدی، نشـان داد بـا توجـه بـه گـروه 
هـدف، اولویت هـای مناسب سـازی متفـاوت اسـت. 
همین طـور، تجمـع نقـاط مسـئله دار روی نقشـه 
نشـان داد کـه اولویت هـای مکانـی مناسب سـازی 



77

در کـدام خیابان هـا متمرکـز شـده اسـت. بـر این 
مبنا مشـخص شـد خیابان اسـتاد معیـن و خیابان 
بـرای  الزم  شـریان های  مهم تریـن  شمشـیری 
مناسب سـازی هسـتند و برخـی نقـاط در همیـن 
هم چنیـن،  دارنـد.  ویـژه  اهمیـت  نیـز  خیابان هـا 
و  امـام زاده  مـدارس،  داروخانه هـا،  بیمارسـتان ها، 
نقـاط خاصـی کـه عملکـرد مرتبـط با گـروه هدف 

داشـتند در ایـن کارگاه برجسـته شـدند. 
محصـول نهایـی کارگاه نقشـه طراحـی راهبـردی 
طـرح  ایـن  بـود.  منطقـه  در  دسـترس پذیری 
فضاهـای شـاخص و مسـیرهای حرکتـی را نیز در 
برمی گرفـت. عـالوه بر ایـن، اصـول و رهنمودهای 
طراحی شـهری در مقیاس محلـی و برای فضاهای 
شـاخص تدویـن شـد. برنامه اقـدام الزم نیـز برای 

فضاهـای شـاخص تدوین شـد.
بخـش دیگـر ایـن پـروژه برنامـه اقـدام در حـوزه 
فرهنگـی،  برنامه هـای  بـه  کـه  بـود  اجتماعـی 
کمپین هـای آمـوزش و آگاهـی بـه مـردم محلـی 

پیـدا کـرد. اختصـاص 
نقاط عطف کارگاه و برخی نتایج ضمنی

•گفت وگـوی مفصـل در طـی ایـن کارگاه نشـان 
داد کـه مناسب سـازی، امری نسـبی نیسـت. برای 
دسـتیابی بـه مسـیر دسـترس پذیر الزم اسـت تـا 
همـه مـوارد الزم رعایـت شـوند. تنهـا یـک مانـع 
در پیـاده رو کافـی اسـت کـه فـرد دارای معلولیت 
ناچار به ترک آن و اسـتفاده از مسـیر سـواره شود. 
بـه بیـان دیگـر، گروه هـای خـاص بـه یک مسـیر 

حرکتـی دسترسـی دارنـد و یـا ندارند.
•گفت وگـو در زمینـه واژه »معلولیـت« و عنـوان 
»افـراد دارای معلولیـت« و تابوهـای مرتبـط با آن 
بـرای افـراد یکـی از نقـاط عطـف کارگاه بـود کـه 
اهمیـت اقدامـات اجتماعـی بـرای افزایـش حضور 

ایـن افـراد در شـهر را نشـان داد
•وجـود 4 مسـئله بـا اولویـت اول در روز نخسـت 
کارگاه نشـانه اهمیت باالی همه مسـائل در زمینه 

دسترسـی است. 

•افـراد دارای معلولیـت ترجیـح می دهنـد به جای 
»سـامانه حمل و نقـل ویژه افـراد دارای معلولیت« 
هماننـد دیگر افـراد جامعه از حمـل و نقل عمومی 
اسـتفاده کننـد. آن هـا می خواهند بخشـی از شـهر 
باشـند و بـه بهانـه معلولیـت از دیگـران تفکیـک 

نشوند.
تضـاد  و  معلولیـت  مختلـف  طیف هـای  •وجـود 
مسـائل در بین آن ها در جلسـه اول مشـهود بود و 

منجـر بـه تفکیـک گروه هـا شـد.
بـه  •جنسـیت در تشـدید آسـیب های معلولیـت 
خصـوص در زمینـه دسترسـی و حرکـت در شـهر 

اسـت. موثر 
•آگاه سـازی عمومـی در زمینـه معلولیـت و نحوه 

رفتـار بـا افـراد دارای معلولیت ضروری اسـت.
همینطـور، برخـی از ضوابـط شـهری بـرای افـراد 
دارای معلولیـت مسـئله سـاز بـود کـه در طـول 
کارگاه مطرح شـد و در دسـته بنـدی جداگانه قرار 

گرفـت. ایـن ضوابـط بـه شـرح زیـر اسـت.
•فاصلـه بیـن دو خط عابـر پیاده 500 متـر از نظر 

افـراد نابینا طوالنی اسـت.
•ضابطـه قرارگیـری پایانه هـا بـا فاصلـه 50 متـر 
از میـدان بـرای افـراد دارای معلولیت مسـئله سـاز 

ست. ا
•وجـود سـطل های زبالـه در خیابان هـای اصلـی 
حرکتـی  معلولیـت  دارای  افـراد  برخـی  بـرای 

اسـت. مشکل سـاز 

  سخن پایانی: 
  ایـن پژوهـش بـا همـکاری افـراد شـرکت کننده 
در کارگاه، کارشناسـان محتـرم شـهرداری و تیـم 
پژوهشـی انجام شـد و در سـال 1398 برنده جایزه 
پژوهـش و نـوآوری در محـور پروژه هـای کاربسـت 
محـور شـد. بـا ایـن حـال برخـی موانع سـاختاری 
اجـرای پروژه های مشـابه را با دشـواری های جدی 
روبـه رو کـرده اسـت کـه در ادامـه بـه آن اشـاره 

شـد.  خواهد 
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شاخص های موجود در مسائلگروه  هدف

سالمندان

تراکم جمعیت

اختالف سطح و عرض مفید کم پیاده روها

دستفروش ها و موانع انسانی

سرعت زیاد

کارگاه های ساختمانی طوالنی مدت و نیمه کاره رها شده

تی
رک

 ح
ت

ودی
حد

ی م
دارا

اد 
افر

اختالف سطح و ارتفاع در پیاده رو،مشترک

فاصله بین پیاده رو و سواره رو

ــپ  ــتفاده از رم ــی  اس ــزار کمک ــا و اب ــیب دار و رمپ جدول ه ــطوح ش ــیب س ــد ش درص
)نــرده(

خرابی و نبود پله برقیمشکل حرکتی

ــدگان  ــتفاده کنن اس
ــر از ویلچ

مسائل پل ها و آسیب های ویلچر

سرویس بهداشتی ویژه افراد دارای معلولیت

اختالف ارتفاع و سطح، وجود نرده، نبود آسانسور در حمل و نقل عمومی

موانع مربوط به تردد موتور در پیاده روها

رفتار نامناسب در پیاده و سوار شدن اتوبوس و مترو

رفتارهای نامناسب در پارک خودرو )پارک در پیاده رو و جای پارک ویژه(

یی
ینا

ن ب
ودی

حد
ی م

دارا
اد 

افر
موانع موجود در ارتفاعمشترک

موانع و مسائل موجود در پیاده رو،

نبود عالئم صوتی در بی.آر.تی و عابربانک،

سطوح شیب دار

پل های اتصال بین پیاده رو و مسیر سواره  رو

تاریکی معابرافراد کم بینا

فاصله بین پیاده رو و مسیر سواره  رو )باغچه ها(

درختان هرس نشده،

تغییر عرض یک باره در تقاطع دو مسیر،افراد نابینا

رفتارهای سواستفاده گرانه

شاخص های مورد توجه افراد دارای معلولیت، منبع: نگارندگان
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نبـود سـاختار مناسـب و مسـتقل در زمینه حضور 
مـردم در پروژه هـای شـهری، اقدامـات موجـود در 
ایـن حـوزه را بسـیار سـلیقه ای و محـدود کـرده 
شـهری،  پروژه هـای  بـودن  بزرگ مقیـاس  اسـت. 
و  شـهری  مدیریـت  زبـان  در  کمیـت  بـر  اتـکای 
بلندمـدت بـودن کار جامعـه محـور سـبب شـده 
اسـت که برخی اقدامات مشـارکتی صرفا نمایشـی 
و در حد برگزاری جلسـه و طـرح موضوع یا اجرای 
برخـی اقدامـات جزئـی باشـند. همچنیـن وضعیت 
اقتصـادی نابسـامان، در برخـی موارد سـبب شـده 
کـه صـرف بودجـه بـرای کارهـای جامعه محـور در 

اولویت هـای آخـر قـرار بگیرنـد.
محـور  جامعـه  طراحـی  از  صحبـت  کـه  زمانـی 
می کنیـم الزم اسـت تا مراحـل مختلف آشـنایی و 
ورود بـه جامعـه محلـی، حضـور در جامعـه و گفت 
و شـنود مـداوم با مردم و ارزیابـی در این کار لحاظ 
شـود. زمانـی کـه موضـوع طراحی مطرح می شـود

تصویر 1، استفاده از نقشه برجسته محیط شهری ناحیه مخصوص افراد نابینا

و  آمادگـی  طراحـان  کـه  اسـت  ضـروری  بسـیار 
حوصلـه یادگیـری از مردم را داشـته باشـند.  عدم 
آمادگـی کارشناسـان شـهری مرتبـط بـا موضوع و 
عـدم آشـنایی آن هـا بـا روش هـای جامعـه محـور، 
مغایـر تلقی کـردن این روش ها بـا دانش تخصصی 
و رویکـرد اجرایـی، تنهـا یکـی از ایـن اشـکاالت 
سـاختاری اسـت کـه در ایـن پـروژه و پروژه هـای 

مشـابه وجـود دارد.
در پایـان، ضـروری اسـت تـا مدیریـت شـهری، به 
جامعه محـور  روش هـای  پاسـخگویی  و  کارآمـدی 
آگاه و بـا آن مانـوس شـود. ایـن آگاهـی و انـس 
سـبب می شـود تـا اعتمـاد بیشـتری میان مـردم و 
مسـئولین ایجـاد شـود و از اتـالف بودجـه و انرژی 

نیـز جلوگیری شـود.
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تصویر 3، استفاده از کمک تسهیلگری برای مکتوب کردن مسائل مرتبط با دسترسی

تصویر 2، جاگذاری مشکالت دارای اولویت بر نقشه توسط افراد شرکت کننده
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تصویر 5، بحثی پیرامون دسترسی به حمل و نقل عمومی با حضور ناظران )کارشناس سازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهر تهران و کارشناسان شهرداری منطقه 9(

تصویر 4، نمایی از کارگاه در روز اول برگزاری
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 مقایسه کیفیت طراحی شهری دو کوچه ولی عصر در شهر قم و کوچه اسکارلت 
در شهر گرینویل امریکا

سعیده سبحانی نیا
 دانشجوی دکترای طراحی و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کلمسون، امریکا

ــی از  ــوان یک ــه عن ــه ب ــی و کوچ ــان محل   خیاب
ــرروزه  ــتفاده ه ــورد اس ــه م ــهری ک ــای ش مکانه
ــاری و چــه  ــه صــورت اختی ی شــهروندان چــه ب
ــر  ــرد، تاثی ــی گی ــرار م ــاری ق ــورت اجب ــه ص ب
ــی  ــط اجتماع ــری رواب ــکل گی ــزایی در ش ــه س ب
و گــذران اوقــات فراغــت بــرای همــه ســنین 
ــرات  ــار از خاط ــهروندان را سرش ــن ش دارد و ذه
جمعــی و ذهنیــت هــای مشــترک راجــع بــه نــوع 
و چگونگــی حیــات مدنــی مــی گرداننــد. یکــی از 
ــی در ذهــن ســاکنان و  ــر ذهن ــن تصوی ــم تری مه
شــهروندان، از منظــر خیابــان هــا و کوچــه هــای 
ــف  ــی از عواط ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــت ک آن اس

ــد. ــی ده ــکل م ــهروندان را ش ــی ش محیط
در ایــن نوشــتار ســعی خواهــد شــد تــا بــا 
اســتفاده از روش تحلیــل کیفــی بــه مقایســه 
ایمنــی،  شــهری،  ترافیــک  خیابــان،  الگــوی 
ــه  پارکینــگ، حمــل و نقــل عمومــی، الگــوی خان
هــای مســکونی، فعالیــت هــای اجتماعــی روزانــه، 
فعالیــت هــای شــبانه، وجــود کاربــری هــای 
جــاذب جمعیــت، همســازی بــا طبیعــت، و حــس 
تعلــق دو کوچــه مســکونی کــه هــر دو در فاصلــه 
تقریبــا یکســانی از مرکــز شــهر خــود قــرار دارنــد، 

ــم.  بپردازی
کوچــه اول بــه نــام کوچــه شــماره یــازده در 
خیابــان ولــی عصــر شــهر قــم در ایــران قــرار دارد 
ــزده دقیقــه رانندگــی از مرکــز  ــه پان کــه در فاصل
ــه  ــه دوم ب ــت و کوچ ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــهر ق ش
ــود در شــهر  ــن ه ــان رابی ــام اســکارلت در خیاب ن
فاصلــه دوازده دقیقــه  و در  امریــکا  گرینویــل 
رانندگــی از مرکــز شــهر گرینویــل در امریــکا قــرار 

گرفتــه اســت. هــر دو کوچــه، کوچــه محلــی بــوده 
و بــه خیابــان اصلــی کــه پیونــد دهنــده محــالت 
ــی  ــم م ــر در شــهر خــود هســتند خت ــه یکدیگ ب

شــوند.

  الگوی خیابان
ــه  ــر ن ــی عص ــان ول ــدوده خیاب ــه در مح   کوچ
ــی  ــرار م در دســته ی فضــای نیمــه خصوصــی ق
گیــرد و نــه در دســته فضــای عمومــی. محــدوده 
ــای  ــان ه ــر خیاب ــد اکث ــر مانن ــی عص ــان ول خیاب
ــه صــورت شــطرنجی طراحــی شــده  ــم ب شــهر ق
ــت  ــاده در آن از امنی ــر پی ــا عاب ــه تنه ــت و ن اس

عکس هوایی شهر گرینویل

عکس هوایی شهر قم
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ــور  ــوق حض ــه مش ــت، بلک ــوردار اس ــی برخ پایین
ــل  ــداد قاب ــد و تع ــی باش ــز م ــه نی ــراد غریب اف
ــه  ــه را ب ــن کوچ ــرروزه ای ــل ه ــی اتومبی توجه
عنــوان مســیری میانبــر بــرای مقصــدی خــارج از 
ایــن محــدوده انتخــاب مــی کننــد. اکثــر کوچــه 
ــه صــورت یکســان  ــی عصــر ب ــان ول ــا در خیاب ه
طراحــی شــده اســت و تنهــا از تفاوتــی جزیــی در 
ــات نمــای ســاختمانها برخــوردار  ــح و جزیی مصال
مــی باشــد. در حقیقــت، بــه ســبب فقــدان 
ــودن  ــت ب ــی هوی ــانه ای و ب ــب نش ــله مرات سلس
جــداره هــا و یکنواختــی مســیر، خوانایــی مســیر 
در ایــن مقیــاس نیــز دچــار ضعــف فــراوان اســت. 
عــرض کوچــه نیــز در ایــن محــدوده بســیار 
پاییــن بــوده کــه امــکان حضــور همزمــان پیــاده و 
ســواره را بــا مشــکل روبــه رو کــرده اســت. نکتــه 
قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــا وجــود عــرض کــم 
ــک  ــم تفکی ــاده از ه ــواره و پی ــیر س ــه، مس کوچ
شــده اســت. عــرض پیــاده رو اختصاص داده شــده 
ــر  ــر در ه ــک مت ــدود ی ــاده در ح ــن پی ــه عابری ب
ــوده کــه در اکثــر مســیر توســط  طــرف کوچــه ب

ــا  ــه ه ــگ خان ــپ ورودی پارکین ــا و رم ــه ه باغچ
اشــغال شــده اســت و امــکان حرکــت مســتقیم در 
طــول آن وجــود نداشــته و عابــر پیــاده مجبــور بــه 
تغییــر مســیرهای فــراوان و در اکثــر مواقــع عبــور 
از مســیر اختصــاص یافتــه بــه ســواره مــی شــود. 
از طرفــی، هــر دو ســمت حاشــیه کوچــه نیــز در 
ــارک حاشــیه ای  ــه پ ــد، ب ــاده رو ناکارآم ــار پی کن
اختصــاص یافتــه اســت. حــال تصــور کنیــد عابــر 
ــور از  ــال عب ــواره در ح ــه س ــی ک ــاده در زمان پی
کوچــه اســت، بــه ناچــار در حــال عبــور از مرکــز 
کوچــه باشــد، در ایــن صــورت دیگــر هیــچ فضایی 
بــرای عبــور باقــی نمانــده و بــه ناچــار مجبــور بــه 

توقــف تــا عبــور کامــل ســواره مــی باشــد.

و  هـود  رابیـن  خیابـان  محـدوده 
اسـکارلت در شـهر گرینوبـل امریکا، 
بـه صـورت ترکیبـی از لوپ و شـبکه 
کـه  اسـت  شـده  طراحـی  ارگانیـک 
دسترسـی افـراد غریبه را بـه حداقل 
ممکـن رسـانده اسـت. عـرض کوچه 
مناسـب  بسـیار  محـدوده  ایـن  در 
اسـت و عبـور سـواره و پیـاده از هم 
تفکیک نشـده اسـت که ایـن موضوع 
باعـث سـرعت پاییـن تـر خودروهـا 
بـاز  فضـای  بـودن  دسـترس  در  و 
بیشـتر برای پیـاده و دوچرخه سـوار 

شده اسـت. 
عــالوه بــر آن، ایــن موضــوع باعــث شــده اســت تــا 
حــق تقــدم بــا حضــور و عبــور عابــر پیــاده در ایــن 
کوچــه باشــد و عابــران پیــاده نــه تنهــا در حاشــیه 
ــا  ــز ب کوچــه، بلکــه در محــور مرکــزی کوچــه نی

اطمینــان از داشــتن ایمنــی حرکــت کنــد.
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  ترافیک  شهری
  در کوچــه ولــی عصــر یــازده بــه دلیــل طراحــی 
ــت  ــاهد حرک ــطرنجی، ش ــورت ش ــه ص ــه ب محل
عبــوری بســیاری از افــراد غیــر بومــی محلــه 
هســتیم کــه نــه تنهــا ســبب ترافیــک گاه بــه گاه 
ــن کوچــه شــده اســت بلکــه باعــث وجــود  در ای
بســیار زیــاد ســر و صــدای مزاحــم و برهــم زننــده 
ــن در  ــت. ای ــده اس ــدوده ش ــن مح ــش در ای آرام
ــود  ــا وج ــکارلت ب ــان اس ــه خیاب ــت ک ــی اس حال
ــی  ــه ول ــه کوچ ــرض بیشــتر نســبت ب داشــتن ع
عصــر یــازده، از ترافیــک بســیار پاییــن تــر عبوری 
و مقصــدی برخــوردار اســت کــه در نتیجــه ســرو 
صــدای مزاحــم نیــز در پاییــن تریــن حــد خــود 

ــرار دارد. ق

  ایمنی
  عــدم وجــود ایمنــی عابــر پیــاده در کوچــه ولــی 
عصــر یــازده یکــی از دالیــل عــدم حضــور اقشــار 
مختلــف و بــه خصــوص کــودکان در ایــن کوچــه 

ــری  ــور نابراب ــه ط ــه ب ــن کوچ ــد. در ای ــی باش م
ــا  ــر پیــاده غلبــه دارد و دلیــل آن نیــز ت ســواره ب
ــاده  ــواره و پی ــیر س ــازی مس ــادی جداس ــد زی ح
ــن کوچــه و نظــام طراحــی شــطرنجی مــی  در ای

باشــد.
ــواره و  ــت س ــیر حرک ــکارلت، مس ــه اس در کوچ
پیــاده از هــم جــدا نبــوده و حــق تقــدم عبــور بــا 
عابــران پیــاده اســت و  بــدون وجــود هیــچ مانــع 
فیزیکــی، ســرعت خوروهــا حتــی اگــر عابــری در 

رفــت و آمــد نباشــد، بســیار پاییــن اســت.

  پارکینگ
  علــی رغــم اهمیــت وجــود پارکینــگ کافــی در 
ــا  ــه ه ــگ در کوچ ــت پارکین ــدم مدیری ــهر، ع ش
ــی ســاکنین و برهــم خــوردن  ــه نارضایت منجــر ب
ــه  ــادل نســبت فضــای اختصــاص داده شــده ب تع
ســواره و پیــاده مــی شــود. کوچــه یــازده خیابــان 
ولــی عصــر نیــز بــه همیــن مشــکل دچــار اســت. 
ــای  ــتر فض ــه بیش ــیه ای در کوچ ــگ حاش پارکین

ــاز کوچــه را اشــغال کــرده اســت. ب
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در کوچــه اســکارلت، تقریبــا تمامــی اتومبیــل هــا 
در فضــای بــاز روبــه روی خانــه هــا پــارک شــده 
ــاده و  ــور پی ــرای عب ــی ب ــچ مزاحمت ــه هی ــد ک ان

ســواره ایجــاد نمــی کننــد.

  حمل و نقل عمومی
  کوچــه شــماره یــازده منتهــی بــه خیابــان ولــی 
ــوس  ــتگاه اتوب ــب از ایس ــه مناس ــر در فاصل عص
حمــل و نقــل شــهری قــرار دارد کــه مســیر ایــن 
ــود.  ــی ش ــم م ــهر خت ــز ش ــه مرک ــا ب ــوس ه اتوب
خانــواده هــا در ایــن کوچه بــدون داشــتن اتومبیل 
شــخصی قــادر بــه حرکــت و دسترســی بــه نقــاط 
مختلــف شــهر هســتند. ایــن در حالــی اســت کــه 
کوچــه اســکارلت بــه هیــچ حمــل و نقــل عمومــی 
ــه نقــاط  ــرای ســفر ب ــاده ب ــه مناســب پی در فاصل
ــود  ــدم وج ــدارد. ع ــی ن ــهر دسترس ــف ش مختل
حمــل و نقــل عمومــی در کوچــه هــای گرینویــل 
و وابســتگی بیــش از انــدازه بــه اتومبیــل شــخصی 

از نقــاط ضعــف ایــن کوچــه مــی باشــد.

  الگوی خانه های مسکونی
  دانــه بنــدی قطعــات در حوالــی محــدوده کوچــه 
ــه  ــد، و خان ــی باش ــه م ــازده ریزدان ــر ی ــی عص ول
هــای مســکونی بــه صــورت خانــه هــای ویالیــی و 
آپارتمــان و بــا پیــروی از ضابطــه 40-60 اشــغال 
ــد کــه باعــث یکنواختــی  زمیــن شــکل گرفتــه ان
ســاختمانهای مســکونی و میــزان حداقلــی فضــای 
بــاز شــده اســت. در کوچــه اســکارلت، خانــه 
ــی  ــه طراح ــا فاصل ــی و ب ــورت ویالی ــه ص ــا ب ه
ــاز  ــای ب ــا دارای فض ــه ه ــه خان ــد و هم ــده ان ش

ــی باشــند. اختصاصــی در مجــاور خــود م

  فعالیت های اجتماعی روزانه
ــک  ــاکنین ی ــی س ــور تمام ــل حض ــه مح    کوچ
محلــه و بســتر تعامــل هــای اجتماعــی ســاکنین 
ــچ  ــد. در هی ــی باش ــایگی م ــد همس ــر از ح فرات
یــک از دو کوچــه تســهیالتی ماننــد مبلمــان 
بــرای مانــدن در فضــای شــهری و مکــث و گفتگــو 
وجــود نــدارد. فضــای تجمــع در کوچــه ولــی عصر 
یــازده بــه فضــای خصوصــی و بســته کافــه موجود 
در خیابــان ولــی عصــر محــدود مــی باشــد. اهالــی 
کوچــه اســکارلت نیــز یــا در کنــار رودخانــه و یــا 
ــود  ــای موج ــتوران ه ــه و رس ــاز کاف ــای ب در فض

مکــث و گفتگــو مــی کننــد. 
ــه  ــدود ب ــر مح ــی عص ــه ول ــا در کوچ ــت ه فعالی
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ــه  ــد. در کوچ ــی باش ــاری م ــای اجب ــت ه فعالی
ولــی عصــر بــه دلیــل نبــود فضــای خصوصــی یــا 
گردهمایــی بــرای ســاکنان ایــن محــدوده، کمتــر 
ــی  ــده م ــی در آن دی ــالت اجتماع ــری از تعام اث
شــود. اگرچــه نبــود فضــای تجمــع یکــی از دالیــل 
ــن محــدوده اســت،  ــاکنان در ای ــدم حضــور س ع
ــک  ــاد ترافی ــم زی ــل حج ــه دلی ــه ب ــن کوچ ای
عبــوری، تنهــا متعلــق بــه ســاکنین محلــه نبــوده 
ــه  ــالت ب ــن مح ــترک بی ــای مش ــی از فض و بخش
ــن مســاله  ــج ای ــی از نتای ــد. یک حســاب نمــی آی
تبدیــل حاشــیه کوچــه مذکــور بــه محــل پــارک 
ــی اســت  ــن در حال ــه اســت. ای خودروهــای غریب
کــه اکثــر ســاکنان محلــه اتومبیــل هــای خــود را 
در پارکینــگ هــای اختصاصــی ســاختمان پــارک 
مــی کننــد. حضــور کــودکان نیــز در ایــن کوچــه 
ــل آن  ــه از دالی ــود ک ــی ش ــده م ــدرت دی ــه ن ب
ــرای  ــودن ایمنــی و امنیــت کوچــه ب ــه پاییــن ب ب
ــده  ــوت کنن ــای دع ــود فض ــودک و نب ــور ک حض
مــی تــوان نــام بــرد. حضــور دوچرخــه ســوار نیــز 
نــه تنهــا در ایــن کوچــه، بلکــه در خیابــان اصلــی 
نیــز بــه نــدرت دیــده مــی شــود کــه از دالیــل آن 
بــه ســرعت بــاالی خودروهــا و نبــود مســیر عبــور 

ــوان اشــاره کــرد. دوچرخــه مــی ت
در کوچــه اســکارلت فعالیــت هــا شــامل فعالیــت 
هــای اختیــاری و گــذران اوقــات فراغــت در 
کوچــه مــی شــود. بــه دلیــل حضــور بســیار 
ــن  ــرعت پایی ــوری و س ــواره عب ــک س ــم ترافی ک

ــول روز  ــه در ط ــی کوچ ــا، فضــای عموم خودروه
مــورد اســتفاده افــراد پیــاده، کــودکان، و دوچرخه 

ــد.  ــی باش ــواران م س

  فعالیت های شبانه
ــرای  ــهیالتی ب ــه تس ــک از دو کوچ ــچ ی   در هی
ــت.  ــده اس ــم نش ــب فراه ــاکنان در ش ــور س حض
فعالیــت هــای شــبانه در کوچــه یــازده ولــی عصــر 
ــن  ــود. در ای ــی ش ــام م ــدود انج ــورت مح ــه ص ب
ــه  ــای رو ب ــره ه ــود پنج ــم وج ــی رغ ــه عل کوچ
کوچــه و امــکان نظــارت ســاکنین، کمتــر کســی 
ــه  ــه ب ــرون از خان ــای بی ــای فض ــال تماش در ح
ــی  ــه یک ــد ک ــی باش ــب م ــول ش ــوص در ط خص
از دالیــل آن نبــود فعالیــت در ســطح خیابــان در 
ــی  ــی م ــور کاف ــم وجــود ن ــی رغ طــول شــب عل

باشــد.
مـی تـوان گفت تقریبـا هیـچ فعالیت 
شـبانه ای در محـدوده عمومـی کوچه 

نمی گیرد. صـورت  اسـکارلت 
از دالیـل ایـن موضـوع مـی تـوان بـه عـدم وضوح 
کالبـدی و عـدم وجود روشـنایی کافی در شـب نام 
بـرد. نظـارت اجتماعـی در ایـن منطقه بـه صورت 
محـدود وجـود دارد، ولی بـه دلیلی نـور کم کوچه 
بسـیار ناکارآمـد اسـت و احسـاس امنیـت بـرای 

حضـور شـبانه را فراهـم نمـی کند.
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  وجود کاربری های جاذب جمعیت
ــری  ــر دارای کارب ــی عص ــان ول ــدوده خیاب   مح
عمــده مســکونی مــی باشــد و بــه طبــع کاربــری 
ــز  ــی نی ــرده فروش ــاری خ ــی و تج ــای خدمات ه
ــاور  ــانی در مج ــات رس ــتیبانی و خدم ــت پش جه

ــد. ــه ان ــکل گرفت ــکونی ش ــای مس ــوک ه بل
در این محـدوده، کاربـری های جاذب 
جمعیـت در خیابـان اصلی واقع شـده 
اسـت و کوچـه مـورد بررسـی تنهـا 

دارای کاربـری مسـکونی می باشـد.

ــرده  ــای خ ــری ه ــر، کارب ــی عص ــان ول   در خیاب
فروشــی از جملــه رســتوران، ســوپرمارکت، کافــه، 
البســه فروشــی و ... قــرار دارد. نکتــه جالــب توجــه 
ــا وجــود خــرده فروشــی  ایــن اســت کــه حتــی ب
ــاد  ــی ایج ــی، توانای ــان اصل ــطح خیاب ــا در س ه
ــاده روی  ــه پی ــاکنان ب ــب س ــرای ترغی ــزه ب انگی
را نداشــته وکمــاکان تعــداد عابــران پیــاده بســیار 
کــم بــوده و در اکثــر مــوارد بــه صــورت مقصــدی 
ــا اتومبیــل شــخصی در حــال حرکــت هســتند. ب

در کوچــه اســکارلت و اطــراف، کاربــری هــا 
محــدود بــه رســتوران و کافــه اســت و هیــچ 

ــد  ــه و خری ــای روزان ــع نیازه ــرای رف ــری ب کارب
روزانــه در فاصلــه مناســب و قابــل دســترس بــرای 

ــدارد. ــود ن ــاده وج پی
  همسازی با طبیعت

  در محــدوده خیابــان اســکارلت مــی تــوان وجــود 
ــه  ــن.ع را ب ــر مص ــار عناص ــبز در کن ــر س عناص

وضــوح متوجــه شــد. 
تلفیق سـاختمان هـا و عناصر مصنوع 
بـا عناصر طبیعی در سـطح شـهر و به 
خصـوص در کوچـه های مسـکونی از 
نظـر روانـی تاثیـر مثبتی بر سـاکنان 

دارد.
ــی  ــه زیبای ــود ب ــن ه ــان رابی ــدوده خیاب  در مح
ــا ســاختمانهای  ــی موجــود ب تمــام عناصــر طبیع
ــد و در کمتــر نقاطــی  مســکونی ترکیــب شــده ان
غلبــه فضــای مســکونی بــر عناصــر طبیعــی دیــده 

مــی شــود.

  حس تعلق
  حــس تعلــق بــه فضــا یکــی از عوامــل مهــم در 
ــی باشــد.  ــه فضــای زندگــی م ــا بخشــیدن ب معن
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در هــر دو کوچــه ســاکنین بــا حفــظ و نگهــداری 
ــود  ــازل خ ــروی من ــود در روب ــای موج ــه ه باغچ
ســعی در افزایــش تعلــق خــود بــه محیــط اطــراف 
ــس  ــده ح ــش دهن ــر افزای ــل دیگ ــد. از عوام دارن
ــا و  ــه ه ــدی خان ــن بن ــه آذی ــوان ب ــی ت ــق م تعل
کوچــه در زمــان مراســم خــاص نــام بــرد کــه در 

هــر دو کوچــه اتفــاق مــی افتــد.

