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The Play Street: The Tactical Urban Design Experience in 
Roudaki Street, District 10, Tehran
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The quality of urban space and the residents’ presence are one of the most important issues 
of today’s urban design, as the prevailing presence of cars have lessened the possibility of 
vitality in public places. The urban spaces which were once the playground for children’s play 
have become a place for cars and the children have been excelled from the urban spaces. This 
issue is worse in district 10 which is struggling with lack of open spaces and hence, it needs 
placemaking actions with small scale with high impact especially for the children.
This study narrates the experience of Tactical Urbanism in one of the streets in district 10 in 
Tehran, this event was named: “play Street” as The Street in children’s hands through case 
study approach. It has studied the methods for returning the children to the streets. This event 
is based on Tactical Urbanism in order to fulfil urban design aims in order to study human-
environment interactions and behaviour to match and coordinate the changes and integrate 
the ongoing pressures with the residents need. Specially that the emphasis has been on solving 
the problems of the youth and the children residing on this neighborhood in November 2017. 
“The street in children’s hands” in Tehran Street has been conducted with design approach 
in 5 steps “Empathize, Define, Ideate, Prototype and Test” which can be a model for urban 
management Tactical action models. They can be considered as informal tools for urban design 
governance to increase the quality of environment and place-making.
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  چکيده

 یشهر  یمسائل طراح ترینمهماز  یكیو حضور ساكنان  یشهر  یت فضایفیك
 و یمختلف اجتماع هایگروهسواره امكان تردد تسلط حضور  رایزامروز است 

در  مسئله نیضرورت توجه به اكرده است.  رنگکم را یشهر  یفضاها یسرزندگ
از به ی، ناست گیرگریبان یباز شهر  یفضاها با کمبودكه  ۱۰بافت متراكم منطقه 

این  كرده است. دوچندانرا  یشهر  یدر فضا حضور کودکان یبرا خلق مكان
از  دریکیطراحی شهری تاکتیکی را  دادیرو ،یتروادرصدد است تا  طالعهم

كرد یرو با ،»هاخیابان در دست بچه«تهران تحت عنوان  ۱۰های فعال منطقه خیابان
 را بیشتر کودکان امكان حضور ند وك یبررس »یمطالعه مورد روش« و به یفیك
اصول شهرسازی تاکتیکی در  اساسبر داد ین رویا .نماید یواكاو یشهر  یفضا در

با ارائه است تا  بخصوص كودكان و نوجوانان نیازهای ساكنان تأمینجهت تحقق 
یداد رو موردیمطالعه  پاسخ دهد. مقیاسکوچکاقدامات از جنس  رویکردی

های داده ی. گردآور شده استانجام ۱۳۹۶در آذرماه  كه» هاخیابان در دست بچه«
نفر از  ۱۳مه ساختاریافته با یو مصاحبه ن یپژوهش به روش مشاهده مشاركت

ل محتوا یآوری و به روش تحلداد، جمعین روینفر از مخاطبان ا ۱۵کارشناسان و 
 یداد شهرساز یروكه  دهدمینشان  ن پژوهشیهای ایافته شده است. ارزیابی
 ،»موضوع فیعرت«، »و همدلیدرك «گام  ۵در  »یتفكر طراح«اساس ی بر كیتاكت

هستند.  یابیو ارز ریزیبرنامهقابل» آزمون«و  »هینمونه اول یاجرا« ،»یپرداز یدها«
 یشهرساز  هایپروژه یتكامل نایجر یبرا یسرمشق توانمیرا  دادهاین رویوقوع ا
و امكان  مقیاسکوچک یدادهایرو بر یمتك یت شهر یریمددر خدمت  یكیتاكت
ط یت محیفیارتقا ك جهت در» یشهر  یطراح ییحكمروا« غیررسمیابزار  تحقق

  برشمرد.
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  مقدمه
بایست در ترین نیازهای انسانی است که میروابط اجتماعی از مهم
ها، هنجارها و قوانین اجتماع در طراحی چارچوب فرهنگ، ارزش
کننده و تسهیل عنوانبه. فضای عمومی دشهری به آن توجه شو

  .]1[شودها تلقی میروابط انسانظرف 
دلیل ماهیت روبرو هستند و بهامروزه شهرها با مشکالت متعددی 

اما ؛ اندهایی متفاوتحلای که دارند، نیازمند راهپیچیده
 ،ها در مقابل تمامی این مشکالتحلگیری برای اتخاذ راهتصمیم
است. ان شهری ایجاد کرده هایی برای مدیر ها و دغدغهچالش

ها گیریتصادی نیز ضرورت حساسیت در تصمیمهای اقمحدودیت

نان رویکرد غالب برای حل این اما همچ؛ را چند برابر کرده است
ینه است که عالوه بر تحمیل و پرهز مقیاسکالنل، مداخالت یمسا
اند از کارآمدی ن بر منابع اقتصادی شهر نتوانستههای سنگیهزینه

 حالاین با روزمره مردم را بهبود بخشند. زندگی والزم برخوردار باشند 
تواند انرژی جدیدی می هزینهکمگاهی اوقات یک مداخله ساده و 

ات مثبت بیشتری بر زندگی شهروندان تاثیر را در شهر ایجاد کند و 
ان تحقق کیفیت کام .]2, 3[داشته باشدکودکان و نوجوانان  ویژهبه

ر موضوع یاخ هایمهرومومدر  طراحی شهری هایپروژهمطلوب 
 ،ردهاکین رویاز ا یکیداده است  صرا به خود اختصا یادیز اتمطالع

ه ابزارهای رسمی و ک است طراحیبا کاربست مدل حکمروایی 
 ،(راهنما یرسم یغیررسمی حکمروایی طراحی را در قالب ابزارها

 ،یآگاهآموزش و  ،(شواهد یررسمیغ ینترل) و ابزارهاکمشوق و 
از  یف متعددیط .]4[کندمی یمعرف )رسانییاریو  یابیارز ،یجیترو
 غیررسمیو  یرسم یامروز در زمره ابزارها یشهر  یطراح هایپروژه
ف یاز ط یکیتکتا یه شهرساز ک شوندمیمطرح  یشهر  ییمرواکح

  .]5[کندمیط تالش یت محیفیکدر جهت ارتقا  یررسمیمداخالت غ
 گونهایناصطالحی جامع برای توصیف  شهرسازی تاکتیکی

 ،شودمیمربوط  های متفاوتیبه کیفیتکه  است در شهرهامداخالت 
ایجاد الگوهای  به ،مختلف هایمقیاس وقوع در بهطور مثال به

اعطای مزایا و  بهخالی شهرها،  زمینهموقت برای استفاده مجدد از 
نونی اجرا قا هایکه در چهارچوب غیررسمیاقدامات  به، پشتیبانی

استفاده از آن نیز به  ،رهاشدهتوجه و احیای فضاهای  بهیا  شودمی
مهندسی ترافیک  جمله ازبسیار خاصی از شهرنشینی  هایزمینه

توسط دهه پیش  حدود پنجاین حرکت  .است یافتهگسترش
 .]2, 6[آغاز شد بردن جنبش مدرنوالس زیر و با سازهاشهر 

درخت نیست فضایی را برای یک شهر یک  ارایهکریستوفرالکساندر با 
اساس اصلی که یک زندگی ایجاد کرد. بر  ریزی بدون برنامهبرنامه

ه مراتبی و تک شهری و رفتار شهروندان در یک روش صلب، سلسل
های جدیدی برای حلراه ارایه ،شودعملکردی محدود نمی
ی جدیدی در نظریه و تجربه هایمپارادارویکردهای مدرنیستی، 

های جدید برای رسیدن به پاسخ .]6[ریزی تدوین شدبرنامه
و  یک تفسیر عنوانبهای ظهور کرد که ریزی، نظریه پیچیدهبرنامه

های شهری معاصر که در آن بخش یک ابزار برای مقابله با حوزه
ریزی برنامه تحققنتیجه  تنهانههای شهری فرآینداز  توجهیقابل
و گاهی اوقات نیز  بدون برنامهبلکه بیشتر نتیجه ابتکارات  نیست
مفاهیمی  عنوانبهکه  اقداماتی خودجوش. ]6 ,7[ستجوش اخود

ریزی های شهری، به دست آوردن فضا در برنامهفرآیند تشریحبرای 
  .]8[کندظهور می ،پژوهش

