گـزارش دفتر سـیزدهم از سلسـلهنشسـتهای موضوعـی شرکت
مادرتخصصـی عمـران و بهسازی ایران
«معماری منظـر راه؛ رهیافتـی نوین در ارتقای کیفیت نظام حمـلونقـل درون
و برونشهری»
شقایق صدیقوزیری
دفتر سیزدهم از سلسلهنشستهاي موضوعی شرکت مادر ،با عنوان «معماری منظر راه؛ رهیافتی نوین در ارتقای کیفیت نظام حمل
و نقل درون و برون شهری» ،در قالب چهار نشست مرتبط با مباحث مطرح در حوزه معماری منظر راه و یک نشست جمعبندی،
در13ام دیماه  95آغاز و در 9ام اسفندماه  ،95به پایان رسید که در ادامه به شرحی از برگزاری  5نشست مذکور ،به تفکیک،
پرداخته شده است .الزم به ذکر است که دبیری علمی این مجموعهنشستها را جناب آقای مهندس هوشنگ عشایری ،عضو
هیئت مدیره شرکت مادر و رئیس کارگروه معماری راه ،بر عهده داشتند.
نشـست اول دفتر سیزدهـم
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نشست اول ،با عنوان «تبیین ضرورت توجه به معماری راه در طراحی و مدیریت بهرهبرداری راههای برونشهری ایران» ،با سخنرانی مقام
عالی وزارت ،جناب آقای دکتر آخوندی ،مهندس سیدمحمد بهشتی ،دکتر سعید معیدفر ،دکتر محمدحسن طالبیان ،دکتر سیدحسن تقوایی
و با حضور جمعی از معاونین حوزه وزارتی و دیگر عالقهمندان از حوزههای حرف ه و دانشگاه ،در 13ام دیماه  ،95در سالن جلسات شرکت
مادر ،برگزار گردید .هدف از تدوین موضوع این نشست ،تأکید بر اهمیت معماری منظر راه از ابعاد مختلف فرهنگی ،تاریخی ،اجتماعی،
اقتصادی ،مدیریتی و زیباییشناختی بود که هریک از سخنرانان ،به فراخور تخصص خود ،به تشریح بخشی از این ابعاد پرداختند.
پس از بیان مقدمه ای در طرح موضوع ،توسط جناب آقای دکتر ایزدی ،معاون وزیر و مدیر عامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی
شهری ایران ،آقای دکتر آخوندی ،ضمن اظهار خوشوقتی از حضور در جمع فرهیختگان عالقهمند به موضوع معماری راه ،حضور خود در این
نشست را به دلیل تأکید بر اهمیت این موضوع عنوان نموده و اظهار داشتند که نه به عنوان مدعی در اشراف بر این بحث ،بلکه در جایگاه
یک سیاستگذار ،خواهان دستیابی به فهمی مشترک راجبه این موضوع بنیادین میباشند .ایشان در ادامه اظهار داشتند ،خلقت تمامی عالم
واقع ،اعم از سکونتگاهها و راهها به واسطه نوع اندیشهورزی و دیدگاه انسانها نسبت به جهان است که در قالب معماری ظهور مییابد .در
معماری ایرانی که حاصل اندیشهورزی ایرانیست ،هم مفاهیم ماوراء و هم مفاهیم مادی دخیل هستند و اصولی چون سازگاری با طبیعت
ی ایرانیان میانجامد .اما این زندگی فقط
و اقلیم ،بر این معماری حاکمند که بهرهگیری از آنها به ایجاد بستری برای هدایت نحوه زندگ 
در سکونتگاهها اتفاق نمیافتد؛ زندگی در اندیشه ایرانی و اسالمی ،ثابت و راکد نیست بلکه زندگی خود ،حرکت و جریان است .وجود جاده
ابریشم ،کاروانسراها و دیگر عناصر وابسته به راه ،همگی خود گواهی بر این مدعاست که همواره زندگی در مسیرها نیز جایگاه ویژهای
داشته و فقط مختص سکونتگاهها نبوده است .اما از دوران مدرن به بعد است که انقطاعی میان راه و زندگی صورت میگیرد و کیفیاتی
چون زیبایی ،آسایش ،آرامشخاطر و چشمنوازی که مسیرها همواره شامل آن بودند از جادههای ایران رخت میبندد که تا امروز نیز این
انقطاع ادامه دارد .با وجود اینکه امروزه هزاران میلیارد دالر در امر راهسازی و جادهسازی صرف و هزینه میشود اما کمتر اثر ارزشمندی را
شاهد هستیم که پشتیبان اندیشهای باشد که بتواند پیوند میان راه و زندگی را نمایانگر باشد .اما ضرورت این موضوع از آنجا معلوم میشود
که ما همچنان در حال جادهسازی در زیباترین و پرفرصتترین مناطق کشور هستیم و بهتر است تا اندیشهای وجود داشته باشد تا ارتباط
مفهومی میان راه و زندگی را ایجاد نماید تا دوباره زندگی در جادهها با کیفیاتی که مدنظر است ،جاری گردد .در نتیجه معماری راه در یک
کالم ،اندیشه پشتیبان برقراری مجدد ارتباط مفهومی میان راه و زندگی میباشد.