و در کالم آخــر، اگرچــه در فرهنــگ ایرانیــان، 
ســاکنین محــالت ماننــد اعضــای خانــواده از 
احــوال یکدیگــر باخبــر بودنــد، ولــی ایــن روزهــا 
کمتــر همســایه ای حتــی همســایه خــود را مــی 

ــد.  شناس
روابــط انســانها بــه خصــوص در 
محلــه ولــی عصــر محــدود بــه 
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ــخاص  ــا اش ــیاری از آپارتمانه در بس
ــل  ــای داخ ــایه ه ــی از همس اطالع
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هســتند. 
ــطح از  ــن س ــت ای ــوان گف ــی ت م
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ــر  ــا تاثی ــه، صرف ــک محل ــاکنان ی س
ــوده  ــراد نب ــخصی اف ــکالت ش مش
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هیــچ فضــای مشــترک جمعــی 
بــرای امــکان رویارویــی انهــا و 
برقــراری تعامــالت اجتماعــی تعبیــه 

. ســت ه ا نشد
اســت کــه ســاکنان کوچــه  ایــن در حالــی 
اســکارلت تــا شــعاع زیــادی یکدیگــر را مــی 
شناســند و تمایــل بــه برقــراری روابــط اجتماعــی 
ــای  ــه ج ــه، ب ــن کوچ ــد. در ای ــر دارن ــا یکدیگ ب
پــی  در  ســاکنان  همســایه،  دیــدار  از  گریــز 
ــاه مــی  ــه مــدت کوت ــراری ارتبــاط هرچنــد ب برق
ــر  ــش از تاثی ــم بی ــر ه ــن ام ــل ای ــند. دلی باش
فرهنــگ، تاثیــر مســتقیم نــوع طراحــی و فرصــت 
ــار  ــه در طراحــی کوچــه در اختی ــی اســت ک های

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــهروندان ق ش
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  کدام کوچه؟ کدام کودک؟
محمدمهدی عابدی، طراح شهری

  من یک دهه شـصتی هستم و در بچگی پدیده ای 
بـه نـام کوچـه را تجربـه کـردم. و البتـه هیـچ گاه 
فکـر نمی کـردم کـه برای یـک دهه هشـتادی باید 
توضیـح بدهـم کـه »کوچـه« برایـم چـه مفهومـی 
داشـته اسـت. این موضوع در عین سـادگی بسـیار 
عجیـب اسـت. اینکـه دقیقـا چـه فرآینـدی اتفـاق 
می افتـد کـه یـک فضـای شـهری عمـال بـه بوتـه 
فراموشـی سـپرده می  شـود و بعد از بیسـت سـال، 
عمـال تصوری در اذهان نسـل هـای جدید در مورد 
آن وجـود ندارد، کمی برایم ترسـناک اسـت. اینکه 
در حـال حاضـر کوچـه یک تقسـیم بندی شـریانی 
در سلسـله مراتـب ترافیکـی مـا بحسـاب می آیـد؛ 
و  ارتباطـات  صمیمی تریـن  محمـل  زمانـی  امـا 

تعامـالت اجتماعـی همسـایگی بوده اسـت. 
مـا در عصـر حاضـر در گـروه هـای مختلف شـبکه 
های اجتماعی عضو هسـتیم، در آن واحد میتوانیم 
با دوسـتان و بسـتگان خود ارتبـاط تصویری برقرار 
کنیـم، امـا بـا وجـود همـه اینهـا حـس  می کنیـم، 
نسـل مـا و فرزندان مـا در حال تنهاتر شـدنیم. هر 
متخصصـی از جنبه ای این موضوع را بررسـی کرده 
اسـت، امـا یکـی از مهمتریـن دالیـل ایـن انـزوا را 
می توانیـم در فضاهای شـهری مان جسـتجو کنیم. 
فضاهـای شـهری کنونـی مـا بواسـطه خودرومحور 
شـدن، پیشـرفت تکولـوژی، گسـترش رسـانه های 
جمعـی و ... از قابلیـت خـود بـرای شـکل دهی بـه 
تعامـالت و زندگـی اجتماعـی بـدور افتاده انـد. در 
حالیکـه فضاهـای شـهری بایـد بعنوان یـک فضای 
عمومـی ظرفـی بـرای حضـور و تعامـل اجتماعـی 
مـا باشـند، بـه لوله  هایـی تبدیل شـدند که مـارا از 
طریـق خودرو بـه نقاطی در شـهر منتقل می کنند. 
یکـی از فضاهـای شـهری که بـه همین واسـطه به 

سـوی فراموشـی سـوق پیدا کرده، »کوچه« اسـت. 
کوچـه کـه روزگارانی نقـش حیـاط دوم را برای ما 
ایفـا می کـرد، اکنـون محلی بـرای پـارک خودروها 
و میانبـرزدن هـا برای سـریع تر رسـیدن بـه مقصد 
شـده اسـت. شـما دیگـر کسـی را نمی بینیـد کـه 
صندلـی  روی  خانـه ش  ورودی  از  ای  گوشـه  در 
نشسـته باشـد و با همسـایه ش گـرم گرفته باشـد. 
یـا کودکانـی کـه در کوچـه مشـغول بـازی فوتبال 
یـا قایـم باشـک باشـند. بـه همیـن بهانـه در ایـن 
نوشـتار، سـخن مـن در مـورد کـودکان و فرصتـی 
اسـت کـه فضاهـای شـهری کنونـی مـا بخصـوص 
کوچـه های فراموش شـده از رشـد آنهـا می گیرند. 
بـرای مـا بچه هـای دهـه شـصتی، کوچـه مفهومی 
معـادل حضور آزادانه و مسـتقل در یک فضای امن 
را داشـت. مـا در کوچه در حالیکه می دانسـتیم در 
بـازی مشـغول  بـه  امنـی حضـور داریـم،  فضـای 
بودیـم و از ایـن طریـق زندگـی اجتماعـی و تعلـق 
بـه یـک گـروه را تجربـه می کردیـم. در واقع کوچه 
اسـتفاده  جهـت  را  فضـا  کـه  بـود  امـن  فضایـی 
کـودکان برای تجربه رشـدهای شـخصیتی و بدنی 
فراهـم می نمـود. IPA »انجمـن حـق بـازی بـرای 
کـودکان« اعـالم مـی دارد: بـازی نقـش حیاتـی و 
مهمـی در زندگـی کـودکان دارد و وسیله ایسـت 
جهـت کسـب مهارت هـای زندگی، رشـد خالقیت، 
بسـط قـدرت تخیـل و ایجـاد یـک تصویـر ذهنـی 
مثبـت بـرای کـودک. در واقع بـازی ارتبـاط، بیان 
و ترکیـب فکـر و عمـل اسـت که احسـاس رضایت 
و خشـنودی کـودکان را بـه دنبـال دارد. ایـن نهاد 
درجایـی دیگـر اعـالم مـی دارد که ایـن موضوع در 
حـدی مهـم اسـت کـه کمبـود فرصت هـا و فضای 
مناسـب، تأثیری عمـده در بروز انحرافـات و جرایم 

کـودکان و نوجوانـان دارد.
متاسـفانه هرچه متناسـب بـا میزان شهرنشـینی و 
پیشـرفت تکنولـوژی شـهر برای کـودکان غیر قابل 
دسترسـتر شـده اسـت. بسـیاری از کودکان بخاطر 

نبـود ایمنـی و امنیـت در فضاهای شـهری اجازه 
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جهـت کسـب مهارت هـای زندگی، رشـد خالقیت، 
بسـط قـدرت تخیـل و ایجـاد یـک تصویـر ذهنـی 
مثبـت بـرای کـودک. در واقع بـازی ارتبـاط، بیان 
و ترکیـب فکـر و عمـل اسـت که احسـاس رضایت 
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کـودکان و نوجوانـان دارد.
متاسـفانه هرچه متناسـب بـا میزان شهرنشـینی و 
پیشـرفت تکنولـوژی شـهر برای کـودکان غیر قابل 
دسترسـتر شـده اسـت. بسـیاری از کودکان بخاطر 
نبـود ایمنـی و امنیـت در فضاهـای شـهری اجـازه 
خـروج از منـزل را ندارنـد، یا پـدر و مادر بـا ایجاد 
قیـود برنامه ریـزی شـده، وقـت شـیطنت و حضور 
در کوچـه را از او می گیرنـد و یـا وقـت کـودکان 
صـرف تماشـای تلویزیون یا بازی هـای کامپیوتری 
این هـا  همـه  می شـود.  اجتماعـی  شـبکه های  یـا 



91

بـه کنـار، بـا اولویـت گرفتـن خـودرو در توسـعه 
فضاهـای شـهری، عمـال مفهوم کوچه بـرای حضور 
کـودکان مفهومـی کمرنگ شـده و متاسـفانه آنچه 
در شـواهد پیداسـت، فعـال در مدیریت شـهری ما، 

حضـور کـودکان چنـدان اولویت نیسـت.
ایـن در حالیسـت کـه کـودک انـواع 
رشـدهای خـود را از طریـق »بـازی« 
تجربـه  خـود  سـاالن  و  هم سـن  بـا 
می کنـد. بـازی می تواند موجب رشـد 
جسـمی کـودک نظیر رشـد هماهنگ 
دسـتگاه ها و اعضـاي مختلـف بـدن، 
تقویت حـواس کـودک، مصـرف نیرو 
و انـرژي بـدن بـه بهتریـن شـکل و 
آگاهـي کـودک بـه توانمنـدي هـاي 
فکـري و بدنـي خـود شـود. از طرفی 
باعـث می شـود کـودک کـم کـم بـا 
محیط بیـرون ارتباط برقـرار کند و در 
ارتباط بـا دیگر کودکان اسـتعدادهای 

نهفتـه خـود را بـروز دهد.
 در واقـع بازی در کوچه بواسـطه همانندسـازی ای 
دنیـای  در  خـود  بزرگسـاالن  بـا  کـودکان  کـه 
کودکانـه خویـش صـورت می دهنـد زمینـه ورود 
بـه جامعـه را فراهـم می کنـد. کـودک در بسـیاری 
تجربـه  را  مفهـوم شکسـت  بازی هـای جمعـی  از 
می کنـد، یـاد می گیـرد از هـم گروهی هـای خـود 
حمایـت و حـس تعلـق جمعـی را احسـاس کنـد. 
همیـن موضوعـات زمینـه یـک زندگـی اجتماعـی 
پویـا را در آینـده فراهـم مـی آورد. همچنیـن بازی 
در کوچـه موجـب تجربـه احساسـات مختلف نظیر 
ترس هـا و تردیدهـا ، مهـر و محبـت ، عصبانیـت و 
... توسـط کـودک می گـردد. چیـزی  نگراني هـا و 
کـه بعدها بـه درک صحیح از شـخصیت فردی وی 

منجـر خواهد شـد.

متاسـفانه مدیـران شـهری مـا، فضاهـای شـهری 
مـا را بـه عنـوان محلـی بـرای حضـور اجتماعـی 
شـهروندان نمی  بیننـد. از طرفـی طیـف اسـتفاده 
کننـدگان از فضـا را محدود یه یک قشـر مشـخص 
از  کننـده  اسـتفاده  درحالیکـه  می کننـد.  تصـور 
بـا  پیرمـرد  یـک  گاه  می توانـد  فضاهـای شـهری 
عصـا یـا یـک زن بـاردار یا یـک کودک بـا توپ ش 
باشـد. کـودکان یکـی از حسـاس ترین گـروه های 
اجتماعـی هسـتند کـه در فضاهـای شـهری مـا به 
آنهـا بسـیار بی توجهـی شـده اسـت. مـا، کوچـه را 
کـه می توانسـت مکانـی بـرای حضـور دائـم آنهـا 
در تمامـی سـال باشـد، تبدیـل بـه یـک شـریانی 
خودروهایـی  جـوالن  بـرای  محلـی  کـه  کردیـم 
باشـند کـه قـرار بـود برای آسـایش مـا باشـند نه 
آلمانی هـا  آرامـش مـا. هلندی هـا و  بـرای سـلب 
بـرای بازگشـت زندگـی به کوچـه طرح وونـرف را 
طراحـی و اجـرا کرده انـد کـه سـبب شـده اسـت 
تـا حضـور خودرو  هـا محدودتـر و فضـای حضـور 
کـودکان و همسـایگان بیشـتر گـردد. گرچـه در 
بسـیاری از بافت هـای قدیمـی شـهرهای مـا هنوز 
امـا  دارد،  جریـان  کوچه هـا  در  جمعـی  زندگـی 
قطعـا کـم رنـگ بـودن زندگـی محلـی و تعامالت 
اجتماعـی در مقیـاس محلـه ای یکـی از بزرگترین 
بحران هـای فعلـی شـهرهای ماسـت. بـدون شـک 
بازگردانـدن ایمنـی و امنیـت به کوچه هـا و فراهم 
آوردن زمینـه حضورکـودکان و خانواده هـا و ایجاد 
فرصـت تجربـه زندگـی کـودکان از طریـق حضور 
در کوچه هـا، بایـد یکـی از مهمتریـن برنامه هـای 

مدیریـت شـهری در شـهرهای کشـور باشـد. 
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 حتی پله های ورودی خانه محل بازی های دو نفره بودبازی کودکان در یکی از محالت قدیمی شهر قشم

بازی با نظارت خانواده ها و زیر نظر بزرگترهاصمیمی ترین بازی ها در ساده ترین مکان ها

پسرها بازی های پرجنب و جوش می بازی های دخترانه در کوچه
کردند و دخترها بازی های آرام
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زمیـن های خالی در بافت های فرسـوده؛ فرصت توسـعه یـا تهدیدی 
بـرای کوچه ها

)نمونه موردی: منطقه 15 شهرداری تهران(
مرجان خانزاده نطنزی

  طرح مسئله:
  زمانیکـه صحبـت از بافـت هـای فرسـوده شـهر 
تهـران بـه میـان میآیـد یـک از اولیـن تصاویـری 
کـه به ذهـن شـنونده متبـادر میشـود بافـت های 
فشـرده و گاهـا متراکمی اسـت که تنها سهمشـان 
از فضاهـای باز شـهری، معابر کم عرض مابینشـان 
و در صـورت خـوش اقبالـی، تکه هایـی از فضاهای 
خدماتـی و یـا پارک هـای عمومی اسـت. تصویری 

کـه بعضـا نادرسـت نیز  نمیباشـد. 
نگاهـی اجمالـی بـه منطقـه 15 شـهرداری تهـران 
نیـز تـا پیـش از دو دهه گذشـته تصویـری در این 
چارچـوب را بـه نمایـش میگذارد، تصویـری که در 
برخـی محـالت آن نظیـر محلـه مینابـی و اتابـک، 
در سـال های بعـد دچـار تغییـر محسوسـی شـد. 
اگـر در حـال حاضـر در ایـن محدوده به قـدم زنی 
بپردازیـم بـا بافتـی روبـرو هسـتیم که شـاید حتی 
بتـوان گفت گشـودگی هـای فضایـی مابینش و در 
اتصـال بـه معابـر بویـژه معابـر محلـی، بـه قـدری 
اسـت کـه ناظـر را در انتخـاب راه دچـار تردیـد و 
سـردرگمی میکنـد. ایـن اتفـاق کـه شـروع آن از 
سـال 1380 و در پـی تغییـر مسـیر بزرگـراه امـام 
علـی )ع( در محلـه خـوب بخـت و پـس از آن بـا 
بیـان ایده معاصر سـازی بافت پیرامـون بزرگراه در 
سـال 82 و شـکل گیـری سیاسـت هـای مدیریت 
شـهری بـا رویکـرد مداخلـه مسـتقیم و حداکثری 
گرفـت،  شـکل  محـالت  ایـن  فرسـوده  بافـت  در 
نگرشـی بـود کـه پـس از تغییـر رویکـرد بـاال بـه 
پاییـن و عـدم موفقیت آن، باعث گشـت تـا اراضی 
تملـک شـده در جـای جـای بافـت باقـی بمانند و 
پـس از تخریـب، رهـا شـده و به فضاهـای بی دفاع 

شـهری بدل شـوند1. 

1. رجوع کنید به: مستندنگاری پروژه های شاخص شهر تهران: 
نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران)1394( سازمان فرهنگی 

هنری شهرداری تهران، موسسسه نشر شهر

مـی  نیـز  تهـران  شـهری  بافـت  نقـاط  دیگـر  در 
تـوان زمین هـای خالـی ورهـا شـده ای را یافـت 
کـه فضاهـای بی دفاعـی را شـکل داده انـد، زمین 
هایـی کـه غالبـا جـزء حرایـم سـاخت وسـازهای 
بازمانـده  مذکـور  منطقـه  ماننـد  یـا  انـد  شـهری 
پـروژه های شـهری و وابسـته بـه آننـد، اراضی که 
گاهـا بـا چالش هـا و مشـکالت حقوقی، اسـنادی، 

اختالفـات و دعـاوی بسـیاری همـراه هسـتند.
حـال ایـن سـوال مطـرح میشـود کـه وجـود ایـن 
زمیـن هـا چه تاثیری بـر کیفیت فضای شـهری ما 
دارنـد و متناسـب با آن رویکرد صحیـح در برخورد 
بـا این موضـوع چیسـت؟ زمین هـای خالی طیفی 
از اراضـی را در بـر میگیـرد کـه هـر یـک بـا توجه 
به بسـتر قرارگیری شـان و همچنیـن خصلت های 
ذاتـی خـود ماننـد بافتی کـه در آن واقع شـده اند، 
همجـواری هـا، دسترسـی هـا ، انـدازه قطعـه و ...، 
نتنهـا پیامدهـای اجتماعـی- اقتصـادی و کالبـدی 
متفاوتـی مـی توانـد داشـته باشـند بلکـه رویکـرد 
مواجهـه بـا هریـک نیـز متفـاوت خواهد بـود. این 
نوشـتار سـعی بـر آن دارد تـا بـه بررسـی تاثیـرات 
محلـی  بـا خیابـان  خالـی همجـوار  هـای  زمیـن 

بپـردازد. فرعی)کوچه( 

  کوچه، اولین تجربه پیوند شهروندان 
با شهر و تاثیر زمین های خالی بر این  
فرصت های  و  حضور)ضعف ها  تجربه 

ناشی ازآن(
ارتبـاط  کـه  اسـت  اجتماعـی  فضایـی  کوچـه    
واحدهـای همجـوار خـود را بـا یکدیگر و با شـبکه 
ایـن معابـر  شـهر برقـرار مـی کنـد. در حقیقـت 
نخسـتین فضـای شـهری هسـتند کـه فـرد پـس 
از خـروج از فضـای خصوصـی خـود بـا آن مواجـه 
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میشـود. بـه همیـن جهـت کیفیـت ایـن فضاهـا، 
نـوع ارتبـاط انسـان بـا کوچـه یـا بـن بسـت محل 
حاکـم  اجتماعـی  روابـط  چگونگـی  و  زندگیـش 
برآنهـا در شـکل گیری تلقـی شـهروندان از حیـات 
مدنـی بسـیار موثراسـت و اهمیـت ایـن فضاهـا را 
صد چنـدان میکند. )پاکـزاد،244:1385( بواسـطه 
جایـگاه تشـریح شـده از ایـن معابر، انتظـار می رود 
تـا بتواننـد توقعاتـی ماننـد ایجـاد حـس امنیـت، 
حـس خودمانـی بـودن، آرامـش و دنجـی کافـی 
را بـرای شـهروندان بـراورده سـازند2.  انتظاراتـی 
کـه هـر یک نیـز بـه عوامـل کیفـی دیگـری نظیر 
محصوریـت مناسـب فضـا، امـکان نظارت سـاکنان 
برفضا،عـدم پذیـرش غریبـه هـا، عـدم غلبـه فضـا 
بر انسـان)برخورداری از مقیاس انسـانی( کم سـرو 
از  برخـورداری  بـودن،  ازدحـام  بـودن، کـم  صـدا 
سلسـه مراتب)چه فضایی و چـه ترافیکی( و  وجود 

2. رجوع کنید به : پاکزاد، جهانشاه )1385( راهنمای طراحی 
فضاهای شهری در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی 

فعالیـت هـا در مقیـاس همسـایگی وابسـته اند که 
هـر یـک بـر دیگـری و در مجمـوع بـر کیفیـات 

فضـای کوچـه هـا تاثیـر مـی گذارنـد.
زمین هـای  وجـود  بیـن،  ایـن  در 
خالـی و رهـا شـده در ایـن دسـت از 
معابر دسـتیابی بـه برخـی از توقعات 
مطروحـه را دچـار مشـکل مینمایـد، 
باالخـص در بافت هـای فرسـوده کـه 
بـه خـودی خـود گاه معضالت ناشـی 
از فرسودگیشـان آن هـا را از بـراورده 
سـاختن اولیـن و سـاده ترین توقعات 
ایمـن  و  آسـان  دسترسـی  ماننـد 

بازمـی دارد.

از سـوی دیگـر وجـود ایـن اراضـی در ایـن بافـت 
شـهری  ناپذیـر  نفـوذ  و  متراکـم  ریزدانـه،  هـای 
میتوانـد خـود بـه فرصتی جهـت ارتقـا کیفی بافت 
در همیـن راسـتا بـدل گـردد کـه بطـور قطـع می 

امکان حضور
بدون بهانه 

دنجى

برخوردارى از
سلسله مراتب 

مقیاس انسانى

وجود فعالیت هاى
محلى

 آرامش

کم بودن
ازدحام

حضور
عناصر طبیعى 

 نظارت
ساکنان بر فضا

احساس
امنیت 

امکان حضور گروه هاىمحوریت فضا
اجتماعى

کم سرو
صدا بودن

احساس
خودمانى بودن

 عدم پذیرش
غریبه ها

نمودار 1:توقعات مورد انتظار از کوچه و کیفیات دخیل 
در آن
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بایسـت بـا توجه به شناسـایی و تحلیـل هر یک در 
بسـتر خود بـرای آن تصمیـم گیری و اقـدام نمود. 
مسـیری که سـازمان نوسـازی تهران در سال های 
اخیـر سـعی بـر آن داشـته تـا در منطقـه 15 در 
پیـش بگیـرد تا بخشـی از نقصان پیـش آمده را در 

جهـت توسـعه و رشـد بافـت جهـت دهد.
شـاید اولین تجربه حضـور در کوچه و 
محالت منطقـه 15 شـهرداری تهران، 
بعـد از درک فرسـودگی و فقر محالت 
مذکـور سـردرگمی و گنگی ناشـی از 
عدم خوانایـی بافت باشـد. ادراکی که 
بـه طـور حتم پیامـد تعـدد زمین های 

خالـی و رها شده اسـت. 
مسـیرهای  تـا  گشـته  باعـث  اتفـاق  ایـن  گرچـه 
پیـاده  عابریـن  بـرای  بویـژه  فراوانـی  دسترسـی 
در بافـت ایجـاد شـود و آن هـا را از طـی کـردن 
مسـیرهای طوالنـی در کنـار بلـوک هـای کشـیده 
و فرسـوده تـا حـدی رهایـی مـی بخشـد امـا بـا 
هـای  کوچـه  کیفیـات  دیگـر  کاهـش  در  تاثیـر 
محـل زندگیشـان، درمجمـوع فضـای مطلوبـی را 
شـکل نمیدهـد. ایـن زمیـن هـا چـون اکثـرا پس 
از تخریـب، بـدون حصـار بوده و آسـفالت شـده اند 
گاهـی مسـیری را بـرای عبـور خـودرو هـم فراهم 
میآورنـد. ایـن امـکان بسـتگی به نحوه همنشـینی 
قطعـات تخریـب شـده و اتصالشـان بـه هـم و بـه 
معابـر پیرامونـی دارد .حتـی در قسـمت هایـی از 
بافـت ایـن اتصـاالت بقدری بهم پیوسـطه هسـتند 
که مسـیری بـا عملکرد یـک جمع وپخـش کننده 
اصلـی را شـکل داده و یـا دو خیابان شـریانی را که 
بـر اسـاس معابر طـرح تفصیلی فاقد دسترسـی اند 

بـه یکدیگـر متصـل میکننـد.

یکی از مشـکالت عـدم تحقق معابر طـرح تفصیلی 
در جهـت اصـالح نفوذپذیری بافت های فرسـوده و 
تعریـف سلسـله مراتبـی معابر، امـکان تملک زمین 
هـای واقـع در طـرح اسـت. وجـود ایـن اراضـی و 
آن هم در مالکیت سـازمان نوسـازی خـود میتواند 
ظرفیتـی بـاال در تحقـق معابـر مـورد نیـاز محالت 
بحسـاب  تفصیلـی  طـرح  بازنگـری  چارچـوب  در 

آیـد. گرچـه در حـال حاضـر شـکل گیـری ایـن 
مسـیرها آن هـم بـدون نظـم و قاعده سـبب شـده 
تـا بـا هدایـت ترافیـک عبـوری بـه داخـل بافـت و 
ایجـاد ازدحام و سـروصدا ناشـی از آن حس دنجی 
و آرامـش در کوچـه هـا تضعیـف گـردد. از طرفـی 
بواسـطه ایـن اتفـاق حریـم کوچـه هـا مشـخص 
نیسـت، لـذا کوچـه هـای محلـی، بسـادگی مـی 
تواننـد پذیـرای افـراد غریبـه باشـند، زمیـن هایی 
کـه در حـال حاضـر اکثـرا بـه محلی جهـت پارک 

خـورو تبدیـل شـده اند.

تصویر 1- بزرگنمایی قسمتی از بافت منطقه 15:کثرت 
و همجواری زمین های خالی

زدن  برهـم  بـا  اراضـی  ایـن  وجـود 
تناسـبات بیـن جـداره و کـف معابـر 
بـدون  گشـودگی های  دادن  شـکل  و 
تعریـف، محصوریـت فضایـی کوچه ها 
را نیـز دچـار اختـالل کرده کـه عالوه 
بـر هم زدن مقیـاس انسـانی وتاثیر بر 
ایجـاد حـس خودمانـی معبـر، امنیت 

فضـا را نیـز کاهـش میدهد. 
اصلـی تریـن عامـل کاهـش امنیـت در ایـن معابر 
شـکل گیـری فضایی بـدون نظارت همگانی اسـت. 
فضایـی کـه از اطـراف به دلیـل همجواری بـا دیوار 
جانبـی سـاختمان هـای پیرامـون، فاقـد هرگونـه 
بازشـو یـا روزنـه ای در جهـت نظارت سـاکنین بر 
فضـا اسـت و اغلـب به دلیل شـکل کالبـدی دندانه 
دندانـه شـان گوشـه هایـی دنـج را شـکل میدهند 
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انـد، در طـول روز بتـوان شـاهد بـازی کـودکان و 
یـا معاشـرت برخـی اهالـی بـود. اتفاقـی که نشـان 
دهنـده نیـاز بافـت و ظرفیـت زمیـن هـا در جهت 
رفـع آن اسـت. در حقیقـت بـا توجـه مورفولـوژی 
کوچـه هـای بافـت فرسـوده کـه  اغلب کـم عرض 
بـوده و حتـی فرصـت برگـزاری فعالیت یـا رویداد 
جمعـی در مقیـاس واحد همسـایگی را نیـز فراهم 
نمیآورنـد و یـا سـهمی از فضای سـبز ندارنـد، این 
اراضـی مـی تواننـد فرصت هـای توسـعه ای از این 
دسـت در کنـار معابـر محلـی باشـند تـا سـهمی 
از نیـاز معبـر بـه فضـای سـبز را تامیـن کنـد و یـا 
عرصـه ای برای گردهمایی همسـایگان فراهم آورده 

تصویر 2و3 - باالراست: شکلگیری مسیری جدید در بافت - باالچپ: تضعیف محصوریت کوچه  بواسطه گشودگی 
های بدون تعریف که به محلی جهت پارک خودروها تبدیل شده اند.

تصویر 4و5 – پایین راست: استفاده از زمین های خالی به عنوان محلی برای بازی و یا گپ و گفتگو –پایین چپ: 
عدم نفوذپذیری بصری جداره های محدود کننده زمین های خالی و کاهش حس امنیت

کـه آن را بـه مامنی بـرای معتـادان و کارتن خواب 
هـا در ایـن محـالت بـدل سـاخته اسـت،  عاملـی 
کـه در رانـده شـدن اهالـی بویـژه زنـان و کـودکان 
از حضـور در فضـای شـهری موثـر اسـت آن هـم 
در معابـری کـه فـارغ از آنچـه گفتـه شـد، تامیـن 
روشـنایی، ناپایـداری جـداره هـا و آلودگـی هـای 

محیطـی از معضالتشـان اسـت. 
علیرغـم تمـام مشـکالت، عـدم بهـره منـدی بافت 
بـاز مکفـی  و سـطوح  از خدمـات  فرسـوده  هـای 
سـبب گشـته تا در حـال حاضر نیـز در زمین هایی 
کـه دارای ویژگـی های کالبدی ایمن تری هسـتند 
و بـه وسـیله پـارک خوردوهـا کامال  اشـغال نشـده 
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و سـهمی از نیازهـای خدماتـی آنان را پاسـخ دهد. 
فرصتـی کـه عالوه بـر تقویـت حضور سـاکنین در 
محلـه در جهـت  افزایـش حـس تعلـق اهالـی می 
توانـد گامـی در جهت رشـد و توسـعه همـه جانبه 

باشـد. بافت 
  شـیوه هـای برخـورد با  زمیـن های 

خالـی واقـع در بافت های فرسـوده 
  زمیـن کلیـد همـه فعالیت هـای بشـری از جمله 
تامین مسـکن، خدمات و تاسیسـات شـهری است. 
اسـتفاده مطلـوب و موثـر از منابـع زمیـن یکـی از 
وظایـف مهم برنامه ریزان و مدیران شـهری اسـت. 
در ایـن رابطـه اراضـی بایـر یکـی از کاربـری هـای 
بالقـوه کلیـدی بـه منظـور تامیـن فضاهـای مـورد 
نیـاز خدمـات عمومـی )فضـای سـبز، پارکینـگ، 
کتابخانـه و ...( در مقیـاس محلـه، ناحیـه و منطقه 
اسـت کـه غالبـا ایـن موضـوع در کشـورهای کمتر 
توسـعه یافته مـورد بی توجهی یا کـم توجهی قرار 
می گیـرد. این در حالی اسـت که در درون شـهرها 
بـه داللـی حقوقـی، اقتصادی یـا محیطـی قطعات 
قابـل توجهـی از زمیـن به صـورت بالاسـتفاده رها 
می¬شـوند و در مقابـل در زمیـن هـای دیگـری 
سـاخت و سـازهای وسـیع و پرتراکـم صـورت می 

گیـرد )موحـد و احمـدی، 74:1397(. 
از مهمتریـن نظریـه پردازانـی  یکـی 
تخصصـی  و  جامـع  طـور  بـه  کـه 
رهامانـده  فضاهـای  مقولـه  روی  بـر 
متمرکز شـده اسـت. راجر ترانسـیک 
می باشـد. ترانسـیک مفهـوم فضاهای 
گمشـده را در مقابـل فضاهای کشـف 
شـده )اسـتفاده شـده( قـرار می دهد 
و زمیـن های خالی و پاکسـازی شـده 
کـه در واقـع بقایـای اقدامـات مربوط 
بـه دوره نوسـازی شـهری اسـت و به 
دالیلـی بازسـازی نشـده انـد را جزو 
می کنـد  بنـدی  دسـته  فضاهـا  ایـن 

 .)1388 )پاکـزاد: 

در راسـتای بهـره بـرداری از ایـن زمین هـا، امروزه 
یکـی از الگوهـای مطـرح در زمینـه توسـعه پایدار 
معنـای،  بـه  اسـت.  افـزا  میـان  توسـعه  شـهری، 
توسـعه یـا توسـعه مجـدد زمینـی کـه رهـا شـده، 
خالـی مانـده یـا در فراینـد توسـعه مداوم شـهری 
از آن بـه طـور مناسـب اسـتفاده نشـده اسـت. این 
نواحـی معمـوال کیفیـت باالیـی ندارنـد، امـا اغلب 
و  لحـاظ زیرسـاخت هـای شـهری )خدمـات  بـه 
تجهیـزات( تامیـن شـده توسـط دولت، دسترسـی 
مناسـبی دارند. اسـتفاده از چنین اراضـی ای برای 
تامیـن مسـکن و یا انواع دیگر توسـعه شـهری، در 
مقایسـه بـا توسـعه افقی شـهر کـه مسـتلزم صرف 
هزینـه های بیشـتری اسـت، گزینـه مطلوبتری به 
شـمار می رود. توسـعه درون زا تاکید بر سـاخت و 
سـاز واحدهـای مسـکونی، مراکـز اشـتغال و خرده 
فروشـی هـا در درون ناحیـه شـهر دارد )سـعیدی 

رضوانـی و کاظمـی، 115:1390(. 
مناطـق و فضاهـای مسـتعد توسـعه 
مجـدد بـر مبنـای سـه عامـل تعریف 
مدتـی  کـه  هایـی  زمیـن  می شـوند: 
طوالنـی کمتـر مـورد بهـره بـرداری 
قـرار گرفتـه انـد، در میـان سـطوح 
و  محـدود  شـهری  شـده  سـاخته 
محصور شـده اند و توسـعه نیافته اند و 
از خدمـات و امکانات شـهری همچون 
سیسـتم شـبکه هـای آب و فاضالب، 
برق و غیـره بهره مند هسـتند)موحد 

 .)61:1397 احمـدی،  و 
ایـن زمین ها نیازمند سلسـله مراتب سیاسـتگذاری 
از سـطح ملـی، منطقـه ای و محلـی هسـتند. بدون 
شـناخت و تحلیـل ویژگی هـای زمین هـای خالـی 
وحـل  گیـری  تصمیـم  بـه  قـادر  سیاسـتگذاران 
مشـکالت آنهـا نیسـتند. چراکـه ایـن زمیـن هـا با 
موانـع بسـیار زیادی در راه توسـعه مواجه هسـتند 
و الزم اسـت برنامـه ریـزی فضایـی، اسـتراتژیک و 
اقتصـادی بـه تمـام واقعیات موجـود توجـه نماید.

