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اهالى؛ ضمیمه شهرى . پرونده ویژه توسعه یا تحدید فضاهاى همگانى شهرى

ماجــرای مواجهه من در حرفه شهرســازی با تجریــش برمی گردد به 
داســتان پروژه مکان یابی میدانگاه های پیاده شــهر تهران. این پروژه که از 
معدود کارهای پژوهشی شهرداری تهران بود که توانست وارد عرصه اجرا 
شــود، همان طور که از نامش پیداســت قرار بــود میدانگاه ها یا به تعبیری 
پالزاهای شــهر تهران و در اصل مکان های مستعِد تبدیل شدن به میدانگاه 
در مقیاس شــهری و منطقه ای را شناســایی کند. در این مواجهه، با پدیده 
جــذاب میدان تجریش روبه رو شــدیم. میدان تجریش بــه دلیل قرارگیری 
در اســتخوان بندی و ســاختار فضایی اصلی شــهر تهران، در مسیر حرکت 
روزانه حجم زیادی از شــهروندان قرار داشت. این میدان به واسطه خیابان 
شــهرداری در ارتباط با میدان قدس بوده که در مجــاورت این محور بازار 
تجریــش و مراکز تجاری منتهی به آن بازار قرار دارد. از ســوی دیگر میدان 
تجریش از لحاظ ســواره نیــز همپیوند با میدان دربنــد و مراکز تجاری آن 
محور و محدوده پارک وی در تقاطع با خیابان ولیعصر اســت. از دیگر نقاط 
همپیونــد با میدان تجریش، محدوده باغ فردوس بوده که امروزه به عنوان 
یک فضای عمومی مورد اقبال عمومی اســت. اما آنچه تجریش را از دیگر 
نقاط هم شکل در شهر متمایز می کند، منظر تاریخی-هویتی است؛ مجاورت 
با حرم امام زاده صالح، نزدیکی به محدوده کاخ ســعدآباد و درهم تنیدگی 
با بــازار تاریخی تجریش. این محدوده که از نقاط حاضر در خاطره جمعی 
شــهروندان تهران بوده، در رمان های متعددی همچون «سفر شب» بهمن 
شــعله ور نیز به عنوان نقطه کانونی حضور داشــته اســت. ازاین رو میدان 
تجریش یکی از نقاط خاطره انگیز و بخشــی از هویت شــهر و شــهروندان 

تهرانی است.
در پژوهــش مکان یابی فضاهای مســتعد میدانگاه یکــی از مهم ترین 

شــاخص ها داشــتن قابلیت اجرایی بود. ازاین رو کوشــیدیم تا عرصه های 
منتخــب با حداقــل مداخالت ترافیکی و کالبدی محقق شــود. شــاخص 
بعدی عدم تداخل با ریتم زندگی شــهری در محدوده اســت؛ یعنی فضای 
پیشــنهادی نه تنها آســیبی به زیست شهری شــهروندان نزند بلکه بر پایه 

حضور بالقوه مردم انتخاب شود.
پیشــنهاد ما برای توســعه در این فضا، از آنجایی که در محدوده میدان 
تجریش و مشــخصا ضلع جنوبی محور شــهرداری به طور معمول میزبان 
دست فروشــان است، می تواند ایجاد بازارچه  ها باشد. افزون بر این به دلیل 
تراکم باالی ســواره و پیاده در میدان، این فضا نیاز به واشــدگاهی به عنوان 
تنفــس گاه محدوده دارد تا شــهروندان زمانی بــه دور از این ازدحام وقت 
بگذرانند. در کنار این دو راهبرد، ایجاد بســتری منعطف به منظور استفاده 
گروه های مختلف شــهروندان و برگزاری رویــداد می تواند به جذابیت این 

فضا کمک کند. در ادامه اهداف این فضا ارائه شده است:
- ایجاد لبه مناسب برای مکث در میدان تجریش

POP ایجاد بستر مناسب کاربری های -
- ایجاد بستر مناسب حضور گروه های موسیقی

- امکان اســتفاده از منظر کانال تجریش و بهسازی ترانشه ها به منظور 
ایجاد یک فضای طبیعی در دل میدان