در ادامه مهندس سیدمحمد بهشتی ،معمار ،پژوهشگر ،فعال و اندیشمند حوزه سینما ،معماری و میراثفرهنگی که درحالحاضر ،ریاست
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پژوهشکده میراثفرهنگی را برعهده دارد ،با تأکید بر ابعاد تاریخی -فرهنگی و مدیریتی موضوع ،اظهار داشتند :ایرانیان در احداث راهها،
همواره به تجربه تاریخی خود رجوع میکردهاند که این تجربه تاریخی ،از فرهنگ و شناخت سرزمینیشان نشأت میگرفته است .امری
که در دوران معاصر توسعه ،به دلیل بیاعتمادی ایرانیان به این تجربه تاریخی از بین رفته است .با توجه به اینکه شکلگیری کانونهای
زیستی در ایران به صورت مجمعالجزایری بوده یعنی نقاط پراکندهای که با فاصله از یکدیگر مستقر بودند و هریک نیز ،شرایط حداقلی
برای ادامه حیات داشتند ،این راهها بودهاند که با برقراری ارتباط میان این نقاط ،الگوی مجمعالجزایری را شکل داده و فرصتهای بالقوه
موجود در هریک از آن کانونها را به حداکثر میرساندهاند .بنابراین راه در مفهوم تاریخی خود ،کریدوری برای زندگی بودهاست که سه
مشخصه اصلی کوتاه بودن ،هموار بودن و ایمن بودن را همواره با خود داشتهاست و شاهدیم که چون این سه مشخصه از بستر تاریخی
برآمده ،امروز هم به قوت خود باقیست .عالوه بر راه ،عناصر دیگری که همواره در احداث راهها موردتأکید بودهاند ،کسانی بودهاند که از
راه عبور میکردهاند ،چیزهایی بودهاند که از راه عبور داده میشدهاند و همچنین بستر و زیستگاههای پیرامونی راه که ارتباطات و حیاتشان
از راه بودهاست .این نگاه جامع به راه ،موجب میگردد تا بتوانیم کل فرهنگ ایران را از دریچه راه ،مورد تأمل قرار دهیم؛ و این موضوع نه
تنها در مقیاس ملی بلکه در مقیاس جهانی نیز قابل بررسی میباشد .وجود راه ابریشم که ارتباط شرق و غرب را فراهم میآورده و وجود
راههای کوتاه و بلندی که کانونهای زیستی پراکنده را بهم متصل مینمودهاند ،عالوه بر صحهگذاری بر مفهوم مکانیت راه ،هم موجب
رونق کسب و کار ،تجارت و صادرات بوده و هم عاملی برای انتقال فرهنگ و حتی جهانیشدن به شمار میآمدهاند .این مفاهیم مکانی،
اقتصادی و فرهنگی نهفته در ارتباطات که بهوسیله راههایی که خود مقصد بودهاند ،ایجاد گشتهاست ،موجب شده که حتی در جایی که
امروزه ،حتی اثری از راه قدیمی وجود ندارد ،مفهوم فرهنگی راه ،همچنان برقرار باشد.
دکتر سعید معیدفر ،جامعهشناس و دانشیار بازنشسته گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،که در حال حاضر ،سمت
مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی را به عهده دارد ،در تأکید بر ابعاد اجتماعی موضوع اظهار داشت ،انسان موجودی اجتماعیست و
بهواسطه زیست اجتماعی و به مدد فرهنگ و جامعه ،توانسته همواره در طول تاریخ ،بسیاری از مسائل و مشکالت مورد مواجهه خود
را حل نماید .زندگی ،نه فقط در شهر و روستا ،بلکه در راهها نیز اتفاق میافتاده و در واقع راهها ،اتصالدهنده جوامع بودهاند و این زیست
جمعی در طول راه اتفاق میافتادهاست .انسانها ،بهصورت جمعی و در قالب کاروان سفر میکردهاند .حتی در توقفگاههای میانه مسیر نیز
زندگی جمعی داشتهاند .در واقع کاروانسراها و عناصر میانراهی ،محلی برای بروز داد و ستد و مبادالت اقتصادی و فرهنگی از طول سفر
بودند و بدینترتیب استمرار حیات را در کل سفرهای آن روزگاران ،شاهدهستیم .اما با ورود به دنیای معاصر و به تأثیر از فناوری ،تعادل
میان عقل ،جامعه و محیط زیست بهم خورده و زیست جمعی از راهها گرفته میشود ،چرا که در اثر فناوری ،که مهمترین مشخصه آن نیز
سرعت است ،راههایی ساخته میشود که دیگر از جوامع انسانی عبور نمیکنند و در نتیجه زیست جمعی ،هم از مبدأ ،هم از مقصد و هم
طی مسیر ،گرفته میشود .نتیجه این رویکرد ،انقطاع فرد از جامعه و ازخودبیگانگی انسانهاست که به زعم جامعهشناسان ،مخدوش شدن
هویت جمعی ،عدم احترام به همنوع ،عدم رعایت مسئولیتهای اجتماعی و بروز رفتارهای غیرایمن را به دنبال داشت ه و دارد .بنابراین آنچه
که از دیدگاه جامعهشناختی برای راه ضروریست ،تداوم حیات اجتماعی در طول راه است .از طرف دیگر ،حقوق شهروندی در بهرهگیری از
راهها نیز باید به نحوی مطلوب پاسخ داده شود؛ یعنی حق دسترسی برابر برای همه گروههای سنی ،جنسی ،جمعیتی و قومی استفادهکننده
از راه ،توأم با ایمنی ،آسایش و آرامشخاطر در طی مسیر ،فراهم باشد.