)2006:13,Brownfield Handbook(
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  نظارت و اصالح )بازنگری روش ها(:
 7-نظـارت بر اجـرای برنامه ها )تفحـص و ارزیابی 
فراینـد اجـرا و بازخـورد آن شـامل ارزیابـی اثـرات 
)ارزیابـی  توسـعه  دائمـی  8-نظـارت  راهبـردی(، 
پایـداری توسـعه(، 9-اصـالح راهبردهـا در ارتبـاط 

بـا نتایـج ارزیابی
)2006:42,Brownfield Handbook(. 

همانگونـه کـه دیدیـم؛ در منطقـه 15 
از عـدم موفقیـت  نیـز پـس  تهـران 
اقدامـات صـورت گرفتـه در خصوص 
تملـک و تخریب واحدهای مسـکونی 
و  تجمیـع  سیاسـتهای  راسـتای  در 
نوسـازی سـازمان نوسازی شـهرداری 
تهـران ، زمین های خالی و پاکسـازی 
مهـم  معضـالت  از  یکـی  بـه  شـده 
راسـتای  در  شـدند.  تبدیـل  منطقـه 
رفـع ایـن مشـکالت، تعریـف پـروژه 
هـای خدماتـی و فرهنگـی از طریـق 
تعامل با سـاکنان، برنامـه ریزی جهت 
اجرای پـروژه هـای پیشـگام و پروژه 

فراینـدی کـه برای توسـعه ایـن زمین هـا در قالب 
پنـج مرحلـه پیشـنهاد می شـود، به قرار زیر اسـت:

  ارزیابی شامل: 
1-تحلیـل فرصت هـا و محدودیـت هـا، تشـخیص 
دربـاره  اصلـی  مسـائل  سـوات،  )تحلیـل  مسـائل 
محیـط زیسـت، جنبه های اجتماعـی و اقتصادی(؛ 
2-تحلیـل ذی نفعـان و شـکل گیـری چارچـوب 

مشـارکت

  چشم اندازسازی: 
3-تحلیـل اهـداف و گزینه ها )شـامل بیان جزئیات 

سناریوها(

  سیاستگذاری)برنامه ریزی/برنامه  
اجرایی(:

4-برنامـه توسـعه و برنامـه های میانـی ؛ 5-تدوین 
برنامـه هـای خـرد و مذاکـرات )تعریـف فعالیـت 
هـا، معیارهـای ارزیابـی، فرضیـات، شـاخص هـا و 

ورودیها(

  اجرا )روش های مدیریت پروژه(: 
6-اجـرای معیارهـای پیشـنهادی، تحقـق فعالیـت 
هـای برنامـه ریـزی شـده، هماهنگـی فعالیـت هـا 
و روش هـا میـان ذی نفعـان در فضا و زمـان واقعی

تصویـر 6 و7 - نمونـه ای از اقدامـات سـازمان نوسـازی در زمیـن هـای خالـی واقـع در کوچـه هـا راسـت: پاتـوق 
محلـه گـودرزی)دارای 200 متـر مربـع فضـای بـاز و 90 متر مربـع زیربنا فرهنگـی ،افتتاح: 1398(- چـپ : پاتوق 
محلـه شـیرین دخـت ) دارای 1500 متـر مربـع فضای بـاز- 200 متر مربـع زیربنا فرهنگی و 90متـر مربع تجاری 

،افتتـاح: 1397-در حال توسـعه(
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هـای مسـکن امیـد، احـداث پاتـوق 
های محلـی، ایجـاد فضای آموزشـی، 
پارکینـگ طبقاتـی، کالنتـری، فضای 

سـبز، مرکـز جامـع سـالمت و ...
پیشـنهادی  هـای  طـرح  و  هـا  برنامـه  جملـه  از 
هسـتند کـه بـا هـدف الگوسـازی و ارتقـاء کیفیت 
محیطی و زندگی از سـوی سـازمان نوسـازی شـهر 
تهـران بـرای اراضـی رها شـده و پروژه هـای نیمه 
تمـام واقع در محـدوده بافت های فرسـوده منطقه 

تدوین شـدند3.    15
پروژه هـای  احـداث  حتـم  بطـور 
رفـع  جهـت  در  مثبـت  مذکورگامـی 
معضـالت بافـت خواهـد بـود زیـرا با 
مـد نظـر قـراردادن تامیـن خدمـات 
محـالت و ایجـاد فضاهـای بـاز جهت 
شـکل گیری روابط اجتماعـی در کنار 
دسـتیابی بـه  معیارهـای زیباسـازی 
در طـرح هـای بهسـازی محیطـی یـا 
حتی با هـدف تامین مسـکن در قالب 
پروژه هـای کوچـک و میـان مقیاس، 
حاصـل  آشـفتگی  از  رهایـی  ضمـن 
شـده بـه بخشـی از نیازهای اساسـی 

می شـود.  داده  پاسـخ  اهالـی 
امـا آنچـه مـی توانـد بـه عنـوان تردیـدی در بهره 
وری حداکثـری در این مسـیر باشـد فرایند تعریف 
پـروژه هاسـت. ایـن اقدامـات بیشـتر معطـوف بـه 
محـالت و سـطوح زیـر محلـی هسـتند لـذا عموما 
شـکل گیـری تعاریف اولیـه و امکانسـنجی هر یک 
از دفاتـر توسـعه محلـی آغـاز میشـود کـه حیطـه 
فعالیتشـان لزومـا بـا مرزهـای محـالت نیـز یکـی 
نیسـت. امکانسـنجی ای کـه سـمت و سـوی آن 
گاهـا بسـته به نیـاز مبرم محـالت قـوت میگیرد و 

3 رجوع کنید به : بررسی طرح های پیشنهادی سازمان نوسازی 
شهر تهران برای اراضی رها شده در بافتهای فرسوده منطقه 15 
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نـه سـنجش همه جانبـه موضوع. شـاید اگر تعریف 
ایـن طـرح هـا در چارچوبـی کالن تـر ماننـد طرح 
جامـع سـه بعدی محـالت گنجانده شـود گرچه به 
طـور قطـع بـا طوالنی تر شـدن زمـان ایـن فرایند 
و مسـایل قانونـی آن تحقـق طـرح را دچـار چالش 
هـای جدیـدی خواهـد کـرد امـا شـاید نتیجـه ای 

یکپارچـه تـر حاصل شـود.  

  منابع:
طراحـی  راهنمـای   )1385( جهانشـاه  پاکـزاد، 
و  مسـکن  وزارت  ایـران،  در  شـهری  فضاهـای 

زی  شهرسـا
در  هـا  اندیشـه  )1388( سـیر  پاکـزاد، جهانشـاه 
شهرسـازی)3( از فضـا تـا مـکان، وزارت مسـکن و 

شهرسـازی
سـعیدی رضوانـی، نویـد؛ کاظمـی، داوود )1390( 
بازشناسـی چارچـوب توسـعه درون زا در تناسـب 
بـا نقد سیاسـت های جاری توسـعه مسـکن: نمونه 
مـوردی نطنـز. پژوهـش هـای جغرافیـای انسـانی، 

75 شماره 
مسـتندنگاری پـروژه هـای شـاخص شـهر تهـران: 
نوسـازی بافت های فرسـوده شـهر تهران )1394( 
تهـران،  شـهرداری  هنـری  فرهنگـی  سـازمان   ،

موسسسـه نشـر شـهر
برنامـه   )1397( مظهـر  احمـدی،  علـی؛  موحـد، 
ریـزی بازتوسـعه اراضـی متروکه شـهری بـا تاکید 
بـر رویکـرد توسـعه میـان افـزا، مطالعـه مـوردی: 
منطقـه 19 تهـران. نشـریه علمی-پژوهشـی برنامه 
ریزی توسـعه کالبدی. سـال سـوم، شـماره 1، بهار 

1397
BROWNFIELDS HANDBOOK. 2006. 
Lepob. www.fast.vsb.cz/lepob
51955/http://samair.ir//fa/news  
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کوچه های بافت فرسوده گرفتار در بافت میانی شهر تهران
سایه فریدطهرانی، کارشناس ارشد طراحی شهری

  بیان مسئله
  کوچـه یکـی از اجـزای جدایـی ناپذیـر بافت های 
شـهری اسـت. نخسـتین فضـای شـهری اسـت که 
پـس از فضـای خصوصـی خانـه بدان پـا می نهیم و 
اولیـن واسـط و ارتبـاط دهنده ی فضـای خصوصی 
و عمومـی اسـت کـه قطعات مسـکونی را بـه بافت 
پیرامـون پیونـد می دهد. به واسـطه قرابـت فضایی 
و همنشـینی کوچـه بـا زندگـی روزمـره سـاکنان، 
کوچه بازتاب بخشـی از شـیوه زندگی سـاکنان آن 
اسـت. از سـوی دیگـر بـه دلیـل ارتبـاط کوچـه با 
سـایر فضاهـای شـهری و در نهایـت نقـش آن در 
شـکل گیـری بافت محـالت، می تـوان آن را بازتاب 
ویژگی هـای کل محلـه نیـز دانسـت. بدیـن معنـا 
تفاوت هـای کالبدی فضایـی بافـت محـالت در کنار 
تفاوت هـای اجتماعـی و فرهنگـی سـاکنان آنهـا، 
کوچه هـا و در نتیجـه بافـت محـالت را از یکدیگـر 
مملـو  تهـران  شـهر  امـروزه  می نماینـد.  متمایـز 
از محـالت و کوچه هایـی اسـت کـه بـه واسـطه ی 
تفاوت هـای مذکور، از یکدیگر متمایز شـده اند و در 
ایـن میان محـالت واقع در بافتهای فرسـوده تمایز 
چشـم گیـری با سـایر محـالت دارند و ایـن تفاوت 
در کوچه هـا نیـز خـود را نمایان می سـازد. اگر چه 
بسـیاری از کوچـه هـا در شـهر تهـران از کیفیـات 
فضایـی چنـدان مطلوبـی برخـوردار نیسـتند،  امـا 
ایـن فضاهای شـهری در بافتهای فرسـوده به دلیل 
فرسـودگی عمومی بافت با مشـکالت بسـیار بیشتر 
و پیچیـده تـری دسـت بـه گریبان انـد کـه کیفیت 
اسـتفاده از ایـن فضا را تحـت تاثیر قـرار داده و در 
نتیجـه بـر کیفیـت زندگـی سـاکنان ایـن بافت هـا 
تاثیـرات نامطلوبـی گذاشـته اسـت. این نوشـتار با 
بررسـی اجمالـی علل شـکل گیـری ایـن بافتها در 

میـان بافـت میانی شـهر تهران، بخشـی از مسـائل 
و مشـکالت کوچـه هـا را تشـریح می نماید.

 
  آغاز فرسودگی در کوچه ها

  کالنشـهر تهـران هماننـد بسـیاری از شـهرهای 
ایـران، دارای محدوده هـای وسـیع و قابـل توجهی 
از بافـت فرسـوده شـهری اسـت کـه بیـش از یـک 
چهـارم جمعیـت شـهر را در خـود جـای داده انـد 
از  توجهـی  قابـل  بخـش   .)94:1390 )جهانیـان، 
ایـن بافـت را محالت قدیمی شـهر تهران تشـکیل 
می دهندکـه امـروزه بافـت ارزشـمند تاریخـی این 

کالنشـهر هسـتند.
امـا بخـش دیگری از بافتهای فرسـوده شـهر تهران 
به هسـته های سـکونتگاهی پیشـین پیرامون شـهر 
تعلـق دارنـد که با رشـد و توسـعه شـهر تهـران در 
میـان توسـعه های جدیـد )کـه امروزه بافـت میانی  

نامیـده می شـوند( گرفتار شـده اند. 
در واقـع تحـت تاثیـر دگرگونی هـای 
اصالحـات  نظیـر  اخیـر،  سـال  صـد 
ارضی و فروپاشـی نظام دهقانی ایران، 
شـهرها و به ویـژه تهران و شـهرهای 
در  و  مهاجـرت شـدند  آمـاج  بـزرگ 
نتیجـه ایـن دوره با گسـترش بی رویه 
روسـتاهای  و  شـد  همـراه  شـهرها 
در  گسـترش شـهر  مسـیر  در  واقـع 
گرفتند)سـلیمانی،  قرار  بافت شـهری 

.)128:1392
 البتـه ایـن هسـته ها بـه دلیـل بافـت ارگانیـک و 
خـاص  ویژگی هـای  دلیـل  بـه  گاه  و  نفوذناپذیـر 
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توپوگرافـی زمیـن، برای مثال تپه ای بـودن اراضی، 
یـا خیابـان کشـی های جدیـد و عبـور بزرگراه هـا 
نتوانسـتند بـه طـور کامـل در بافت جدید شـهرها 
اقشـار  سـکونت  برایـن،  عـالوه  شـوند.  ادغـام 
اجتماعـی کـه گاه از یـک قومیـت خـاص هسـتند 
یـا بـه یـک طبقـه اقتصـادی خـاص تعلـق دارند و 
همچنیـن انگ هـای مختلـف اجتماعـی مبنـی بـر 
در  بافت هـا  ایـن  در  بزهـکار  گروه هـای  حضـور 
کنـار محدودیت هـای کالبـدی مذکـور، بـه ایزولـه 
شـدن این محـالت دامـن زده اسـت. بنابراین، این 
محـالت بـه دلیـل محدودیت هـای مختلف ناشـی 
از محیـط کالبـدی  فضایـی، طبیعـی، اجتماعـی و 
اقتصـادی نتوانسـتند همانند بافت پیرامون توسـعه 
یابنـد و بـه سـاخت و سـازهای جدیـد در پیرامون 

بپیوندند. خـود 
 از اینـرو امـروزه بـا واژه فرسـودگی 
در ایـن بافتهـا مواجـه هسـتیم کـه 
ریشـه در انـزوای ایـن بافتها داشـته 
ایـن  فضایـی  عناصـر  تمـام  در  و 
قبیـل بافت هـا مـن جملـه کوچه هـا 

می کنـد.  خودنمایـی 
مسـئله  بافـت  فرسـوده،  بافـت  واژه 
دار یـا ناکارآمـد بـرای همه ی مـا واژه 
آشـنایی اسـت و هنگامـی که سـخن 
می آیـد  میـان  بـه  بافتهـا  ایـن  از 
کوچه هـای باریـک و بعضـا بن بسـت 
بـا بناهایـی ریزدانـه و فرسـوده یکی 
اولیـن تصاویـری هسـتند کـه در  از 
ذهـن متبـادر می گردند. ایـن تصاویر 
در واقـع نشـان دهنـده ی بخشـی از 
بافتهای فرسـوده شـهری  ویژگی های 
هسـتندکه امـروزه در محافل حرفه ای 

به واسـطه آن شـناخته شـده و طبقه 
می شـوند. بندی 

سـه  ایـران  معمـاری  و  شهرسـازی  شـورایعالی 
از 50  بیـش  )بلوکهایـی کـه  ریزدانگـی  شـاخص 
 200 از  کمتـر  مسـاحت  آنهـا  پالکهـای  درصـد 
کـه  )بلوک هایـی  ناپایـداری  دارنـد(،  مترمربـع 
بیـش از 50 درصـد بناهـای آنهـا ناپایـدار و فاقـد 
سیسـتم سـازه اسـت( و نفوذناپذیـری )بلوکهایـی 
کـه بیـش از 50 درصـد معابر آن عـرض کمتر از 6 
متـر دارنـد( را بـه عنـوان معیارهای تعییـن کننده 
معرفـی  شـهری  فرسـوده  هـای  بافـت  محـدوده 
درحالیسـت  ایـن   .)84/3/16 می نماید)مصوبـه 
از  بخشـی  صرفـا  کالبـدی  ویژگی هـای  ایـن  کـه 
مسـائلی هسـتند کـه ایـن بافتها بـا آنها دسـت به 
گریبـان انـد. بـه بیـان دیگر، فرسـودگی بـه کالبد 
منحصـر نمی شـود؛ بلکـه معـرف وجـود شـرایطی 
اسـت کـه زندگـی انسـان هـا را از ابعـاد مختلـف 
تهدیـد می کنـد. بدیـن ترتیـب، در نگاهـی کلی به 
بافتهـای فرسـوده، تنهـا فرسـودگی کالبـدی قابل 
رؤیـت نیسـت بلکه فرسـودگی امنیتـی، اقتصادی، 
بهداشـتی، اجتماعـی، فرهنگـی نیـز قابـل رؤیـت 
همـه  فرسـودگی  ایـن   .)182 اسـت)نصر،1396: 
جانبـه اسـت کـه  چهـره عمومـی ایـن بافت هـا را 
شـکل می دهـد و در کوچـه ها مشـکالت بسـیاری 

بـرای سـاکنان و شـهروندان بـه همـراه دارد.
مشکالت فرسودگی در کوچه ها:

نفوذپذیـری  شـد  اشـاره  چنانچـه 
انـدک بافـت و عـرض کـم معابـر از 
جملـه ویژگی هـای شـاخص بافتهـای 
فرسـوده هسـتند. در تعاریـف ارائـه 
از شـاخص  فرسـوده  بافـت  از  شـده 
نفوذناپذیـری تحـت عنـوان »حداقل 
50% معابـر بلـوک دارای عـرض کمتر 
از 6 متر باشـد« نام برده شـده اسـت.
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 بـا وجـود اینکه این تعریـف با تعریـف نفوذپذیری 
در ادبیـات طراحـی شـهری متفـاوت اسـت امـا در 
واقـع ایـن شـاخص بـه ارتبـاط میـان عـرض کم و 
بن بسـت بـودن بیشـتر کوچه ها و بزرگـی بلوک ها 
اشـاره دارد که در نهایت تعداد مسـیرهای انتخابی 
را در بافت کاهش می دهد و دسترسـی سـاکنان را 
بـه پیرامـون دچـار مشـکل می نمایـد. به طـور کل 
کوچه هـا و بـن بسـت ها را به لحاظ نوع دسترسـی  
کـه تامیـن می کننـد می توان به 5 دسـته تقسـیم 
نمـود. بـن بسـت پیـاده، بـن بسـت سـواره، بـن 

بسـت سـواره/بن بـاز پیـاده، کوچـه پیـاده و کوچه 
انـدک  نفوذپذیـری  سـواره)پاکزاد،246:1385(. 
بافتهای فرسـوده سـبب می شـود از میان 5 دسـته 
مذکـور، در بافتهـای فرسـوده بیشـتر شـاهد بـن 
بسـت های پیـاده، بـن بسـت سـواره/بن بـاز پیـاده 
و کوچه هـای پیـاده باشـیم. گرچه کیفیـات فضایی 
قابـل درک در هریـک از ایـن انـواع کوچه هـا و بن 
بسـت ها بـه واسـطه عبور و مرور سـواره یـا پیاده و 
همچنیـن عـرض معبـر، تفـاوت دارند، امـا چنانچه 
بافـت  محـالت  در  فرسـودگی  انـواع  شـد  اشـاره 
فرسـوده مسـائل مشـترکی را به وجود می آورد که 
بـر کیفیـت ایـن فضاها اثـر گذار اسـت. البتـه باید 
توجـه داشـت کـه هـر یـک از محـالت و کوچه ها 

ویژگی هـای مکانـی منحصـر بـه فـردی دارنـد کـه 
مسـائل و کیفیـات متفاوتـی را در آنهـا بـه وجـود 
مـی آورد، امـا بـه طـور کل می تـوان مسـائلی را که 
ایـن کوچه هـا بـا آنهـا دسـت بـه گریبـان هسـتند 

چنیـن عنـوان کرد:
نبود سلسله مراتب حرکت و دسترسی:

چنانچـه در علـل شـکل گیـری بافتهـای فرسـوده 
اشـاره شـد، ایـن بافتها اغلب هسـته های سـکونتی 
بـا بافـت ارگانیـک و نفوذناپذیـر هسـتند. از اینـرو 
مراتـب  فاقـد سلسـله  بافتهـا  ایـن  کوچـه هـا در 

ترافیکـی بـوده و تعـداد اندکـی از کوچه هـا امکان 
عبـور سـواره را فراهـم می کننـد. بنابرایـن، کوچـه 
هـای سـواره درون بافـت اغلـب عهـده دار جابـه 
جایـی حجـم ترافیکـی بسـیار باالتـری نسـبت بـه 
ظـرف کالبـدی )عرض موجـود( خود هسـتند. این 
مسـئله آرامـش و دنجـی کوچـه را از بیـن می بـرد 
و ایمنـی عابریـن پیـاده را نیـز در کوچه هـا کاهش 

می دهد.
 

دشواری در عبور و مرور:
 مطالعـات صـورت گرفته بر روی بافتهای فرسـوده 
فرسـوده  بافتهـای  مسـئله  کـه  می دهـد  نشـان 
مربـوط بـه سـطح اشـغال معابـر نمی باشـد چـرا 

تصویــر 1: راســت: کوچــه هــای پیــاده باریــک و طوالنــی بــدون امــکان امدادرســانی؛ تصویــر 2: چــپ: دسترســی 
هــای پلکانــی طویــل 
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کـه درصـد سـطح اشـغال معابـر در ایـن بافتهـا 
بلکـه مشـکل  اسـت،  بیشـتر  از متوسـط شـهرها 
اصلـی آنهـا توزیـع نامناسـب معابـر در کل بافـت 
اسـت کـه موجـب شـکل گیـری گذرهای زیـاد اما 
فاقـد کارایـی می شـود)عندلیب، 1386: ص45(. از 
اینـرو، تعـداد کوچـه هـای پیـاده و سـواره کارآمد 
بافت هـا  ایـن  در  پیرامـون  بـه  دسـترس  قابـل  و 
اغلـب طـول بسـیار زیـادی دارنـد.  کـم اسـت و 
مسـافت  پیمـودن  بـه  مجبـور  سـاکنان  بنابرایـن 
هـای بیشـتری برای دسترسـی بـه بافـت پیرامون 
هسـتند. در برخـی محـالت چنانچـه توپوگرافـی 
زمیـن خـاص باشـد، ایـن مسـیرها بـا شـیب زیاد 
یـا پله هـای بلنـد و طوالنـی همـراه هسـتند که به 
ویژه برای سـالمندان و معلولین مشـکالت بسیاری 
را ایجـاد می کنـد. معضل بسـیار مهـم دیگر در این 
کوچه هـا کـه دغدغه بسـیاری از مدیران شـهری و 
حرفه مندان اسـت عـدم امکان امدادرسـانی و عبور 
کوچه هـا  در  اورژانـس  و  آتشنشـانی  خودروهـای 
ابنیـه  ناپایـداری  همـراه  بـه  مسـئله  ایـن  اسـت. 

نگرانـی هـای بسـیاری را بـرای مواجـه بـا بحـران 
احتمالـی زلزلـه بـه همـراه دارد. 

اشغال فضای کوچه توسط خودروها : 
کمبـود فضـای پارک خـودرو که یکـی از معضالت 
کوچه هـا در تمـام بافت های شـهر تهران اسـت اما 
در بافتهـای فرسـوده بـه دلیـل ریزدانگـی قطعات، 
اغلـب بناها فاقد پارکینگ هسـتند. حتی بسـیاری 
تامیـن  وجـود  بـا  جدیـد  سـازهای  و  سـاخت  از 
سـایر  نشـینی  عقـب  عـدم  دلیـل  بـه  پارکینـگ 
را  پارکینـگ  از  اسـتفاده  امـکان  همچنـان  بناهـا 
ندارنـد. از اینـرو بـن بسـت ها و کوچه هـای سـواره 
بـه محـل پـارک خودروهـا تبدیـل شـده اند. ایـن 
محل هـای پـارک همـواره یکـی از موضوعـات مهم 
سـوی  از  هسـتند.  همسـایگان  میـان  اختالفـات 
دیگـر، کوچه هـا و بن بسـت هـای پیـاده نیز محل 
ترتیـب  بدیـن  شـده اند.  موتورسـیکلت ها  پـارک 
موتورسـیکلت و خـودرو، قلمـرو پیـاده در کوچه ها 
را اشـغال کـرده انـد کـه عالوه بـر ایجاد اغتشـاش 
بصـری و کاهش ایمنی، مانع از حضور سـاکنان در 

تصویــر 3: راســت: تصــرف فضــای کوچــه هــا و بــن بســت ها توســط موتورســیکلت هــا؛ تصویــر4: وســط: تصــرف 
ــر 5: چــپ: عقــب نشــینی برخــی از پــالک هــا در  ــن بســت هــا توســط خودروهــا؛ تصوی فضــای کوچه هــا و ب

کوچــه هــای بــن بســت 
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ایـن فضاها می شـود. 

عدم ایمنی در کوچه ها: 
طـور  بـه  فرسـوده  بافتهـای  در  ابنیـه  ناپایـداری 
کامـل در جـداره کوچه هـا خـود را نشـان می دهد. 
فرسـایش و پوسـیدگی، نـم زدگی، مصالـح ناپایدار 
و در حـال ریـزش نمـود ایـن فرسـودگی در جداره 
ها هسـتند. سـاخت و سـازهای غیرمجاز و طبقات 
تمهیـدات  گرفتـن  نظـر  در  بـدون  کـه  مـازادی 
سـازه ای مناسـب بـر روی بناهـای موجود سـاخته 
شـده اند و همچنیـن الحاقاتـی کـه به صـورت غیر 
اصولـی بـر روی نماها یـا دیوارها نصب شـده اند به 
ایـن وضعیـت دامن می زنـد. از اینرو، خطر سـقوط 

مصالـح و الحاقـات یـا ریـزش برخـی جداره هـای 
ناپایـدار خطـری اسـت کـه همـواره در ایـن کوچه 
هـا  تهدیدکننـده جـان عابریـن اسـت. عـالوه بـر 
سـاز  مسـئله  نیـز  کوچه هـا  کفسـازی  جداره هـا، 

ــا و  ــه ه ــامان کوچ ــن و نابس ــت ناایم ــر6: وضعی تصوی
ــای کوچــه ــه انته ــای ســطحی ب ــت آبه هدای

تصویر7: اغتشاش بصری کوچه ها 

اسـت. کـف بیشـتر کوچه هـا بـا آسـفالت پوشـیده 
و  ای  وصلـه  بـه صـورت  اغلـب  امـا  اسـت  شـده 
ناهمـوار ترمیـم شـده یـا گـودال هایـی در آنهـا 
بـه وجـود آمـده اسـت. در کوچـه هـای پلکانـی 
شکسـتگی سـنگ پلـه یـا ارتفـاع هـای متغیـر پله 
هـا در بسـیاری مـوارد منجـر بـه آسـیب افـراد به 
هنـگام عبـور از کوچـه مـی شـود. در فصول سـرد 
سـال مشـکالت دیگـری نیـز به ایـن معابـر افزوده 
مـی شـود. محصوریت بـاالی معابر و سـایه اندازی 
زیـاد منجر بـه یخ زدگـی کوچه ها می شـود. عالوه 
براینکـه شـیب بنـدی نامناسـب معابر، نبـود جوی 
آب، پاییـن بـودن درب ورودی منـازل نسـبت بـه 
سـطح کوچـه )به دلیل آسـفالت مداوم و نادرسـت 

کوچـه هـا( و همچنین پر شـدن ظرفیت بسـیاری 
از چاه هـای جذبـی منجـر بـه آبگرفتگـی کوچه هـا 
و حتـی ورود آب بـه منـازل مسـکونی می شـود و 
عبـور و مـرور را در کوچـه هـا بـا مشـکل و خطـر 
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مواجـه می سـازد.

اغتشاش بصری: 
وضعیـت فرسـوده جـداره هـا، تنـوع بیـش از حـد 
جداره هـا  روی  فـراوان  الحاقـات  نصـب  مصالـح، 
نظیرکانـال هـای کولر، لوله های تاسیسـاتی و انواع 
سـیم کشـی هـا، قرارگیـری تیرهای چـراغ برق در 
میانـه ی کوچـه و اتصـال نابسـامان کابل هـای برق 
متعـدد از جملـه عواملـی هسـتند کـه در کوچه ها 
ایجـاد کـرده و  اغتشـاش بصـری  بـن بسـت ها  و 
آرامـش فضـا را مختـل می نماید. در سـالهای اخیر 
سـاخت و سـازهای جدید که با تجمیـع قطعات به 
احـداث بناهایـی با عرض و ارتفاع بیشـتر از بناهای 
موجـود در کوچـه هـا منجـر شـده اسـت و اغلـب 
بـرای تعریـض کوچـه هـا، با عقب نشـینی نسـبت 
بـه معبـر همـراه هسـتند، در خـط آسـمان و خط 
کـف کوچه هـا نیـز اغتشـاش بـه وجـود آورده اند. 
 محصوریـت زیـاد: محصوریـت بیـش از حـد نظیر 
می بینیـم،  کنـان  آشـتی  کوچه هـای  در  آنچـه 
مشـکالت بسـیاری را ایجـاد می نمایـد. بـه دلیـل 
ریزدانگـی قطعـات در ایـن بافـت، کوچه هـا اغلـب 
پرجمعیـت  و  زیـاد  خانوارهـای  سـکونت  محـل 
هسـتند. تراکـم جمعیـت زیـاد در فضـای انـدک 
کوچـه مشـکالت مختلفـی از جملـه ایجـاد سـر و 
صـدا را بـه همـراه دارد و در بسـیاری مـوارد حریم 
می کنـد.  حرمتـی  بـی  دچـار  را  افـراد  شـخصی 
گرچـه محصوریـت کوچـه هـا در برخـی از بافتهـا 
درواقـع،  اسـت.  سـاکنان  بیشـتر  حضـور  مشـوق 
دارد.  رفتـار  بـر  مسـتقیمی  تاثیـر  محصوریـت 
تقویـت  را  اجتماعـی  روابـط  محصـور  فضاهـای 
را  تاثیـر  ایـن  و  )پاکـزاد،134:1385(  می نماینـد 
بـه خوبـی می تـوان در برخـی کوچه هـا مشـاهده 
نمـود. کوچه در بسـیاری از این بافتهـا محل گفت 
و گـوی همسـایه ها، بـازی بچـه هـا یـا نشسـتن 

سـالمندان در مقابـل درب منـازل اسـت. 