- ایجاد فضای مناسب بازارچه فصلی با توجه به ماهیت تجاری میدان
- ایجاد عرصه مناسب برای برگزاری رویداد

شــاید از نیکبختی تجریش، ما و شــهر تهران بود کــه به دلیل حضور 
سرمایه گذار خصوصی، امکان ساخت میدانگاه تجریش فراهم شد. البته 
هنگام ساخت این میدانگاه، به جای شروع ساخت از مجاورت میدان، ابتدا 
بخش جنوبی این فضا بدون اتصال به میدان مورد ساخت و بهره برداری 
گرفت. اگرچه در طرح طــراح، تمام این فضا به صورت یکپارچه طراحی 
شده است. بی شــک ســاخت این فضا هم برای خود ماجراهایی داشته، 
اما به هر رو این فضا مورد ســاخت و بهره برداری مردم قرار گرفت. تا به 

اینجا همه چیز از زیبایی و سرزندگی یکی از تاریخی ترین بخش های تهران 
بــود؛ اما در پــروژه دوم یعنی ایمنی محدوده بــازار تجریش، به الیه های 
پنهان آسیب های موجود در این فضا رسیدیم. این پروژه که اخیرا در حال 
انجامش هســتیم، به ما فهماند که این زیبای ســرزنده با چه مشــکالتی 
دست وپنجه نرم می کند؛ معضالتی که ممکن است هر آن تاریخ تجریش 
را دود کند و به هوا ببرد. اما این مشــکالت چیســت؟ در پشت این بازار پر 
رنگ و لعاب، در کنار آســتان امام زاده و میدانگاه تجریش و در دل کوچه 
زغالیای معروف، سال هاســت یک نیســان پر از کپســول گاز در کنار خانه 
صاحب خود که اتفاقا در همان خانه، گاز کپســول ها پر می شــود، وجود 

دارد؛ یک بمب بالقوه.
پاســاژهایی که هرگز به مقوله امنیت خــود فکر نکردند و حاال هرکدام 
می توانند یک پالســکوی دیگر برای تهران رقــم بزنند. بازاری که با آن همه 
جذابیت هیچ گونه تجهیزات مقابله با بحران ندارد و به وقت بحران چونان 
قطار وحشت اســت. فرض کنید در میان این بازار در حال خرید هستید که 
به یک باره حریقی در آن رخ می دهد. به دلیل ارتباط سقف بازار با مغازه ها 
در کمترین زمان ممکن آتش به کل بازار خواهد رســید. حال شــما هستید 
و راه هایی باریک و بعضا مســدود در میــان ازدحام جمعیت، جماعتی که 
معموال آشــنایی خاصی با مواجهه در بحران ها ندارند. چه فاجعه ای رخ 
خواهد داد؟ جدا چه فاجعه ای... آیا می دانیم که هنوز سقف دو تکیه بازار 
و بیشــتر ابنیه آن محدوده چوبی اســت؟ می دانیم که ســاخت پاساژهای 
بی رویه در جوار بازار خیلی از ورودی های آن را مســدود کرده اســت؟ چه 