در ادامه دکتر محمدحسن طالبیان ،دکتراي معماري ،استاديار دانشگاه تهران و معاون میراث فرهنگی سازمان ميراث فرهنگي ،صنایع دستی
و گردشگری ،در تأکید بر اهمیت بعد فرهنگی راه و ضرورت مدیریت راههای فرهنگی ،اذعان داشتند که از مشخصههای بارز راههای
ایرانزمین ،هویتمندی آنهاست .این راهها ،ترکیبی متنوع از فرهنگها در زمان و مکان ،که در میراث ملموس و ناملموس تبلور یافته
را ،به نمایش میگذارند .با هر دلیل شکلگیری ،راهها غیر از نقش ارتباطدهنده ،همواره دربرگیرنده تعامالت فرهنگی جوامع مختلف در
طول زمان و مکان بودهاند.
ایشان همچنین به مفهوم راههای فرهنگی اشاره داشتند و عنوان نمودند که طرح مفهوم راههای فرهنگی در دنیا ،عمدت ًا از دهه  90به
بعد ،صورت گرفتهاست .راههای فرهنگی ،بر مبنای یک اراده بشری و برای رسیدن به هدفی خاص شکل گرفتهاند و بزرگترین ویژگی راه
فرهنگی ،خود راه است .راههای فرهنگی ،مجموعهای از راه و عناصر وابسته به آن با تمامی تاریخ و فرهنگ متعلق به آن است و لذا حفظ
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تمامی نامها ،نشانهها و معانی همراه با راه ،به دلیل شکلگیری تدریجی و تکامل ارزشهای مستتر در راهها در طول زمان ،ضرورت دارد.
ایشان همچنین اظهار داشتند ،مدیریت راههای فرهنگی ،نیازمند رویکردی میاندانشی و در عین حال یکپارچه ،با مشارکت جامعه محلی
و همکاری تمامی دستگاهها اعم از مجموعه راه و شهرسازی و میراث فرهنگی است که برمبنای شناخت و درکی جامع از تمامی عناصر
ملموس ،کیفیات تأثیرگذار بر شکلگیری راه و مفاهیم نهفته در هریک ،صورت پذیرد.
و اما آخرین سخنران این نشست ،آقای دکتر سیدحسن تقوایی ،عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی و مدرس گروه معماری
منظر دانشگاه شهید بهشتی ،در تأکید بر اهمیت بعد زیباییشناختی راه ،به لزوم شناخت و تحلیل مؤلفههای معنایی -ادراکی ،اکولوژیکی و
بصری راه ،در ساماندهی منظر راههای شهری ،اشاره نمودند .ایشان اذعان داشتند ،وجود مناظر و جلوههای بصری ناخوشایند ،بناها و عناصر
رهاشده محیط مصنوع ،حاشیهها و ديوارهاي حائل طبیعی یا مصنوع فرسایشیافته ،تجاوز به حرائم ،آلودگیهای محیطی و بصری و در
کل بیتوجهی به ساختار ،عناصر و کیفیت فیزیکی و زیباییشناختی لبه و محدودههای پیرامون جاده ،منجر به بروز ناهنجاریهای بصری
و ذهنی و کاهش عالقهمندی کاربران برای تجدید سفر در مسیر ،خواهد شد .ایشان همچنین بر لزوم توجه به ویژگیها و مشخصههای
اجزای راه مشتمل بر بستر راه ،لبه ،حریم و محدوده مشخص پیرامونی ،مبدأ ،مقصد و داالن راه و لزوم اخذ راهکارهای ارتقاءدهنده کیفیت
زیباییشناختی منظر راه با توجه به تفاوتهای اقلیمی و فیزیکی منتج از زمینه موجود،اشاره نمودند .همچنین اذعان داشتند که تناقضی
میان ارتقای کیفیات زیباییشناختی منظر راه و تأمین ایمنی و رعایت اصول فنی مهندسی در ساخت و ساماندهی راه ،وجود ندارد لیکن
توقعات وارد بر کیفیت زیباییشناختی هر بخش از مسیر ،میبایست در راستای چشمانداز و اهداف کالن تعیینشده در برنامه طراحی و
ساماندهی منظر کل آن مسیر ،چون ارتقای کیفیت محیطی و بازیابی ظرفیتهای بومی و طبیعی ،قرار گیرد .ایشان توقعات موردانتظار از
برخی از اجزای راه را بدین شرح برشمردند؛ راه :ارتباطدهی ،قابلیت تصور ،سادگی ،رؤیتپذیری و قابلیت نگهداری باال؛ در ارتباط با محیط
پیرامون :یکپارچگی و تضاد؛ و در داالن راه و از دید مسافران :تنوع ،زیبایی ،خوانایی و امکان جهتیابی.