افول نظارت اجتماعی: 
از دیدگاهـی دیگـر نفوذپذیـری انـدک بافت نقش 
ترافیکـی و عبـوری کوچه هـا را کاهش داده اسـت. 
در واقـع اکثـر کوچه هـا در ایـن بافت هـا یـا بـن 
ایـن صـورت هیـچ گونـه  بسـت هسـتند کـه در 
حرکـت عبـوری پیـاده یـا سـواره در آنهـا اتفـاق 
نمی افتـد و صرفـا جهت دسترسـی سـاکنان کوچه 
بـه واحدهـای مسـکونی مسـتقر در کوچـه ایفـای 
نقـش می کننـد، یـا به دلیـل عرض کـم تنها محل 

عبـور عابریـن پیاده هسـتند. 
پیـاده  بـر  ویژگی هایـی  چنیـن 
و  فرسـوده  بافت هـای  بـودن  محـور 
داللت  کوچه هـا  بیشـتر  حضورپذیری 
محـل  کوچـه  بافتهـا  ایـن  در  دارد. 
محـل  نوجوانـان،  و  کـودکان  بـازی 
گفتگـو و ارتبـاط همسـایگان و انجام 
اجتماعـی  مشـترک  فعالیت هـای 

اسـت.
واجـد  پاییـن،  نفوذپذیـری  دلیـل  بـه  بنابرایـن   
اکبـری،  )علـی  اسـت  عمومـی  نیمـه  کارکـرد 
17:1392(. عـالوه برایـن، چنانچـه پیشـتر اشـاره 
میانـی  بافـت  در  فرسـوده  بافتهـای  اغلـب  شـد، 
شـهر تهـران محـل سـکونت قومیت هـای خـاص 
اسـت کـه در دهه هـای 40 و 50 از نقـاط مختلف 
در  کرده انـد.  مهاجـرت  تهـران  شـهر  بـه  ایـران 
بافتهایـی کـه همچنـان ایـن یکپارچگـی قومیتـی 
حفـظ شـده اسـت، فضـای نیمـه عمومـی کوچـه 
هـا و بن بسـت ها محـل تعامـالت اجتماعـی میان 

اسـت.  همسـایگان 
در چنیـن کوچه هـا و بـن بسـت هایی 
باالتـری  اجتماعـی  نظـارت  بالتبـع 
وجـود دارد کـه تامین کننـده امنیت 
حضـور  اسـت.  نیـز  فضاهـا  ایـن 
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همچنیـن  کوچه هـا  در  سـاکنین 
سـبب دوری افـراد غریبـه از کوچه ها 
بالخـص بن بسـت ها می شـود. امـا در 
دهـه هـای اخیـر بسـیاری از بافتهای 
پاییـن  قیمـت  دلیـل  بـه  فرسـوده 
مسـکن محل حضـور مهاجرین جدید 
و باالخـص مهاجریـن غیرایرانـی بـه 

شـده اند.  تهـران  شـهر 
همچنیـن سیاسـت های جدید نوسـازی در تجمیع 
و سـاخت واحدهـای مسـکونی سـاکنین جدیـد را 
جایگزیـن سـاکنین قدیمـی کوچه هـا کرده اسـت. 
این سـاکنان جدید نسـبت به محل سکونت جدید 
حـس تعلـق اندکـی دارند. از سـوی دیگـر اغلب از 
سـوی سـاکنین قدیمی طرد می شـوند کـه این امر 
از حضـور آنهـا در فضای شـهری می کاهـد. کاهش 
تعامـالت اجتماعـی در کوچه ها و بن بسـت ها و در 
نتیجـه کاهـش نظـارت اجتماعی، تهدیـدی جدی 
فرسـوده  بافتهـای  در  فضاهـا  ایـن  امنیـت  بـرای 

تصویر8: راست- وضعیت غیربهداشتی و نامناسب دفع 
فاضالب و آبهای سطحی؛ 

تصویر9: چپ- تجمع زباله در کوچه های پیاده

محسـوب می شود.  
عدم امنیت: 

بـه دلیـل انـزوای بافتهـای فرسـوده، ایـن بافتهـا 
بـرای رشـد و حضـور بزهـکاران  محـل مناسـبی 
تاثیـر  تحـت  شـهری  فضاهـای  امنیـت  هسـتند. 
ایـن گروه هـای اجتماعـی می تواندکاهـش یابـد. به 
خصـوص در کوچه هایـی بـا نفوذپذیـری انـدک و 
عـدم روشـنایی کافـی در شـب البتـه امـکان وقوع 
جـرم بسـیار زیـاد بـوده و برخـی از ایـن معابـر به 
پاتـوق هـای بزهـکاری تبدیـل می شـوند. البته در 
و  اجتماعـی در کوچه هـا  نظـارت  صـورت وجـود 
بـن بسـت ها، امنیـت ایـن فضاهـا بـه میـزان قابل 

توجهـی تامیـن می شـود.
 

آلودگی محیط: 
عدم توسـعه زیرسـاخت های شـهری در ایـن بافتها 
مشـکالت عدیـده ای را بـه ویـژه در مـورد فاضالب 
و دفـع آبهـای سـطحی بـرای سـاکنان کوچه هـا 
بـه همـراه دارد. اغلـب قطعـات ایـن بافتهـا فاقـد 
سیسـتم جمـع آوری فاضالب سراسـری )سیسـتم 
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اگـو( هسـتند یـا بـه دالیل مختلـف از جملـه عدم 
تـوان مالـی مالکیـن همچنـان بـه ایـن سیسـتم 
متصـل نشـده اند. بنابرایـن دفـع فاضـالب توسـط 
چاه هـای جذبـی صـورت میگیرد و فاضالب سـبک 
خانگـی بسـیاری از منـازل بـه جـوی هـای روبـاز 
کوچه هـا سـرریز می شـود، از میـان کوچـه عبـور 
بـه داخـل شـریان هـای اصلـی دفـع  می کنـد و 
آبهـای سـطحی میریـزد. بـوی نامطبـوع کوچه هـا 
ناشـی از ایـن سیسـتم ناکارآمـد و غیـر بهداشـتی 
یکـی از مهمتریـن مسـائلی اسـت کـه سـاکنان بـا 
آن دسـت بـه گریبان انـد. عدم امکان عبور ماشـین 
هـای مکانیـزه جمع آوری زباله نیز مشـکل دیگری 
اسـت کـه با اهمـال سـاکنان و خدمات شـهری به 
انباشـت زبالـه در طـول کوچه هـا می انجامـد. ایـن 
نامطبـوع، محـل  بـوی  ایجـاد  بـر  زباله هـا عـالوه 
تجمـع حیوانـات و جانـوران مـوذی نیـز در سـطح 
کوچه هـا هسـتند. عـالوه بـر آلودگی های زیسـت 
محیطـی ذکر شـده، سـرو صـدای ناشـی از حضور 
اتومبیـل و موتورسـیکلت آلودگـی صوتـی بسـیار 
زیـادی را در ایـن بافتهـا ایجـاد مـی کنـد. عبـور 
مداوم موتورسـیکلت در کوچه های سـواره و حتی 
برخـی کوچـه های بن بسـت سـواره/بن بـاز پیاده 
عـالوه بـر از بیـن بـردن ایمنـی عابریـن، آرامـش 

مـورد انتظـار در کوچه هـا را  از بیـن می برنـد. 

کمبود فضای سبز:
در  سـزایی  بـه  نقـش  کوچه هـا  در  سـبز  فضـای 
تلطیـف هـوای محیط و ایجاد ارامـش در فضا دارد. 
بـه دلیـل ریزدانگـی قطعات و سـطح اشـغال باالی 
ابنیـه اغلـب قطعـات مسـکونی فاقد حیـاط بوده و 
امـکان کاشـت درخـت را ندارنـد. در کوچـه ها نیز 
بـه دلیـل عـرض بسـیار کـم فضایـی برای کاشـت 
سیاسـتهای  اسـت.  نشـده  داده  اختصـاص  گیـاه 
نوسـازی در کوچه هـا نیز در صـورت تحقق پذیری 
کامـل، در نهایـت عـرض 6 متر را تامیـن می کنند 
کـه تنهـا امـکان عبـور خـودرو و ورود اتومبیل هـا 

بـه پارکینـگ منـازل را فراهـم می کنـد. از اینـرو 
فضـای سـبز در کوچه هـا در آینـده نیـز جایگاهـی 

داشـت.   نخواهد 
سطح سرویس دهی پایین خدمات شهری:

عـدم  یـا  کوچه هـا  در  روشـنایی  تامیـن  عـدم 
و  وجـود(  صـورت  )در  سـبز  فضاهـای  نگهـداری 
وضعیـت نامناسـب جمـع آوری زباله هـا از جملـه 
در  پاییـن  دهـی  خدمـات  سـطح  هـای  نمونـه 
کوچه هـا اسـت. مشـکالت تامیـن مالـی مدیریـت 
شـهری در تامیـن بودجـه خدمات شـهری در کنار 
محدودیـت هـای کالبـدی فضایی ایـن بافتها، یکی 
از عمـده تریـن دالیـل بـروز این مشـکالت اسـت. 
در بعضـی محـالت، بـه دلیل حـس تعلـق و روابط 
ایـن  از  برخـی  سـاکنین،  میـان  قـوی  اجتماعـی 
اقدامـات از سـوی سـاکنین صورت می گیـرد. برای 
مثـال، برخـی سـاکنان چـراغ مقابـل درب منـزل 
خـود را جهـت تامیـن روشـنایی کوچـه در طـول 

شـب روشـن نـگاه می دارنـد. 

  سخن پایانی:
  مجموعه مسـائل مطرح شـده، کیفیـات نامطلوب 
بافتهـا را نمایـان می سـازد. در  ایـن  کوچه هـا در 
تالش هـای  دور  نچنـدان  و  گذشـته  سـالهای 
فرسـوده  بافتهـای  نوسـازی  زمینـه  در  بسـیاری 
و بـا رویکردهـای مختلـف صـورت گرفتـه اسـت. 
امـا متاسـفانه هـر یـک از ایـن رویکردهـا نتنهـا 
مشـکالت ایـن بافتهـا را حـل نکرده انـد بلکـه بـر 
سیاسـتهای  افزوده انـد.  نیـز  مشـکالت  برخـی 
مرتبـط بـا تشـویق نوسـازی و مشـارکت مـردم در 
در  دلیـل سـکونت چندیـن خانـوار  بـه  تجمیـع، 
یـک واحـد مسـکونی، عـدم تـوان مالـی مالکین یا 
مشـکالت حقوقـی امالک وقفـی یا وراثتـی در این 
بافتهـا چنـدان موفـق نبـوده و بـه دلیـل نیـاز بـه 
حضـور سـرمایه گـذار و فـروش واحدهـای نوسـاز 
و  کالبـدی  مختلـف  تبعـات  جدیـد  سـاکنان  بـه 
اجتماعـی بـه همـراه داشـته اسـت کـه اکنـون در 
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کوچه هـا نیـز خـود را نشـان می دهـد. 
دراز  همچنیـن  و  مشـکالت  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
مـدت بـودن تحقـق ایـن سیاسـت ها، در دو سـال 
گذشـته سـازمان نوسـازی شـهر تهران با همکاری 
شـهرداری هـای مناطـق تـالش داشـته اسـت بـا 
انجـام اصالحاتـی هـر چنـد انـدک و بـا تشـویق 
بـه  اصالحـات  ایـن  اجـرای  در  مـردم  مشـارکت 
سـاماندهی فضاهـای شـهری بـه ویـژه کوچـه هـا 

بپـردازد.
انـواع  و  نمونـه«   »کوچـه  طـرح 
در  محیطـی  بهسـازی  طرح هـای 
راسـتای چنین رویکردی در بسـیاری 
از محـالت تعریف و اجرا شـده اسـت. 
اصـالح  بـه  بیشـتر  اصالحـات،  ایـن 
کفسـازی، نقاشـی و رنـگ جداره هـا، 
تقویـت فضـای سـبز، رفـع آلودگـی 
هـای محیطـی و اصـالح شـیب بندی 
می پردازد و بیشـتر بـر اقدامات کوتاه 
مـدت تاکیـد دارد. از آنجـا کـه طرح 
های بهسـازی محیطـی بـه تازگی در 
سـطح محالت در حـال اجرا هسـتند 
و طـرح کوچـه نمونـه نیـز بـه صورت 
پایلـوت در برخی مناطق تهـران اجرا 
از  مشـخصی  ارزیابـی  اسـت،  شـده 

نتایـج آنها در دسـت نیسـت.
آن  می شـود  مطـرح  اینجـا  در  کـه  سـوالی  امـا   
اسـت کـه آیـا در شـرایطی کـه توجـه بـه کیفیات 
در طرح هـای تفصیلـی همچنـان جایگاهـی ندارند 
مراتبـی  سلسـله  در  ای  واسـطه  سـند  هیـچ  و 
تفصیلـی  طـرح  ارتبـاط  جهـت  باالدسـت  اسـناد 
بـا طرح هـای خـرد مقیـاس مذکـور وجـود نـدارد، 
احیـای  ضامـن  می تواننـد  هایـی  طـرح  چنیـن 

باشـند؟  کوچه هـا  حیـات  و  فرسـوده  بافتهـای 

   منابع:
طراحـی  راهنمـای   )1385( جهانشـاه  -پاکـزاد، 
و  مسـکن  وزارت  ایـران،  در  شـهری  فضاهـای 

شهرسـازی 
 )1385( علـی  شـماعی،  و  احمـد  -پوراحمـد، 
علـم  دیـدگاه  از  شـهری  نوسـازی  و  بهسـازی 

تهـران تهـران،  دانشـگاه  جغرافیـا، 
-جهانیـان، منوچهر)1390( بررسـي و طبقه بندي 
انـواع بافت هاي فرسـوده شـهري کالنشـهر تهران 
و راهکارهـاي مداخلـه در آن، فصلنامـه علمـی –

پژوهشـی جغرافیـای انسـانی، سـال سـوم، شـماره 
دوم، بهـار 1390

-سـلیمانی، محمـد؛ افراختـه، حسـن و سـعیدنیا، 
احمـد )1392( تحلیل پیامدهـای کالبدی-فضایی 
ادغـام هسـته هـای روسـتایی در منطقه یک شـهر 
تهـران، فصلنامـه اقتصـاد فضا و توسـعه روسـتایی، 

سـال دوم، شـماره 1، بهـار 1392
نوسـازی در  نقـش  اکبـری، کاوه )1392(  -علـی 
توسـعه نظـارت اجتماعـی، فصلنامه منظر شـهری، 

شـماره 25 زمسـتان 1392
نوسـازی  دفترهـای   )1386( علیرضـا  -عندلیـب، 
بافتهـای  نوسـازی  فراینـد  فرسـوده:  بافتهـای 

پـور ری  تهـران:  تهـران،  شـهر  فرسـوده 
ارزیابـی  در  ُجسـتاری   )1396( طاهـره  -نصـر، 
اقدامـات نوسـازی بافتهـای فرسـوده شـهری ایران 
)در قیـاس با تجارب نوسـازی جهانی( در راسـتای 
توجـه بـه اهـداف توسـعه پایـدار، فصلنامـه برنامه 
ریـزی منطقـه ای، سـال 7 ، شـمارۀ پیاپـی 27 ، 
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مرجان بابائی، کارشناس ارشد طراحی شهری

بررسی جایگاه گمشده رنگ در کوچه های مسکونی

   شـاید بتـوان رنـگ را تقریبا اولیـن ویژگی فرمی 
از فضا دانسـت که به آن توجه می شـود و از سـوی 
دیگـر آخریـن مـوردی کـه در طراحـی مـد نظـر 
قـرار می گیـرد، بـه ویـژه در طراحـی کوچه هـای 
کوچـه  »طراحـی  عبـارت  ایـن  حتـی  مسـکونی! 
مسـکونی در ایـران«، خـود نوعـی عجیـب بـه نظر 
می رسـد. در کشـور مـا، طراحـی لغـت سـنگین و 
عمیقـی اسـت کـه معمـوال در ارتبـاط بـا فضاها و 
عناصـر فاخر و مجلل مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
بـه بیـان بهتر، معمـوال چیزی طراحی می شـود که 
ارزش طراحـی شـدن و صـرف وقـت توسـط طراح 
را داشته باشـد! در ایـن میـان، بـه نظـر می رسـد 
کـه در بیـن انـواع فضاهای شـهری، کوچـه اولویت 
آخـر توجـه باشـد. تـا وقتـی میدان هـا، زیرگـذر و 
روگذرهـا، خیابان هـای اصلـی، پارک های وسـیع و 
فضاهایـی از این دسـت وجـود دارد، که »طراحی« 
آن هـا بـه چشـم آمـده و از مقیـاس خـرد گرفته تا 
کالن، از معمـار و طـراح شـهری گرفتـه تـا بدنـه 
اصلـی مدیریـت شـهری، یـک رزومه دهـان پرکن 
طراحـی  بـرای  جایگاهـی  می گـردد،  محسـوب 

کوچـه باقـی نخواهـد ماند. 

یـک  طراحـی  بـرای  آخـری  اولویـت  اگـر  حتـی 
انتخـاب  گرفته شـود،  نظـر  در  مسـکونی  کوچـه 
از  مخاطـب  بـر  رنـگ  تاثیـرات  بررسـی  و  رنـگ 
شـاید  نخواهدبـود.  برخـوردار  چندانـی  اهمیـت 
بـه همیـن دلیـل باشـد کـه کوچه هـای مسـکونی 
مـا مونوکرومـی اسـت از طیـف رنگ هـای توسـی 
و کـدر یـا کـرم و شـیری رنـگ کـه گاه بـه طـور 
تصادفـی، رنگـی متفـاوت بـه صـورت یـک فریـاد 
واقـع،  در  شده اسـت.  داده  سـر  آن  در  نابهنجـار 
آن چـه بیـش از هـر چیـز بـه طراحـی آن توجـه 
می شـود، سـاختمان های مسـکونی اسـت، آن هـم 
بـه طـور غالب طبق سـلیقه بـازار و در جهت جلب 
مشـتری! حتـی در انتخـاب رنـگ سـاختمان های 
مسـکونی نیـز، توجهـی بـه تاثیـر آن بـر مخاطـب 
و تاثیـر جمعـی ایـن رنگ هـا نمی شـود. هـر روز 
یـک مصالـح مد می شـود و یـک ترکیـب حجم در 
سـاخت و سـاز مـورد توجـه خریـدار اسـت! رنـگ 
نیـز تابـع ایـن مصالـح و هزینـه سـاخت و سـاز 
دهه هـای  در  سه سـانتی  آجـر  ماننـد  خواهدبـود، 

گذشـته و نمـای رومـی در چنـد سـال اخیـر. 

تصویر شماره1: نمونه نمای رومی و رنگ آن
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بـه نظـر می رسـد کـه هـدف چنـدان مشـخصی 
کوچـه  یـک  تشـکیل دهنده  اجـزای  انتخـاب  در 

نداشته باشـد.  وجـود  مسـکونی 
کـف اغلـب کوچه هـا، چنان کـه گویی 
یک واقعیتـی تثبیت شـده و غیرقابل 
بازگشـت باشـد، وصلـه و پینه هایـی 
آسـفالت  روشـن  و  تیـره  توسـی  از 
مجموعـه ای  نیـز  پیاده روهـا  اسـت. 
ناهماهنگ از انواع سـنگ و موزاییک، 
بـا رنگ هـای مختلـف اسـت کـه بـه 
سـلیقه هـر واحد مسـکونی و بسـته 
به نوسـاز یـا قدیمـی بـودن، وضعیت 
مالـی مالکیـن و... انتخـاب می گـردد. 
جنـس و رنـگ مبلمـان و نحـوه نصب 
آن هـا نیـز موضوعـی جداگانه اسـت 
که بـه نوبه خـود مسـئله را دوچندان 

. می کند
اغلـب چراغ هـای برق از تیرهای بتونـی )ارزان ترین 
و قابـل دسـترس ترین نـوع( توسـی رنگ تشـکیل 
عناصـر  و  کـف  در  توسـی  رنـگ  غلبـه  می شـود. 
مسـتقر در فضـا در هماهنگـی یـا ناهماهنگـی بـا 
سـاختمان هایی کـه هـر یک سـاز خـود را می زند، 
بایـد  قاعدتـا  کـه  می کنـد  ایجـاد  آشـفته بازاری 

فضایـی آرام، خودمانـی، دنـج بـوده و بـه طور کلی 
عملکردهـای یـک کوچه مسـکونی را تداعی نماید. 
گویـی فرامـوش شده اسـت کـه کوچـه مسـکونی، 
چنـان کـه سـابق بـر ایـن نیـز بـود، حیـاط دوم 
واحدهـای مسـکونی پیرامـون خـود اسـت و ایـن 
یعنـی فضایـی چنـان صمیمـی و خودمانـی کـه 
فـرد در آن احسـاس غریبـه ای گم شـده در انبـار 
آشـفته ای از انبـوه عناصـر بی ارتباط نداشته باشـد. 
احسـاس  سـبب  بـه  کـه  امروزیـن  کوچه هـای 
نـه در  ایجـاد می کننـد،  نامانـوس و غریبـی کـه 
خاطرهـا به صورت واضـح و پررنگ باقـی می مانند 
و نـه نسـبت بـه آن هـا احسـاس تعلـق دلچسـبی 
وجـود دارد. فضاهایـی کـه انتظـار داریـم به حدی 
در فـرد احسـاس انـس و دلبسـتگی ایجـاد نمایـد 
کـه بـه خواسـت خـود، جهـت بهبـود آن وقـت و 
انـرژی خـود را صـرف نماید، بـه فضاهایـی تبدیل 
شده اسـت کـه سـعی دارد بـه سـرعت از آن عبـور 
نمـوده و خـود را بـه مقصـد برسـاند. محیطـی که 
در حافظـه جمعـی ما فضایـی برای مکـث، کاهش 
سـرعت و تعامـل همدالنـه با فضا و افـراد درون آن 
بـود، اکنـون با سـرعت های باالی خـودرو به نحوی 
طـی می شـود که گویـی تنها هـدف فرد عبـور هر 

چـه زودتـر و خـالص شـدن از ایـن فضا اسـت!
از معـدود راه حل هـای ارائـه شـده در ایـن رابطـه 
کـه  راه حل هایـی  پوشـید!  چشـم  نمی تـوان  نیـز 
نـه مسـئله را برطـرف می کنـد و نـه معضـل آن 
را کاهـش می دهـد، بلکـه گاه فقـط بـر وخامـت 
اوضـاع می افزایـد. در بهتریـن حالت قلم به دسـت 
می گیریـم و ماننـد یکـی از صفحـات رنگ آمیـزی،   

تصویر شماره 2: استفاده از رنگ به صورت یک پوسته و بی توجه به اثرات روانی آن
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هـر سـاختمان را بـه رنگـی در می آوریـم، تقلیدی 
ناشـیانه از شـرایطی متفـاوت بـا زمینـه ای دیگـر!

رنگ هـای  ایـن  این کـه  از  فـارغ 
نامـوزون و نامرتبـط بـه زمینـه، حتی 
از برداشـتن جوش هـای آبلـه از روی 
نیـز  آن  درمـان  جـای  بـه  صـورت، 
بدتـر اسـت! مـا زشـتی را بـه شـکل 
زشـت تری می پوشـانیم، یک پوسـته 
نابسـامانی های  روی  دیگـر  نـازک 

فـراوان!

اولویـت  ایـن مسـائل، همچنـان  بـا وجـود همـه 
و  اسـت  دیگـر  مسـائل  حـل  شـهری  مدیریـت 
توجـه بـه مقیاس هـای خـرد، امـری سـلیقه ای و 
غیرضـروری تلقـی می گـردد. ایـن در حالی اسـت 
کـه بـرای توجـه بـه رنـگ در کوچه های مسـکونی 
و  زمان بـر  هزینه بـر،  تهیـه طرح هـای  بـه  نیـازی 

مسـتلزم صـرف انـرژی قابـل توجهـی نیسـت. 
و  رنگ ها  روانی  اثرات  گرفتن  نظر  در 
تاثیری که می تواند بر تداعی های مورد 
مسکونی  کوچه  یک  از  افراد  انتظار 
داشته باشد، بسیار سودمند خواهدبود. 
تهیه ضوابط و توصیه هایی از این دست 
رابطه  این  بسیار کمک کننده است. در 

نکات الزم به توجه به قرار زیر است:

1. پیـش از هـر چیـز بایـد توجـه داشـت کـه در 
ارتبـاط با رنـگ در در محیط آرام و دنج سـکونتی، 
نبایدهـا بسـیار مهم تـر از بایدهـا اسـت. اجتناب از 
رنگ هایـی از قبیـل رنگ قرمـز، نارنجی، سـرخابی 
و ماننـد آن محـرک و تنـش زا بـوده و به احسـاس 
آرامـش و دوری از تنـش کمک چندانـی نمی کند. 
ایـن رنگ هـا، اغلـب در جـداره مهدکودک هـا و یـا 
تابلوهـای واحدهـای تجاری قابل مشـاهده اسـت. 

یـا  سـیاه  رنـگ  از  انـدازه  از  بیـش  اسـتفاده   .2

رنگ هـای تیـره، بـه ویـژه در سـطوح بزرگ مقیاس 
سرتاسـری احسـاس پوچی، شـوم و نحـس بودن و 
عـزاداری تداعـی می کنـد. بهتـر اسـت از رنگ های 
تیـره در بخش هـای محدودی از نماهـا و در جهت 

ایجـاد کنتراسـت های محـدود اسـتفاده شـود. 

3. رنگ سـفید احساسی از شـکوه و قدرت را ایجاد 
می کنـد. در محیـط صمیمی و خودمانی سـکونتی 
و کـه تمایـل به تعامـل اجتماعی در آن باال اسـت، 
بایـد بـه ایـن تاثیـر توجـه ویژه داشـت. ایـن رنگ 
همچنیـن  و  مسـکونی  برج هـای  در  می توانـد 
سـاختمان های حجیـم، تشـدید کننـده احسـاس 

شـکوه و غلبـه فضـا بـر فرد باشـد. 

4. رنـگ آبـی و تون هـای سـرد رنگ 
سـبز، احساس سـردی و دوری سطوح 
می کنـد.  القـا  را  فـرد  بـه  نسـبت 
فضاهایـی کـه رنگ هـای سـرد در آن 
غلبـه دارد، حـس نزدیکـی و ارتبـاط 
صمیمـی فـرد بـا فضـا را تحـت تاثیر 

می دهد.  قـرار  منفـی 
راکـد،  خنثـی،  رنـگ  توسـی   .5
بی طـرف و کسـالت آور اسـت. غلبـه 
رنگ توسـی و به ویژه توسـی سرد در 
فضا، احساسـی از محیطـی مکانیکی، 
سـرد و دور از حرکت و زندگـی را القا 
می کنـد. متاسـفانه رنـگ توسـی بـا 
وجـود یکنواختـی و سـرد بـودن، در 

اغلـب فضاهـا غلبـه دارد. 

6. تونالیتـه رنـگ قهـوه ای از قهوه ای روشـن و کرم 
تیره تـر،  تون هـای  و  آجـری  قهـوه ای  تـا  گرفتـه 
محیطـی گـرم، خودمانـی و دنـج فراهـم می نماید. 
رنـگ قهوه ای حـس دوام، امنیـت و سـرپناه را القا 
کـرده و تداعی گـر اطمینان و آرامشـی اسـت که از 
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زمیـن و رنـگ خـاک گرفتـه می شـود. محیطـی با 
غلبـه رنگ قهـوه ای در کنـار سرسـبزی درختان و 
گیاهـان، فضایـی طبیعـی و زنـده ایجـاد می نماید.

 
و  قهـوه ای  توسـی-  گـرم،  توسـی  تون هـای   .7
و  توسـی  ویژگی هـای  از  مخلوطـی  توسی سـبز، 
رنـگ گرم ترکیب شـده بـا آن را دارد. توسـی های 
گـرم بـه راحتی قابل دسـتیابی اسـت و با اسـتفاده 
از مصالـح مختلـف قابـل ایجاد اسـت. ایـن ترکیب 
رنگـی از یک سـو ثبـات و دوام رنـگ قهـوه ای یـا 
حـس زندگـی رنگ سـبز را بـا خود به همـراه دارد 
و از سـوی دیگر، خنثایی و هماهنگی رنگ توسـی 

بـا سـایر رنگ هـا را تامیـن می نمایـد. 

8. رنـگ سـبز طبیعـت و طراوت را القـا می نماید و 
در مجمـوع حـس مثبتـی ایجـاد می کند، امـا باید 
توجـه داشـت کـه بـا توجـه بـه این کـه فضاهـای 
شـهری فضاهایـی مصنـوع هسـتند، بهتر اسـت در 
اسـتفاده از ایـن رنگ احتیـاط الزم در نظـر گرفته 

. شود

در مجمـوع می تـوان رنگ هـای مختلـف و تاثیرات 
روانشـناختی آن ها را بر فـرد در جدول زیر خالصه 

نمـوده و در طراحی ها از آن اسـتفاده نمود:
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 فلیپ: مکان سازی مشارکتی 
کوچه ی جوزی در نیاوران 

مژده کمالی، نیلوفر ابونوری1
  چکیده :

از  بـودن  بهره منـد  بـا  تهـران  کوچه هـای    
از  فضایـی  و  فرمـی  فـرد  منحصربـه   ویژگی هـای 
یـک سـو و تاثیرپذیری مسـتقیم از ابعـاد اجتماعی 
ظرفیت هـا،  دارای  دیگـر،  سـوی  از  فرهنگـی  و 
تهدیدهـا، نقاط قـوت، و نقاط ضعـف قابل تأملی به 
عنوان شـریان های حیاتی زندگی شـهری هسـتند. 
مشـاهده  و مطالعـه ی دقیـق جزئیـات در کوچه هـا 
و شـکل دادن کنش هـای کوچـک و تاثیرگـذار بـر 
بهبـود  راسـتای  در  گامـی  می توانـد  آن،  پایـه ی 
بلندمـدت کیفیـت زندگـی در فضاهـای عمومـی 

باشـد. تهران 
پـروژه ی فلیـپ )Flip Project( تمرینـی بـرای 
 Collaborative( مکان سـازی شهری مشـارکتی
تبدیـل  هـدف  بـا   )Urban Placemaking
کوچه هـای تهـران بـه فضاهـای عمومـی شـهری 
اسـت. چشـم انداز فلیپ، کاهـش انـزوای اجتماعی 
سـاکنین کوچه هـای تهران اسـت. فلیـپ با ترکیب 
 ،)Design Thinking( طراحـی  تفکـر  روش 
 )Tactical Urbanism( تاکتیکـی  شـهریت 
 ،)Strategic Thinking( راهبـردی  تفکـر  و 
و  مقرون به صرفـه،  سـریع،  ممکـن،  راه حل هایـی 
آزمـوده شـده را با همـکاری مرکز نوآوری شـهری 
تهـران )توییـک( تعریف کـرده  و تاثیـرات بزرگ را 

از مسـیر تغییـرات کوچـک دنبـال می کنـد. 
بخـش  در  اسـت.  بخـش  دو  دارای  گـزارش  ایـن 
اول، سـاختار روانـی انسـان، متغیرهـای سـاختی 
در  تعامـل  اجتماعـی،  انـزوای  سـطوح  فـردی،  و 
بـه  اعتمـاد  نقـش  و  شـهری  عمومـی  فضاهـای 

1. مرکز نوآوری های شهری، Tuic , شاخه ی 
پژوهشِی مهندسین مشاور تغییر روند طرح

عنـوان تسـهیل گر در ایـن تعامـل بیان شده اسـت. 
 : فلیـپ  گام  »نخسـتین  نیـز  دوم   بخـش  در 
مکان سـازی مشـارکتی کوچـه ی جـوزی واقـع در 
محلـه ی نیـاوران تهـران« بـه عنـوان یک پـروژه ی 

نمونـه تشـریح شـده اسـت.

  بخــش اول - انــزوای اجتماعــی  
فضاهــای  ظرفیــت  از  اســتفاده  و 

عمومــی شــهری

  سـاختار روانی انسـان سـه وجه دارد: بالغ، والد و 
کـودک. پاسـخ نگفتـن و پاسـخ نگرفتـن از هر یک 
از ایـن سـه وجه، باعـث ایجـاد خلـل در ارتباطات 
افـراد چـه بـا خـود و چـه بـا دیگـران خواهد شـد. 
انـزوای اجتماعـی نیـز ریشـه در پاسـخ نگرفتـن 
کـودک درون یـک فـرد از والـد بیرونـی جامعـه 

دارد. )بـرن، 1395(
براسـاس پژوهـش »تحلیـل چنـد سـطحی انزوای 
اجتماعـی« )چلبـی و امیرکافـی، 1383(، انـزوای 



114

اجتماعـی بـه معنـای فقدان یـا ضعـف اتصال های 
تعریـف  جامعـه  و  گروه هـا  افـراد،  سـایر  بـا  فـرد 
روابـط  سـطح  اسـاس  بـر  آن  ابعـاد  و  می شـود 
خانوادگـی، روابـط محلـی و فرامحلـی، پیوندهـای 
انجمنـی، و میـزان دسترسـی بـه منابـع اجتماعی 

می شـود. بررسـی 
دو  در  اجتماعـی  انـزوای  متغیرهـای 
سـطح سـاختی و فـردی در مناطـق 
مسـکونی قابل بیان اسـت. متغیرهای 
فـردی، ویژگی هـای سـاکنین محله را 
بیـان می کنـد و شـامل بی اعتمـادی، 
و  گره هـا  زیـاد  شـمار  و  سـوءظن 
هویت هـا اسـت. متغیرهای سـاختی، 
اقتصـادی- توسـعه ی  شـامل سـطح 
اجتماعـی منطقـه، ثبـات سـکونت، و 

ناهمگونـی اسـت.
بـر اسـاس دیـدگاه فقـر شـهری، سـطح توسـعه ی 
در  مسـکونی  منطقـه ی  اقتصادی-اجتماعـی 
پیوند هـای اجتماعـی سـاکنین محلـه موثـر اسـت 
ولـی در روابـط فرامحلـی یکسـان نیسـت. بـرای 
مثـال مناطق محـروم و فقیر در مقایسـه با مناطق 
مرفه  تـر، بسـتر و زمینـه ی مناسـبی را بـرای رشـد 
و توسـعه ی شـبکه های غیررسـمی محلـی فراهـم 
می کننـد. ایـن در حالی اسـت که  مناطـق محروم 
امکانـات  زیـرا  دارنـد؛  ضعیفـی  فرامحلـی  روابـط 
کمتـری بـرای برقـراری ارتبـاط بـا دیگـر محله ها 

رند. دا
چـه  هـر  کـه  گفـت  می تـوان  دیگـر  مثالـی  در 
سـاکنین ثبـات بیشـتری در مـکان زندگـی خـود 
داشـته باشـند، بـر اسـاس مـدل نظام منـد موجب 
پیوندهـای اجتماعـی پایدارتـری می شـود. این امر 
احتمـال  همسـایگان،  بیشـتر  شـناخت  نتیجـه ی 
تماس هـای  و  محلـی،  رخدادهـای  در  مشـارکت 

اجتماعـی بیشـتر بیـن ایـن افـراد اسـت.

