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چکیده
تحلیل نحوۀ موضعگیری و استدالل مسئولین موافق و مخالف طرحهای شهری ،میتواند
زمینههای ذهنی کنشگران صاحب قدرت شهری (ازجمله نهادهای رسمی مدیریت و
سیاستگذاری) را در راستای کشف دالیل اصلی و ریشهای عدم موفقیت طرحها تبیین
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نماید .چنین تحلیلی نه تنها بر «متن» موضعگیریهای سیاستگذاران متمرکز است ،بلکه به
زمینههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی اظهارات نیز متوجه است .بهعبارتدیگر،
تحلیل استدالل موافقان و مخالفان سیاستهای شهری ،بهجای تمرکز بر گفتگوی میان ایشان،
به تحلیل انتقادی «گفتمان» آنها میپردازد که بهصورت توأمان در برگیرندۀ «متن» و «فرامتن»
(انگیزهها ،پیش فرضها و ابعاد پنهان موجود در یک متن) است .روش تحقیق پژوهش
حاضر ،کیفی و براساس روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف 4است .براینمبنا ،این مقاله در
قالب سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین به تحلیل چرایی شکلگیری ،روند اجرا و پیامدهای
طرح پیادهراه  17شهریور تهران ( )1391میپردازد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که
مواردی مثل نیازهای شهر و شهروندان و بررسیهای مطالعاتی_کارشناسی ،ولو بهصورت
ظاهری ،هم از طرف مسئولین مدافع و هم ازسوی مسئوالن منتقد پروژه ،بهدلیل ارزش و
مقبولیتی که در اذهان عمومی داشته ،مورد تأکید قرار گرفتهاند؛ اما در این پروژه ،عوامل پنهان
و مهمتری شکلدهندۀ اساس گفتمان کنشگران سیاستگذاری و اجرای پروژه بودهاند .این
عوامل شامل قدرتمداری و تخصصمحوری در ادارۀ امور شهری ،موضعگیریها و
برخوردهای سیاسی ،رکود و مشکالت اقتصادی ،فقدان مدیریت مشارکتی و یکپارچۀ شهری
و عدم باور به حقوق شهروندی ،بهعنوان مهمترین چالشهای موجود در پس اجرای این
پروژه است .برایناساس ،عوامل پیشگفته توانستهاند موجب محدودیت و به حاشیه رفتن
نقش برنامهریزان و طراحان شهری شده و فعالیتهای آنان را جهتدار نمایند.
واژگان کلیدی :گفتمان ،تحلیل گفتمان ،کنشگران ،سیاستپژوهی ،طرح پیادهراه  17شهریور
تهران.
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مقدمه و بیان مسئله
پیچیدگی تصمیمات اجرایی توسعۀ شهری و مقابله با چالشهای فراوان آن ،عمل برنامهریزی
شهری را دشوار میسازد .بههمیندلیل ،اندیشمندانی نظیر «فورستر »1و «اینز »2اعتقاد دارند که
باید به تحلیل کار برنامهریزی در عمل پرداخت و برنامهریزی فرایندی صرفا تکنیکی یا
کارشناسی نبوده بلکه سیاسی است (اجاللی و همکاران1390 ،؛ فورستر1980،؛ اینز.)1995 ،
بنابراین ،تحلیل نقش کنشگران صاحب قدرت ازجمله نهادهای رسمی مدیریت شهری در فضای
اجرایی برنامهریزی شهری ،بسیار حائز اهمیت است که یکی از راههای شناخت و تحلیل آن،
تحلیل گفتمان 3مسئوالن نهادهای سیاستگذاری و اجرایی شهری است .بررسیهای کیت
جیکوبز 4در این رابطه نشان میدهد که اخیرا عالقهمندی به بررسی گفتمان سیاستگذاران
شهری ،با توجه خاص به بررسی دقیق و انتقادی سخنان سیاستگذاران شهری در یک زمینۀ
اجتماعی گستردهتر وجود داشته است (جکوبز .)819 :2004 ،تحلیل گفتمان بهطور فزایندهای،
بهعنوان رویکرد مفید برای درک طیف وسیعی از مسائل در برنامهریزی نظیر قدرت ،دانش،
ایدئولوژی ،تفاوت اجتماعی و چارچوب سازمانی قلمداد شده است (مککالم و هاپکینز:2011 ،5
 )485و میتواند گامی مؤثر در جهت سیاستپژوهی و برنامهریزی عملمحور بهحساب آید.