همچنین در پایان ،به دو ضرورت در توجه به زیباییشناختی منظر راهها ،یکی تداومبخشی به داالنهای اکولوژیک (راههای ارتباطدهنده
شهرها و سکونتگاههای پیرامون) بهمنظور حفظ و افزایش جذابیتهای مسیر و دیگری اولویتدهی به طراحی و ساماندهی منظر برخی از
قسمتهای راه چون بزرگراهها ،جادههای اصلی مواصالتی و فضاهای رهاشده در ورودی شهرها ،اشاره نمودند.
در پایان نشست نیز ،پس از طرح پرسشهای شرکتکنندگان و ارائه پاسخ از اعضای پنل ،جمعبندی سخنان توسط دبیر اجرایی این
سلسلهنشستها ،آقای مهندس هوشنگ عشایری ،ارائه گردید.

نشـست دوم دفتر سیزدهـم
نشست دوم ،با عنوان «مروری بر فرایند تدوین دستورالعمل ساماندهی منظر راههای برونشهری ایران» ،با سخنرانی آقای دکتر فرزین
فردانش و حضور آقای مهندس سیدحسن میرشفیع و خانم دکتر نیلوفر رضوی ،بهعنوان اعضای پنل ،در 27ام دیماه  ،95در سالن جلسات
شرکت مادر ،برگزار گردید .در این نشست که معطوف به یکی از خروجیهای اصلی کارگروه معماری راه ،یعنی «طرح ساماندهی منظر
راههای ایران» بود ،بنابه مراحل پیشرفت کار ،بخشهایی از این طرح ،مشتمل بر کلیات ،مطالعات تطبیقی ،و گزارشی از فرایند انجام کار،
توسط جناب آقای دکتر فردانش ،دكترای مـعماري ،استاديار دانشکده معماري و شهرسازي و مدرس گروه معماری منظر دانشگاه شهید
بهشتی ،و همچنین سرپرست گروه تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی در نقش مشاور در قرارداد همکاری مشترک با شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشور ،ارائه گردید.
عمدهترین نکات مطرح در ارائه دکتر فردانش را میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
 .1مشــابهت مســائل مبتالبــه جادههــای امــروز در سراســر دنیــا؛ از جملــه توزیــع نابرابــر اســتفاده از گونههــای مختلــف حرکتــی،
تلفــات سرنشــینان خودروهــا در تصادفــات جــادهای و ایمنــی پائیــن جادههــا ،بــه اســتناد مطالعــات تطبیقــی انجامشــده.
 .2عدم وجود هیچگونه مغایرتی میان اجرای طرح منظر راه و تأمین ایمنی جادهها.
 .3ضرورت توجه به زمینه و الگوهای خودی حین بهرهبرداری از ضوابط جهانی.
 .4تأکید ضوابط موردبررسی بر عناصر سازنده منظر راه ذیل طرح «منظر راه.»1
 .5ذکر برخی از نکات تأثیرگذار و موردتوجه در بهره برداری از ضوابط منظر راه در دیگر کشورهای جهان:
 تنوع اقلیمی؛ توجه به عناصر هویتبخش راهها در زمینه موجود
 چندسطحی بودن ضوابط :طرح جامع (سند کالن) ،طرح داالن حرکتی و طرح جزئیات (بخشهایی از داالن حرکتی)
 وجود ضوابط خاص بهسازی راههای موجود و ضوابط طراحی راههای جدید

1- Road Landscape
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 .6توصیــف طــرح مناســب ســاماندهی و مدیریــت بهرهبــرداری از منظــر راههــای برونشــهری ایــران؛ از بعــد محتــوا و قالــب
ضوابــط.