عـالوه بـر ایـن، مـدل ناهمگونـی بیـان می کند که 
جمعیـت زیاد، تراکم و ناهمگونی در بین سـاکنین 
محلـه، منجـر بـه کاهـش روابـط محلـی و تقویـت 
روابط فرامحلی می شـود. از سـوی دیگر، متغیرهای 
فـردی کـه شـامل اعتمـاد و شـمار زیـاد گره هـا و 
هویت هـای محلـه هسـتند، از راه سـاخت پل هـای 
ارتباطـی در محله هـا قابـل شکسـت هسـتند. هـر 
چـه ایـن پل هـا محکم  تـر باشـند، امـکان برقراری 
ارتبـاط در ابعـاد سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و 
اقتصـادی نیز بیشـتر می شـود. در پژوهش سـطوح 
انـزوای اجتماعـی بیـان شـده کـه هـر چـه دعوت 
بـه حضور در ایـن پل هـای مشـارکتی داوطلبانه تر 
باشـد، میزان حضور سـاکنین محلـه و میزان ثبات 

روانـی روابـط محلـی ممکن تـر می شـود.
یکـی از پیامدهـای انزوای اجتماعی، کاهش نشـاط 
در زندگـی اجتماعـی سـاکنین محله اسـت که در 
مقایسـه بـا هـر ویژگـی و روحیـه ی دیگـر، سـهم 
بیشـتری در بهبـود روابـط و معاشـرت ها دارد. در 
تهـران یکـی از راه هـای بهبـود روابـط همسـایگی 
و افزایـش نشـاط سـاکنین محلـه، تقویـت هویـت 
محله اسـت. در پژوهش پیمایشـی معیدفر و مقدم 
)1389( در شـش محلـه ی تهـران کـه بـا رویکـرد 
فضایی-اجتماعـی و بـا تلفیـق نظریه هـای کنتـرل 
شـهری  جامعه شناسـی  نظریه هـای  و  اجتماعـی 
انجـام گرفتـه اسـت  نشـان داده شـده کـه هویـت 
محلـه ای، زمینـه ی مناسـبی بـرای رشـد و ارتقای 
وابسـتگی، تعهـد و مشـارکت افراد در محله اسـت 
و می تـوان بـا تقویـت ایـن سـه عنصـر، احسـاس 
کنتـرل و نظـارت اجتماعـی را در محلـه بـاال بـرد 
و از گرایـش افـراد بـه انـزوا و رفتارهـای نابهنجـار 

اجتماعـی جلوگیـری کرد.
محلـه، منطقـه ای اسـت کـه از مردمـی میزبانـی 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  نظـر  از  کـه  می کنـد 
جمعیت شـناختی مشـابه هم هسـتند )شـارع پور، 
فضـای  از  مهمـی  بخـش  همسـایگی،   .)1391
عمومـی شـهر اسـت کـه فرصـت ایجـاد ارتباطات 
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اجتماعـی را بـرای سـاکنان فراهـم می کنـد و از 
ایـن راه در تقویـت انسـجام شـهر سـهم مهمـی 
دارد )یوسـفی نوغالـی و حجـازی، 1388(. نظـام 
همسـایگی، مهم تریـن مؤلفـه ی تعامـالت انسـانی 
در عرصه هـای مختلف اجتماعی اسـت. رایج اسـت 
کـه بـه نظـام همسـایگی، اجتمـاع نیـز می گویند. 
مفهـوم اجتمـاع همیشـه بـا تعلـق خاطـر همـراه 
اسـت؛ تعلـق خاطـر بـه یکدیگـر و نیـز بـه محـل 
مـورگان،  2010؛  گیفـورد،  و  )اسـکنل  فیزیکـی 

.)1992 آلتمـن  و  الو  2010؛ 
بـرای ایجـاد تعامالت همسـایگی باید 
بسـتری فراهـم شـود کـه شـناخت 
بیشـتر  یک دیگـر  از  همسـایگان 
شـود، شـبکه  ای از روابـط بـا یکدیگر 
داشته باشـند، و بتواننـد بـه یکدیگـر 

کنند. اعتمـاد 
 در ایـن صـورت احسـاس عاطفی مثبتـی به وجود 
می آیـد، رضایـت از محلـه و همسـایگان زیـاد مـی 
شـود، و اعتمـادی همـراه با احتیاط خلق می شـود. 
فضاهـای عمومـی ظرفیـت باالیـی بـرای ایجـاد و 
برقـراری کنش هـای اجتماعی دارند. پـس از ایجاد 
کنش هـای اولیـه و شـکل گیری تعامـل اجتماعـی، 
اجتماعـی،  سـطوح  در  موجـود  تفاوت هـای 

اقتصـادی، و فرهنگـی  که پدیدآورنـده ی الگوهای 
رفتای متنوع اسـت  زمینه سـاز شـکل گیری روابط 
اجتماعـی منسـجم و پایـدار خواهـد بـود. پایداری 
عمومـی  فضاهـای  بسـتر  در  اجتماعـی  تعامـالت 
اسـت.  امکان پذیـر  اجتماعـی  اعتمـاد  بـا  شـهری 
ایـن دسـتاورد اجتماعـی در شـش بُعـد صداقـت، 
صراحت، سـهیم کـردن، تمایـالت، همکاری جویی، 

و اعتمـاد و اطمینـان سـنجیده می شـود.
اعتمـاد اجتماعـی تسـهیل گر کنش هـای فضاهای 
عمومـی شـهری اسـت. فلیـپ بـا تکیـه بـر ایـن 
اصل، روش مکان سـازی مشـارکتی شـهری را برای 
نزدیک شـدن بـه چشـم انداز خـود یعنـی کاهـش 
انـزوای اجتماعـی  انتخاب کرد. این مـدل ترکیبی 
در یـک فرآینـد پنـج مرحلـه ای و بـا اسـتفاده از 
روش تفکـر طراحـی، شـهریت تاکتیکـی، و تفکـر 

راهبـردی بـه اجـرا درآمد. 

  بخــش دوم - نخســتین گام فلیــپ: 
کوچــه ی  مکان ســازی مشــارکتی 
ــاوران  ــه ی نی ــع در محل ــوزی واق ج

ــران ته

مـدل  براسـاس  فلیـپ  مرحلـه ای  پنـج  فرآینـد 
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فعال سـازی فضاهـای عمومـی شـهری موسسـه ی 
شـده  تعریـف   Project for Public Spaces

: ست ا
1.نحـوه ی انتخـاب تیـم و سـایت پـروژه )هفتـه ی 

اول(
2.شـناخت ذی نفعـان و ثبـت خواسـته های آنـان 

اول( )هفتـه ی 
عمومـی کوچه هـا  فضـای  3.شناسـایی مشـکالت 

اول( )هفتـه ی 
4.ترسـیم چشـم اندازهای ممکـن بـرای کوچـه بـه 

عنـوان فضـای عمومی )هفتـه ی دوم(
5.کنـش بـرای تغییـرات کوتاه مـدت بـا تاثیـرات 

دوم( )هفتـه ی  بلندمـدت 
فلیـپ در راسـتای اجـرای مـدل ترکیبـی معرفـی 
شـده، اولیـن بخـش از فعالیـت خـود را بـا یـک 
کارگاه دو هفتـه ای بـا شـرکت پنـج پژوهشـگر و 
طـراح در مرکـز نـوآوری شـهری تهـران )توییـک( 
در تابسـتان 1397 آغـاز کرد. محصـول این کارگاه 
در قالـب یـک رویداد یـک روزه در کوچه ی جوزی 

واقـع در محلـه ی نیـاوران بـه اجـرا درآمـد.
برای اجرای دقیق خواسـته های سـاکنین محله در 
فعال سـازی کوچـه ، مدل تفکر راهبردی )نسـخه ی 
معرفی شـده توسـط دانشـکده ی مدیریت دانشگاه 
بریتیـش کلمبیـا( بـه کار گرفتـه شـد. ایـن مـدل 
از سـه بخـش »بپـرس، بارهـا بسـاز، و اجـرا کـن« 
بـا اسـتناد  تشـکیل شده اسـت. بخـش »بپـرس« 
بـه مـدارک سـرای محلـه، صحبـت بـا سـاکنین 
کوچـه ی جـوزی و صاحبـان کسـب و کار محلـه 
پیـش رفـت. بـرای مصاحبـه ی حضـوری بـا افـراد 
محلـه، چهـار نـوع پرسـش نامه در کارگاه طراحـی 
شـد تا افـراد بـا توانایی هـا و ویژگی هـای گوناگون 
بتواننـد نظـر خـود را بازتـاب دهنـد. در دو عدد از 
پرسشـنامه ها، سـوال »دوسـت داری در محلـه ات 
بگـذاری؟«  جـای  بـه  چـه  ببینی،بشـنوی،و  چـه 
قالـب  در  دیگـر  پرسشـنامه ی  پرسـیده شـده بود. 
از رهگـذران می خواسـت تـا  یـک بـازی تعاملـی 

احساسـی کـه در لحظـه ی گـذر از آن نقطـه مـی 
خواسـتند تجربـه کننـد را بـه اشـتراک بگذارنـد. 
احساسـات می توانسـت شـامل  ایـن  مثـال  بـرای 
شـادی، غـم، امنیـت، عشـق، و خوشـبختی باشـد.

در ادامـه، نتایـج پرسـش نامه ها تحلیـل و بررسـی 
شـدند تـا فعالیت هایـی بـرای تبدیـل یـک روزه ی 
کوچـه ی جـوزی به یـک فضای عمومی پویا شـکل 
گیـرد. یکـی از ایـن فعالیت هـا، بازآفرینـی کاشـت 
توت فرنگـی و گل هـای شـمعدانی در کوچـه بـود. 
با اسـتناد به اسـناد شـهرداری، در گذشـته در این 
محلـه گل هـای شـمعدانی و بوته های تـوت فرنگی 
کاشـته می شـد. کاشـت دوبـاره ی توت فرنگـی، بـا 
را  افـراد سـال خورده  یـادآوری گذشـته ی محلـه، 

تشـویق کـرد تـا در محـل حضـور پیـدا کنند. 
در بخشـی دیگـر، یک کارگاه نجـاری کوچک برای 
تشـویق کـودکان محله به بیـرون آمـدن از خانه ها 
و تعامـل اجتماعـی با همساالن شـان تشـکیل شـد 
یـک گـروه  توسـط  کارگاه  دلیـل مدیریـت  بـه  و 
پژوهشـی، والدیـن بـا آرامـش و رضایـت بیشـتری 
بـه فرزندان شـان اجازه ی حضـور دادنـد. هم چنین 
بـا تعبیه ی یک »ایسـتگاه دوسـتی« در قسـمتی از 
کوچـه، فضایـی بـرای معاشـرت والدین و سـاکنین 

نیـز فراهـم آمد.
از پـروژه ی فیلیـپ، بـا تعریـف  در نخسـتین گام 
آن  بـر  سـعی  فـردی،  و  مشـارکتی  فعالیت هـای 
اسـاس  بـر  اجتماعـی  تعامـالت  امـکان  کـه  شـد 
خواسـته های سـاکنین فراهم شـود تـا ویژگی های 
تماس هـای  و  شـده  کمرنـگ  محلـه  ناهمگـون 
اجتماعـی پرشـماری بـر پایـه ی یـک اعتمـاد رو 
بـه رشـد برقـرار شـود. از تاثیـرات بلنـد مـدت این 
رویـداد، کاشـت بوته هـای تـوت فرنگـی و گل های 
شـمعدانی در باغچه هـای عمومـی کوچـه ی جوزی 
بـود که هر یک از همسـایگان به صورت مشـارکتی 
مسـئولیت آبیـاری آن ها را بـر عهـده گرفتند. پس 
از ایـن رویـداد، شـهرداری منطقـه بیـان کـرد کـه 
کوچه هـای دیگـر در نزدیکـی محلـه نیز خواسـتار 
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اجـرای ایـن رویدادهـا در محله  ی خود شـدند؛ که 
ایـن امـر نشـان دهنده ی ظرفیـت بـاالی محله های 
تهـران بـرای اسـتقبال از تغییراتـی در این مقیاس 
اسـت. روش شناسـی، فرآیند طراحـی و پژوهش، و 
گـزارش مختصـری از رویـداد یـک روزه ی کوچه ی 
مجموعـه ی  از   2 شـماره  نشـریه ی  در  جـوزی 
توییک 101 منتشـر شـده و نسـخه ی دیجیتال آن 
در وبسـایت مرکز نوآوری شـهری تهـران )توییک( 
بـه نشـانی www.tuic.ir بـه صـورت رایـگان در 
دسـترس عمـوم قرار دارد. امید اسـت بـا مطالعه ی 
ایـن تجربـه ، کنش گرانـی به صـورت فعاالنـه برای 
مکان سـازی شـهری مشـارکتی اقدام کنند و گامی 
در راسـتای کاهـش انزوای اجتماعـی در محله های 

بردارند. تهـران 

   منابع

•اعظم خطیـی. »تبیین جامعه شـناختی تعامالت 
همسـایگی و تاثیر آن بر احسـاس نشـاط اجتماعی 
شـهروندان در همدان.«.مطالعات جامعه شـناختی 

شـهری سـال هفتم بهار 1396 شـماره 22
•طلیعـه خادمیـان ، مینا افخمـی. »تاثیر تعامالت 
شـهروندان  اجتماعـی  اعتمـاد  بـر  اجتماعـی 
 .)17 و   3 منطقـه  مـوردی  ی  تهرانی«)مطالعـه 

پژوهش اجتماعي : پاییز 1392 , دوره  6 , شـماره  
20 ; از صفحـه 39 تـا صفحـه 61 .

•عبدالحسـین قنبـران ، مرضیه جعفری. »بررسـی 
عوامـل موثـر بـر ارتقا تعامـالت اجتماعـی در میان 
سـاکنان محلـه مسـکونی« )نمونـه مـوردی محلـه 
درکه-تهـران(. معماري و شهرسـازي ایـران :   بهار 
و تابسـتان 1393 , دوره, شـماره  7 ; از صفحه 57 

تـا صفحه 64 .
•مریـم قلمبردزفولـی; محمد نقـی زاده. »طراحی 
فضای شـهری به منظـور ارتقاء تعامـالت اجتماعی 
)مطالعـه مـوردی: بلـوار بیـن محلـه ای(«. هویـت 
/10,13140 :doi .24-15 ,1393 ,17 ,8 ,شـهر

2,2,21507,14880.RG

کافـی. »تحلیـل  امیـر  •مسـعود چلبـی; مهـدی 
چنـد سـطحی انـزوای اجتماعـی«. مجلـه جامعـه 

.31-3  ,1383  ,2  ,5 ایـران,  شناسـی 
متقابـل«  رفتـار  تحلیـل  برن.»کتـاب  •اریـک 
،فرهنـگ نشـر نو، ترجمـه اسـماعیل فصیح.1395

•مرکـز نوآوری شـهری تهـران. »کتابچـه ی 101 
مکان سـازی شـهری مشـارکتی«. سـال 1397.

References
Project for Public Spaces. https://  .1

 ]www.pps.org/. ]Online



119

  منظر رنگی کوچه های شهر
کاوه عین اللهی 

کارشناس ارشد طراحی شهری

  اگـر چـه کوچه هـا یکـی از اصلی تریـن فضاهـای 
شـهری از گذشـته تـا کنـون محسـوب می شـدند، 
امروزه شـاهد کـم فروغی آن ها می باشـیم. بیشـتر 
کوچـه هـای امـروز بـه فضایـی عبـوری بـا هـدف 
مبـدل  آن  مجـاور  آپارتمان هـای  بـه  دسترسـی 
گشته اسـت. فضاهایـی کـه روزگاری از نخسـتین 
خانوارهـای  بـرای  تعاملـی  و  اجتماعـی  فضاهـای 
سـاکن کوچـه و محیطی خودمانـی و آرامش بخش 
کـودکان،  بـازی  هیاهـوی  از  خالـی  حـال  بـود، 
حضـور سـالمندان و در مجمـوع روابـط اجتماعـی 
شـده اسـت. شـاید از همین روسـت که در گذشته 
بـه ایـن فضاهـا توجـه بیشـتری می شـد و زندگـی 
بخـش عمـده ای از مـردم در آن هـا جریان داشـت.

کافیسـت بـه سـفرنامه های قدیمـی سـر بزنیـم تـا 
شـاهد آن باشـیم کـه سفرنامه نویسـان سـخن از 
کوچه هـا، درختـان، حضـور سـاکنین، و در کنـار 
آن ارگ و بـازار و ... حیـات جـاری در آن را بارهـا 
مـورد توجـه قـرار داده انـد. امـروزه در صورتـی که 
سـفرنامه ای بـه نـگارش دربیایـد قطعـا سـخن از 
قبیـل  ایـن  از  مـواردی  و  پاسـاژها  سـاختمان ها، 
اسـت. تصویـری کـه در گذشـته ای نه چنـدان دور 
از یـک کوچـه در ذهـن مـردم نقـش می بسـت، 
اختیـار  در  فضایـی  بـر  مشـتمل  بـود  تصویـری 
پیـاده و اولویـت آن هـا بـا درختـان کوتـاه و بلنـد، 
حضـور کـودکان و نوجوانـان و بعضـا بزرگسـاالنی 
کـه مشـغول بـازی و گفتگـو و ارتبـاط اجتماعـی 
بودنـد، برخی فضاهـا به پارک خودروهـا اختصاص 
داشـت و در نهایـت سـاختمان ها شـاید بـه عنوان 
آخریـن حلقـه تشـکیل دهنـده آن ها ایفـای نقش 
می نمودنـد. بـه این ترتیـب حضور افـراد در کوچه 
و فضـای مکـث و فعالیت آن هـا اصلی ترین نقش را 

در سـاختار ذهنی شـهروندان داشـتند. در راستای 
اسـت  الزم  رفتـه  دسـت  از  فضـی  ایـن  احیـای 
گام هایـی هرچنـد کوتـاه برداشـته شـود. گام هایی 
کـه در حوزه طراحی شـهری بخـش عمده ای از آن 
بـه طراحـی منظر ایـن فضاهـای غنـی برمی گردد.

کوچه هـا همانطـور کـه پیـش از ایـن نیـز بـدان 
اشـاره شـد از عناصـر و عوامـل مختلفـی تشـکیل 
می شـدند، حـال اگر بخواهیـم کمـی دقیق تر بدان 
بنگریـم بایـد از کف سـازی های اغلـب موزاییکـی، 
پوشـش های  آسـفالت،  پوشـش  بـا  سـواره هایی 
گیاهـی خطی و یـا نقطه ای ایجاد شـده از درختان 
خانه هـای قدیمـی، نهال هـای خانه هـای جدیدتـر 
و بعضـا شمشـادها و سـاختمان هایی بـا دیوارهـای 
مرمـری، انـواع آجـر و ... نـام بـرد. همچنیـن در 
کنـار ایـن عناصـر ثابـت خودروهـا، اهالـی محل، و 
رفتارهای ایشـان حتـی در حد لباسـهای آویزان از 
تراس هـا و ... از ارکان تشـکیل دهنـده منظـر ایـن 

فضاهـای سـرزنده، خودمانـی و آرام اسـت.
رنگهـا نقـش مهمـی در شـکل گیری ذهنیـت اولیه 
بـا خودشـان و  تعامـالت میـان مـردم  اولیـن  در 
همچنیـن مـردم و محیط دارند. اسـتفاده مناسـب 
از رنـگ نـه تنهـا در تمایـز یافتـن فضـا از دیگـر 
فضاهـای مشـابه تأثیرگذار اسـت، بلکه احساسـات 
و عواطـف سـاکنین را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. 
بـه  فضاهـای شـهری می توانـد  در  رنـگ  کاربـرد 
فضاهـا شـخصیت و ظاهـری منحصربه فـرد بدهـد. 
امـا ایـن تمایـز بخشـی مناسـب بـا کاراکنـر هـر 
فضایـی نبـوده و می بایسـت متناسـب بـا نـوع فضا 

نسـبت بـه کاربـرد آن اقـدام نمـود.
بـا توجـه بـه اینکـه تمامی اجـزای تشـکیل دهنده 
معابـر دارای رنگـی اسـت کـه در نمـود بصـری، از 
نخسـتین عناصـر دیدنـی و عینـی توسـط ناظـر 
اسـت. مقولـه رنـگ و جایـگاه آن در کوچه هـای 
امـروز دغدغه نوشـتار حاضر اسـت. تـداوم و حضور 
رنـگ در کوچـه ها چنـان پرقدرت اتفـاق می افتد 
کـه رنـگ غالـب و پالـت رنگـی کوچـه بـه عنـوان 
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اولیـن عنصـر ادراک شـده می توانـد برای همیشـه 
در خاطـره مـی مانـد. بنابرایـن شـاید بـه جـرات 
بتـوان گفـت یکـی از اصلی ترین نمودهـای بیرونی 
کوچه هـا رنـگ آن ها اسـت. بلـه رنـگ، زمینه های 
سـفید، خاکسـتری و اکر و آجری، برگرفته از رنگ 
سـاختمان ها در ترکیـب بـا پوشـش گیاهـی چهار 
فصـل کـه در فصول مختلف حـال و هوای متنوعی 
کفسـازی های  می نمـود،  تزریـق  کوچه هـا  بـه  را 
موزاییکـی سـفید و طوسـی کـه به مرور زمـان و با 
عبـور و مـرور سـاکنین همگی به رنگ خاکسـتری 
بـا  و آسـفالت هایی  و طوسـی مبـدل می گشـتند 
رنگـی طوسـی تیـره. ایـن رنگ هـا گاهـا زمینـه ای 
کـه  می بخشـیدند  کوچه هـا  بـه  خنثـی  نسـبتا 
بـا جریان هـای انسـانی و در ترکیـب بـا پوشـش 
بـه آن هـا  فضایـی  تنـوع  و خودروهـا  شـهروندان 
افـزوده شـده و تشـکیل دهنده غنی تریـن فضاهای 
شـهری بودنـد و یا خـود آنقدر محـرک و تاثیرگذار 
بـود کـه حضور سـاکنان و فعالیت هـای آن ها را نیز 

تحت شـعاع قرار مـی داد.
حـال اگـر بخواهیـم از رنـگ فضـای کوچه هـا بـه 
عنـوان منظـر رنگـی آن یـاد کنیـم، بایـد گفـت 
ایـن فضاهـا بـا بهره منـدی از زمینه هـای خنثـی 
)رنگ هـای آجـری، اکـر و سـفید و طوسـی( اجازه 
توجـه بـه متن هایی بـا رنگ های شـاخص و متنوع 
در  درختـان  سـبز  رنـگ  می آوردنـد،  فراهـم  را 
فصـول بهـار و تابسـتان، رنگ هـای نارنجـی و زرد 
در فصـول سـرد کـه القا کننده حـس زمان و درک 
آن بودنـد، و توجـه بـه اصلی تریـن عنصر تشـکیل 
دهنـده کوچه هـا، یعنـی سـاکنان و حاضـران در 
فضـا بـا پوشـش ها و لباس هـای رنگ هـای متنـوع.

رنـگ خـود بـه نوعـی یـک ویژگـی قابـل توجـه 
اسـت، کـه می توانـد در طراحـی محیطـی بـه کار 
گرفتـه شـود و در القای احساسـات مختلف محیط 
انسـان سـاخت نقش بسـیار حائـز اهمیتی داشـته 
باشـد رنـگ می توانـد حـال و هـوای کلـی فضـا 
را تعییـن کنـد. در ایـن میـان نبایـد از نظـر دور 

داشـت که اساسـا فضـای کوچه هـا بـا کاربری های 
عمدتا مسـکونی بـه دنبال آرامش هسـتند. در این 
مـورد کـه تقویـت و ارتقـاء ایـن ویژگـی می توانـد 
در خلـق فضـا مناسـب باشـد، اتفـاق نظـر وجـود 
مهـم  ایـن  تحقـق  در  اصـل  مهمتریـن  امـا  دارد. 
شـاید توجـه بیشـتر بـه کلیـه ی حامل هـای رنگی 
موجـود در فضـا، در کنـار و در ترکیـب بـا یکدیگر 
اسـت. بدیـن ترتیـب بایـد اذعـان نمـود کـه منظر 
رنگـی می بایسـت در خدمـت توقعـات مـوردی از 
فضاهـا باشـد تـا بتوانـد بـه عنـوان جزیـی از یـک 
کل بـه بهتریـن شـکل ممکـن ایفای نقـش نماید، 
در غیـز ایـن صورت خـود به عنصری جهـت ایجاد 
اغتشـاش و بـی نظمـی مبـدل می گـردد. بـا توجه 
بـه عدم امـکان تعیین رنـگ برای عناصـر متحرک 
فضا نظیر شـهروندان الزمسـت رنـگ زمینه خنثی 
بـوده تـا بـرای ترکیـب حضور ایشـان آماده باشـد.

ــه صــورت  ــاال ب ــی ب ــوع رنگ ــتفاده از تن ــر 1: اس تصوی
نامنظــم هرچنــد در کوتــاه مــدت مطلــوب بــرای 
ــد  ــی در بلن ــد ول ــر می آی ــه نظ ــوب ب ــب مطل مخاط

ــت. ــده اس ــاکنان آزار دهن ــرای س ــدت ب م
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امـروزه هنگامـی کـه صحبـت از منظر رنگـی انواع 
فضاهـای شـهری به میـان می آید، ایـن عنصر مهم 
تـا سـر حـد رنـگ دیوارهـا و مصالـح سـاختمانی 
تقلیـل می یابـد. ایـن در حالیسـت که منظـر رنگی 
فضاهـای شـهری از جملـه کوچه هـا بسـیار فراتر و 
پیچیده تـر اسـت. اصلی تریـن چالـش در توضیـح 
پالـت رنگـی فضاهـای شـهری و یـا منظـر رنگـی، 
ایـن مهم اسـت کـه این منظـر رنگی چیـزی فراتر 

از رنـگ سـاختمان ها و یـا دیوراهـا می باشـد.
روزهـای  ایـن  برچسـب های  اصلی تریـن  از  یکـی 
آن  بـودن  خاکسـتری  همـان  کـه  تهـران،  شـهر 
اسـت، یک اشـتباه بـزرگ اسـت که نشـات گرفته 
از اغتشاشـات بصـری بـاالی ایـن شـهر از جملـه 

رنگ هـای  می شـود.  برشـمرده  آن  کوچه هـای 
تنوع هـای  و  طیف هـا  شـدت ها،  بـا  مختلـف، 
مختلـف اجازه برداشـت رنگی واحد و یا مشـخصی 
را نمی دهـد. تنوع هـای رنگـی گـرم و سـرد به کار 
بـا  خودروهایـی  سـاختمان ها،  در  شـده  گرفتـه 
رنگ هـای مختلـف و متنـوع در فضاهـا و ... همگی 

بـه متـن ماجـرای کوچـه تبدیـل شـده اند و اجازه 
اساسـا  نمی دهنـد.  شـهروندان  بـه  انـدام  عـرض 
همـه عناصـر و سـازنده های فضـا به دنبـال تبدیل 
شـدن به متـن کاراکتـر فضایـی کوچه ها هسـتند، 
ایـن مهـم از سـازنده های نماهـای سـاختمانی بـا 
بهره منـدی از سـنگ های رنگی و نماهای شـاخص 
خودروهـای  بـا  راننده هـا  تـا  می شـود  شـامل  را 
رنگـی تـا سـاکنینی کـه بیـش از هـر چیـزی بـه 
نمـود بیرونـی خـود کـه همـان لبـاس و رنـگ آن 
اسـت اهمیـت می دهنـد، فضاهایـی که همـه چیز 
در آن در حـال خـود نمایـی اسـت. و در این میان 

صرفـا وسـایل ایـن خودنمایـی تغییـر می کنـد.
می تـوان ادعـا نمـود کـه بخـش عمـده ای از تغییر 

تصویـر 3: اسـتفاده از رنگ هـای متنـوع بـا اشـباعیت 
مناسـب در کوچه هایـی بـا مقصـد گردشـگری

تغییـر  از  گرفتـه  بـر  کوچه هـا  فضـای  رنـگ  در 
رویـه و سـبک و سـیاق زندگـی شـهروندان اسـت. 
شـهروندانی متواضـع و فروتن که زندگـی آن ها در 
فضـای داخلـی خانه هـای آن هـا شـکل می گرفت، 
بـه افـرادی خـود متظاهـر تبدیـل شـده و دیگـر 
فضاهـای داخلـی آن هـا را اغنـا نمی نمایـد. بلکـه 

تصویـر 2: اسـتفاده از رنگ به عنوان یـک مقوله هویتی 
در کوچه های شهر شف شاون مراکش  
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بـه دنبـال رنگیـن نمایـان نمـودن زندگـی خـود 
همیـن  کـه  شـرایطی  در  هسـتند.  دیگـران  بـه 
شـهروندان بـه زندگـی در محیـط خصوصـی خود 
بسـنده می کننـد و زندگـی اجتماعـی در فضـای 
کوچـه را بـه حداقـل می رسـاند. بـه ایـن ترتیـب 
کـه  فضاهایـی  هـا  ایـن خودنمایـی  نتیجـه  در  و 
می بایسـت آرام بخـش و ترغیـب کننـده سـاکنین 
بـه حضـور در آن جهت برقـراری روابـط اجتماعی 
مغشـوش  کننـده،  منزجـر  فضاهایـی  بـه  باشـند 
و القـا کننـده ناآرامـی مبـدل گشـته انـد. فضـای 
کوچه هـا مملـو از رنـگ مصالـح مختلـف کـه بـه 
دنبـال متمایـز نمودن خود هسـتند، سـرامیک ها و 
سـنگ هـای رنگارنگ کارشـده در کفسـازی مقابل 

تصویر 4: استفاده نامناسب از رنگ در کوچه های شهر 
تهران

سـاختمان ها، خودروهـای رنگیـن کـه در کوچه هـا 
را بـه پارکینگ هـای عمومـی مبـدل سـاخته اند و 
تخریـب بخـش بزرگـی از پوشـش گیاهـی مقابـل 
ایـن  بـه  سـاز.  و  سـاخت  حیـن  در  سـاختمان ها 
کوچه هـا  در  موجـود  رنگـی  حامل هـای  ترتیـب 
خودنمایـی  زمینـه  یعنـی  داده انـد،  نقـش  تغییـر 

می نمایـد و متـن در آن پنهان شـده و کـم رنگ تر 
می گـردد. رنگ تـر  کـم  و 

مسـئله ای کـه بیـش از هر چیـز در این میـان حائز 
اهمیـت اسـت، ایـن مهم اسـت کـه نمی تـوان یک 
نسـخه واحـد رنگـی بـرای کلیـه ی فضاهـا پیچید، 
حتـی بـرای دسـته های مختلـف فضاهـای شـهری 
 )... )کوچه هـا، خیابان هـای شـهری، پیاده راه هـا و 
نیـز نمی تـوان چنیـن اقدامـی را تجویـز نمـود. بـه 
را  ایـن معنـی کـه می تـوان راهنماهـا و کلیاتـی 
بـرای انواع فضاهـا از جمله کوچه هـا تهیه و تدوین 
را  غیرمجـاز  و  مجـاز  رنگ هـای  نـوع  امـا  نمـود، 
نمی تـوان بـه طـور دقیـق مشـخص نمود. چـرا که 
کاراکتـر فضایـی آن ها نیـز می تواند متفاوت باشـد. 

قطعـا رنگ هایـی کـه بـرای یـک کوچـه در بافـت 
تاریخـی توصیـه می شـود متفـاوت بـا کوچه هـای 
بافـت فرسـوده، و رنـگ کوچه هـای بافت فرسـوده 
متفـاوت بـا رنـگ بافت هـای جـاذب گردشـگر و ... 