 فرآینداز یک ی مصداق عنوانبه» شهرسازی تاکتیکی«در این پژوهش 
و خودجوش فعالیتی  ،است قرارگرفته توجه مورد ین به باالیپا

با راهبردهای مدیریتی را در یک ابتکارات محلی غیررسمی که 
و غیرمنتظره به اجرا  شدهریزیبرنامهی هماهنگ ولی غیر فرآیند

شهرداری  ۱۰منطقه  اخیر بر تجربهاین نوشتار  رواین ازدرآورده است. 
 نماید ومی تاکیدتاکتیکی  شهرسازیگیری از اصول تهران در بهره
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اظ رفتاری و به لح ویژهبهیافتن به ابعاد طراحی شهری دست برای
نمودن قوانین جاری و نیازهای انسانی نیز انطباق و هماهنگ

رویدادی را با عنوان  ۹۶اسفند  ١٠تهران در  یشهردار  .ستامتمرکز 
ریزی و هدایت کرد. هدف از برگزاری برنامه »هاابان در دست بچهیخ«

از  یکی دران کودکبا حضور  یشهر  یرونق فضااین رویداد، 
موقت  صورتبه رودکیابان یخشهری تهران در  مناطق ترینمتراکم

دستیابی به  یشتر مردم برایبه دنبال حضور ب ساعت ۳و برای 
  .ریزی شدبرنامه ۱۰نان منطقه کساراهکارهایی برای بهبود وضعیت 

کننده در این رویداد عبارت بودند از: های محلی مشارکتگروه
و سالمندان. از سوی دیگر، افراد و  نیوالد ،کودکان، نوجوانان

های روز برنامه در موردهای خارج از محله نیز برای همفکری گروه
رویداد به همکاری دعوت شدند که حضور آنها فضای زنده و 

ابان یخای در کار با ساکنان محلی برای دستیابی به اهداف خالقانه
خیابان در ن مطالعه در دو بخش تجربه یاآورد.  به وجود ترسرزنده

 یران بررسیدر ا یکیتکتا ینمونه شهرساز  عنوانبهرا  هادست بچه
 فرآیندپرداخته و  یکیتکتا یرده است ابتدا به مفهوم شهرساز ک

 یاقدامات معرف فرآیندچارچوب  عنوانبه ر راکبر تف یمبتن یطراح
 وبچارچ دررا  رودکیابان یخ دادیرو -ابانیت خیو سپس روا نموده
  رده است.ک یبررس رکبر تف یمبتن یطراح فرآیند

  شهرسازی تاکتیکی
منظور معرفی مداخالت اصطالح شهرسازی تاکتیکی اغلب به

هزینه، موقت که موجبات ارتقای واحدهای همسایگی را فراهم کم
مدت و فوری شود که در یک چارچوب زمانی کوتاهآورد استفاده می

عنوان را به شهرسازی تاکتیکی ]3[انو همکار  لیدونشوند. اجرا می
  کند:های زیر تعریف مییک مداخله با ویژگی

	شود.ب میای که تغییرات را سبیک رویکرد تعمدی و مرحله
	نماید.می ارایهریزی را های برنامههای محلی برای رفع چالشحلراه

	گرایانه را در بردارد.واقع مدت و انتظاراتتعهد کوتاه
	ین اما نتایج باال برخوردار است.یاز ریسک پا

توسعه سرمایه اجتماعی میان شهروندان و ایجاد ظرفیت سازمانی 
	.]3, 9[خصوصی را بر عهده دارد -بین مؤسسات دولتی

ین به باال است یهای پافرآیندتیکی مصداق خوبی از شهرسازی تاک
شوند. واقع نمیبحث  ریزی موردنظریه برنامهمعمول در  طورکه به
دهی به این معنا است که از نها، مفهوم خودسازمان طرحیدر ا
 ای غیرقابللف ابتکارات محلی، جنبشی به شیوههای مختراه

تکاملی و مشارکتی نیاز به  هایفرآیندبینی ایجاد شود. پیش
آنها را درک  های طوالنی رویدادهای مداوم دارند تا بتوانسکانس

نوع، پدیده های تاکتیکی متجنبش در میان نوآوری کرد. اگرچه این
  .]3[گرددهای قبل نیز برمیجدیدی است اما به دهه
شهرسازی تاکتیکی را نیز بخشی از نسل  نبسیاری از پیشکسوتا
ها و پدیده ها بین آندانند، اما برخی تفاوتبعدی نوشهر سازان می

دارد. اگرچه بخش نوشهرسازی با انسجامی نوشهرسازی وجود 
. این پدیده به سمت رویکردی فزاینده ]6[گذاری شداجتماعی پایه
که پدیده نوشهرسازی روی چگونگی  حالی یافت. درتکامل می

اندازی جامع را طراحی گسترش جدید شهری متمرکز است و چشم
ای تا سطح خیابان متغیر است، کند که از سطح منطقهفراهم می

شهرسازی تاکتیکی بیشتر روی تغییر فضاهای موجود و همچنین 
 ها متمرکز است. دامنهو ساختمانها در سطحی محلی مانند خیابان

شده از ساختمان تا ریزیتمرکز فضایی اقدامات شهرنشینی برنامه
طوح سازی در قطعات زمین و سشهر از قبیل خیابان، ساختمان

اساس مفاهیم فضا، زمان و سطح ای نیز متفاوت است. بر منطقه
 های شهرسازیتواند بین پدیدهها میبرخی تفاوت یجامعه محل

  ).۱جدول (تاکتیکی و نوشهرسازی مشاهده شود
  

 یو شهرساز  ینوشهرساز  انیها مابعاد زمان، فضا و تمدن سهیمقا )۱جدول 
 یکیتاکت

  سطح جامعه محلی  فضا  زمان  رویکرد

  ماندگار  نوشهرسازی
های بینش جامع از مقیاس

ز منطقه به ا -مختلف 
  ساختمان

  مجریانمحالت، 

شهرسازی 
  تاکتیکی

  موقت
رو به راهرو از پیاده ،محلی

  خیابان
جوامع، طرفداران 

  وکارمحلی، کسب

  
 اکثر ابتکارات شهرسازی تاکتیکی در شهرهای امریکای شمالی انجام

چهارچوب زمانی خیلی خاصی هستند. اغلب  یشده است که دارا
شان اند گرچه مشخصات موقتیشدن ساخته نشدهها برای مختومهآن

ممکن است اهداف زیادی را دنبال کند. در برخی موارد حالت موقت 
و  یهای بمباران با صندلکند مانند پروژهیتغییر م دایمیبه 
ای از اینها خصوصیت موقتی آنها شیوه غیر به تیسا یساز زندهشیپ

انند تاالر خودکار شهر. در برای بحث و گفتگوی مجاز است م
ای هستند از قبیل ساخت های دیگر، آنها موقتی اما چرخهزمینه
های خودکار و خیابانفروشی های بهتر، روز پارکینگ، خردهبلوک

های دهد تا شیوهآزاد. ماهیت مجدد این فضاها به مردم اجازه می
های دیگر در که فعالیت حالی جدید فضایی را تجربه کنند، در

  .]9, 10[های مختلف زمانی انجام شودچهارچوب
  ممکن در طراحی شهری های شهرسازی تاکتیکی و تغییراتالیتفع

دهد و می ارایهاقدامات تاکتیکی بینش جدیدی را از طراحی شهری 
ها در مورد تغییر مفاهیم فضایی ترین نگرانیاحتماًال یکی از مهم

های فضایی، ترویج تحول است. اقدامات تاکتیکی به تشریح ورودی
ها، شهروندان کند. در بیشتر نمونهفضا با استفاده از آن کمک می

منظور استفاده از کاربردهای جدید در حال را به فقط فضاهای موجود
دهند که کنند و نشان میتطبیق با فضاهای مجازی شروع می

ها حلن راهیهای دیگری برای طراحی فضاهای شهری وجود دارد. اراه
از فضای کالبد، راه را برای استفاده  یاز طراحی بیش از طراح غیر به

انعطاف است و ار باز و قابلیه بسک دهدمورداستفاده قرار می
تواند هر عملکردی را دنبال کند، لذا به دنبال پارادایم تکاملی می

 ).۱(شکل  ]11 ,12[یابدادامه می
محور  -طراحی مکانشهرسازی تاکتیکی، طراحی شهری را فراتر از 

شکل تغییر  و بیشتر به -وچرخه، صندلی عمومی یا پارکینگ دخیابان



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  کورش گلکار ۸۸

   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱وره د                                                                                                                                                                                                یشهر  یگفتمان طراح