 .7اشـاره به ایـن مطلب که بـا توجه بـه بازنگری  5سـاله دردسـتورکار قرارگرفتـه برای نظـارت بر اجـرای مفاد ضوابط و سـنجش
مطلوبیت آن ،بسـته بـه میـزان ارتقای تـوان فنـی در این حـوزه و آشـنایی بـا این مقولـه ،ظرفیتسـازی نهـادی ،افزایـش تجربه
اجرایـی مشـاورین ،افزایش بودجـه اختصاصیافتـه و  ،...امـکان افـزودن به ضوابـط الزماالجـرا ،در طـول زمان فراهم اسـت.
پس از ارائه دکتـر فردانش ،خانـم دکتر نیلوفر رضوی ،اسـتاديار و معاون پژوهشـی دانشـکده معماري و شهرسـازي و مـدرس گروه
معماری منظر دانشـگاه شـهید بهشـتی ،و آقای مهندس سیدحسن میرشـفیع ،معاون ساخت و توسـعه آزادراههای شـرکت ساخت و
توسـعه زیربناهای حمل و نقل کشـور ،به بیـان نکاتـی در خصوص مطالـب عنوانشـده و دیدگاه خود نسـبت به موضـوع معماری
منظـر راه ،پرداختنـد .اصلیتریـن تأکیـد دکتر رضـوی بر ضـرورت نـگاه جامـع و یکپارچـه بـه موضـوع و بهرهگیری از مشـارکت
متخصصینی از رشـتههای مختلـف اما مرتبط بـا حوزه معمـاری منظـر راه اسـتوار بود .مهندس میرشـفیع نیـز بر ضـرورت اجرایی
بودن نتایج مطالعـات و توجه بـه جنبههای عملیاتی موضـوع در تدویـن ضوابط ،اذعان داشـتند .در پایان نشسـت نیز ،پـس از اتمام
پرسـش و پاسـخ میان حضـار و اعضای پنـل ،جمعبندی سـخنان ،توسـط دبیـر اجرایـی ،آقـای مهندس هوشـنگ عشـایری ،ارائه
گردید.

نشـست سوم دفتر سیزدهـم
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نشست سوم ،با عنوان «مروری بر طرح ساماندهی منظر محور تهران -دیزین» ،با سخنرانی آقای دکتر مرتضی ادیب و حضور آقایان
دکتر فرزین فردانش ،دکتر مرتضی باقری ،مشاور و دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی ،و مهندس محمدرضا کدخدازاده ،سرپرست معاونت
ساخت و توسعه راههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور ،بهعنوان اعضای پنل ،در 11ام بهمنماه  ،95در سالن جلسات
شرکت مادر ،برگزار گردید .در این نشست که معطوف به یکی دیگر از خروجیهای اصلی کارگروه معماری راه ،یعنی «طرح ساماندهی
منظر محور تهران -دیزین» بود ،طرح ساماندهی منظر جاده تهران -دیزین بهعنوان پروژه آزمونه (پایلوت) ،به موازات و با استفاده از نتایج
طرح ساماندهی منظر راههای کشور ،با تأکید بر فرایند ساماندهی یک بخش از مسیر،بهعنوان حوزه مداخله ،توسط جناب آقای دکتر ادیب،
عضو هیئت علمی و مدرس گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی ،و همچنین سرپرست گروه تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی در نقش
مشاور در قرارداد همکاری مشترک با سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ،ارائه گردید .الزم به ذکر است که جناب آقای دکتر فردانش،
در سمت ناظر پروژه ،در پنل حضور داشتند.
ارائــه آقــای دکتــر ادیــب ،بــر چهــار بخــش اصلــی فراینــد طــرح ســاماندهی منظــر محــور تهــران -دیزیــن متمرکــز بــود کــه هــر
بخــش ،بهترتیــب ،مشــتمل بــر مــوارد زیرمطــرح گردیــد:
 .1بررسی وضع موجود
 .1-1ارزیابی پیامدهای بصری و منظری راه
 .1-2چالشهای کلیدی راه
 .1-3طرحها و ضوابط مؤثر بر طرح منظر راه
 .2طرح جامع راه

 .2-1تحلیل نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها
 .2-2چشمانداز

 .2-3اهداف کالن و راهبردهای پیشنهادی
 .3طرح کلی داالن
 .3-1بخشبندی داالن
 .3-2اهداف و سیاستهای طراحی در داالن
 .3-3طرح مفهومی پیونددهنده بخشهای داالن
 .4طرح بخشها
 .4-1اهداف و سیاستهای طراحی در هر بخش از داالن
 .4-2ارائه طرحهای بهسازی منظر راه در حوزه مداخله
پــس از ارائــه دکتــر ادیــب ،اعضــای پنــل بــه بیــان نقطهنظــرات خــود پرداختنــد و مطابــق روال معمــول ،در پایــان تبــادل پرســش
و پاسـخهای مطــرح از ســوی حاضریــن بــا اعضــای پنــل ،جمعبنــدی نشســت توســط دبیــر اجرایــی ،آقــای مهنــدس عشــایری،
انجــام شــد.