فاجعه ای در پیش است چه فاجعه ای...
از پــس این پروژه به تجریش که می روم با دو عینک به آن نگاه می کنم؛ 
یکی از دید حظ بردن از درهم تنیدگی بازار، مردم و شــهر و دیگری ترس از 
وقوع یک حریق بزرگ. در همین میان که به مشــکالت این زیبای ســرزنده 
می اندیشم، متوجه شدم که شــهرداری تهران قرار است تا همین محدوده 
یعنی خیابان شــهرداری حدفاضــل میدان تجریش با میــدان قدس را به 
عنــوان پهنه T یا پهنه حمل ونقل در نظر بگیرند. نکته مهم این اســت که 
پهنهT درنظرگرفتــن یک محدوده، مزایا و معایبی بــرای آن دارد. معموال 
پهنه های T به دلیل وجود یک ایســتگاه حمل ونقلی یعنی ایســتگاه مترو 
و تجمع کســب وکار امکان افزایش تراکم ساخت وساز در تجاری-اداری را 
فراهم می کند. درواقع این پهنه ها نوعی پهنه کســب وکار هســتند که الزام 
وجودی آنها حمل ونقل اســت. تا به اینجا هم خیابان شــهرداری و میدان 
تجریش پهنه کســب وکار است و هم ایستگاه مترو در مجاورتش. اما آنچه 
نگرانی بسیار زیادی درست می کند، همین حمل ونقل است. میدان تجریش 
و خیابان شهرداری همین طور شلوغ هستند. بارها تالش شده تا کاری برای 
این خیابان انجام شــود. پیاده شــود، ســواره به زیر برود، پیاده به زیر برود، 
از جای دیگری مســیر امتداد یابد، اما نشد که نشــد. اکنون چطور می توان 
بدون توجــه به این مهم تراکم باال برای واحدهــای تجاری-اداری در نظر 
گرفت و اجازه ســاخت مراکز خرید بیشتر در محدوده ای که اشباع از فضای 
فروش اســت، داد؟ نشــود که باز اول تراکم بفروشیم بعد تازه به فکر حل 
کردن مشــکل ترافیک باشیم؟ نشود که اول تراکم بفروشیم و ساده بگیریم 
و بعد تازه به فکر حل مشکالت ایمنی شویم؟ و باز نشود که بی رویه تراکم 
بفروشیم و همین اندک واشدگاه ها و تنفس گاه های شهر را هم نابود کنیم؟ 

آیا به این ها اندیشیدیم؟
ایــن همه ، مواجهه به اصطالح فنی من با تجریش اســت؛ با این زیبای 

سرزنده و فرتوِت ترسناک که شاید در دام بازار بیفتد.

مروری بر تجربه مطالعات مکان یابی میدانگاه های پیاده و میدانگاه تجریش

تجریش؛ زیبا، فرتوت، در دامن بازار
«اهالی»: در مدیریت شــهری دوره پنجم تهران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) موضوع طراحی ۲۲ میدانگاه در طرح مناطق ۲۲گانه شــهر تهران در دســتور کار قرار گرفت و بخشی از این پروژه شهری به مرحله اجرا رسید. موضوع ابتدا از سوی 
کمیته معماری و طرح های شهری مطرح شد و سال ۱۳۹۷ به درخواست رئیس این کمیته، مأموریتی از سوی شورای اسالمی شهر تهران به مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برای مطالعه این موضوع محول شد. این مرکز 
پس از بررســی های مقدماتی فراخوانی را به منظور انتخاب مشاور، منتشر کرد و طی این فراخوان، دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مشاور، انجام مطالعات تدوین مبانی نظری و مکان یابی میدانگاه های پیاده در مناطق ۲۲گانه 
در عرصه های دارای ظرفیت بالقوه در شــهر تهران را برعهده گرفت. به موازات، در برنامه پنج ساله سوم توسعه شــهر تهران (۱۴۰۲-۱۳۹۸)، در ماده ۴۸ که به «توسعه عرصه های عمومی و فضاهای باز همگانی پیاده محور در 
راستای ارتقای زیست پذیری» اختصاص داشت، شهرداری تهران مکلف شد «مکان یابی و احداث حداقل یک میدانگاه پیاده در هر یک از مناطق ۲۲گانه در عرصه های دارای ظرفیت بالقوه با استفاده از مشارکت شهروندان (بند 
۲ ماده ۴۸)» در دستور کار قرار دهد. بر مبنای این برنامه، بودجه الزم در ردیف های بودجه ساالنه شهرداری تعیین شد و مأموریت انجام این کار براساس مصوبه بودجه، به معاونت فنی و عمرانی (سازمان مشاور فنی مهندسی)، 

سازمان نوسازی شهر تهران و برخی از مناطق محول شد. ازجمله پروژه های انجام شده براساس این فرایند، میدانگاه تجریش است که در این شماره مورد توجه قرار گرفته است.
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