داشـت. خواهد 
در  کـف  و  جداره هـا  اسـت،  مسـلم  آنچـه  امـا 
کوچه هـای مسـکونی بایـد القـا کننـده آرامـش و 
میزبـان متن باشـد و از خودنمایی رنگـی بپرهیزد. 
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در ایـن میـان برخی پیشـنهادات کلی کـه می توان 
کوچه هـا  رنگـی  منظـر  بـرای  راسـتا  همیـن  در 
مـد نظـر قـرار داد عبارتسـت از: در نظـر گرفتـن 
انـواع حامل هـای رنگـی )پوشـش گیاهـی، مصالح 
نمـاو کـف، تابلوهـا، خـودرو و ...( در ترکیـب بـا 
یکدیگـر، ایجـاد هماهنگـی در حامل هـای رنگـی، 
بـاال  اشـباعیت  بـا  رنگ هـای  از  اسـتفاده  عـدم 
)مگـر در مـواردی کـه در وضـع موجود بـه صورت 
غالـب شـکل گرفته باشـد(، توصیـه به اسـتفاده از 
رنگ هـای خنثـی، توصیه بـه اسـتفاده از رنگ های 
میـان  شـدن  قائـل  تمایـز  پاییـن،  اشـباعیت  بـا 
رنـگ نقـش و زمینـه و توجـه بـه کاراکتـر فضایی 
کوچه هـا )بافت های مسـکونی، بافت هـای تاریخی، 
بافت هـای طراحـی شـده بـرای حضور گردشـگران 

و ...( و مـواردی از ایـن قبیـل.
بـا توجه بـه تمامـی مطالب یاد شـده 
وظیفه و دغدغه معماران، شهرسـازان 
و مدیـران شـهری بایـد درک مفهـوم 
فضـای کوچـه و رنگ آمیزی متناسـب 
از  اسـتفاده  امـروزه  اسـت.  آن  بـا 
هـر  در  متمایـز  و  شـارپ  رنگ هـای 
اپیدمـی  یـک  بـه  شـهری  فضـای 
شـاخص  و  خودنمایـی  راسـتای  در 
نمـودن ابنیـه، کاربری هـا و ... مبـدل 

 . سـت گشته ا
به محض سـخن بـردن از رنگ، منظـر رنگی، پالت 
رنگـی و ادبیاتـی از این قبیل، کلیـه ی متخصصین 
بـه دنبـال اسـتفاده از رنگ هـای با اشـباعیت باال و 
شـاداب هسـتند تـا بتوانند بـه گفته خود شـادابی 
و سـرزندگی از دسـت رفتـه در پایتخـت را بـدان 
بازگرداننـد. بـه قـول معـروف هـر سـخن جایـی و 
هـر نکتـه مکانـی دارد، اسـتفاده از رنگ هـای بـا 
اشـباعیت بـاال بـرای برخـی فضاهـا و در برخـی 
بـود،  خواهـد  مناسـب  بسـیار  رنگـی  حامل هـای 

اولیـن  عنـوان  بـه  جداره هـا  رنگ آمیـزی   :5 تصویـر 
شـهری مدیـران  برخـی  مدنظـر  راهـکار 

ولـی کوچه هـا بـه عنـوان فضاهـای آرام، خودمانی 
و سـرزنده فضایـی مناسـب بـرای ایـن امـر نبوده، 

نیسـت و نخواهـد بود. 
کوچه هـا  در  رنـگ  از  اسـتفاده  کلـی  طـور  بـه 
سـایر  بـا  کامـل  هماهنگـی  در  می بایسـت 
سـاختمان های موجـود در بدنـه باشـد و بـه نوعی 
رنـگ کامـال در خدمـت کاراکتـر فضایـی کوچـه 

نمایـد عمـل 
اجـازه  رنـگ  از فضاهـای شـهری  نـوع  ایـن  . در 
شـاخص شـدن، عـرض انـدام و تبدیـل شـدن بـه 
سـوژه را نـدارد )مگـر در کوچه هایـی بـا کاراکتـر 
گردشـگری و یـا اسـتفاده از رنگ هـای متناسـب با 

هویتـی خـاص در برخـی شـهرها(.
آن چـه در وهلـه اول می بایسـت در اولویـت قـرار 
گیـرد، اقدامـات پیشـگرانه اسـت، عدم اسـتفاده از 
رنگ هـای نامتجانـس بـا زمینـه در کوتـاه مـدت 
امـا در مرحلـه  باشـد،  راهـکار  بهتریـن  می توانـد 
بعـدی و در بلنـد مـدت، می تـوان همانطـور کـه 
پیـش از ایـن بـدان اشـاره شـد، بـرای کوچه هـای 
بـا  متناسـب  شـهر،  مختلـف  قسـمت های 
کاراکترهـای فضایـی آن هـا و زمینـه کوچه ها پالت 
رنگـی ای درخـور انتخـاب نمـود. در نهایت شـایان 
ذکـر اسـت کـه بـرای همـه کوچه هـای یک شـهر 
نمی تـوان نسـخه ای واحد تجویز نمود و می بایسـت 

بـه صـورت کامـال مکان محـور عمـل نمـود.
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میراث : غرور فضای شهری
ferdous farhana huq /)نویسنده: خانم فردوس فرحانا )داکا- بنگالدش

 مترجم: نسیم ایرانمنش

   تمـام سـاختمان های خیابـان بـی.ک داس در 
میراثـی  سـاختمان های  لیسـت  در  قدیـم  داکای 
قـرار دارنـد. عـدم تـالش در حفظ و نگهـداری این 
سـاختمان ها بـه مـردم امـکان ایـن را می دهـد که 
بـه نحـو بـدی بهایـن سـاختمان ها لطمـه بزننـد. 

)تصویـر از نگارنـده (
پـراگ یـک شـهر قـرون وسـطایی کـه کلیـت آن 
حفـظ شده اسـت. سـاختمان های جدیـد از سـبک 
از  می کند.)عکـس  تبعیـت  قدیـم  سـاختمان های 

نگارنده(
چـه چیـزی اول می آیـد میـراث یـا تاریـخ؟ ایـن 
سـوال مشـابه سـوال قدیمـی سـن جوجـه – تخم 
مـرغ اسـت. مـردم دربـاره وقایـع قبلی یـک مکان 
یـا یـک کشـور از طریـق میـراث آن خبـردار مـی 
شـوند. میـراث بـه عنـوان شـاهد خاطـرات یـک 
دیگـر  از طـرف  می کنـد.  عمـل  مـکان  یـا  ملـت 
،میـراث خروجـی یـک واقعـه تاریخـی اسـت. اگـر 

یـک واقعـه اتفـاق نیافتـد مـا میراثی نیز به دسـت 
نخواهیـم آورد.بنابرایـن تاریـخ و میـراث دو طـرف 
یـک سـکه هسـتند. همانطـور که میـراث خاطرات 
وقایـع گذشـته را نگهـداری می کننـد ، خاطـرات 
ملـت مـی توانـد با تخریـب میراث آن ملـت از بین 
بـرود. دقیقـا این موضـوع در بنـگالدش دارد اتفاق 
می افتـد و بـه تدریـج ایـن ملـت خاطرات گذشـته 

اش را روز بـه روز از دسـت می دهنـد.
  میراث چیست ؟

  بـر حسـب تعریـف یونسـکو ، میـراث فرهنگـی 
بـه مصنوعاتـی از قبیـل نقاشـی، طراحـی، چـاپ، 
یادمانـی  بناهـای  موزائیـک کاری، مجسمه سـازی، 
باسـتان  سـایت های  همچنیـن  و  سـاختمان ها  و 
شناسـی که یـادآور ریشـه های ملت، نسـل قدیم و 

قبلـی و فرهنگ هـا اسـت ، اشـاره می کنـد. 
میـراث فرهنگـی می توانـد دو نـوع باشـد، میـراث 
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سـاخته شده)سـازه های سـاخته شـده، سـاختمان 
هـا، بناهـای یادمانـی( و میـراث طبیعی)جنگل ها ، 
بدنه هـای آبـی و هر سـایت طبیعی دیگـر(. میراث 
فرهنگـی همچنین شـامل مـوارد غیر قابل لمسـی 
از قبیـل سـنن، هنرهای نمایشـی و تشـریفات نیز 

می شـود. 
  میراث داکا 

کـه  می رسـد  بنظـر  بنـگالدش  پایتخـت  داکا،    
تمـام  را در میـان  زیرسـاخت  توسـعه  بزرگتریـن 
شـهرهای کشـور انجـام داده اسـت. شـواهد یافـت 
شـده ازتحقیـق هدایـت بـه میراث هـای مختلفـی 
می نمایـد کـه القـا کننـده ایـن اسـت کـه مـردم 
شـروع بـه سـاکن شـدن در شـهر داکا در زمـان 
قبـل از مغـول  کردنـد کـه بـه 400 سـال قبـل 
برمی گـردد. بعـد از دوره پیـش از مغـول ، مغول ها 
آمدنـد و در داکا تـا سـال 1717 سـاکن شـدند که 
از نـواب تبعیـت می کردنـد. دوره نـواب در 1757 
بـه اتمـام رسـید و دوره انگلیسـی هـا آغـاز شـد. 
حکومـت انگلیسـی ها تـا سـال 1947 باقـی مانـد 
و توسـط دوره پاکسـتان و دوره بنـگالدش دنبـال 
شـد. ایـن دوره هـا گذشـته اند ولـی هـزاران میراث 
فرهنگـی در ایـن شـهر باقی گذاشـته اند کـه منبع 
آینـده  نسـل های  و  ملـت  یـک  بـرای  عظیمـی 
اسـت. امـا ایـن باعـث بسـی تاثر اسـت کـه دولت، 
متخصصـان، مراجـع مربوطـه، و مـردم محلـی در 
اسـتفاده و حفـظ ایـن منابـع شکسـت خورده انـد. 

رادجانـی اونایـان کارتریپاخا )Rajuk( از شـهرداکا 
روزنامـه ای در سـال 2009 چـاپ کرده اسـت کـه 
فقـط 93 سـایت میراثـی داخـل شـهر داکا وجـود 
دارد کـه هـزاران بنـای میراثـی زیـر خطـر بـاالی 
سـال های  در  گرفته انـد.  قـرار  شـدن  تخریـب 
گذشـته سـاختارهای میراثـی یکی پـس از دیگری 
خراب می شـوند. سـرای بهاجهـاری در جـاده تیپو 
سـلطان، سـاختمان های میراثی در» نظیـرا بازار« ، 
خیابـان »نواب«، خیابان»الریمانـی« ،بازار»تانتی«، 
و خیلـی موارد دیگـر قبال خراب شـده اند. در زمان 
اخیـر، مسـکن 200 سـاله »نیـکالس پوگـوس«، 
پـور«،  عظیـم  در»گروسـتان  سـاله  مسـجد 300 
سـاختمان آزمایشـگاه  100 سـاله در خماربـاری 
میـراث  سـایت های  حتـی  شده اسـت.  تخریـب 
ثبـت شـده محافظـت نمی شـود. براسـاس قانـون 
دپارتمان باسـتان شناسـی بنگالدش، سـاختارهای 
قدیمـی واقـع در 100 متـری هـر سـایت میراثـی 
نمی تواننـد تخریـب یـا خـراب شـوند. اما مشـاهده 
مجـاور  دقیقـا  کـه  سـاله   100 خانـه  می شـود 
مـرز»الل بـاغ کال« قـرار گرفته تخریب می شـوند. 
رونـد ایـن تخریب هـای میراثی شـدید ادامـه دارد 
امـا مراجـع مربوطـه نقـش انفعالـی و سـکوت آمیز 
دارنـد. بـه راحتی قابل درک اسـت که اگر شـرایط 
میراثـی پایتخت یک کشـور به این ضعیفی باشـد، 
چه نوع روشـی توسـط میـراث بقیه شـهرهای این 

کشـور دریافـت خواهـد کرد. 

1-تخریـب سـاختمان در نظـری بـازار داکا 2- چوتـو کاتـرا ، میـراث از دوره مغـول در داکا اکنـون تحـت تهدیـد 
شـدید تخریـب قـرار دارد. ایـن سـاختمان اکنـون نمایانـی و شـاخص بودنـش  را به دلیل توسـعه بـی مالحظه در 
مناطـق اطـراف را از دسـت داده اسـت. 3- خانـه راپالل ، یـک منزل قرن نوزدهمـی در داکای قدیم کـه رها مانده 

اسـت . )عکـس از : گـروه مطالعه شـهری (
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  میراث و فضای شهری 
  فقـط تصـور کنیـد، اگر کـه خرابه هـای رم قدیم 
محافظـت نمی شـدند، آیـا دنیای اخیر می توانسـت 
دربـاره الگـوی شـهر و سیسـتم دولتی رم باسـتان 
چیـزی بدانـد؟ نـه ،ایـن قضیه ممکـن نبـود. اگرما 
بـه شـهرهای کشـورهای پیشـرفته مثـل پـراگ، 
بـروگ ، بوداپسـت ، میـالن ، رم ، سـینا نگاهـی 
بیاندازیـم ، هرکـدام از شـهرها میـراث فرهنگـی 
خودشـان را بـا دقـت زیـادی حفـظ کرده انـد و از 
میراثشـان بـرای ایجـاد فضاهای شـهری اسـتفاده 
کـرده انـد. برنامـه ریـزی شـهری ایـن شـهرها بـا 
الویـت دادن بـه حفـظ میـراث انجام شـده اسـت. 
تصمیمـات برنامـه ریـزی در خصوص سـاختارهای 
میـراث بـا در نظـر گرفتن طبیعت میـراث و الگوی 
سـاختمان هـای قدیـم گرفته می شـود. بـه عنوان 
یـک نتیجـه تمـام ایـن شـهرها اکنـون بـه عنـوان 
سراسـر  توریسـتی  هـای  جاذبـه  تریـن  محبـوب 
دنیـا هسـتند. مـردم ایـن شـهرها را نه تنهـا برای 
لـذت بردن معمـاری باشـکوه از دوره های مختلف 
بازدیـد مـی کنند بلکـه فضاهای شـهری با طراحی 
خـوب بـه عابـر پیـاده اختصاص داده شـده اسـت. 
مثـال بزرگ دیگر شـهر بـروگ از بلژیک اسـت که 
ثبـت میـراث جهانـی یونسـکو شـده اسـت کـه به 
دلیـل کیفیـت فضـای شـهری آن به عـالوه میراث 
آن تبدیـل بـه یکـی از مکان های بزرگ توریسـتی 

است. شـده 
توسعه فضای شهری با استفاده از میراث 

هـر وقـت مـردم یـک شـهر را بازدیـد مـی کنند ، 
آنهـا مـی خواهند کـه بخش قدیمی شـهر یا بخش 
از  بنابرایـن محافظـت  بازدیـد کننـد.  را  تاریخـی 
میـراث بـه عالوه توسـعه مناطق تاریخـی به عنوان 
فضـای تاریخـی اجبـاری اسـت. اگـر مـا بـه عنوان 
مثـال بـه بخش چینـی سـنگاپور نگاهـی بیاندازیم 
آنجـا دارای سـاختمان هـای متعـدد اسـت کـه بـا 
در نظـر گرفتـن یـک نمـای خـاص و کـد رنگـی 
شـکل تاریخـی  آن منطقـه را حفـظ مـی کننـد. 

بـه طـور مشـابه کولونـی فرانسـوی پوندیچـری در 
هنـد محافظـت شـده اسـت و سـاختارهای جدید 
بـه نحوی سـاخته شـده اند کـه از نما و کـد رنگی 
تسـهیالت  بـا  نماهـا  ایـن  تبعیـت کنـد.  خاصـی 
خـوب پیـاده  تجهیـز شـده انـد و دسترسـی هایی 
کـه ایـن مـکان ها را تبدیـل به یک فضای شـهری 

مطلـوب مـی کنند. 

1-محافظـت موفقیت آمیـز شـکل شـهری از بزرگترین 
منطقـه تاریخـی در سـنگاپور، محلـه چینی هـا )عکس 

ازنگارنـده 2019(

2-نگهـداری مشـخصات میراثـی بـا کـد نمـای زیـر در 
پوندیچـری، هنـد )عکـس از جیـن پـری دالبـرا(

بنابرایـن ایجـاد فضای شـهری با اسـتفاده از میراث باید 
از ایده هـای زیـر تبعیت کند.

•وجـود یـک راهنمـای دقیـق سیاسـت گـذاری 
برای حفاظت از سـایت میراثی و توسـعه ساختمان 

هـای جدیـد نزدیک یـک سـایت میراثی 
•سـاختمان هـای جدیـد نزدیـک سـایت میراثـی 
بایـد طراحی ، سـبک و شـخصیت سـاختمان های 
موجـود میراثـی را بـه نحوی که شـخصیت قدیمی 

آنجـا را حفـظ شـود ، رعایـت کنند
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•بـرای سـاختمان هـای جدید باید نمـا و کد رنگ 
مناسـب وجود داشته باشد

•در منطقـه میراثـی باید ترافیک سـنگین حرکت 
وسـایط نقلیـه ممنـوع شـود و عابـر پیـاده بایـد 
دسترسـی آسـان و تجهیـزات مناسـب عابـر پیاده 

باشد.  داشـته 

1-وجـود مغـازه هـای متعلـق به قـرن 19 میـالدی در 

فراشـنگ ، داکای قدیـم )عکـس از نگارنـده 2014(
یـک  بـه  فراشـنگ  خیابـان  منظـر  تبدیـل  2-امـکان 
فضـای شـهری سـرزنده با دنبـال کردن نمـا و کد رنگ 

)عکـس از گـروه مطالعـه شـهری(

یـک  دارای  بایـد  شـهر  مراجـع    
در  کـه  باشـند  خـاص  دپارتمـان 
بقیـه  و  شـهری  ریـزان  برنامـه  آن 
متخصص هـای مربـوط بـا دقـت هـر 
جدیـد  سـاختمان های  کـه  معیـاری 
بایـد از آن تبعیـت کننـد را قبـل از 
اینکـه مجـوز سـاختمانی رابگیرنـد ، 

. کننـد  چـک 

فضای شهری و ساختمان های میراث مسکونی 

سـاختمان های   سـرپای  سـاختمان های  بیشـتر 
هسـتند.  مسـکونی  داکا 

توسـعه  در  کنونـی  تالش هـای  حـال  هـر  بـه 
ایـن  موجودیـت  مرتبـه  بلنـد  سـاختمان های 
سـاختمان ها را بـه دلیـل عـدم رعایـت طرح هـای 

می کنـد. تهدیـد  ملـی  توسـعه 

بـا  میراثـی  خانه هـای  قدیـم،  داکای  باریـک  خیابـان 
از  می شـوند)تصویر  جایگزیـن  بلنـد  سـاختمان های 

)2014 نگارنـده 
بـا  مسـکونی  سـاختمان های  ایـن  بنابرایـن 
جایگزیـن  مـدرن  مرتبـه  بلنـد  سـاختمان های 
می شـوند که نهایتا شـکل شـهری محله مسـکونی 
را تغییـر می دهنـد. منحصـر بـه فـردی و شـگفتی 
خیابان هـای باریک مسـکونی که با سـاختمان های 
سـنتی پرشـده بود اکنـون کامال از بین رفته اسـت. 
بـرای حفـظ شـخصیت بی نظیـر و خوانایی شـهر، 
سـبک و طـرح نمـای سـاختمان های مـدرن بایـد 
هماهنـگ با سـاختمان های سـنتی موجود باشـند.

میـراث  از  بی شـماری  تعـداد  قبـال  مـا  شـهرهای 
را از دسـت داده اسـت. اگـر ایـن رونـد از دسـت 
دادن میـراث ادامـه یابـد مـا نسـل هایی را تولیـد 
می کنیـم کـه هیـچ خاطـره ای از جایـی کـه آنهـا 
می تواننـد دربـاره تاریخ  گذشته شـان، فرهنگشـان 

نخواهندداشـت. بگیرنـد  یـاد  و سنت هایشـان  
 بـدون شـک ایـن خبـر خوبـی بـرای آینـده ملت 
مـا نیسـت. بـرای تولیـد یک شـهر جامع با شـکل 
متمایـز شـهری، برنامـه ریـزان شـهری ، معماران، 
یکدیگـر  بـا  بایـد  متخصصـان  وبقیـه  مهندسـان 
همـکاری کننـد و مراجـع مربوطـه نیـز بایـد برای 
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گرفتـن بهتریـن نتیجـه تشـریک مسـاعی کنـد. 
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معرفی کتاب راهنمای طراحی مسیر دوچرخه
 :)Urban Bikeway Design Guide( 

مترجمان: سیدعلی صفوی، میرحجت ولیلو، فرشته صادق پور

  مفهـوم دوچرخـه مـداری در سـال های اخیر وارد 
ادبیـات طراحـی شـهری و همزمـان حمـل و نقـل 
شـهری شـده اسـت. توجه به ایـن مـد از جابجایی 
در شـهرها، عـالوه بـر کمـک بـه کارایـی سیسـتم 
جابجایـی سـبز در شـهر، موجـب افزایـش تحـرک 
در شـهر و ارتبـاط کامل تـر اشـخاص بـا فضاهـای 

شـهری می شـود. 
در چنـد سـال اخیـر شـاهد اقدامـات پراکنـده ای 
در توسـعه مسـیرهای دوچرخه در تهـران و برخی 
شـهرهای بـزرگ بوده ایم. نقدهای بسـیار زیادی به 
عملکردهـای اخیـر در این زمینه وارد شـده اسـت 
کـه شـاید کمبـود شـدید منابـع فنـی و تخصصی 
در ایـن حـوزه دلیـل اصلـی بـروز آنها بوده اسـت. 
لـذا در ایـن شـرایط مهمتریـن وظیفـه نهادهـای 
تخصصی و دانشـگاهی، اسـتفاده از تجارب و اسناد 

معتبـر تخصصـی در ایـن حوزه اسـت. 
بـر  عـالوه  شـهرها،  شـدن  دوچرخه مـدار  بـرای 
اسـناد  نیازمنـد  فرهنگـی  اقدامـات  و  تبلیغـات 
راهنمـا و متـون تخصصـی بـرای انجـام اقدامـات 
موثـر و کارامـد هسـتیم. انجـام اقدامـات ناقـص و 
ضعیـف، موجـب ناکارایی و شکسـت این سیاسـت 
شـده و ممکن اسـت سـالها روند دوچرخـه مداری 
و  کامـل  بایـد  اقدامـات  لـذا  دارد.  نگـه  عقـب  را 
همه جانبـه باشـد تـا موثـر واقـع شـود. بسـته ای 
تدویـن  ماهـوی،  و  رویـه ای  ابعـاد  شـامل  جامـع 
اسـتانداردها، پیش بینـی قوانیـن الزم، پشـتیبانی 
فرهنگ سـازی  زیرسـاختها،  توسـعه  و  عملیاتـی 
و آمـوزش، سیاسـتهای تشـویقی، محـدود کـردن 
عمومـی  ترجیـح  دادن  سـوق  و  گزینه هـا  سـایر 
بـه ایـن ُمـد از جابجایـی و... . در شـرایط فعلـی با 
کمبود شـدید منابع فنی و تخصصـی در این حوزه 

مواجـه هسـتیم و از طرفـی بایـد زودتر زیسـت بوم 
شـهر بـرای ایـن منظور اصـالح و بازطراحی شـود.

حـال  در  کالنشـهرهای  بـرای  دوچرخه مـداری 
انتخـاب بلکـه امـری ضـروری  زوال مـا نـه یـک 
دادن  دسـت  از  آسـتانه  در  مـا  شـهرهای  اسـت. 
تنهـا موضـوع  لـذا  زندگی پذیـری خـود هسـتند، 
اسـت.  جانبـه  همـه  و  عملـی  اقـدام  باقیمانـده، 
دوچرخه مـداری یـک موضـوع سـاده نیسـت، بلکه 
سیاسـی،  )اراده  اسـت  همه جانبـه  جریـان  یـک 
اعتبـارات مالـی الزم، تدوین قوانین خالق، توسـعه 
از  حمایـت  و...(.  زیرسـاختی  توسـعه  فرهنگـی، 
رویدادهـا و پویش هـای مردمی در کنـار حمایت و 
سـرمایه گذاری در ایـن عرصـه از مقدمـات ضروری 

می شـود. محسـوب 
سـند ناکتو یکی از معتبرترین اسـناد 
در بخـش طراحی مسـیرهای دوچرخه 
را ارائه داده اسـت که ویژگـی بارز آن 
تلفیـق معیارهای فنی بـا اصول کیفی 
طراحـی شـهری اسـت. این سـند که 
بـر اسـاس تجربـه برترین شـهرهای 
پیشـگام در دوچرخه سـواری در قالب 
6 فصل تهیه شـده اسـت، راهکارهایی 
طراحـی  بـه  کمـک  به منظـور  را 
خیابان هـای کامـل1 در شـهرها ارائـه 

می دهـد؛
خیابان هایـی ایمـن کـه مناسـب دوچرخه سـواران 
نویسـندگان  ایـن سـند،  تولیـد  می باشـد. جهـت 
جسـتجوی گسـترده ای در ادبیات جهانـی موضوع 
1. complete streets
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ازدسـتورالعمل های طراحـی و تجربـه زندگـی واقعـی انجـام داده انـد. آن هـا بـا گروهـی از متخصصـان 
ترافیـک،  مهندسـان  نیـز  و   NACTO عضـو  شـهرهای  از  شـهری  دوچرخـه  مسـیرهای  برنامه ریـزی 
برنامه ریزان و دانشـگاهیان باتجربه دراسـتفاده ازمسـیرهای دوچرخه شـهری همکاری نزدیکی داشـته اند.

 

 مسیر دوچرخه های طراحیدستورالعمل
 .نیست ممکن هاآن بدون طرح اجرای عملیات که دارد اشاره مواردی به الزم هایویژگی
 شاادیداً هاآن اعمال و شاادهطرح به دهیارزش ساا   که اساات مواردی شااامل پیشنهادی هایویژگی

 .شودمی توصیه
 اختیاری هایویژگی

 
 است ممکن موقعیت به بسته و اندمتفاوت مختلف شهرهای در که است مواردی

 .بیفزایند طرح ارزش به
 

و   تصمیم سـاز  مسـئوالن  و  مشـاور  مهندسـین  اسـت  بهتـر  مطالعاتـی،  نمونه هـای  تمامـی  در  البتـه 
تصمیم گیرنـده بـه زمینـه و پیچیدگـی بـاالی خیابان های شـهری توجه داشـته باشـند و از منطقی بودن 
هرکـدام از راهکارهـا اطمینـان حاصـل کننـد. مطالـب منـدرج در ایـن کتـاب تؤمـان دارای ابعـاد فنی و 
متریک هـای کمـی و همچنیـن شـاخص های کیفـی هسـتند. در زیـر برخـی از مـوارد بصـورت توصیفی 

بـرای آشـنایی بیشـتر عنوان می شـوند.
این فصول در جدول صفحه بعد آورده شده است.

کتـاب پیـش رو، ترجمـه یکـی از معتبرتریـن اسـناد در این زمینه اسـت که در کشـور آمریکا و بسـیاری 
از دیگـر کشـورهای پیشـگام در توسـعه دوچرخـه مداری، مـالک عمل قرار گرفته اسـت.

لـذا عالقـه منـدان، دانشـجویان و مجریـان و دسـت اندرکاران ایـن موضـوع، می توانند ترجمـه این کتاب 
)از مجموعـه NACTO( را از انتشـارات مرکـز برنامـه ریزی شـهر تهران تهیـه نمایند.

در این راهنما، خواننده در دستورالعمل های طراحی هر مسیر با سه بخش زیر روبرو خواهد شد:
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 خالصه مطالب فصل هازیرفصل فصل ردیف
 مسیرهای دوچرخه متعارف  مسیرهای دوچرخه 1

 مسیرهای دوچرخه دارای حریم 
  جریانمسیرهای دوچرخه خالف جهت 
 میسرهای دوچرخه در سمت چپ 

 و ها،شییا،ه هاشییررز،   با که اسییت سییرار  مسیییر از بخشیی  دوچرخه مسیییر یک
هاد  برای کف  مخصیییر  هایگذاریعالمت  دلخرا  یا اختصیییاصییی  اسیییت
 قادر را سراراندوچرخه سراری دوچرخه مسیرهای. شردم  مشخص سراراندوچرخه

 معمرل ترافیک  شییرای  دخالت بدون دلخراهشییان سییرعت با بترا،ند تا سییازدم 
 سراراندوچرخه بین در بین پیش قابل حرکات و رفتارها تشخیص ،یز و کرد  حرکت

سهیل را مرتررسراران و  هرگر،ه وجرد عدم علت به سراریدوچرخه مسیر. کندم  ت
له مرا،ع) فیزیک  ما،ع به میا،   خطرط ای می  وسیییایل ورود که...( و مرتهع هایل

 سییراریدوچرخه مسیییرهای. اسییت متمایز  را دوچرخه از کند  محدود را مرترری
 کنار در آن وجرد صررت در و جدول مجاورت در پارکینگ ،برد صررت در متعارف
شین  واقع خا  ترافیک  مسیر در خیابان چپ یا راست سمت در شد پارک هایما
،د م  ها این اسیییت ممکن حالبااین شیییر باط منظرربه مسییییر  مسییییر دو ارت

 .گیر،د قرار خلرت هایخیابان مرور و عبرر جهت خالف در خا  سراریدوچرخه
 طرفهشد  یکهای حهاظترا دوچرخه  هارا دوچرخه 2

 خیابانهای باالتر از سطحرا دوچرخه 
 های دوطرفهرا دوچرخه 

سهیالت حاوی را دوچرخه شدم  دوچرخه ا،حصاری ت  از سراردوچرخه تجربه که با
 ادغام متعارف دوچرخه مسیر یک خیابان حاشیه هایزیرساخت با را جداگا،ه مسیری
سیر این. کندم  شد  سرار  تردد الین از فیزیک  صررتبه م  ،یز روپیاد  از و جدا

مایز ما دار،د مختله  اشیییکال و هافرم هارا دوچرخه اگرچه. گرددم  مت  یک در ا
 برای ا،حصاری صررتبه که کنندم  فراهم را فضای  هاآن هستند  مشترک ویژگ 
 ایحاشیه پارکینگ مرترری  ،قلیه وسایل تردد خطرط از و شد تعبیه سراراندوچرخه

 این خیابان  در خردرو پارک الین وجرد صییررت در. اسییت جداشیید  ،یز روپیاد  و
سیرها ستند مجاز م  برخالف) بگیر،د قرار روپیاد  لبه و خردرو پارک الین بین که ه
 (.دوچرخه مسیرهای

 دوچرخه ترقف هایمستطیل  هاتقاطع 3
 تقاطع از عبرر عالئم 
 ایدومرحله گردش ا،تظار هایمستطیل 
 میا،  رفیرژهای 
 گذرمیان دوچرخه مسیرهای 
 دوچرخه گردش اشتراک  مسیر 
 تقاطع به دوچرخه ورود مالحظات 

 مشییخص دید  افزایش طریق از باید دوچرخه تسییهیالت دارای هایتقاطع طراح 
 بین برخررد کاهش سبب آگاه  افزایش و چشم  ارتباط تسهیل تقدم  حق ،مردن
 طراح  راهکارهای. شرد ،قلیه وسایل و( پذیرآسیب کاربران دیگر و) سراراندوچرخه
شتن با تقاطع صر  عالئم دربردا شکالت  ترا،دم  شد  بندیزمان و مخ  ما،ند م

 .کند برطرف را هاآن حرکت ادغام و ا،تظار صف در سراراندوچرخه قرارگیری

 دوچرخه ویژ  راهنمای  هایچراغ  راهنمای  هایچراغ 4
 سیگنال سازفعال و دوچرخه دهند تشخیص 
 مسیرهای برای زنچشمک هشدار چراغ 

 راهنماچراغ بدون هایتقاطع در دوچرخه
 دوچرخه مسیرهای برای ترکیب  هایچراغ 

 اصل  خیابان تقاطع در

 خیابان در را سراراندوچرخه تردد دوچرخه  به مربرط هایچراغ و هاسیگنال
 به ورود زمان کردن مشخص با دوچرخه ویژ  راهنمای  هایچراغ. کنندم  تسهیل
 عبرر هنگام را سراردوچرخه ایمن  ،قلیه  وسایل حرکات کردن محدود ،یز و تقاطع

 و زرد و سبز لنزهای با لنزی سه سنت  هایچراغ هاآن. دهندم  افزایش تقاطع از
 و چراغ دارای استا،دارد هایتقاطع در که هستند دوچرخه ،ماد دارای ر،گِ قرمز

   زنچشمک هشدارِ چراغ. گیر،دم  قرار مررداستهاد  ترکیب  چراغ با های گذرگا 
 .شردم  استهاد  راهنماچراغ بدون هایتقاطع در

 تسهیالت ر،گ  دوچرخه  ها،شا،ه و عالئم 5
  راهنمای کاربرد مصالح در مسیرهای ر،گ 
  عالئم خطرط اشتراک 
 مسیریاب  خطرط دوچرخه 

 که را زیرسییاخت از بخشیی  یا رویکرد هرگر،ه دوچرخه مسیییر های،شییا،ه و عالئم
صل  هدف شان  ا سهیالت وجرد دادن ،  سایر با آن تمایز ،یز و سراریدوچرخه ت