هرگز  »مکان«کند. ویژگی طراحی یک متحول می فرآیندو 
 Pop-Up)»های خودکارکافه«خود یک هدف نیست. خودیبه

Cafes) گیرند و حتی بعدعنوان شریک را در اختیار میطراحانی به 
ن فضاها یها فقط ساکنان محالت هستند. انکنندگان آآن، فراهم از

بخش  رسدمیسازند و به نظر میها را بدون کمک که مردم آن
ل کن فضاهای شهری جدید شیبستگی آنها به اتوجهی از دلقابل
دهد کند و این امر رخ مینقش مهمی بازی می فرآیندگیرد. این می
که طراحی شهری با توجه به اینکه اغلب مردم با یکدیگر  چرا

شوند و خودشان را از طریق ساختارهای دیگری که هماهنگ می
کنند، مرتبط دهی میاند سازمانشدهخلقجهت اهداف متفاوت 

(این جمله  دست یابد.های طراحی شهری حلشود تا به راهمی
ت جامعه یدر این بستر، فعال نامفهوم است و بایستی بازنویسی شود)

آفرینان شنقشی اساسی در ابتکارات تاکتیکی که ساکنین و نق یمدن
، هادر اکثر این فعالیتنماید. فا میدهد، ایمحلی را نیز مشارکت می

مجدد از اشیاء از پیش  اقدامات تاکتیکی اغلب بر پایه استفاده
 فرآیند). در عوض طراحی روی یاز صندل یموجود است (مانند بمباران

کند. استفاده از منابع کمیاب و مفهوم، تمرکز بیشتری پیدا می
احتماًال یکی از موضوعات کلیدی است که به اقدامات تاکتیکی 

  .]3, 9, 11[دهد تا مستقل و نامشخص باقی بماننداجازه می
  

  
  ]9[عوامل ظهور شهرسازی تاکتیکی )۱ شکل

  
عنوان یک های شهرسازی تاکتیکی ممکن است بهبرخی از انگیزه
های طراحی شهری و فعلی و شیوهریزی فضایی واکنش به برنامه

های اداری طوالنی اس قوانین صلب و سخت و بوروکراسیاسبر 
ای که صوصیت، دگرگونی شهرها را در دورهشناخته شود. این دو خ

اند را گرفتهرهای غربی شکلریزی در اکثر کشوهای برنامهنظام
کنند. اقدامات شهرسازی تاکتیکی توسط نوع دیگری از توصیف می

عنوان مفاهیم طور که در آغاز بهاند همانشده ها مشخصویژگی
 ]6[سیلواشده اشاره شد. به اعتقاد ریزیاحتمالی شهرنشینی برنامه
  هستند:بررسی های زیر قابلاین اقدامات در قالب برنامه

وجود  ریزی مربوط به پایداری باهای برنامهجنبش -کردنتخصصی
اساس مشارکت فزاینده و اقدام محلی است، شده بر های تعیینروش
 »زداییکف«هایی چون برنامه وضوح اهداف بزرگ برای طرح ها بهآن

محیطی تعریف عنوان راهی برای دستیابی به اهداف زیسترا به

داشتن درکی از چگونگی تأیید  مر بدوناوصاف این ااند. با این کرده
  دهد.واقعی نهایی اقدام و روابط با دیگر اقدامات رخ می

 آموزند.جامع دیگران می ها از تجربهبرخی از این گروه -پیگیری
پا به عرصه نهاد، قبل از آن پروژه  ۱۹۶۵در سال » های آزادخیابان«
) وجود داشت و بعدها در ۱۹۱۴در نیویورک (» یباز  یابان برایخ«

نیز عمدتًا در شهر » یباز  یابان برایخ«لندن اجرا شد. البته پروژه 
هایی نیز داشت. پیگیری اقدام اصلی توسط اکثر نیویورک پیگیری
شده بود. این امر ها مشخصمنظور اجرای طرحقوانین خاص به

  آشکار کرد که سطح تثبیت نسبت به پشتیبان خود باالتر است.
شده است.  ریزیهای برنامهکردن جنبه دیگری از طرحاضافه -افزودن

ای مشخص به شهر این واقعیت است که یک شهر با شروع برنامه
ای از نمونهای دیگر. کردن وظیفهشود، اما با اضافهیگری تبدیل مید

در شهر نیویورک است که از  »دانیم یساز فک«این موضوع پروژه 
 چه این شده بود. اگر فرانسیسکو الهام گرفته طرحی مشابه در سن

  گسترش یافت. »کپار  یساز فک«یکی برای پروژه 
 مدت مشخصهای کوتاهواسطه طرح شهرسازی تاکتیکی به -تثبیت

طور آشکار در حال اجرا ها بهشده است. با این اوصاف برخی از طرح
 »تیسا یساز ش زندهیپ«و مشغول هستند مانند  دایمیجهت تدابیر 
طور موقت یابد و بهمی توسعه مییصورت داکه بهای است که پروژه
شده است، بنابراین همگان را در جای خودشان میخکوب  اشغال

  خواهد کرد.
های شهرسازی تاکتیکی نتیجه خواسته هایاکثر پروژه -مطالبه

های شهروندی است. در برخی صورت گرفته توسط مردم یا سازمان
. طرح غیررسمی پارکینگ کنندا نیز نیازی را بیان میهموارد آن

ک و های اجتماعی بود و صاحبان امالدوچرخه نتیجه فعالیت
های بسیار جهت ایجاد فضاهای وکارهای محلی به درخواستکسب

 متحده پاسخ دادند.ها در شهرهای ایاالتپارک دوچرخه
استفاده از  طراحی بود که تقاضای» شدنباز اعاده«و » نشینیعقب«

های عمومی بود های شخصی و خیابانموانع، فضای گذر بین خانه
عنوان یک فضای ساخته داران مجبور به رعایت این طرح بهو زمین

  نشده بودند.
طور کامل مربوط به مقامات ها بهکه برخی طرح حالی در -پایش

دولتی است، اقداماتشان گاهی اوقات به خاطر ماهیت خاصشان 
، اداره »تعمیر تقاطع در پورتلند«شود. در مورد پروژه می پایش
ونقل شهر اولین عضوی بود که ابتدا طرحی مبنی بر تحریم حمل

های های اجتماعی و انجمنتوسط همسایگان، فعاالن، سازمان
  مالکین مسکن را ممنوع کرد.

کامًال تخصصی و ساده و » زداییکف«برخی برآوردها مانند  -ادغام
های سودمند است. هدف ر عملی از فعاالن محله و نه سازمانابتکا

اصلی این گروه در این پروژه از میان برداشتن موانع جهت افزایش 
آن استفاده  از ای که خاک بعدنفوذپذیری خاک شهری بود، شیوه

ان محله درگیر ای از طرفدار شد و وظیفه گروه دیگر مانند دستهمی
]6, روزه ادغام خواهند شد؟ها یکد. آیا اینبو »تیاباغبانی هی«پروژه 

]14 ,13 ,11 
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نگرش  یم در پیاقدامات طراحی شهری یکی از بارزترین مفاه
ف یتاکتیکی به تعر یریزی فضایی هستند. اقدامات شهرساز برنامه

ها، شهروندان در اکثر نمونه کند.فضا و روند تحوالت فضا کمک می
کنند که از ازها را شروع میین تامینتطبیق فضاها در جهت  خود

دهد د نشان مییجد یاربردهاکن یجویند. اکاربردهای جدید بهره می
از  غیر های دیگری برای طراحی فضاهای شهری بهه شیوهک

ار آزاد و یها بسن روشیوجود دارد. ا یهای متعارف امروز روش
رند و یتوانند هر عملکردی را در خود بپذپذیر هستند که میانعطاف

طراحی یک  یاملکم تین پارادایا ردنبال پارادایم تکاملی باشند. د به
شود شدن فضا توسط خود مردم فراهم مینهیمثابه فرصتی بهفضا به
  .کنندزمان استفاده میهم ه از آنحال ک عین در

چه مفهوم  های زیباشناختی طراحی همیشه وجود داشته اگرارزش
گرفته است. به  بسیاری از تفاسیر مختلف قرار تاثیرزیبایی تحت 

باشد. » محله زیباست«شده شهروندان ریزیرسد شعار برنامهنظر می
با توجه به این واقعیت که ابتکارات مبتنی بر مداخالت کوچک 