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نشـستچهارمدفترسیزدهـم
بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع بهســازی و طراحــی منظــر راه ،عــاوه بــر خــود راه ،عناصــر وابســته بــه راه را نیــز دربرمیگیــرد،
موضــوع نشســت چهــارم ،بــا تمرکــز بــر میــراث ارزشــمند وابســته بــه راه و بــا عنــوان «مــروری بــر ارزشهــای مانــدگار و میراث
فرهنگــی در راههــای کشــور» و ارائــه دو مجموعــه ســخنرانی ،در 25ام بهمنمــاه  ،95در ســالن جلســات شــرکت مــادر ،برگــزار
گردیــد .ســخنرانی اول ،بــا عنــوان «شناســایی و مستندســازی تجــارب بهرهبــرداری مجــدد از میــراث معمــاری ارزشــمند وابســته
بــه راه» ،بــا ارائههایــی از آقــای دکتــر اســکندر مختــاری طالقانــی و خانــم مهنــدس همــا کرمانیــان مجــرد ،و ســخنرانی دوم
بــا عنــوان «مستندســازی ایســتگاههای راهآهــن محــور شــمال» ،بــا ارائــه آقــای مهنــدس فرامــرز پارســی ،بــه انجــام رســید.
آقایــان دکتــر علیرضــا قلینــژاد ،مشــاور رئیــس پژوهشــکده میــراث فرهنگــی ،و مهنــدس وحیــد علیقارداشــی ،مديــركل
دفتــر مهندســي و نظــارت تأسيســات زيربنايــي شــركت راه آهــن جمهــوري اســامي ايــران ،نیــز بهعنــوان اعضــای پنــل ،در
ایــن نشســت حضــور داشــتند.
در ابتـدا دکتـر مختـاری ،عضو هیئت علمی دانشـگاه آزاد اسلامی و كارشـناس حـوزه ميراث فرهنگي ،بـا ارائه مقدمـهای در خصوص
راههـای تاریخی و میراث فرهنگی موجود در راههای کشـور ،اظهار داشـتند ،میراث معمـاری واجد ارزش ،اعم از کاروانسـراها ،آبانبارها،
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رباطهـا و  ،...همـواره از عناصـر الینفـک راههای تاریخـی -فرهنگی بودهاند .راههـای تاریخی -فرهنگی ،با هر دلیل شـکلگیری ،اعم
از تجـارت ،سـیاحت ،جنـگ و  ،...فقط عامـل اتصالدهنده نبودهاند بلکه زندگی جمعی در این راهها جریان داشـته و در واقع اقامتگاههای
میانراهـی ،محـل آداب و رسـوم و تعاملات بودهانـد و جلوههـای هویتی یک تمدن را در خـود به نمایش گزاردهانـد .بنابراین جنبههای
هویتـی و فرهنگـی بسـیار غنـی راه که در طـول دورههای مختلف تاریخی همـواره مورد تأکید بـوده ،با حفظ و احیای میراث ارزشـمند
وابسـته به راه ،قابلیت حفظ و نگهداری مییابد .مهمترین اقدام در راه حفظ و پاسداشـت میراث ارزشـمند وابسـته به راه نیز ،برنامهریزی
در راسـتای بهرهبرداری مجدد از آنهاسـت.
بنا به تعریف ارائهشـده توسـط خانم مهندس کرمانیان ،کارشـناس ارشـد مرمت شـهری و دبیر اجرایی چهارمین کنگره تاریخ معماری و
شهرسـازی ایران ،بهرهبرداری مجدد ،1یکی از سیاسـتهای فرآیند بازآفرینیسـت که از اواخر قرن بیسـتم ،با توسـعه قوانين ،آئیننامهها
و دسـتورالعملهای راهنمـاي سياسـت برنامهریـزی ،كه متأثـر از گرایشهای اقتصـادي رايج بودند ،با تغییر مسـير از جنبش حفاظت به
سـوی اسـتفاده سـودآور (اقتصادي) از آثار و ابنيه تاريخي ،مطرح گردیدهاسـت .در حال حاضر ،اسـتفاده مجدد از سـاختارهای تاریخی و
خلـق فضاهـای جدیـد بهعنوان مهمترین محـرک توسـعه در برنامههای بازآفرینی شـهری مدنظر قـرار میگیرد .با ایـن تعریف ،اولین
گام در راه بهرهبـرداری مجدد از میراث ارزشـمند ،مستندسـازی آنهاسـت و در راسـتای شناسـایی و مستندسـازی تجـارب بهرهبرداری
مجـدد از میـراث معمـاری ارزشـمند وابسـته به راه ،تحت پژوهشـی به همیـن نام در قرارداد با شـرکت مـادر ،خانم مهنـدس کرمانیان،
بـه جمـعآوری بانـک داده کاروانسـراهای درون و برونشـهری به بهرهبرداری مجدد رسـیده و تحلیل نتایج آن بهمنظـور درسآموزی و
بهرهگیـری از تجـارب بدسـتآمده در حفاظت و بهرهبرداری مجدد از دیگر کاروانسـراهای میانراهی ارزشـمند میپردازند .طی نشسـت
چهـارم ،فاز اول مطالعات انجامشـده توسـط ایشـان که معطـوف بر اطالعـات  20کاروانسـرا و  10آبانبار به بهرهبرداری مجدد رسـیده
در ایـران بـود ،ارائه گردید.