سیرها شد  م سیر هایزیرمجمرعه عالئم این. گیردبرم  در با سیر  عالئم یاب  م  م
 جهت دوچرخه ویژ  عالئم برخ . شردم  شامل را هشداردهند  و دهند ،ظم عالئم
 .ا،دشد فراهم مرترری ،قلیه وسایل اطالع و آمرزش
 حرکت  جهت تقدم  حق ،مایا،دن برای خیابان کف در دوچرخه مسیییر های،شییا،ه
 . شر،دم  طراح  مسیر ا،تخاب و برخررد هایمحدود  شناسای 

 مسیر ریزیبر،امه دوچرخه بلرارهای 6
 خیابان کف عالئم و تابلرها
 سرعت مدیریت
 حجم مدیریت
 فرع  خیابان هایتقاطع
 اصل  خیابان هایتقاطع
 ،امتقارن هایتقاطع

 سبز زیرساخت

سایل تردد پایین حجم و سرعت با های خیابان دوچرخه  بلرارهای  مرترری ،قلیه و
  .شر،دم  طراح  دوچرخه به دادن اولریت برای که هستند

 حجم مدیریت و کنترل ابزارهای و خیابان کف عالئم تابلرها  از دوچرخه بلرارهای
 ایمن مسیرهای ،قلیه  وسایل تردد تمایل کاهش ضمن تا کنندم  استهاد  سرعت و
 .ساز،د فراهم هاتقاطع از سراراندوچرخه عبرر جهت مناسب  شرای  و

 

 



132

ــر  ــازی عص ــاری و شهرس ــر، معم ــی هن ــی تخصص ــت علم ــزارش نشس گ
ــی ــرم پ ــکده ه ــای اندیش ــنبه ه پنجش

عنوان: طراحی شهری و حضور در شهر

ســخنرانان: دکتــر محمــد مهــدی محمــودی، دکتــر غــزال کرامتــی، مهنــدس شــفق متولــی، مهنــدس گلشــن 
نریمانــی، مهنــدس ســیده درســا قدیمــی

تدوین گزارش: سیده درسا قدیمی ) شهرساز و طراح شهری (

گفتمـان  نشسـت  هفتمیـن  و  سـی  و  یکصـد    
موضـوع  بـا  پـی  هـرم  اندیشـکدهی  تخصصـی 
»طراحیشـهری و حضـور در شـهر« در 5 دی مـاه 
1398، در حالـی برگـزار گردید که حدود 7 سـال 
از آغـاز بـه کار برنامـه عصـر پنجشـنبه هـای ایـن 
مهندسـین  شـرکت  زیرمجموعـه  کـه  اندیشـکده 
و  شـهر  و  گـذرد  مـی  اسـت،  پـی  هـرم  مشـاور 
شهرسـازی و طراحی شـهری همـواره از موضوعات 
مـورد بحث در جلسـات متعددی در اندیشـکده در 
طـی ایـن سـال ها بـوده اسـت. بـا توجه بـه اینکه 
سـه بانـوی سـخنران جوان نشسـت یکصد و سـی 
و هفتـم، هر سـه فارغ التحصیل کارشناسـی ارشـد 
اسـالمی  آزاد  هـای  دانشـگاه  از  طراحـی شـهری 
واحدهـای تهـران جنـوب، قزوین و تهـران مرکزی 
هسـتند کـه در فاصله سـال هـای 1394 تا 1397 
در پایـان نامـه هـای خـود هـر کـدام از منظری به 
مفهـوم » حضـور در شـهر« پرداختـه انـد، گزارش 
ایـن نشسـت بـا هـدف ایجـاد زمینـه هـای هـم 
اندیشـی و تحقیـق و پژوهش هـای کاربردی بعدی 

ارائـه می گـردد:   
در ابتـدای جلسـه دکتـر محمـد مهـدی محمودی 
بـه معرفـی موضـوع، رونـد و هـدف نشسـت کـه 
جهـت  در  طراحیشـهری  مختلـف  ابعـاد  بررسـی 
حضـور شـهروندان در شـهر و ایجـاد فضایـی ایمن 
و بـا نشـاط بـرای شـهروندان اسـت پرداختند و در 
ادامـه دکتـر غـزال کرامتی ضمن تأکیـد و توجه به 
موضوع جلسـه، سـه موضوع سـخرانی که محوریت 
آنهـا طراحـی و حضـور در شـهر اسـت را، بـه طور 

خالصـه، معرفی کـرده و توضیحات مختصری را در 
راسـتای اهمیـت موضوعـات در باب طراحیشـهری 
و حضـور در شـهر دادند. موضوعات مـورد بحث در 

نشسـت، بـه ترتیب ارائـه عبـارت بودند از: 
زندگی شبانه ؟ ... یا شهر شب بیدار ...؟

گذر از شهر یا گذار بر شهر ... ؟ 
)تعریف فضاهای مکث در شهر( 

تبلـور مفهوم پرسـه زنـی بـر مبنـای آراء متفکران 
در شـهر، بـه مثابـه یک اقـدام عملـی فرهنگی

قدیمـی  درسـا  مهنـدس سـیده  را   اول  موضـوع 
بـه اسـتناد پایـان نامـه خـود بـا عنـوان »تعریـف 
مطالعاتـی:  نمونـه  کالنشـهر؛  در  شـبانه  زندگـی 
مرکـز فعالیتهـای نویـن تهـران« بیـان کـرد که به 
بررسـی مفهـوم زندگـی شـبانه در جامعـه ایـران 
اسـالمی امروز میپـردازد و هدف آن ایجاد شـهری 
فراهـم  بـا  کـه  اسـت. شـهری  بیـدار«  »همیشـه 
نمـودن خدمـات رفاهـی ) ایمنـی و امنیتـی( 24 
سـاعته، بایسـتی بتوانـد در هنـگام شـب، آرامش و 
سـکون مـورد نیـاز اسـتراحت شـهروندان را حفظ 
نمایـد، امـا ایـن امـکان را نیز داشـته باشـد که در 
شـرایط لـزوم در هـر سـاعت شـبانه روز بـه افـراد 
گردشـگر و بومـی اجـازه دهـد بـدون هیچگونـه 

احسـاس تـرس در شـهر حضـور داشـته باشـند.
مرکـز فعالیتهـای نویـن تهـران، بـه دلیـل اهمیت 
امـور فرهنگـی اداری و اهمیـت تاریخـی کـه دارد، 
دو جلـوه کامـال متضـاد را در طـی هـر 24 سـاعت 
از خـود بـروز مـی دهـد: از صبـح تـا پایان سـاعت 
کاری ادارات در روزهای کاری هفته بسـیار شلوغ و 
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پرجمعیت اسـت و اقشـار مختلف جوانان دانشـجو 
بـا  میانسـاالن  و کارمنـد و هنرمنـد و همچنیـن 
مشـاغل فرهنگـی نظیـر اسـتادان دانشـگاه هـا و 
نویسـندگان و اهالـی فرهنـگ و هنـر و کتـاب و 
کتابخوانـان و خدمـات پشـتیبانی اینهـا نظیر انواع 
کالس هـای آموزشـی و دارالترجمـه هـا و کارگاه 
هـای هنـری در اینجـا حضور فعـال دارنـد؛ اما، به 
محـض غـروب آفتـاب ناگهـان خالـی از جمعیـت 
مـی شـود و هیبتـی خوفنـاک بـه خـود مـی گیرد 
و بـا اینکـه عـالوه بـر وجـود سـینماها و کافـه هـا 
هنرهـای  اصلـی  مرکـز  متعـدد،  هـای  گالـری  و 
نمایشـی و سـالن هـای تأتر و کنسـرت کشـور هم 
هسـت، بـا معضـالت عدیـده ای روبه رو می شـود 
کـه در پایـان نامـه خانـم قدیمـی به آنهـا پرداخته 
شـده اسـت. ایـن محدوده که از شـمال بـه خیابان 
کریـم خـان زنـد و کشـاورز و از شـرق بـه خیابـان 
مفتـح و شـریعتی و از جنوب به خیابـان جمهوری 
و از غـرب بـه دکتـر قریـب و جمالـزاده مـی رسـد 
و در طـرح جامـع تهـران بـه عنـوان یکـی از هفت 
مرکـز اصلـی پهنه میانی شـهر تهران تعریف شـده 
اسـت، بـا 12 سـاعت مردگـی شـبانه در برابـر 12 
سـاعت ازدحام جمعیت و سـرزندگی روزانه دسـت 

و پنجـه نـرم مـی کند.
بـا توجـه به اینکه شـهر موجـودی زنده اسـت، 12 
سـاعت کار و فعالیـت و 12 سـاعت خاموشـی در 
فضاهـای شـهری موجـب از بیـن رفتـن زندگی در 
فضاهـا و مـرگ آن شـده و فضـای شـهری را برای 
بازهـای از زمـان به فضای خوفناک مبدل میسـازد 
کـه زمینـه سـازی مناسـبی بـرای بـروز جرائـم و 
انـواع بـزه اسـت. مرکـز فعالیتهـای نویـن تهـران، 
بـه دلیـل اهمیـت امـور فرهنگـی- اداری و اهمیت 
تاریخـی و مرکزیتـی که در سـیر تاریخـی آموزش 
آکادمیـک در ایـران معاصر دارد، پتانسـیلهای الزم 
برای پاسـخگویی به ایجاد زندگی شـبانه را داشـته 
و بـه همیـن منظور مـورد توجه قرار گرفته اسـت. 

اما، شـهر شـب بیـدار چـه خصلت هایـی دارد؟

بـا توجـه به راهبردهـای کالن مدیریت شـهری که 
بـه دنبـال ایجـاد فضای سـرزنده بـا اقتصـادی پویا 
هسـتند یکـی از اهـداف اصلـی مـورد نظـر، ایجاد 
زندگـی شـبانه اسـت. در چشـم انـداز طـرح جامع 
تهـران، تهـران را شـهری بـا اقتصـاد مـدرن، سـه 
شـهر برتـر جنـوب غربـی آسـیا و شـهری جهانـی 
امـور پژوهشـی-فرهنگی  بـا مرکزیـت  و سـرزنده 
معرفـی نمـوده اسـت که بـا این تفسـیر نیاز شـهر 
تهـران به زندگی شـبانه کامال محسـوس میباشـد. 
امـا پیـش از آن، مرکـز فعالیتهـای نوین تهـران به 
دلیـل ایـن کـه در هنگام شـب با کاهـش خدمات 
شـهری چـون عـدم دسترسـی بـه حمـل و نقـل 
عمومـی، عـدم دسترسـی به زیـر گذرهـای موجود 
در ایـن محـدوده و عـدم امـکان حضور درشـب به 
دلیـل کاهش امنیـت و ایمنی، بـروز جرائمی چون 
فـروش مواد مخدر، مزاحمتها و تهدیدهای خیابانی 
روبهـرو اسـت، بـه فضـای متـروک مبدل میشـود. 
از دیگـر مشـکالت ایـن محـدوده در هنـگام شـب 
میتـوان به عـدم نورپـردازی مناسـب سـاختمانها، 
خیابانهـا، کوچههـا، جدارههـا و خاموشـی مطلـق 
ویترینهـای مغازههـا و عدم فعالیـت خیابانهایی که 
راسـته هـای اداری-تجاری هسـتند اشـاره نمود و 
همچنیـن تبدیل شـدن بخش اعظمـی از محدوده 
بـه انبارهـای مغـازه داران بـر متـروک مانـدن فضا 

بیشـتر تأثیرگذاشـته شـده است.
در ایـن پژوهـش بـا توجـه بـه مطالعهـی تاریخچه 
آن  جهانـی  تجـارب  و  شـبانه  زندگـی  پیدایـش 
جامعـه  هـر  فرهنـگ  بـر  تأثیرگـزار  مؤلفـه  سـه 
از  یعنـی مـردم، زمـان و خالقیـت کـه برگرفتـه 
کنفرانـس برگـزار شـده در سـال 1990 میـالدی 
در شـهر لنـدن بـا موضـوع شـهرهای 24 سـاعته 
اسـت، بـه عنـوان عوامـل مؤثـر در ایجـاد زندگـی 
شـبانه مشـخص گردیـده اسـت. ایـن سـه گزینـه 
ماننـد  شـبانه  زندگـی  سـازندهی  معیارهـای  بـر 
نورپـردازی، ایمنـی و امنیـت و ... مؤثـر هسـتند. 
در واقـع هـدف آسـایش مـردم اسـت؛ از طریـق 
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از  کننـده  اسـتفاده  جامعـه  نیازهـای  بـرآوردن 
فضـای شـهری با توجـه به نـوع فعالیت فضـا. باید 
توجـه داشـت که در یک فضای شـهری مشـخص، 
چـه افـرادی از چـه قشـری و فرهنگـی، بـا چـه 
نـوع فعالیـت و بیشـتر از چـه سـنی وارد فضـای 
شـهری میشـوند و در هنـگام شـب چـه نیازهایـی 
ممکـن اسـت داشـته باشـند. گزینهی زمـان، تأثیر 
زمـان و تغییـرات و تحوالتـی اسـت کـه در طـول 
شـبانه روز بـر فضـای شـهر ایجـاد میشـود؛ بـرای 
مثـال بایـد توجـه داشـت کـه نـوع تغییـر فعالیتها 
در هنـگام تغییـر روز بـه شـب و یـا شـب بـه روز 
چگونـه اسـت و بررسـی تغییـر و تحوالتـی کـه در 
ایـام هفته نسـبت بـه اواخر هفتههـا و تغییرات ایام 
تعطیـالت بـا روزهـای معمولـی سـال در شـب رخ 
میدهـد، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه شـود. مبحث 
خالقیـت نیـز بـه نوع سـبک معماری، نـوع صنعت 
و تجـارت، نـوع فعالیتهـا، نـوع فرهنـگ و مذهـب 
بسـتگی دارد؛ در واقـع خالقیـت در اینجا به همان 
معنـای ایجـاد فضایی خـالق با اسـتفاده از طراحی 
سـیما و منظـر، ایجـاد فعالیتهـای نویـن و جاذب، 
خلـق فضایـی فعـال و جـاذب بـرای گردشـگران و 

شـهروندان اسـت.
در انتهـای سـخنرانی نیـز به جمع بنـدی مطالب و 
 AHP یافتههـای پژوهـش که بـا اسـتفاده از روش
بدسـت آمده پرداخته شـد و اسـتنتاج کلـی از این 
پژوهـش کـه در نهایـت توجـه بـه نیازهـای مـردم 
در هنـگام شـب بـه همـراه تأمیـن افزایـش امنیت 
و ایمنـی در سـطح شـهر اسـت، در بخـش پـرس 
و پاسـخ بـا حاضـران در نشسـت بـه بحث گـزارده 

. شد
امـکان فضـای  ایجـاد  موضـوع دوم، در خصـوص 
حضـور در شـهر از طریـق توسـعه نقـاط مکث بود 
کـه مهنـدس گلشـن نریمانی بـه اسـتناد محتوای 
پایـان نامـه خـود بـا عنـوان »فضایـی بـرای مکث 
در شـهر؛ نمونـه مطالعاتـی: خیابـان پانـزده خرداد 
شـرایط  بررسـی  بـه  و  دادنـد  توضیـح  شـرقی« 

پیچیدگـی  سـبب  کـه  امـروز  زندگـی  پیچیـده 
مسـائل شهری شـده و مفهوم بسـیاری از فضاهای 

شـهری را دگرگـون سـاخته اسـت، پرداختنـد. 
تنهـا چیـزی کـه از عرصههـای عمومـی شـهری 
بـه جـای مانـده، مسـیرهایی بـرای ارتبـاط فضای 
انـدازه  از  بیـش  اهمیـت  کـه  اسـت  خصوصـی 
را  معاصـر  انسـان  زمـان،  و  تکنولـوژی  سـرعت، 
فضاهـای  بیـن  در  ماشـینی  سـریع  حرکـت  بـه 
انـگاری  نادیـده  میکنـد.  ترغیـب  خصوصـی 
ارزشـهای اجتماعـی، فرهنگـی و هویتـی نهفته در 
فضاهـای شـهری، بیتوجهـی به ارتقـای کیفیتهای 
محیطـی در فضـای شـهری و کیفیـت مؤثـر در 
پیوندهـا و جابهجاییهـای شـهری و تأکیـد صـرف 
بـر ادراکات ذهنـی طراحـان شـهری یـا معمـاران، 
سـبب شـکلگیری فضاهای مردم گریز در سـاختار 
شـهری شـده اسـت که توانمنـدی مـورد انتظار را 
نخواهد داشـت تـا محیطی پاسـخگو و منعطف در 

برابـر رفتارهـای شـهروندی باشـد.
در ایـن پژوهـش تأثیـر سـیمای شـهری از عوامل 
مهـم و مؤثـر بـر ایجـاد فضاهـای مکث بـوده که با 
اشـاره بـه آن نمیتـوان از عوامـل لینـچ که شـامل 
راه، لبه، گره و نشـانه هسـتند چشـم پوشـی نمود. 
فضـای شـهری بـه طـور اعم و سـیمای شـهری به 
طور اخـص موجب بروز رفتار شـهروندان میشـود. 
خانـم مهنـدس نریمانـی بیـان کردند کـه »لبه ها 
و جـداره هـا عاملـی بـر محصـور نمـودن و جـدا 
کـردن فرد از فضای شـهری هسـتند کـه مکث در 
فضـا را کاهش میدهند«. بررسـی تجـارب جهانی، 
زیبـا،  و  نمایـش فضایـی خـالق، مـدرن   ضمـن 
اهمیـت بـه حضـور شـهروند در فضای شـهری که 
از طریـق طراحـی و تزئین فضای شـهری به وجود 
آمـده اسـت را نشـان میدهـد و گویـای آن اسـت 
کـه همچنـان در شـهرهای توسـعه یافتـه شـأن و 
منزلـت حضـور انسـان در شـهر بیـش از هرچیزی 
به خصـوص منافع اقتصـادی شـهرها حائز اهمیت 
مدیـران و طراحـان شـهری اسـت. خاطـرات یکی 
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دیگـر از عوامـل مهـم و تأثیر گـذار در طراحی این 
پژوهـش بـوده اسـت. در واقـع فضای مکـث محل 
شـکلگیری خاطـره اسـت، فضایـی کـه بـا حضـور 
و  شـده  جـاری  شـهری  زندگـی  آن  در  آدمیـان 
خاطـره پدید میآید. فضای شـهری بسـتری اسـت 
کـه حیـات مدنی در آن جریـان مییابـد؛ واقعهها و 
حادثههـا رخ میدهنـد، واقعههـا و حادثههایـی کـه 
حیـات مدنـی را به حیـات واقعهـای تبدیـل کرده 
سـبب میگردنـد تـا خاطـره شـکل گیـرد و ذهـن 
هیچـگاه  خاطـره  گـردد.  خاطـره  انباشـت  محـل 
بیواقعـه در خیـال نقش نمیبنـدد. آن چه در ذهن 
پایـان میپذیـرد و روزهـا  و آن زمـان یـا حادثـه 
و سـالها از آن میگـذرد، آن چـه در ذهـن باقـی 
میمانـد، فضایـی اسـت کـه واقعه یـا حادثـه درآن 
رخ داده اسـت، فضایـی خالـی از ماده ولـی مملو از 
صـورت، بنابرایـن فضـا، شـکلدهنده خاطره اسـت. 
در شـهر بزرگـی همچـون تهـران عوامـل و منافـع 
اقتصـادی بیش از حضور شـهروندان مـورد اهمیت 
مدیران و مسـئوالن شـهری اسـت. تهران به عنوان 
شـهری کـه در حـال توسـعه اسـت و ایـن توسـعه 
نابـودی  حـال  در  نمیگـردد،  متوقـف  گاه  هیـچ 
فرهنگـی  و  تاریخـی  هویـت  و  شـهری  فضاهـای 
اسـت. فضاهـای شـهری در حـال تبدیل شـدن به 
مقیاس ماشـینی هسـتند و سـاختمانها تـا پیادهرو 
خیابانها کشـیده شـده و عمـاًل  جایگاه شـهروندان 

از فضـای شـهری حـذف گردیده اسـت. 
از منظـر ایـن پایان نامه، بسـیار مشـکل اسـت که 
الگو یا نظم دیکته شـدهای را بتوانیم برای توسـعه 
فضاهـای مکث در شـهر حاکم کنیـم، بنابراین الزم 
اسـت تا نقـاط مسـتعد مکث شناسـایی شـوند که 
از بیـن بیـش از بیسـت نقطـه اولیـه، هشـت نقطه 
کـه اغلـب معیارهـای مسـتخرج از تجـارب جهانی 
را پاسـخگو بودنـد، مـورد بررسـی دقیـق تـر قـرار 
گرفتنـد و در نهایـت یکـی از آنهـا به عنـوان نمونه 

مـورد طراحی قـرار گرفت. 
خیابـان پانـزده خـرداد ) از خیابـان ناصـر خسـرو 

رو بـه غـرب تـا خیابـان خیام ( بـه عنـوان یکی از 
مهمتریـن خیابانهای شـهر تهـران از لحاظ تاریخی 
کـه در شـمال بـازار بزرگ تهران در گذشـته ای نه 
چنـدان دور احداث شـده اسـت و بـه دلیل حضور 
بـازار بـزرگ تهـران و سـردر اصلـی آن در سـبزه 
میـدان و کاربـری هـای پر مراجـع نظیر بـازار طال 
فروشـان و دادسـرای عمومی و انقـالب و... هرروزه 
جمعیـت کثیـری از شـهروندان بـه ایـن خیابـان 
مراجعـه مـی نماینـد؛ به دلیـل مسـائل ترافیکی و 
بـا هـدف افزایش کیفیـت فضایی ) مطابق با نقشـه 
سـازمان فضایـی طـرح جامـع تهـران 1386 ( این 
بخـش از خیابـان به پیاده راه مبدل گشـته اسـت. 
شـرایط نیمـه دیگـر این خیابـان ) از خیابـان ناصر 
خسـرو رو به شـرق تا خیابان ری ( متفاوت اسـت. 
اتفاقـات، رویدادهـا و ابنیـه ارزشـمند تاریخـی این 
خیابـان از عواملـی اسـت کـه بایسـتی در حفـظ و 
نگهـداری آن در جهـت یـاد و خاطـرات گذشـته، 
بیشـتر تالش نمـود. رویدادها و یا اتفاقات گذشـته 
اعـم از کالبـد، عملکـرد و معنایـی کـه در طی گذر 
زمـان از یـاد خاطـرات شـهر پـاک شـده و نیازمند 
بازگردانـدن آنهـا به عرصهی فضای شـهری اسـت.

بـا توجـه به اینکـه ارتقـای حیات شـهری در نقاط 
مکـث و تعامـالت اجتماعـی موجـب بازگردانـدن 
هویـت و اصالـت فضـای شـهری میشـود سـعی بر 
آن شـده کـه در این پژوهش با اسـتفاده از تکنیک 
پالیمپسیسـت، آنچـه کـه در نقشـههای قدیـم از 
جملـه نقشـه موسـیو کرشـیش و نقشـه عبدالغفار 
پانـزده  خیابـان  کنونـی  نقشـه  روی  بـر  را  بـوده 
خـرداد منعکـس کننـد تا با اسـتفاده از آثـار به جا 
مانـده از گذرهـا و ابنیـه نقـش بسـته بر آن نقشـه 
هـای تاریخـی ارزشـمند و قدیمـی، فضاهایـی در 
جهـت ایجـاد مکـث و افزایـش تعامـالت اجتماعی 
ایجـاد شـود. همچنیـن بـا جایگـذاری و مکانیابـی 
ایـن  داشـته  وجـود  گذشـته  در  کـه  فعالیتهایـی 
عمـل موجـب معرفـی تاریخچهـی خیابـان پانـزده 
خـرداد و بـروز رفتار در شـهر خواهد شـد. در انتها 
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و جمعبنـدی ایـن مبحـث نیـز اشـاراتی دربارهـی 
نـوع فعالیتهایـی کـه از گذشـته تـا امـروز در ایـن 
خیابـان بـروز داشـته و دارد، مانند تکیهـای که در 
ایـن خیابـان وجـود داشـته، یا مسـیر عبور دسـته 
تقاطـع خیابـان  از  کـه  عاشـورا  روز  در  عـزاداری 
ری وارد ایـن خیابـان مـی شـوند و بـا آتـش زدن 
نمادیـن خیمـه در تقاطـع خیابـان خیـام در ظهـر 
آنـروز همـراه اسـت، طراحـی و بازنگـری مجـدد 
بـر اسـاس نیـاز شـهروند امـروز بـه عنـوان فضایی 
بـرای مکـث و توقف شـده اسـت، بـه گونـه ای که 
ایجـاد این فضاهـای مکث در امتداد مسـیر موجب 
اختـالل در عبـور و مـرور وسـایط نقلیـه اضطراری 
نشـود و طرح پیشـنهادی در جهت رشـد و تقویت 
هویـت تاریخـی تهـران در منظرسـازی فضـا مورد 

نقـش عمـده ای ایفـا نماید.
بعـد از اسـتراحتی کوتـاه در بخـش دوم نشسـت 
دکتـر غـزال کرامتـی با اشـاره بـه مباحـث و تأثیر 
هرکـدام بـر طراحیشـهری و حضـور در شـهر، بـه 
موضوعاتـی از قبیـل فضـای مختص بانوان و سـهم 
زنـان از شـهر اشـاره نمودنـد و عنـوان کردنـد که: 
»چرا بایسـتی شـهر ما به گونهای باشـد کـه بانوان 
امکان حضور آسـوده در آن را نداشـته باشـند و به 
عنـوان افـراد ناتـوان در جامعـه بـه آنهـا نگریسـته 
شـود؟ اگـر پیـاده روهـا و لبـه هـای باغچـه هـا و 
جـوی هـا و پـل هـای روی آنهـا طـوری طراحـی 
شـوند کـه بـا کفـش غیـر مردانـه و غیـر ورزشـی 
و غیـر از پوتیـن هـای عاجـدار هـم بشـود از آنهـا 
رد شـویم، آنوقـت مـی توانیـم بگوییـم شـهر مـا 
بـرای حضـور زنـان مناسـب سـازی شـده اسـت.«  
در پاسـخ، آقـای دکتـر محمدمهـدی محمـودی، 
بـا اشـاره بـه تجـارب حضـور پیـاده در چند شـهر 
پیشـرفته و مدرن اروپایی و آسـیایی بیان داشـتند 
کـه : » هـر وقـت کل مسـیرهای عبـور و مـرور 
شـهر را مناسـب یک فـرد معلول نابینا سـاماندهی 
نماییـم آنوقـت این شـهر حتمـا برای حضـور همه 
گـروه های سـنی زنـان و مـردان و کودکان آسـان 

شـود.«  می 
سـومین سـخنرانی در خصوص موضوع نوین پرسه 
زنـی درشـهر بـود کـه مهندس شـفق متولـی ارائه 
دادنـد. ایشـان کـه در پایـان نامـه شـان در سـال 
1394 بـا عنـوان« بازشـناخت شـهر بـا تأکیـد بـر 
الگـوی رفتـاری پرسـه زن؛ نمونه مطالعاتـی: مرکز 
فعالیتهـای نویـن تهـران« اسـتفاده از ایـن مفهـوم 
را  شـهری  درون  گردشـگری  و  شـناخت  امـر  در 
مطـرح کـرده بودنـد، به بیـان مفاهیم لغوی پرسـه 
زنـی کـه از سـال 1840 میـالدی در اروپـا بـاب 
شـد اشـارهای نمودنـد از جملـه اینکه پرسـه زنی 
معـادل آدم بیـکاری بـوده کـه تنها مصـرف کننده  
و بیهـدف در شـهر به گشـت و گذار مـی پرداخته، 
امـا اولیـن بـار والتـر بنیامیـن معنای پرسـهزنی را 
دگرگون میکند و موضوع پرسـهزنی در شـهر را به 
نـوع آوانـگارد عنوان مینماید. از نظر وی پرسـهزنی 
بـه معنی کیفیت مسـیری اسـت که یـک فرد طی 
میکنـد. والتـر بنیامیـن دریچهی جدیـدی به روی 
معنـای واژه پرسـهزنی و همچنین مفهوم نوینی در 
شهرسـازی و جامعهشناسـی ایجـاد نمـود، درواقع 
وی بـا حضـور خـود در شـهر یـک سـفر درونـی را 
آغـاز مینماید و اعتقاد دارد که شـهر مجموعهای از 
فرهنگهـا، رویدادهـا، اتفاقات و خاطـرات روزمرهی 
زندگی انسـانی اسـت که این انسـان مـدرن درگیر 
ایـن روزمـره گیهـا و تنهایـی شـده و در نتیجـه به 
شـهر به عنوان شـیء مینگـرد که پر از سـرنخهای 
تاریخـی اسـت کـه بایسـتی نوسـتالژیهای موجـود 
در شـهر را یافـت و بـه آنهـا توجـه نمـود و طبـق 
نشـانهها حرکت کـرد. بنیامین در پـی این موضوع 
همزیسـتی،  »تخلخـل،  چـون  دیگـری  عناوینـی 
مینمایـد،  را مطـرح  در شـهر  و خلسـه«  هزارتـو 
کـه منظـور از تخلخـل همنشـینی امـر نـو و قدیم 
تنهـا  نـه  کـه  میـدارد  عنـوان  اسـت، همزیسـتی 
ایـن همنشـینی امکانپذیـر اسـت بلکـه رابطهـای 
دوسـتانهای نیـز دارنـد، هزارتـو درواقـع جهانـی از 
انسـان، رفتار، فعالیت و بناسـت و خلسـه به معنای 
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ایـن اسـت که فـرد خـود را در شـهر رها کنـد و با 
توجـه بـه نشـانهها حرکـت نمایـد. بنیامیـن بـرای 
اسـتفاده از چنیـن مجموعهـای، شـخصیت هایی با 
ویژگیهای خاص برای حضور و پرسـهزنی در شـهر 
معرفـی میکنـد کـه در پژوهـش مهنـدس متولـی 
بـه عنـوان طراح شـهری از بیـن آنها شـخصیتهای 
و  باستانشـناس  کارآگاه،  کلکسـیونر،کودک، 
سیماشـناس انتخـاب شـدهاند. در واقـع هـر یـک 
از ایـن شـخصیتها دارای ویژگیهایـی هسـتند کـه 
بـدان پرداختـه میشـود؛ کـودک بـه عنـوان فردی 
کنجـکاو و پرسشـگر اسـت کـه نظرش همیشـه به 
درهـم آمیختگـی کالبـد و عملکـرد جلب میشـود. 
کلکسـیونر فـردی اسـت که بـه موضوعـی عالقه و 
اهمیـت نشـان میدهـد و سـعی بـر جمـع آوری و 
کنارهـم قـرار دادن عالیق خود دارد. باستانشـناس 
تاریخچـه  دارد،  کلکسـیونر  بـه  نزدیـک  ویژگـی 
و کارآگاه  را شناسـایی میکنـد  اهمیـت  و میـزان 
بیـان کننـده و دنبـال کنندهـی یک روایت اسـت. 
سیماشـناس هـم عالقهمنـد بـه معمـاری و منظره 
سـازی های انجام شـده با سـاختمان ها در سـطح 

است. شـهر 
مهندس متولی اولین اشـکال پرسـهزنی کالسـیک 
در تهـران را مربـوط بـه دهـه هـای آغازیـن قـرن 
حاضـر هجری خورشـیدی مـی دانند. اولین شـکل 
پرسـهزنیها در لبـه تهـران تاریخـی یعنـی محدوده 
ای کـه بـه عنـوان مرکـز فعالیـت های نوین شـهر 
تهـران در طـرح جامـع 1386 معرفی شـده اسـت، 
جریـان داشـته و پرسـه زنـی در تهـران بیـرون از 
هسـته تاریخـی، بر اسـاس خاطرات اندیشـه ورزان 
و فعـاالن حـوزه اجتماعـی و ادبـی در حدفاصـل 
میـدان فردوسـی تـا چهـارراه ولیعصـر )عـج( بوده 
اسـت. جایی کـه جوانان دانشـجو از سراسـر ایران، 

در آن تـردد داشـته اند. 
انتخـاب مرکزفعالیتهـای نویـن تهـران بـه عنـوان 
نمونـه مطالعاتـی در ایـن پژوهـش، به دلیـل وجود 
گردخاطراتـی اسـت کـه از توسـعهی تهـران دوره 

مـدرن کالسـیک بـه جـای مانـده اسـت. در طرح 
جامـع 1346 تـا 1386 ایـن محـدوده بـه دلیـل 
وجـود فعالیتهـای مـدرن ماننـد بانـک، دانشـگاه 
و سـینما، ابنیههـای ارزشـمند از لحـاظ معمـاری 
تاریخـی  ارزشـمند  ابنیـه  و  پسـامدرن  و  مـدرن 
همیشـه اهمیـت داشـته و در واقـع ایـن محـدوده 
بیانگـر ورود تهـران کهـن بـه دورهی تهـران نوگرا 
اسـت. در نهایـت در ایـن پژوهـش مجموعهـای از 
شـناختها )بـر اسـاس پنـج شـخصیت پرسـه زن( 
بـر روی نقشـه محـدوده مطالعاتـی آنالیـز شـده و 
یـک سـازمان فضایـی بـرای آن طراحـی گردیـده 
اسـت. بـرای غربالگـری، اطالعـات در سـه سـطر 
خیلـی مهـم، مهـم، کـم مهـم مـورد بررسـی قرار 
گرفتـه و مهنـدس متولـی عنـوان میدارد که شـهر 
ماننـد یـک پـازل سـه بعدی اسـت که با گذاشـتن 
قطعـات بنا بایسـتی رخداد، حضـور و روایت بعدی 
در آن را مشـاهده کرد و معماهای شـهر را کشـف 

. د نمو
 AHP تکنیـک تحقیـق این پژوهـش نیز بـه روش
انجـام پذیرفتـه اسـت کـه معیارهایـی بـر اسـاس 
پتانسـیلها مشـخص شـده که ایـن معیارها شـامل 
سـاختمانها، دورههـای تاریخـی و... اسـت و هریک 
از معیارهـا بـر شـخصیتهایی کـه از آراء بنیامیـن 
اقتبـاس شـده بـود )کـودک، کلکسـیونر و...( مورد 
کـدام  گـردد  مشـخص  تـا  گرفتـه  قـرار  ارزیابـی 
شـخصیت بیشـترین عامـل حضور در پرسـهزنی را 
داشـته اسـت و سـپس نقشـههایی جهت مشخص 
نمـودن فعالیـت هـر نمونـه از شـخصیتها طراحـی 
گردیـده و بـر روی هـم قـرار گرفتـه اسـت و بـا 
اسـتفاده از نقشـههای آسیبشناسی، مکانهایی را در 
جهـت جذب پرسـهزن امـروزی پیشـنهاد داده اند.