گیرد، های فردی شکل میهای مختلف محلی و طرحتوسط سازمان
ها شوند به جامعه تعلق دارند. برخی سازمانوقتی طراحان حاضر می

های محلی را ارتقا ن محلی نیستند اما فعاالنه ارزشتنها ارگا
 کند.طور که این موضوع در مورد طرفداران صدق میدهند همانمی

شوند با روش محلی ساخته میوقتی برخی مفاهیم برای نمونه به
که بیش از  ]51, 16[ اند. در اینجا کاربرد ترکیبیطراحی فضایی مشابه

ه های مختلفی بشده است و در مقیاس یک دهه به بحث گذاشته
گیرد. اشاره قرار می مورد »ترکیب حداقل«عنوان کار رفته است به
تنها مبتنی بر واقعیت است بلکه دارای محتوای  موضوع محله نه

سیاسی است. پرواضح است که طراح شهری دیگر خالقی نیست که 
رمان آ گونه اقدامات بر پایهمطابق با پارادایم خالقیت عمل کند. این

گیرنده هستند. در های غیرتخصصی است و مردم تصمیمسازمان
ود که نقش آنها این است شاکثر این ایده القا می های خودکارکافه

شده را زیبایی دهند. در این متن، ریزیکه محصول اقدام برنامه
روند طراحی  آفرینی دیگر درطراحان شهری تمایل دارند تا نقش

  باشند.
  یر طراحکتف فرآیند
مرحله  ۵ای را در قالب چرخه یر طراحکتف فرآیند ]3[انو همکار  لیدون

  :دانندمی ۲مطابق شکل 
و همدلی: درک کنید برای چه کسانی برای کسی که  کدر  -۱

  اید.ریزی یا طراحی کردهبرنامه
های خاص یک سایت و تعریف ف موضوع: شناسایی فرصتیتعر -۲

هایی که علل مشکالت محدوده هستند که باید به آن اشاره ریشه
کرد (آگاهی نسبت به مشکالت موجود مانند انتخاب سایت و توجه 

 به تاریخ و پیشینه سایت و شناسایی مشکالت). به مقیاس توجه
های تحقیق و توسعه برای شناسایی مشکل پردازی: راهایده -۳

 شده (چه بکنیم؟ چگونه آغاز کنیم؟).تعریف
سرعت و با هزینه  نمونه اولیه: برنامه یک پروژه که به یاجرا -۴
ریزی زمانی/ چندان زیاد پاسخ دهد (شناسایی شرکای طرح /برنامهنه

 گذاری؛ مجوزهای قانونی؛ مصالح اولیه).منابع سرمایه تامین
یادگیری برای استفاده ، اجرا ،: تدوین فرایند ساختآزمون -۵

  .]1,9,17[مناسب
  

  
  یفرايند تفكر طراح) ۲شکل 

  

	شناسیروش
به  یو با استفاده از روش مطالعه مورد یفیکروش ن مطالعه بهیا

 ۱۰منطقه  رودکیابان یدر خ» هاخیابان در دست بچه«داد یرو یبررس
مطالعه موردی  .پردازدمی »یلک یمورد کطرح ت« صورتبهتهران 

های تحقیق کیفی است و با توجه به اینکه یکی از یکی از روش
 تمرکز آن بر مطالعه عمیق نمونه های عمده تحقیق کیفی،ویژگی
   .]18[گویند) استنی از یک پدیده (که به آن مورد میمعی
را چنین چهار خصوصیت اصلی مطالعه موردی  ]91[مریام
مطالعه موردی بر وضعیت، رویداد، برنامه یا  گراخاص :شماردبرمی

روش خوبی برای مطالعه  نتیجه درکند، پدیده خاص تمرکز می
این روش، توصیفی توصیفی ( .استل عملی در زندگی واقعی یمسا

به فهم بهتر ( اکتشافی، دهد)می ارایه موردمطالعهمفصل از موضوع 
کند. کشف روابط متقابل جدید، کمک می مطالعه موردموضوع 

های تازه و کشف معانی جدید و بینش نو، همگی اندازکشف چشم
غالب مطالعات موردی، استقرایی (و است از اهداف مطالعه موردی 

طالعات موردی قصد ارزشیابی . ماستدالل استقرایی دارند بر تکیه
اصول و «ها های از پیش موجود را ندارند؛ بلکه با بررسی دادهفرضیه
  .]91-12[کنندمشخص میرا  »هاتعمیم

 بوده روش مشاهده مشارکتی پژوهش نیادر  هاداده یروش گردآور 
در موضوع مشاهده شرکت  کنندهمشاهدهن مشاهده شخص یه در اک

روش،  در این .گیردمیو در همان جلب مشاهده صورت  ددار 
مشاهده مشارکت  رفته و در رفتار تحت مشاهدهگر به میان پژوهش
. پردازدآوری اطالعات در محل تحقیق میزمان به جمعکند و هممی
ها تحلیل داده نهایت درو  یمطالعه اسناد ،یتکنار مشاهده مشار ک در

شف علت یا علل وقوع پدیده ک؛ در جهت سازیتبیینبا استفاده 
انجام طرح  فرآیند اساسبر صورت گرفته است و  موردبررسی
داد یرو یلذا پژوهشگران خود در برگزار  .]22[استشده  نویسیگزارش

  .اندداشتهت کشر  »یابانیجشنواره خ«



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  کورش گلکار ۹۰

   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱وره د                                                                                                                                                                                                یشهر  یگفتمان طراح

توسط  شدهگردآوری هایداده اساسبر داد یرو یابیآزمون و ارز
 هایو مصاحبه یتکمشاهده مشار  صورتبهپژوهشگران 

مدیریت شهری چون حوزه از  ارشناسک ۱۳با  یافتهرساختامهین
زیست، پلیس راهور، اجتماعی، ترافیک، خدمات شهری، محیط

احمر، اورژانس، شورایاری محالت، مدیران محالت نشانی، هاللآتش
 انجام شد. )نفر مرد ۵نفر زن و  ۱۰( کنندهشرکتن ینفر از والد ۱۵ و

و  زات الزمیتجه ،زمان ،انکبودن مدر مورد مناسب االتسئو
 یدادهایرو یبرا هاپیشنهادداد و تجربه حضور و یاز رو یتمندیرضا
 تا ۱۰در حدود  یبازه زمان هامصاحبهرا به خود اختصاص دادند.  یآت
با اجازه  هامصاحبه یتمام د.یانجام به طول قهیدق ۱۵

ز به روش ین هادادهل یشد. تحل سازیپیادهضبط و  کنندگانمشارکت
 .]23, 42[ار گرفته شدکه ب یابیدر ارز »یمک و یفیک یل محتوایتحل«
سه  یابزار برا عنوانبه ساختاریافتهمهین هایمصاحبهج ینتا از

 یتکنار مشاهده مشار کدر  یفیکپژوهش  یسنجو اعتبار  یر یسوگ
	است. شده استفاده

  تهران ۱۰در منطقه  »هاخیابان در دست بچه« :تجربه تهران
 یمناطق شهردار  ترینکوچکهکتار مساحت، از  ۸۱۷با  ۱۰نطقه م

. است یار یشورا ۱۰محله و  ۱۰ و هیناح ۳ یتهران است که دارا
از: سلسبیل، بریانک،  اندعبارتمحالت این منطقه  ترینشاخص
هزار نفر  ۳۲۰ت منطقه در حدود ی. جمعو هاشمی چنارهفتکارون، 

در هر هکتار بوده که از  نفر ۴۲۰و با تراکم ناخالص جمعیتی حدود 
 انهگ ۲۲در بین مناطق  مناطق شهر تهران ترینپرتراکماین حیث، از 

برابر میانگین تراکم  ۲برابر حد استاندارد و  ۴محسوب و جمعیت آن 
هزار خانوار در این منطقه زندگی  ۱۰۰در حدود  .ستادر شهر تهران 

جمعیت این منطقه را  %۵۰٫۸۷و مردان  %۴۹٫۱۵ زنان د،کننمی
جمعیت این منطقه متعلق به جوانان  %۲۳٫۸۶ دهندمیتشکیل 

، ۱۰منطقه  هستند،کل جمعیت باسواد  %۸۶٫۱۲ و سال) ۱۹-۲۴(بین 
شهر تهران است که حدود یک قرن پیش  یکی از مناطق قدیمی