در سـخنرانی دوم ،آقای مهندس پارسـی ،کارشـناس ارشد معماري و شهرسازي و مدير عامل شركت مهندسين عمارت خورشيد ،پس از
ارائهای مجمل درخصوص راههای تاریخی ایرانزمین ،به بخشـی از طرح مستندسـازی ایسـتگاههای راهآهن محور شـمال ،که موضوع
قراردادشـان بـا شـرکت راهآهـن جمهوري اسلامي ايران اسـت ،پرداختنـد .به زعم مهنـدس پارسـی ،راهآهن ،حاصـل و حامل مدرنیته
بـوده و بـا ورود ریلهـای آهـن به شـهرها ،امکانات زندگـی مدرن نیز به آنها وارد میشدهاسـت .ایسـتگاههای راهآهـن ،همواره محلی
بـرای تعاملات فرهنگـی و مفصلـی معنایی در مفهوم دروازه شـهر بودهانـد و در حال حاضر بـا توجه به غنای موجـود در طرح معماری
و سـازه آنهـا و برخـورداری از منابـع طبیعی و بکر در محیط پیرامونیشـان ،بهرهبرداری مجدد از سـاختمانهای ایسـتگاههای راهآهن،
1 - Reuse

عاملی مؤثر بر توسـعه زیرسـاختهای گردشـگری به شـمار میآید .ایشـان دلیل اصلی مطرحشـدن مستندسازی ایسـتگاههای راهآهن
محـور شـمال را ،آسـیبهای وارده بـه بنـای تعـداد کثیـری از این ایسـتگاهها در نتیجـه بیتوجهی و یا حتـی مرمت غیـر اصولی ،ذکر
نمودند و اظهار داشـتند که سـعی شـده تا در این طرح ،به منظور شـناخت و حفاظت از سـازهها و ایسـتگاههای راهآهن ارزشـمند واقع در
شـبکه ریلـی کشـور ،با تعریف چنـد پروژه مکمل در مجموعه راهآهن ،نسـبت بـه مرمت ،حفظ و نگاهداشـت اصولی آنها ،اقدام شـود.
همچنیـن اشـاره داشـتند کـه منظـور از حفاظـت ،پاسداشـت ارزشها و انتقـال آنها به نسـلهای آینده ضمـن توجه بـه کارکردهای
زندگـی مـدرن در بهرهبـرداری مجدد از آنهـا خواهد بود.
در ادامـه ،پـس از بیـان نقطهنظرات اعضای پنل و اتمام پرسـش و پاسـخ میان حاضـران و اعضای پنل ،آقای مهندس عشـایری به ارائه
جمعبنـدی مطالب و معرفی موضوع نشسـت پایانی پرداختند.
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نشـستپایانیدفترسیزدهـم
مطابــق روال نشس ـتهای موضوعــی شــرکت مــادر ،نشســت پایانــی بــا جمعبنــدی نشس ـتهای پیشــین و هماندیشــی بــا
حاضریــن ،در 9ام اســفندماه  ،95بــا حضــور آقایــان مهنــدس ســید محمــد بهشــتی ،مهنــدس داوود کشــاورزیان ،معــاون وزیــر
راه و شهرســازی و رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای ،دکتــر فرزیــن فردانــش و خانــم مهنــدس شــقایق
صدیقوزیــری ،کارشــناس ارشــد طراحــی شــهری و دبیــر کارگــروه معماری راه ،در ســالن جلســات شــرکت مادر ،برگــزار گردید.