در حـال حاضـر خانم مهنـدس متولی بـا همکاری 
مهندسـی علیرضـا مهیـاری پایـگاه اینترنتی تهران 
پـالک بـه پـالک را راهانـدازی کـرده انـد کـه بـا 
تمامـی گزینههـای والتربنیامیـن در حال اسـتفاده 
پرسـه در  بـا موضـوع  تـور  اسـت و حـدود 300 
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رگهـای تهـران را طراحـی  بـا همـکاری » سـفرنویس« برگـزار نمودهانـد و هـدف آنهـا از برگـزاری ایـن 
تورهـا تقویـت مهارتهای حسـی در جهت شـناخت تحلیلی مناسـب در شـهروندان اسـت ا به این وسـیله 

حـس تعلـق بـه شـهر در سـاکنان امـروز تهـران تقویـت شـده و عمیـق گردد.
دغدغهـی هریـک از پژوهشـگران در ایـن نشسـت حضـور و آشـتی شـهروندان با شـهر اسـت. امـروزه به 
دلیل توسـعه نامناسـب شـهرها، افزایش آلودگی و ناامنی در شـهر مسـائلی هسـتند که فضاهای شـهری 
شـهروندگریز نمـوده و چهرهـی شـهرها را دگرگون سـاخته. از جمله مسـائلی که موجب حذف شـهروند 
از شـهر شـده اسـت افزایـش ارزش زمیـن و جنبهـی سـرمایه بـودن آن اسـت کـه موجـب شـده تـا در 
هرکجـا سـاختمانهای قـد علـم کشـیده که تا لبهـی خیابانها آمـده و پیادهرو که حق مسـلم پیاده اسـت 

را بلعیده اسـت.
حضـور در شـهر عاملـی اسـت بـر پاسـخ به نیازهـای فـردی و اجتماعی یـک جامعه کـه با توجـه به هرم 
مازلـو، خودشـکوفایی فـرد در حضـور در جامعـه و تعامـالت اجتماعی به وجـود خواهد آمـد. امروزه بیش 
از هـر زمـان دیگـر بـه حضـور افراد در شـهر بـرای جلوگیـری از آن حالتی کـه جین جیکوبز مرگ شـهر 

نامیده اسـت، نیاز اسـت.
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گزارش نشست علمی » کوششی برای همگرایی حرفه و دانشگاه «
 به مناسبت هفته پژوهش

ــا همــکاری معاونــت پژوهشــی واحــد  برگــزار کننــدگان: گــروه شهرســازی دانشــکده معمــاری و شهرســازی، ب
تهــران مرکــزی دانشــگاه آزاد اســالمی

  سخنران اول: دکتر غزال کرامتی 
سـخنران دوم: مهنـدس رامیـن احمدیـه ) مدیـر 

دفتـر توسـعه محلـه ای سـیروس (
بافـت تاریخـی /  موضـوع میزگـرد: »سـکونت در 

مرمـت بافـت: موانـع و راهکارهـا «
دکتـر  مدیـری،  آتوسـا  دکتـر  میزگـرد:  اعضـای 
اسـکندر مختـاری طالقانـی، دکتـر سـید محمـد 
بندرآبـاد، دکتـر  علیرضـا  معینـی، دکتـر  مهـدی 

کرامتـی. غـزال 
کارگاه  دانشـجویان  تمریـن  نمایشـگاه  موضـوع 
مقدمـات طراحـی شـهری دوره کارشناسـی ارشـد 
نیمسـال اول سـال تحصیلی 99-1398 : » بایدها 
و نبایدهـا؛ ایـده پـردازی برای یک پـالک در محله 

سـیروس چالـه میدان تهـران.«
غـزال  دکتـر  نشسـت:  دبیـر  و  برنامه ریـز  طـراح، 

کارگاه( )مـدرس  کرامتـی 

  چکیده موضوع:
  آمـوزه هـای آکادمیـک نظریـه پـردازان معمـار و 
شهرسـازی کـه به مسـئله زندگـی جامعه شـهری 
و سـکونت در بافـت هـای مسـئله دار پرداخته اند، 
دستمایه ارزشـمندی برای تمرین های دانشجویان 
رشـته هـای مرتبـط از جمله شهرسـازی و طراحی 
شـهری و معمـاری و منظر در دانشـکده ها اسـت؛ 
از سـویی تجـارب سـرزمین های دیگـر نیز محکی 
بـرای میـزان کارآیـی ایـن ایـده هـا و نظریـات در 
اختیـار مـی گـزارد و موفقیـت برخـی از آنهـا در 
برخـی سـرزمین هـا، این شـبهه را ایجـاد می کند 
کـه مـی تـوان اقدامـات عینـاً مشـابهی را در هـر 

شـرایطی و در هـر شـهری بـه کار گرفت. 

کـه  شـود  مـی  تـر  پیچیـده  وقتـی  مسـئله 
آمـوزه  و  هـا  تمریـن  از  هـای سـطحی  برداشـت 
هـای دانشـگاهی در سـطح حرفـه ای معمـاری و 
شهرسـازی کپی بـرداری و مدام تکـرار می گردند. 
در بسـیاری مواقـع پاسـخ محیـط و مـردم مأیوس 
کننـده اسـت و متخصـص و حرفه مند در چالشـی 
قـرار مـی گیرد کـه ابعـاد متنوعـی دارد و خالصی 
از آن )بـرای رسـیدن بـه یـک شـهر خـوب/ شـهر 
بـا کیفیـت محیطـی بـاال( بـه نظـر نـا ممکـن می 
رسـد. در اینجاسـت کـه دم دسـت تریـن راه حـل 
کـه پـاک کـردن صـورت مسـئله اسـت، به شـکل 
رخ   ) بولـدوزری  اصطالحـاً   ( اقتدارگرایانـه  نـگاه 
مـی نمایـد و بسـیاری از ارزش هـای اجتماعـی و 
محیطـی و کالبـدی را از صفحـه شـهر محـو مـی 

 . ید نما
بررسـی و مشاهده تجارب سـرزمین های موفق در 
امـر بهبـود کیفیت محیط هـا و بافت های مسـئله 
دار شـهری نشـان مـی دهد کـه همگرایـی حرفه و 
دانشـگاه از طریـق تعریـف پـروژه هـای مشـترکی 
کـه دانشـجویان در کنـار استادانشـان در آن نقش 
و سـهمی داشـته باشـند، بـه هـم افزایـی افـکار و 
راهبردهـا مـی انجامـد و راهکارهـای موجـه تـر و 
همـه شـمول تـری را بـه دسـت مـی دهد کـه هم 
بـه نفـع شـهر و جامعـه اسـت و هـم به نفع نسـل 

متخصص. آینـده 
در کوششـی کـه در نیمسـال اول سـال تحصیلـی 
شـهری  طراحـی  مقدمـات  کارگاه  در   1398-99
آزاد  دانشـگاه  شهرسـازی  و  معمـاری  دانشـکده 
اسـالمی واحـد تهـران مرکـزی صـورت گرفـت، با 
همـکاری دفتر توسـعه محله ای سـیروس از طریق 
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حضـور خانـم مهنـدس شـفق متولـی در یکـی از 
جلسـات کالسـی و برگـزاری سـمینار آشـنایی بـا 
محله و اقدامات سـازمان نوسـازی شهرداری تهران 
در آن و همچنیـن شـناخت کالبـد و فضـای محله 
سـیروس که در بخشـی از بافت تاریخـی تهران که 
چالـه میدان نام دارد توسـط دانشـجویان، تمرینی 
انجـام شـد کـه موضـوع آن حـول تصمیـم گیـری 
و  میراثـی  هـای  ارزش  واجـد  پـالک  یـک  بـرای 
مرمتـی مـی گشـت با ایـن مضمون کـه در صورت 
مرمـت ایـن پـالک کـه در کوچـه ای بـن بسـت 
بعـد از یـک سـابات تاریخی به نام سـابات عباسـی 
قـرار دارد، کاربـری ایـن عمـارت چـه باشـد تـا بر 
محیـط پیرامـون خود اثـر بگـزارد و در ایجاد حس 
رضایتمندی سـاکنان ایـن بافت تاریخـی که اغلب 
از اقشـار ضعیـف جامعـه از نظـر اقتصادی هسـتند 
فرهنگـی   کیفیـت  عبارتـی  بـه  و  نمایـد  کمـک 
اجتماعـی محلـه را باال ببـرد و در عین حـال برای 

سـرمایه گـزار هـم مفید باشـد؟
سـه  از  یکـی   ( ماهـه  یـک  تمریـن  ایـن  نتایـج 
تمریـن کارگاه (، در روز برگـزاری نشسـت کـه بـه 
مناسـبت هفتـه پژوهـش و مسـاعدت مدیـر گـروه 
آتوسـا مدیـری  محتـرم شهرسـازی خانـم دکتـر 
و ریاسـت محتـرم دانشـکده آقـای دکتـر علیرضـا 
بندرآبـاد تـدارک دیـده شـد، بـه اسـتحضار آقـای 
دکتـر اسـکندر مختـاری طالقانـی اسـتاد ارجمنـد 
گـروه مرمـت دانشـکده و متخصـص مرمـت بافـت 
از مدیـران میـراث فرهنگـی کشـور  شـهری کـه 
بـوده انـد و همچنیـن آقـای دکتـر سـید محمـد 
مهـدی معینـی اسـتاد ارجمنـد گـروه شهرسـازی 
دانشـکده و متخصـص مباحـث کیفیـت محیطی و 
اجتماع شـهری کـه معـاون شهرسـازی و معماری 
شـهرداری تهـران بوده اند رسـید و نظرات ایشـان  
در حضـور مدیـر و کارکنـان محتـرم دفتر توسـعه 

محلـه ای سـیروس دریافـت گردیـد.
 دکتر غزال کرامتی 1398/9/27

عضـو هیأت علمی دانشـکده معماری و شهرسـازی 

واحد تهـران مرکزی 
تدویـن گـزارش گفتگوهـای نشسـت: زهـرا ادیـب 

زاده ) معمـار و دانشـجوی طـراح شـهری (
چکیده سخنرانی آقای مهندس احمدیه: 

امـروزه سـردرگمی بین دو طرف مرمت و نوسـازی 
دارد. وجود 

سـکونت در بافـت هـای تاریخـی تهـران، در محله 
سـیروس پـروژه ای اسـت کـه بـه شـرکت مشـاور 
ایسـاتیس سـپرده شـد کـه پیـش از آن 3 گـروه 
دیگـر هـم فعالیـت داشـته انـد. محله سـیروس در 
قلـب منطقـه 12 اسـت کـه قبـال بـه منطقـه بازار 
متصـل بـوده اسـت. این محله در سـال گذشـته از 
محلـه بـازار جدا شـد. کاربری غالب آنجا مسـکونی 
بـوده امـا بخـش زیـادی از آن انبـار شـده اسـت. 
فضاهـا بـال اسـتفاده انـد و سـکونتی درآن وجـود 
نـدارد.58 درصد بافـت این محله تخریبی هسـتند 
و اکثـر بافـت در حـد 2 طبقـه مـی باشـد. طـرح 
تفصیلـی جدید برای این منطقه داده شـده اسـت. 
سـند توسـعه ای توسـط مشـاور قبلـی تهیه شـده 
بوده اسـت. سـه گـروه مشـاوری که در ایـن محله 
گزارشاتشـان  نتیجـه  بودنـد  کار  انجـام  مشـغول 
حاکـی از آن بـود کـه عـدم پیشـرفت کار بـه علت 
کمبـود منابـع  در ایـن محله اسـت و بیـان کردند 
کـه خروجـی هایی کـه از دفاتـر مشـاور مربوط به 
ایـن محلـه بیـرون آمـد کامـال مشـابه هم بـود. اما 
اینکـه چـرا نمی توانیـم وارد فاز اجـرای راه حل ها 

بشـویم؟! موضـوع مهـم و اصلی اسـت .
از نـکات حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه بافـت های 
فرسـوده و بافـت هـای تاریخی برهم کنشـی ایجاد 
مـی کننـد کـه مسـئله را غیـر قابـل نفـوذ مـی 
کنـد. نوسـتالژی در بافـت هـای فرسـوده تاریخـی 
ایـن اسـت کـه مردمـی کـه در اینجـا زندگـی می 
کننـد، بـرای اینکـه خانـه خـود راحفظ کننـد باید 

بـا شـرایط سـختی روبـه رو باشـند .
ایشـان در ادامـه خاطـر نشـان کردنـد کـه هزینـه 
چـه  را  تاریخـی  و  فرهنگـی  میـراث  از  حفاظـت 
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را  ایـن هزینـه  آیـا  پرداخـت کنـد؟  بایـد  کسـی 
یـا شـهرداری؟  دولـت؟  یـا  بدهنـد؟  بایـد  مـردم 
نکتـه قابـل توجـه در خصـوص فعالیـت هایـی که 
بـرای ایـن نـوع بافت هـا در نظـر گرفته می شـود 
ماننـد: هاسـتل، رسـتوران، قهـوه خانـه و... ، مردم 
و سـاکنین مخالـف هسـتند چرا که مخل آسـایش 

شـود. می 
چکیده گفتارهای استادان میهمان در میزگرد: 

تهیـه شـده  هـا، طـرح هـای  از سـخنرانی  پـس 
توسـط دانشـجویان کارگاه به سـمع و نظر استادان 
میهمـان در میزگـرد رسـید و سـپس میزگـرد بـا 
پرسـش اصلـی ایـن نشسـت کـه » باتوجـه بـه دو 
جنبـه سـکونت در بافـت تاریخـی و مرمـت بافـت 
چگونـه بایسـتی در ایـن نـوع بافت ها عمـل کرد؟ 

» توسـط خانـم دکتـر کرامتـی آغـاز شـد :
در ابتـدا آقـای دکتـر مختـاری اشـاره کردنـد بـه 
بـر  را  دانشـجویان  کـه  اسـت  خوبـی  کار  اینکـه 
سـربیمار بـرده ایـد، امـا در عیـن حـال دسـت بـه 
چالـش بزرگـی زدیـد چـون ایـن بیمـار ویـژه در 
حالـت کمـا اسـت! در ادامـه ایشـان خاطـر نشـان 
کردنـد کـه هـر چـه بافـت عـالج پذیرتـر باشـد 
نتیجـه اقدامـات مرمتـی و باززنـده سـازی مؤثرتـر 
اسـت. ایشان از تجربیاتشـان درآتلیه مرمت شهری 
گفتنـد کـه دانشـجویان را در منطقـه منوچهـری 
مشـغول بـه کار کردنـد کـه در انتهـا طـرح حریـم 
آنجـا را خـود دانشـجویان کالس دادنـد و 3 بنـا را 
نیـز بـه ثبت آثـار ملـی رسـاندند و انتخاب سـایت 
تمریـن دانشـجویان مهـم بوده و سـایت منوچهری 
بـه وضعیـت حـاد سـایت محلـه سـیروس مبتـال 
نبوده اسـت. دانشـجویان باخودشـان ممکن هست 
بگوینـد کـه در ایـن محلـه العـالج اقـدام مـن بـه 
عنوان دانشـجو چه تاثیـری دارد؟ مهندس احمدیه 
بـه خوبی و درسـتی در حرفهایشـان اشـاره کردند 
کـه بین آنچه در دانشـگاه و آنچـه در جامعه حرفه 
ای انجـام دادیـم تفاوتـی وجـود نـدارد خیلـی بهم 
نزدیکنـد و البتـه کار حرفـه ای کمی خشـن تر نیز 

هسـت. با همین تمریـن های دانشـگاهی میتوانیم 
کنیـم.  درمانـش  کـه  برویـم  بیمارالعالجـی  نـزد 
بـرای تفهیـم بهتـر چنـد مثـال میزنـم .عودالجان 
را یـک زمیـن شـهری فـرض کردنـد و بـرروی این 
زمیـن چیزی شـبیه برج های مهسـتان گذاشـتند. 
رویکـرد اول : محلـه ناکارآمـد  ثروتی کـه نمیتوان 
ازآن گذشـت پس زمیـن را صاف کنیم سـاختمان 
هـای جدید بسـازیم. درمحله عودالجـان این اتفاق 
ایـن رویکـرد،  ایـن گـروه و  افتـاد. نقطـه مقابـل 
حفاظـت گراهـا هسـتند. در جلفای اصفهـان پروژه 
را از صفـر شـروع نکردنـد بلکـه آنچه بـود را حفظ 
کردنـد.  کارهـای کوچکـی  کنـارش  در  و  کردنـد 
دسـته دوم نتیجـه ی بهتری نسـبت به دسـته اول 

کسـب کردنـد. چرا؟
دلیـل اصلـی ایـن بود کـه اگـر تعلق 
مکانـی را می شـد بـه راحتـی از بین 
برد، در پـروژه عودالجان کـه تخریب 
شـد نیـز بایـد تعلـق مکانـی از بیـن 
مـی رفـت. اگـر اقـدام در عودالجان 
درسـت بـود، پـس 4 هکتـاری که در 
سـیروس سـاخته شـد یـک قـدم رو 
بـه جلو بـود و بایـد الگو می شـد. اما 

چـرا الگو نشـد؟ ...
بطـور کلـی فعالیـن در حـوزه شـهری و تاریخـی و 
نـوع برخـورد آنهـا بـا بافت به چند دسـته تقسـیم 

می شـود:
1- نـو گرایـان : کـه اعتقاد به از صفر شـروع کردن 

دارند. )تخریب و سـاخت(
2- حفاظـت گرایـان :کـه حفـظ مـی کننـد. )در 

تهـران اقـدام شـاخص نداشـته انـد(
3- سـهل انگاران : مدیران – که وارد مسـائل نمی 

شـوند و یا توانـش را ندارند. 
هـای  روش  و  رانـت  طریـق  از   : سـوداگران   -4
مختلـف جیبشـان را پـراز پول کـرده و محلـه را با 
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مشـکالتش رهـا مـی کننـد.
ایشـان در ادامـه گفتنـد : بخـش دیگـر ناکارآمدی 
بافتهـای تاریخـی محصـول شـکل و شـمایل بافت 
تاریخـی نیسـت، بلکـه محصول برنامه توسـعه ملی 
اسـت کـه بعضی محلـه ها نسـبت به بعضـی دیگر 
در اولویـت قـرار مـی گیـرد. در حـال حاضـر، اگـر 
فشـار بازار از محله سـیروس برداشـته شـود خیلی 
از مشـکالت ایـن محلـه خـود بـه خـود برطـرف 

خواهد شـد .
فشـار توسـعه بازار و وجود سـوداگران  و سـود ده 
بـودن درگیـری مدیـران را بـا سـودا گـران امـکان 
پذیـر نمی کنـد. سـوداگران بسـیار فعال هسـتند. 
خدمـات جنبـی را تأمیـن نمـی کننـد؛ فضاهـای 
تجـاری را اضافـه مـی کننـد؛ کاری به شـب محله 
ندارنـد؛ کاری بـه ترک سـکونت محلـه ندارند؛ یک 
مغـازه را تبدیـل بـه 40 مغـازه مـی کننـد؛ در این 
شـرایط، فضاهـای خدماتـی مانند انبـار وپارکینگ 
آن چـه مـی شـود؟ قتلـگاه مـی سـازند و در ایـن 
حالـت فضاهـای خدماتـی و کارگاه هـای تولیـدی 
سـر ریزشـان بـه محلـه هـای اطـراف آن ماننـد 
سـیروس و عودالجـان و ... می آیـد. هیچ مدیریتی 

در کوتـاه مـدت حریـف ایـن قضیـه نمی شـود. 
در رویکردهـا، مقیاس محلـه ای بافت 
در  تاریخـی  هـای  شـهر  تاریخـی 
کالنشـهر هـا بایـد تبدیل بـه مقیاس 
شـهری شـود. اگر تهران750 کیلومتر 
مربـع  و فقـط 4 کیلومتـر مربـع آن 
بافـت تاریخـی اسـت کـه ارگانیـک 
اسـت و حـدود 0/3 درصـد در مقیاس 

است. شـهری 
و  بکنیـم  شـهری  را  درصـد   0/3 ایـن  عملکـرد   
جنـس آن را هـم نگذاریـم شـبیه آنچـه بشـود که 
در خیابـان شـهید مصطفـی خمینی کردیـم، بلکه 
از جنـس فرهنگـی کار کنیم. در ایـن صورت عالج 

پذیـر خواهـد بود. بـرای 0/3 درصد این شـهر ) که 
تاریخـی اسـت ( بایـد کاری کـرد! ما باید سـرمایه 
گـذاری کنیـم. مـا راه همـوار و شـناخته شـده ای 
نداریـم. نمونـه ای در لیـون بازدید کـردم که مرکز 
تاریخـی اش شـبیه عودالجـان مـا بـود. محلـه ای 
جـرم خیـز کـه خانـواده از آنجـا عبـور نمـی کرده 
اسـت. 15 سـال روی آن کار کردنـد و االن ایـن 
محلـه نفیـس تریـن جای شـهر لیون شـده اسـت. 
محلـه ای در پاریـس هم همین وضعیت را داشـت 
ولـی در حـال حاضـر پـر از گالـری هـا در مقیاس 

بیـن المللی شـده اسـت.
مـا االن در یـک دوره تحـول هسـتیم؛ ایـن فقـر 
هایـی کـه در حـال اتفـاق مـی افتـد ماننـد فقـر 
مدیریتـی، فقـر اقتصـادی، فقـر فرهنگـی تمامـی 
اینهـا فشـار را بیشـتر مـی کنـد تـا ناکارآمـد تـر 
بشـویم. اگر پاریـس میتواند موفق شـود بخاطر آن 
اسـت که ایـن مقدار فشـاری که روی ما هسـت را 
آنهـا ندارنـد. مـا در دوره خاصی زندگـی می کنیم. 
در بخـش حفاظـت بحث ما این نیسـت کـه تا 50 
سـال دیگـر ایـن بنـا یا ایـن بافـت بمانـد. بحث ما 
االن فقـط معطـوف بـه ایـن اسـت کـه یـک سـال 
دیرتـر تخریـب شـود! ایشـان در ادامـه مسـئولیت 
قشـر متخصـص را گوشـزد کردنـد و گفتنـد کـه : 
مـا پارتیزان هسـتیم؛ یـک ارتش نیسـتیم. نبرد ما 
پارتیزانـی و کوچـه بـه کوچه اسـت. و مـا مثل یک 
ارتـش عمـل نمـی کنیـم. اصرار مـن برایـن قضیه 
این اسـت کـه مـا ارزش نمـی توانیم تولیـد کنیم؛ 

مدتهاسـت از تولیـد ارزش بازماندیـم. 
در کویـت بـر اسـاس همین دیـدگاه قدیمی شـهر 
قدیمی را تخریب کردند و شـهر جدید راسـاختند. 
امـا این شـهر کامـال آمریکایی چراغ هـای قرمز آن 
5 دقیقـه ای بـود بـه طوری که ماشـین را خاموش 
کـرده و زمانـی کـه سـبز می شـد با سـرعت بیش 
متوجـه  کردنـد.  مـی  حرکـت  کیلومتـر   100 از 
شـدند کـه هویـت نـدارد ... از روی عکـس هـای 
قدیمـی کـه در مـوزه ملـی خودشـان قرار داشـت، 
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عیـن همـان را بـه ُکـره ای ها سـپردند و برایشـان 
از نو سـاختند. 

در ادامـه ایشـان خطـرات آینـده را خاطـر نشـان 
کردنـد و ابـراز امیـدواری کردند که زمانی میرسـد 
کـه مـا مجبوریـم ماکت  شـهر خودمان رابسـازیم. 
مـا نبایـد بـه آن روز برسـیم !! مـا ملـت دیگـری 
هسـتیم با کمی صبـر و اصرار و پایمـردی و اعتقاد 
و بـا آرزوی آن کـه کشـور از ایـن بحـران مدیریتی 

کـه دامـن کشـور را گرفتـه خارج شـویم .
در ادامـه آقـای دکتـر معینـی چنـد نکتـه مهـم 
را بـه دانشـجویان گوشـزد کردنـد و گفتنـد: اسـم 
ایـن مشـکالت را بحـران ناکارآمـدی میگزاریـم. تا 
وقتـی نگاهمـان بـه شـهر هـا بـه اینصورت هسـت 
پیامدهـای خوبـی بـه همـراه نخواهـد داشـت. مـا 
بـرای که مـی سـازیم؟ چه کسـی نظـارت میکند؟ 
اسـتفاده کنندگان جایگاهشـان کجاهسـت؟ نظریه 

و عمـل مـا چگونـه پیونـد میخورنـد؟
 اینهـا مـواردی هسـتند کـه آقـای جـان لنـگ در 
کتـاب خـود در دویسـت شـهر موفـق و ناموفـق 

بررسـی مـی کنـد.
در مـورد طـرح هایـی مشـابه طـرح 
سـیروس، مثـال طـرح نـواب ایشـان 
بـا یـادآوری از سـکانس یـک فیلـم 
موضـوع را تبییـن کردنـد کـه یـک 
پزشـکی را در تصویـر نشـان می دهد 
کـه از اتـاق عمل بیـرون آمـد و گفت 
: عمـل موفقیـت آمیـز انجام شـد، اما 
بیمـار ُمـرد. آقـای مهنـدس احمدیه، 
برخـی عمـل ها موفقیـت آمیـز بوده، 
امـا هنـوز برخـی محـالت نفس هـای 
در  بحـث  کشـند.  مـی  را  آخرشـان 
ایـن اسـت کـه این انباشـت سـرمایه 
چگونـه باید خـودش را ظهـور و بروز 

بدهد. در همان دسـته بنـدی نوگرایی 
ٌ مدرنیسـم کـه بـه شـهر داشـتیم ... 
نـگاه مـا سـوداگرانه و بازیافـت زمین 
شـهری اسـت. پنج دهه سـعی و خطا 

 . یم د کر
چطـور شـهری ماننـد مشـهد حـدود یـک سـوم 
کـه  درحالـی  هسـتند،  نشـین  حاشـیه  مردمـش 
بـدون  تهـران  نصـف شـهر  درآمـد شـهر مشـهد 
احتسـاب آسـتان قـدس بـا جمعیـت سـه میلیون 

نفـر اسـت؟ 
آیـا درآمدها صرف بافت فرسـوده می شـوند؟ اصال 
ایـن بافـت ها مـورد توجه ماهسـتند؟ نگاه توسـعه 
گـران و سـوداگرانه بـه بافـت هـای شـهری اسـت. 
در ایـن دوران، مـا مداخلـه مقتدرگرایانـه در شـهر 
داشـتیم؛ امـا آرزوی مـا بـرای شـهرمان چیسـت؟ 
چطـور مـی شـود کـه شـما نظـر بـه احیـای مرکز 
شـهر داشـته باشـید ولـی برویـد در کنـار آن در 
منطقـه 22 تهـران به جای سـیصدهزار نفـر، برای 
یـک میلیـون و هفتصـد هـزار نفر مسـکن بسـازید 
و دو میلیـون مترمربـع هـم مـال سـازی کنیـد؟ 
نقـش مـردم در این توسـعه ها چیسـت و مردم در 

کجـای ایـن معـادالت قـرار مـی گیرند؟
اصـال  چیسـت؟  فرزندانمـان  بـرای  مـا  آرزوهـای 

داشـتیم؟ تهـران  بـرای  آرزویـی 
مطالعـات   : کـه  کردنـد  اشـاره  ادامـه  در  ایشـان 
دانشـگاه هـاروارد بـرای جوامـع توسـعه یافتـه و 
فقیـر ایـن اسـت که میـزان دسترسـی بـه حمل و 
نقـل عمومـی با میـزان فقر نسـبت مسـتقیم دارد. 
هـر چـه دسترسـی بـه حمـل و نقل آسـانتر باشـد 
میـزان فقـر کاهـش پیـدا می کنـد. چـون کاریابی 
و تحصیـل و آمـوزش بـرای همه محرومان آسـانتر 

شـود.  می 
در سـال 1341 تهـران دو میلیون جمعیت داشـته 
و دانشـگاه تهـران یـک مؤسسـه علـوم اجتماعـی 
داشـته کـه در یـک سـمینار سـه دسـتورالعمل به 
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شـهرداری تهـران ارائه داده اسـت: 
1-برای تهران طرح جامع تهیه کنید.

2-آلودگی هوا بزرگترین معضل تهران است.
3-ترافیک را حل کنید.

بعـد از 60 سـال هنـوز تهـران همیـن دو معضـل را دارد! و همـه مقصرنـد و مقصریم. طراحان ما درسـت 
عمـل نمـی کننـد. بیـن نظریـه و عمل شـکاف اساسـی وجـود دارد؛ رویکرد مـا در مناطق بافت فرسـوده 
نبایـد یکسـان باشـد. ولـی دفاتـر تسـهیلگری عین هـم در همه نـوع محله و بافـت می گذاریـم. روش ها 
و راهبـرد هـا در هـر محلـه بـا محلـه کنـار دسـت آن متفاوت اسـت. سیاسـت گزاری هـا نبایـد از باال به 

پایین باشـد.
درپایـان جلسـه آقـای دکتـر بندرآبـاد صحبتشـان را بـا نقل قولـی از دکتر آخوندی شـروع کردنـد که تا 
زمانـی کـه در شـهر هـای ما سـوداگری هسـت، امکان اجـرای طرح هـای بازآفرینـی وجود نـدارد. چون 
سـوداگران مـی تواننـد تـا جایـی پیـش برونـد کـه نگزارنـد حتی وزیـر هـم کارش را انجـام دهـد. نکته 
دوم تفـاوت بیـن نحـوه ی برنامـه ریـزی و اجـرا در کشـورهای توسـعه یافته و درحال توسـعه اسـت. در 
کشـورهای توسـعه یافتـه شـیوه برنامـه ریزی و اجـرا در یک مسـیری انجام می شـود به نـام برنامه، ولی 
در کشـورهای در حال توسـعه، نامش همان اسـت ولی مسـیر انجام آن برعکس طی می شـود و شـیپور 
از سـر گشـادش نواختـه مـی شـود. دلیل این نیسـت کـه ما به عنـوان متخصص بلد نیسـتیم و نـه اینکه 
اقـدام انجـام ندادیـم بـرای خوانـا کردنـش؛ امـا، دلیـل اصلی این اسـت کـه ما مسـیر فرآینـد را برعکس 

مـی رویـم و تازمانـی کـه اینگونه هسـت بیـش از ایـن نمیتوان انتظار داشـت.
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