بارز این منطقه  هایویژگی، از »تراکم باالی جمعیت«و  گرفتهشکل
  .آیدمی حساببه

ر تهران در خیابان رودکی شه» هاابان در دست بچهیخ«اولین تجربه 
جمله  اکرم (ص) برگزار شد. خیابان رودکی اززمان با میالد پیامبر هم

رود؛ تهران به شمار می ۱۰جاذبه منطقه های بسیار فعال و پر خیابان
ریخی این محله به . سابقه تا)۳شکل (که در محله سلسبیل قرار دارد

یمی شهر تهران محالت قد رو ازاین گردد ازمی باز ۱۳۲۵سال 
وکار و چه به شود. خیابان رودکی چه به لحاظ کسبمحسوب می

عمومی فعال منطقه  ترین عرصهلحاظ استقرار فضاهای مذهبی مهم
شود در آن برگزار می محرم مراسمی باشکوه است که در ماه

تنها اهالی محله حضوری چشمگیر دارند بلکه میزبان  که نهطوریبه
  مختلف شهر تهران نیز هستند.ساکنین محالت 

 به عقیده بسیاری از اهالی محله بعد از بازار تکیه دولت یکی از
روز عاشورا در شهر تهران در این  های مربوط بهترین مراسمباشکوه

در روزهای پایانی سال و نزدیک به  شود. همچنینمحله برگزار می
های خیابان نتریآمد عید نوروز این خیابان به یکی از پر رفت و

 دشواری بهتردد خودروهای سواری  که نحوی به شدهتبدیلمنطقه 
  .گیردصورت می
که اولین جشنواره  م گرفتیتصم ۱۰ها شهرداری منطقه با این ویژگی

خیابان  حدفاصلهای خیابانی را در بخشی از این خیابان بازی
روز میالد  بدین منظورخمینی برگزار نماید. مرتضوی و خیابان امام

ها بسیار نتخاب شد. همه اقدامات و هماهنگیاکرم (ص) اپیامبر 
گیری تشکیل شد. اعضای تصمیم ابتدا کمیته سریع اتفاق افتاد.

گرفت، ردار منطقه که در رأس آن قرار میها عالوه بر شهاین کمیته
، زیستمحیطهای خدمات شهری و معاونین وی که در حوزه

 ۳و ترافیک و نیز شهرداران نواحی  ونقلحمل اجتماعی و فرهنگی،
(شکل  دادگانه تشکیل می ۱۰نماینده دبیر شورایاری محالت  و گانه
را  پیشنهاد وظایفی ارایه. هر یک از اعضای کمیته عالوه بر )۴

اقدامات رایزنی با پلیس راهور و کالنتری  ترینمهمدار شدند. از عهده
ترافیک سواره  خیابان به رویشدن بسته در بایستمیبود که 

 برپایی جشنواره، دبیران شورایاریداشتند. در همکاری الزم را می
؛ را ایفا نمودند پررنگیمحالت و مدیران محالت نقش بسیار 

 ارایهدر  توجهیقابلمدیر شهربازی منطقه که مشارکت  همچنین
، اورژانس و احمرهاللها داشت مسئولین خدمات بازی برای بچه

در محل اطمینان خاطر ساکنین را در  دایمیلیس راهور با حضور پ
رایگان  صورتبهبرقرار امنیت فراهم آورده بودند. تمامی خدمات 

  انجام شد.
 

 
   ۱۰ابان رودكی در شهر منطقه یخگاه یجا )۳ شکل

  

 
  تهران ۱۰منطقه  یابانیخ یهایبرنامه مشارکت جشنواره باز ) ۴شکل 
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  خیابان رودکی در» هایابان در دست بچهخ«اجرای  فرآیند
، کودکان ۱۰منطقه  ینواح یو کالبد یتیجمع یبا توجه به تراکم باال

 یطیت محیفیک یازمند ارتقایهدف که ن یهااز گروه یکی عنوانبه
 نهادمردم، سازمان ۹۱شوند. چنانچه در سال یهستند شناخته م

محله  یاد باهمستان و دفتر نوساز یبه همراه بن» آورانکین«
مناطق تهران،  دارترینمسئلهاز  یکی، به دنبال حل یسلسبیل جنوب

ت یو با محور یاجتماع -یکالبد لحاظ ازکوچه بهتر  عنوانبهک روز ی
 ۳ن مشکل با جلسات یا یابیشهیل کردند. ریحق کودک در شهر تبد

ل و مشکالت یمسا یابیشهیو ر ییشناسا یبرا یمحل یهاگروه هماه
ن پروژه صورت گرفت تا یا موردنظرخاص محدوده  صورتبهمحله 
کودکان، ف زنان خود اشتغال، یاز ط کنندهمشارکت یمحل یهاگروه

  ).۵(شکل ن طرح باشندینوجوانان و سالمندان، مخاطب ا
  

 
   یشهر  یكودكان و فضا) ۵ شکل

  
ن منطقه را به اقدامات یاز این» کوچه بهتر«تجربه موفق 

مانند کودکان،  یخاص اجتماع یهاگروه یمقیاس براکوچک
ه قرارگرفته) دوچندان کرده یدر حاش یهازنان (گروه سالمندان و

ن تجربه، ین منطقه از ایا یبا توجه به استقبال ساکنان محل ]23[است
از اقدامات  یامنطقه بر آن است که مجموعه یت شهر یریمد

شهروندان بود در  یدار در زندگیات پاتاثیر  یمقیاس را که داراکوچک
ابان در یخ«رد. لذا تجربه یگ به کار یکیتاکت یکرد شهرساز یقالب رو
 یکیتاکت یبه شهرباز  فرآیند» کوچه بهتر«طرح  ارایه» هادست بچه

نمونه «، »یپرداز دهیا«، »ر موضوعیتحر«، »یدرک و همدل«گام  ۵در 
   اجرا شد. یتر یصورت علمبه» آزمون طرح«نهایت  و در» یمورد

  و همدلی کدر 
 یهاگروه ییو شناسا ۱۰در منطقه  شدهانجامسوابق مطالعات 

، گروه یو کالبد یتیجمعباالی تراکم  دلیلبهآن در  پذیرآسیب
 یت اول اقدامات شهرساز یاولو عنوانبهسالمندان و کودکان را 

ف نسبتًا متنوع و یبا ط اندیشیهمکردند.  ییشناسا یکیتاکت
ران یشهر، مد یمانند اعضای شورا یت شهر یریاز بدنه مد یعیوس
ران یمحالت، دب یران سرای، مد۱۰شهرداری منطقه  یانیم

با نهادهای  یو نظرخواه سویکجلسه از  ۳های محلی در شورایاری
و  یهر ـان شـراحـن طـمـیر انجـنظ یهر ـش اتـدامـاق ازـسیمـتصم

ت زمان و ینهاد که به وضعمردم یادهایشامل بن یمحل یهاانجمن
پردازند از سوی دیگر سبب شد تا کودکان یکودکان، در تهران م

مقیاس در کوچک یشهرساز  یهان مخاطبان پروژهیعنوان اولبه
 ییشناسا بهاز ین ،بعد از انتخاب گروه هدف ده شدندیرگزب ۱۰منطقه 

ار قرار کداد در دستور یرون اهداف یدر تدو ین گروه سنیا یازهاین
 یازهاین ییمتعدد با روانشناسان کودک به شناسا جلسات لذا. گرفت
  ).۵(شکل  کمک کرد یگروه کودکان دبستان یسن
تدارک تجارب مختلف با ازمند ین گروه نیمناسب ا یهاید باز یتمه
از خدمات  یف متنوعیکرد تا طیجاب میمنطقه را ا یر شهرباز یمد
سایر ، شدهبینیپیش یهاتیکودکان فراهم شود. در کنار فعال یبرا

 عنوانبهپلیس راهور  هایی نظیراز طریق دستگاه رسانیخدمات
، هیل نقلیث عبور و مرور وسایاز ح منطقه، یمنیا تامین مسئول

 ز در کناریمستقر منطقه ن احمرهاللت یاورژانس منطقه و جمع
و سالمت افراد ت یو امن یمنیا تامین، نشانیآتش، یکالنتر 
. بعد از داشتندث بروز سوانح مختلف بر عهده یاز ح را کنندهشرکت

ن یا یزمان برگزار  یغات برایتبل »یابانیجشنواره خ«پروژه  ینیبشیپ
های غیررسمی ویژه شبکههای جمعی بهق رسانهیجشنواره از طر