پــس از ارائــه مقدماتــی درخصــوص اهمیــت توجــه بــه موضــوع معمــاری منظــر راه توســط جنــاب آقــای مهنــدس کشــاورزیان،
ارائـهای مختصــر از ضوابــط قابلتوجــه در ایــن حــوزه در تجــارب جهانــی توســط آقایــان مهنــدس قاســم باقــری ،مشــاور رئیــس
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای و مهنــدس مهــران قربانــی از ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای ،و ایــراد
ســخنانی توســط آقایــان مهنــدس بهشــتی و دکتــر فردانــش ،خانــم مهنــدس صدیقوزیــری ،بــه ارائــه جمعبنــدی چهــار نشســت
پیشــین پرداختنــد .در ادامــه ایــن ارائــه ،آقــای مهنــدس عشــایری 10 ،بنــد نمایاننــده مطالــب جمعبندیشــده را ،بــه شــرح زیــر
را قرائــت نمودنــد و بدینترتیــب پــس از اتمــام پرســش و پاســخ میــان حضــار و ســخنرانان ،سلسلهنشس ـتهای موضوعــی
دفتــر ســیزدهم خاتمــه یافــت.
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طــرح اندیشــه معمــاری راه ،برپایــه اندیشــه ایرانشــهری ،و بــه اســتناد اصــول حاکــم بــر معمــاری و شهرســازی ایرانزمیــن ،در
راســتای ایجــاد پیونــدی دوبــاره میــان مفاهیــم راه و زندگــی و بهمنظــور دســتیابی بــه کیفیــات مــورد انتظــار از جادههــای کشــور
میباشــد .ســاماندهی ،طراحــی و مدیریــت بهرهبــرداری راههــای کشــور ،نیازمنــد رویکــردی جامــع و همهجانبهنگــر اســت
کــه تمامــی ابعــاد فنــی -مهندســی ،اقتصــادی ،تاریخــی ،اجتماعــی -فرهنگــی و زیباییشــناختی منظــر راههــای برونشــهری را
دربرگیــرد .از آنجــا کــه بنــای تجربــه تاریخــی ایرانیــان در احــداث راههــا بــر فرهنــگ و شــناخت سرزمینیشــان واقــع شــده ،در
احــداث هرگونــه راه جدیــد ،حفــظ حداکثــر انطبــاق بــا راههــای تاریخــی ،ضــروری میباشــد .راه ،کاربــران راه ،کاالهــا و عناصــر
مبادالتــی ،زیســتگاههای پیرامونــی راه و میــراث مــادی و معنــوی وابســته بــه راه ،اجــزای ســازنده راههــای فرهنگــی ایــران
میباشــند کــه نیازمنــد نگاهــی یکپارچــه در اتخــاذ هرگونــه تصمیمگیــری و اقدامنــد.
حفاظــت از نمادهــا ،نشــانهها و عناصــر فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس راه میبایــد بــا هــدف تــداوم حیــات اجتماعــی در طــول
راههــای کشــور صــورت گیــرد.
فراه ـمآوردن حــق دسترســی برابــر در بهرهگیــری از راههــای کشــور ،بــرای تمامــی کاربــران راه از گروههــای مختلــف ســنی،
ی الزماالجرا
جنســی ،جمعیتــی ،قومــی و  ،...همچنیــن تأمیــن ایمنــی ،آســایش و آرامشخاطــر در طــی مســیر ،از حقــوق شــهروند 
در ســاماندهی ،طراحــی و مدیریــت بهرهبــرداری راههــای کشــور میباشــد.
مدیریــت راههــای فرهنگــی کشــور ،نیازمنــد اتخــاذ رویکــردی میاندانشــی و یکپارچــه بــا مشــارکت جامعــه محلــی و همــکاری
تمامــی دســتگاهها اعــم از مجموعــه راه و شهرســازی و میــراث فرهنگــی ،و بــر مبنــای شــناخت و درکــی جامــع از تمامــی
عناصــر ملمــوس ،کیفیــات تأثیرگــذار بــر شــکلگیری راه و مفاهیــم نهفتــه در هریــک میباشــد .ارائــه راهکارهــای ارتقادهنــده
کیفیــت زیباییشــناختی منظــر راه در هــر یــک از مؤلفههــای معنایــی -ادراکــی ،بصــری و اکولوژیکــی آن ،نیازمنــد توجــه بــه
تفاوتهــای جغرافیایــی ،اقلیمــی و فیزیکــی منتــج از زمینــه موجــود میباشــد .تداومبخشــی بــه داالنهــای اکولوژیــک ،بهمنظــور
افزایــش جذابیتهــای مســیر و حفاظــت از تنــوع گونههــای گیاهــی و جانــوری و پایــداری محیــط زیســت ،نیازمنــد توجهــات
ویــژه اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت کارآمــدی حمــل و نقــل ،بهعنــوان یکــی از معیارهــای توســعهیافتگی کشــورها ،تبییــن
راهکارهــای مدیریــت اقتصــادی در حمــل و نقــل جــادهای بــه مــدد شــیوههای مختلــف و بــه نحــوی کــه در راســتای توســعه
و بهبــود منظــر راه قــرار گیــرد ،ضروریســت.
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