 یتدارکات الزم را برا ینکه شهردار یبا توجه به ا شد آغازتلگرام، 
 برگزاریکرده بود اما در روز  ینیبشیپ یابان رودکیخ یساکنان محل
 ۱۰ن از همه محالت یاز کودکان همراه والد یعیف وسیط جشنواره
داد نشان ین رویدامنه اثر ا یابیافتند. ارزیحضور  ۱۰منطقه  گانه
ز با حضور خود ین ۶و  ۱۷، ۱۲، ۱۱مانند  جوارهمدهد که مناطق یم
د یاز شدید کمبودها و نین طرح، استقبال کرده بودند که همه مؤیدر ا

  تهران است. یحق کودک بر شهر در مناطق جنوب تامین یفضایی برا
جشن  یرگزار مختلف در روز ب یهابا گروه شدهانجام یهامصاحبه
ها، زنان ن بچهیدهد که عالوه بر کودکان، نوجوانان، والدینشان م

از  کنندگانمشارکت عنوانبهز یسرپرست خانوار، فروشندگان محلی ن
از یتوانست ن یابانیخ ین جشنواره باز یبودند و ا یابانیجشنواره خ
  منطقه را پاسخ دهد. یتیجمع یهاهمه گروه

 یلیاتفاق در محله ما افتاده. دختر من خن یه اکخوشحالم  یلیخ«
 یلیشون خمدرسه ینه توکت کن مراسم شر یا یدوست داشت تو

اد. یرون نمیاز خونه ب معموالً . ردک یباز  یلکبود. دختر من  شدهتبلیغ
  .(مادر) »ردمکد یخر هافروشدستخودم هم از 

تهران همراه  ۱۰در منطقه  یکیتاکت یشهرساز  یهاپروژه یمستندساز 
دهد که ینشان م یمختلف اجتماع یهااز گروه یدانیبا مطالعات م

ه ی(اقشار در حاش یمختلف اجتماع یهاگروه یاقدام برا هرگونه
را به خود مشغول  یاز مردم محل یعیف وسیط دتوانیمانده)، م

در منطقه همراه با  ییتوانا واجد هایسراچه ییسازد. لذا شناسا
 زنان ومانند کودکان، سالمندان  یاجتماع یهاق گروهیدق یازسنجین
  .افزایدبین موضوع یت ایتواند بر موقعیم
ن یت به ایجمع کردمنمیر کف اصالً محله  یار یر شورایدب عنوانبه«
اده اما استقبال یالت محله ما زکنه. مشکت کن مراسم شر یدر ا یادیز

  ).لیسلسب محله یار یر شورا ی(دب »خوِب  هامراسممردم در 
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  موضوع فیعرت
، نبود ۱۰تراکم منطقه  یو فرم کالبد ییایت جغرافیبا توجه به موقع

ت یریمد یتیجمع یو تراکم باال یباز همگان یفضاها یبنداستخوان
ساخت. بعد از در  روبروداد با چالش یمحل رو ییرا در شناسا یشهر 
ن با توجه به حذف حرکت یگزیجا یدسترس تامینر یگرفتن تدابنظر 

ن یت ایسا عنوانبه یابان رودکیداد، خیرو یبرگزار  سواره در محل
 یبا توجه به اختالط کاربر  یابان رودکیداد در نظر گرفته شد. خیرو
ام یار فعال و جذاب منطقه است که در همه ایبس یهاابانیاز خ

د در خود یخر یرا برا یو شهر  یاز ساکنان محل یمتنوع فیسال ط
شهرت دارد. با  یابان سرزنده شهر یک خی عنوانبهدهد و یم جای

 یخودرو در مواقع عاد پایینسرعتاده و یپ یتوجه به تراکم باال
انتخاب » یابانیجشنواره خ«بستر وقوع  عنوانبهابان ین خیسال ا

  ز در خود داشت.ین را نیگزیر جایمس تامینشد که امکان 
شتر یحضور ب یبرا پنجشنبهمدارس در روز  یلیبه تعطبا توجه 

 داد روزی، زمان رویالت آخر هفته، ادارات دولتیکودکان و تعط
روز جمعه  ینییآ یهاشنبه مشخص شد که مداخله با برنامهپنج

ن ییز در تعیس راهور نیرد. بعالوه پلیمانند نماز جمعه صورت نگ
حضور کودکان  یمنیا نتامی یبرا» جشنواره« یروز و ساعت برگزار 

  داشت. ییبسزا تاثیر
ه مکان یتعب یه روز برایز از ساعات اولیداد نیت رویسا یآمادگ
 کارکنانبا توسط  شدهبینیپیش یهابا توجه به مکان یل باز یوسا
ز ین ۱۴منطقه صورت گرفت و بعد از ساعت  یشهردار  ربطذی
بر سرعت  یباز ل ی، وساجشنوارهل کودکان بر اتمام یتما رغمعلی
کسبه  ید برایشدن ساعت خرآوری شد که با توجه به شروعجمع
  د.یایبه وجود ن یمشکل یمحل

اده یاما استقبال مردم ز شدهاعالم ۲برنامه تا ساعت  اینکه وجود با«
ن خودش نشون ی. اردکباز  هاماشین یابان را برایشه خیو هنوز نم

  .منطقه) ی(معاون اجتماع »باشه پذیرترانعطافد یده برنامه بایم
  یپرداز دهیا

 یمورد یها) از نمونهیاگرفته (مطالعات کتابخانهمطالعات صورت
آمریکای شمالی نشان داد  شهرهایبخصوص در  »برای بازی خیابان«

جذاب  یهاتیاز فعال یف متنوعیط یبرا یز یرکه عالوه بر برنامه
در  کنندهشرکتر اقشار یسا ید برایبا موردنظرت یکودکان، سا

ن یا یباشد. اجرا مناسب یدسترس یجشنواره جذاب بوده و دارا
در  یانجمن طراحان شهر  مدیرهتاهیاز جلسات  یکی دربرنامه 
 یو دسترس مردم دایمیبا توجه به حضور مطرح شد  یرودک خیابان
داد یو محل رو یحیتفر -یک عرصه فراغتیل به یامکان تبد مناسب
و توقف  ک سوارهیتراف ابانیخ هرچند مشکل .گرفتقرار  تایید مورد

های اندیشیهم باه ک خودروها در حاشیه خیابان تشخیص داده شد
مداوم با مدیریت شهری حداکثر زمانی که امکان حذف حرکت سواره 
از خیابان وجود داشت تعیین شد تا حداقل مشکالت را برای محالت 

  باشد. برداشتهدر  جوارهممسکونی 
ها، در این طرح باعث های مختلف از سایر پروژهالگوبرداری از بازی

در این رویداد در نظر گرفته شود که ها بازیشد که طیف متنوعی از 

دلیل محرومیت بودند اما به شده دیدهبرای کودکان تدارک  اگرچه
منطقه و نبود فضاهای باز و حتی حیاط در محالت مسکونی طیف 

را در سنین مختلف به خود جذب کردند که حتی متنوعی از افراد 
 دادین رویدر ا ساز شد.از موارد برای بازی کودکان مشکل در بسیاری
سطوح تهیه  یروبر  هابچه یان نقاشکام یبرا یهای مختلفایستگاه
 یبرا یقیموس یاجرا ،یآموزش شهروند ،مار و پله یباز  شده،
ستگاه یا، انکودک یشیات نماکحر  ،یآموزش گوییقصه ،انکودک

ورزش  ،یفوتبال دست، کودکقطار  ،محفل انس با قرآن ،نیتراپول
گویی شعرخوانی و قصه ،کوچکگل ،گلف ینیم ،لیلی یباز  ،یرسم
گیری فشارخون و ضربان قلب اندازه یستگاه سالمت برایان و اکودک

  ده شد.ید کشهروندان تدار 
بودن و حفظ ساکنین قدیمی منطقه، ساکنین با توجه به محلی

سوم اجتماعی چه ر ها و محالت مسکونی، تمایل زیادی به فعالیت
های اجتماعی و سیاسی دارند، تجارب در بعد مذهبی و چه فعالیت

ساکنان برای فعالیت  یتمایلبی دراقدامات شهرسازی تاکتیکی نیز 
ریزی مناسب رنامهتواند با باجتماعی بیشتر در منطقه است که می

  دهد. جایدر خود  زیاد تاثیراقدامات مؤثرتری را با دامنه 
دلیل عدم هماهنگی مدیریت جه به مشکالت اجرایی در ایران بهبا تو

 پذیریریسکشهری (شهرداری، راهنمایی و رانندگی) و نبود قدرت 
در  ۱۰های زیادی همراه است. مدیریت شهرداری منطقه با کارشکنی

 فرآیندهای اداری و این طرح بر آن شد که بدون انجام بوروکراسی
 سب مجوز)کبدون ( غیررسمی فرآیند صورتبهصدور مجوزهای کتبی 

ها و مسئولیت همه دشواری کهدرحالیرا به انجام برساند  این پروژه
مختلف مدیریت شهری را نیز مدیریت  هایبخش رضایت عدم

تدوین دستورالعملی در  رغمعلیگرفت.  بر عهدهمنطقه شهرداری 
 صورتبهشهرداری مرکز در سنوات گذشته که برگزاری این مراسم را 

کرد اما این دستورالعمل نیز توان می ) حمایتسب مجوزک( قانونی
  داد.اجرایی مناسب را در اختیار مدیریت شهرداری قرار نمی

از این رویداد  کنندگانشرکتاستقبال و بازخوردهای زیاد ساکنان و 
شهرداری را بر آن داشت که باز به طراحی رویدادهای دیگر در خیابان 

شرایط مناسب آب و هوایی  ازجملهبپردازد که نیازمند زیربناهای الزم 
بودن آلودگی هوا برای حضور بیشتر مردم در این رویداد کم ویژهبه

  است.
 یبرگزار  یاد بود و شهروندان تقاضاین برنامه زیقدر استقبال از ااین«
ه کم ی. به مردم قول دادشان داشتندرا در محله یامشابه یدادهایرو
  ).(شهردار منطقه »مینکرار کگر تین برنامه را در محالت دیباز ا
  نمونه اولیه یاجرا
و حضور مردم » کوچه بهتر«طور که قبًال ذکر شد، اجرای طرح همان
دلیل کمبود بودجه و نبود منابع مالی با دامات بسیار محدود بهبا اق

نیاز . ]52[»کوچه بهتر«استقبال بسیار خوب مردم روبرو شد تجربه 
بودجه  تامینکودکان به بازی مدیریت شهری را بر آن داشت تا با 

ها را با فعالیت بسیار اندک تسهیالت الزم برای بازی بیشتر بچه
این اقدام با همکاری شهربازی  .وسایل بازی فراهم کنند تامین

وسایل بازی در خیابان صورت گرفت که با توجه به  تامینمنطقه و 
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های شهری تعبیه در پارک عمدتاً حضور وسایل بازی در خیابان که 
های درگیر شوند، تجربه جدیدی از مفهوم خیابان برای همه طیفمی

های اجتماعی همه گروه پروژه شکل گرفت که در بازخوردها، در این
  .کردندبه آن اشاره می

های فروشان، مغازهوسایل بازی مناسب، حضور دست امینتدر کنار 
نیازهای روزمره زندگی همراه با آسایش اقلیمی و  تامینمختلط با 

های الزم برای تحقق رویداد در پاکیزگی هوای محدوده از زیرساخت
های شوند. حضور گروههای شهرسازی تاکتیکی محسوب میطرح

از عوامل  کنندهسرگرمیقی های موسبرنامه ویژهبهمختلف هنری 
در  شدهانجامهای آید. بررسی نمونهجذابیت محیطی به شمار می

این منطقه گواه بر طراحی و تمهید فضاهای مجزا و مستقل به گروه 
های هنری و ها و برنامه، وسایل بازی نمایشگاهفروشاندست

های مختلف اجتماعی مانند موسیقی است تا امکان بهتر همه گروه
زنان، سالمندان و کودکان در اختالطی مؤثرتر فراهم شود و ترجیحات 

  ).۶(شکل ها سنجیده شوداز این گروه هرکداممحیطی 
  

 
 ۱۰، خیابان رودکی منطقه »هاستخیابان در دست بچه«ولین جشنواره ا )۶ شکل

  ۱۳۹۶تهران، آذرماه 

  
الزم به ذکر است که هدف اصلی مدیریت شهرداری در تدارک این 

بوده  ۱۰عدالت اجتماعی برای اقشار در حاشیه منطقه  تامینبرنامه 
ی کودکان در منطقه نیاز است. بدین منظور با توجه به تعداد باال

ها به بازی در اولویت اول امکان بازی برای کودکان در نظر روحی آن
گرفته شد در گام بعد در جهت تحرک بیشتر بزرگ سن و نوجوانان 

های دستی همراه با غرفهبالو فوت نگپپینگهایی چون ورزش
 آزمودنهای با آموزش ترافیک و تفکیک زباله طراحی شوند. غرفه

در جشنواره  کنندهشرکتپذیرای گروه سالمند  فشارخونقند و 
  خیابانی بودند.

امکان » جشنواره خیابانی«اجرای  فرآیندبودن تیابا توجه به دفع 
به کیفی و کمی  صورتبهریزی و ارزیابی اثرات این برنامه برنامه
با بعضی از  شدهانجامهای نیامد تنها مصاحبه وجود

مصاحبه  صورتبهداد یرو ین برگزار یو مسئول کنندگانمشارکت
بوده  ۱۰مؤید موفقیت این رویداد در سطح منطقه  یافته ساختارنیمه

  است.
ازدحام جمعیت زیادی از  که دهدمینشان  گرفتهبازخوردهای صورت

شد که  تهدید این رویداد شناخته ترینبزرگ عنوانبه کنندگانشرکت
دلیل نبود نظارت توسط والدین امنیت کودکان را به تامینامکان 

کودکان كه  ییو رها یعنوان منع آزادبه ازدحام بهکرد. مخدوش می
اشاره فراوان شد.  دادیرو نیهاست در ابچه یبرا سازخطر نهیزم

چنانچه به مشاجره و دعوای استفاده از وسایل بازی منجر شد که 
 هایبینیپیشتوسط وساطت شهرداری و پلیس راهور برطرف شد. 

نیز کمک کرد که  نشانیآتش، اورژانس و احمرهاللالزم برای حضور 
  در محل طرح به حداقل برسد. خطرپذیری اتفاقات احتمالی

 نشدگمو  ی. بچه من از شلوغادهیار زیحضور و ازدحام مردم بس«
ت ینترل جمعکان که امکبشه  ریزیبرنامه ید طور یبرنامه با ترسهمی
از  یکی(پدر  »دیانش یپ هابچه یبرا یشتر بشه تا خطر یب

  .)کنندگانشرکت
  آزمون طرح:

ن یمسئولو  کنندگانمشارکت باها نتایج حاصل از مصاحبه
 والدین، بادهد که کودکان همراه این طرح نشان می نندهکبرگزار 

مدیریت شهری چون حوزه  حضورنوجوانان و جوانان همراه با 
راهور، ، پلیسزیستمحیطاجتماعی، ترافیک، خدمات شهری، 

، اورژانس، شورایاری محالت، مدیران محالت احمرهالل، نشانیآتش
 صلی این طرح بادر این رویداد حضور فعالی داشتند اما شراکت ا

در ساعات محدودی  اینکه وجود با افت.یمعنا کسبه محلی حضور 
دلیل فروش باالی آن روز، آنان محدود شد اما به دسترسی سواره به

   اند.سایت رویداد آتی پیشنهاد داده عنوانبهخود خیابان رودکی را 
 -آموزش فرآیندرسازی تاکتیکی هنوز های اولیه شهبا توجه به پروژه

ها نیازمند جلسات همفکری و سنجش و رضایت اجرای این پروژه
اندیشی با مسئولین شهری و نماینده نهادهای مردم بنیاد و هم

د با تعمق بیشتری مشارکت شهروندان است که طراحی این رویدا
  ).۷(شکل  تدارک دیده شود

  

 
  ها، آذرماهخشی از برنامه خیابان در دست بچهب )۷ شکل

  

  بحث 
داد نشان یرو از شدهانجام هایمصاحبه یل محتوایتحلج ینتا
ن حاضر در برنامه یو والد کنندگانمشارکت %۸۵ش از یه بک دهدمی
 واسطهبهابان را یو خ اندداشتهت یداد اظهار رضایرو یان برگزار کاز م

ان کن میبهتر یاربر کت و اختالط یجاذب جمع هایکاربریوجود 
. حدود دانندمی تاکتیکال یشهرساز  رویدادهایانجام  یمنطقه برا

ل یدلاما به اندبوده یداد راضیان روکز از مین یشهر ت یریبدنه مد ۶۰%



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  کورش گلکار ۹۴

   ۱۳۹۹ بهار، ۲، شماره ۱وره د                                                                                                                                                                                                یشهر  یگفتمان طراح

ر سواره را باعث یان توقف مسکام ،یکابان رودیمهم خ کیینقش تراف
  .انددانستهاد اختالل جیا
 یزمان برگزار  یت شهر یریو مد کنندگانمشارکتاز  %۸۰ش از یب
ان کودکهوا و مباحث سالمت  یل آلودگکل مشیدلداد را بهیرو

اختصاص  یرا برا یشتر یب یشنهاد بررسیو پ اندنکرده یابیمناسب ارز
از به نظرات یه نک اندشمردهان ابر کودک یزمان مناسب و سالم برا

  .کندمیداد طلب ین زمان روییرا در تع یشتر یب یارشناسک
مختلف  هایبرنامهو  زاتیاز تجه کنندگانمشارکت %۹۰ش از یب

ن یانجام چن درنهایتو  اندکردهت یده در آن روز ابراز رضایدکتدار 
 ،یان زندگکت از میرضا ،شتر منطقهیب یرا باعث سرزندگ ییدادهایرو
ان کودکو حس لذت و بهبود رابطه با  یشاد ،منطقه بیشتر با ییآشنا

ن یا یامدهایان و نوجوانان را از پکودکردن کو سرگرم را در خانواده
ن یتداوم چن کنندگانمشارکتثر کا زعمبه. انددانستهداد یرو
 عملکرداز  یتمندیش رضایماهانه باعث افزا صورتبه ییدادهایرو

و  نشاط ،یو شاد یت شهروندکش نشاط و مشار یافزا ،یشهردار 
ن یوالد زعمبه .شودمیمنطقه  یشهر  یفضادر  بیشتر کودکان کتحر 

 یمنیش ایدر افزا یاده نقش مهمیر پیابان به مسیخ شدنتبدیل
 یباال یو شلوغ حامزدان یشتر والدیان داشته است اما بکودک

  .انددانستهان کودکت یاهش امنکت را باعث یجمع
 یم باالکل ترایدلطرح در منطقه به برگزارکنندهن ید مسئولیاز د
 یاده دارایر پیمس عنوانبهابان یل خیان تبدکام ،کیتراف
 یرا برا چنینیاین یدادهایرو یاست و اجرا یمک پذیریتحقق

. کنندمیشنهاد یاوقات خلوت در هفته و ساعات محدود در روز پ
تهران  یر مناطق شهردار یداد را در ساین رویا یاجرا ،نیثر مسئولکا
 شهروندانش نشاط یبرنامه مصوب در جهت افزا کی عنوانبه

تهران  یبه برند مناطق شهردار  تواندمیه ک انددانسته پذیرتحقق
محالت  مییدابه برنامه  تواندمی ایزنجیرهداد یرون یا ل شود.یتبد

حضور  تیالواز  یبه آموزش عموم کمکمو  شدهتبدیلشهر تهران 
 سواره در شهر منجر شود. جایبهاده یپ

ه به همت ک »هاستابان در دست بچهیخ«ت یتجربه و روا یبررس
 ،برگزار شد رودکیابان یدر خ ۱۳۹۶در آذرماه  ۱۰منطقه  یشهردار 
د در یبا یکیتکتا یشهرساز  هایپروژهه اگرچه ک دهدمینشان 
الزم  هایزیرساختشوند اما نبود  تیهدا »ن به باالییپا« یانیجر
را در  یت شهر یریو مد یشهر  حکمرواییلزوم نقش  ،تکمشار  یبرا
ن یدر انجام ا مؤثر یتاان دفعیه جرک چرا کندمی دوچندانران یا

ار یبس »هاچگونگی« فرآیندو در » یسانکچه « نقشبر  هاپروژه
 بر این داشته باشند. پذیرتحققاقدامات جنبه  است تا گذارتاثیر 

موجود ش یپ یمبودهاکو  هازمینهپیشاز به شناخت یاساس ن
ر ادارات یبا سا یو هماهنگ یدار ا هایبوروکراسیمثال  طوربه(
 )ایرابطهدر رابطه ( یروهایاز ن یوجود ساختار  ) بهیت شهر یریمد

 یکیتکتا یشهرساز  مقیاسکوچکه قبل از اقدامات ک کنندمیاشاره 
  شوند. باز ساختاردهید یبا

در تجارب  »قیعم تامل«ازمند ین یکیتکتا یتحقق اقدامات شهرساز 
ابان یخ«و  »وچه بهترک«مانند تهران  یشهردار  ۱۰در منطقه  شدهانجام

 یبه روند هینمونه اول کی عنوانبهتا  ]26[»هاستدر دست بچه
بتواند منجر به  اقدامات گونهاین نهایت درتا  انجامدیب مندمنظا
 عنوانبه یزندگ ارتقای کیفیت درنهایتط و یت محیفیک یارتقا

 دهدمینشان  ینیو بازب تاملن یا شود. یشهر  یطراح ییهدف غا
 یازمند هماهنگین ،رفتنیپذانجام مؤثرتردر جهت  یه اقدامات بعدک
ت یریشتر مدیب ییآشنا ،یت شهر یریمد هایدستگاهن یشتر بیب

نترل ک از یر ی(جلوگت مردم یریمد ،چنینیاینبا اقدامات  یشهر 
با خواسته  در ارتباط شتر بخصوصیب پذیریانعطاف ،)هجوم مردم

ل یمنابع و وسا تامین ،یسبه محلکنان و کو سا کنندهمشارکتمردم 
با داشتن  یت شهر یریمد جانبههمهت یحما نهایت درو  روزبهو  مؤثر

به اقدامات هستند تا بتوانند  ینگر پارچهکیدر جهت  یبرنامه راهبرد
 یبرا مندنظامه یرونند. ک یرا باز ساختارده مندنظام ایرویه
بتوانند  هاطرحن یه اک کندمی کمک یکیتکتا یشهرساز  هایپروژه
در زمره ابزار  »یطراح ییمرواکح« ابزارجعبهاز  یبخش عنوانبه

ن یدر ا .نندک کمک مکان سازیدر  مؤثرتربه مداخالت  غیررسمی
ودجوش خسب مجوز) و ک( یقانونبه دو صورت  هاپروژهن یصورت ا

ابان در دست یخ«تجربه ه ک یابدمیان تحقق کسب مجوز) امکبدون (
  .]5[است سب مجوزک هایطرحاز سنخ  »هاستبچه

د یاز د یشهر  یدر فضا چنینیاین یدادهایرو اثرات یابیارز ،بعالوه
به  »یساز انکم« فرآینددر  تواندمی نفوذذینفع و یذ هایگروه
 تیاهمو بر  ندک کمکن اقدامات یابنده ایامل کت تیماه

اقدامات  یه براکموتور محر  عنوانبهن اقدامات یبودن ایسرمشق
  .افزایدبی یشهر  هایبافتدر  مؤثرتر

  
  گیرینتیجه
ی کتیکه رویداد شهرسازی تاکدهد های این پژوهش نشان مییافته

تعریف «، »و همدلی کدر «گام  ۵در » ر طراحیکتف«براساس 
» آزمون«و » اجرای نمونه اولیه«، »پردازیایده«، »موضوع
توان ریزی و ارزیابی هستند. وقوع این رویدادها را میبرنامهقابل

ی در کتیکهای شهرسازی تاپروژهاملی کسرمشقی برای جریان ت
ان کمقیاس و امی بر رویدادهای کوچککخدمت مدیریت شهری مت

در جهت ارتقا » مروایی طراحی شهریکح«تحقق ابزار غیررسمی 
  یفیت محیط برشمرد.ک

  
در انجام مصاحبه  ١٠از عوامل اجرایی شهرداری منطقه  :تشکر و قدردانی

  شود.و امكان حضور در رویداد تشكر می
كنندگان ضبط مشاركت یها با اجازه شفاهتمام مصاحبهتاییدیه اخالقی: 

  و استفاده شده است.
  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تعارض منافع:

شناس/پژوهشگراصلی کورش گلکار (نویسنده اول)، روش نویسندگان:سهم
زاده (نویسنده دوم)، نگارنده سهیال صادق ؛)۳۰%(

آزاده لک (نويسنده سوم)  ؛)%۴۰پژوهشگراصلی (/شناسروش/مقدمه
  )%۳۰نگارنده بحث (

  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. منابع مالی:
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