نمود مشکالت و چالشهایی که نهادهای سیاستگذاری و مدیریت شهری بهمنظور اجرای
طرحهای توسعۀ اجتماعی شهر ،با آنها درگیر هستند؛ در طرح پیادهراه  17شهریور شهر تهران
قابل مشاهده است .مجموعۀ مدیریت شهری نهتنها همافزایی الزم را به منظور حل مشکالت ،در
پیادهراه  17شهریور ندارد ،بلکه ناهماهنگی و صداهای متفاوت بر عملکرد جداگانه بخشهای
مختلف مدیریت شهری نیز ضربه میزند (فاضلی و علیخواه .)1391 ،کنشگران صاحب قدرت
در طرحهای شهری ،ممکن است با بزرگ کردن منافع شخصی در پوشش موضوعات عمومی ،با
وعدۀ امتیازهای دروغین به مخالفان و ساکت کردن آنها و/یا با نمایش ظاهری گفتوگو ،دیگران
را فریب دهند (هیلیر .)1388 ،واقعیتهای قابلتأملی که در مسیر اجرا پروژههای اجرایی
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شهرسازی وجود داشته و بدین خاطر ،لزوم درک و چارهاندیشی مناسب را ازسوی پژوهشگران
جهت مشکلیابی و مشکلگشایی میطلبد.
چنانکه تحلیلی به نگاهها و دیدگاه های مختلف درمجموعۀ مدیریت شهری و چالشهای
که در این بین وجود دارد بپردازد ،می تواند گامی در جهت درک چگونگی و چرایی عدم
موفقیت طرحهای شهری و بهطور خاص پیادهراه  17شهریور ،به حساب آید .در این مقاله،
سعی شده تا بر پروژۀ جنجال برانگیز پیاده راه شهریور تهران ،با استفاده از روش تحلیل
گفتمان انتقادی فرکالف در دوره ای بیش از پنج سال (زمستان سال  1390تا اوایل تابستان
سال  )1396از زاویۀ دیدگاههای مسئوالن نهادهای ذی مدخل پروژه نگاه شود .لذا سؤالهای
اصلی پژوهش این است که بر پایۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف ،دیدگاههای مسئوالن
مربوطه دربارۀ چرایی شکل گیری ،روند اجرا و تأثیرات و پیامدهای طرح پیادهراه  17شهریور،
چه مضامین و گفتمانی را از حیث مخال فت ،انتقاد و/یا دفاع از پروژه در برگرفته است؟ و
مهم تر آنکه دالیل و ریشههای پدید آمدن دیدگاهها و گفتمان های موجود ،کدام عوامل
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی بودهاند؟

پیشینۀ تجربی
شناسایی و تحلیل کنشگران مدیریت شهری در پژوهشهای پیشین با روشهای مختلفی نظیر
نظریۀ بازیها ،نقشههای شناختی کنشگران و تحلیل گفتمان انجام شده است .برای مثال ،نظریۀ
بازیها در پژوهشهای مختلف مورد توجه بوده که برای مثال ،میتوان به پژوهش علیان و
همکاران در سال  ،1397با موضوع کاربست نظریۀ بازیها در تحلیل کنشگران عرصۀ مدیریت
من اطق کالنشهری اشاره کرد .نویسندگان مقالۀ مذکور با باور به اینکه ارائۀ راهکارها و گزینههای
اصالحی در تبیین مسئله و فهم پیچیدگی کنشگران عرصۀ مدیریت شهری ،بهویژه مدیریت
مناطق کالنشهری ،در گام نخست ،مستلزم شناخت بازی شکلگرفته میان کنشگران است ،سعی
نمودند تا با تشریح و کاربست نظریۀ بازیها در عرصۀ مدیریت شهری ،ضمن شناخت
پیچیدگیهای مسئله ،تعدد و تکثر کنشگران را با مدلسازی تسهیل نموده و به تحلیل رفتارها،
تعامالت و تمایالت کنشگران و پیامدهای تصمیمات کنشگران بپردازند.
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با اینحال ،پژوهش حاضر با توجه به ظرفیت نظریه و روش تحلیل گفتمان انتقادی جهت
تحلیل و ریشه یابی مسائل اجتماعی و سیاسی شهری بر این نظریه متمرکز شده است .در این
زمینه ،پژوهشهای ارزشمندی انجام شده که در ادامه مهمترین آنها بیان میشوند .نقیبزاده
جاللی و صادقی 1در سال  ،2014در پژوهشی با عنوان «تحلیل گفتمان انتقادی سخنرانی سیاسی
چهار کاندید انتخابات شورای اسالمی شهر رشت در سال  ،2013با توجه به رویکرد فرکالف»
انجام دادهاند که در آن به بررسی سخنرانیها ،شعارها ،پوسترها و سایر ابزارهای تبلیغاتی
پرداختهاند .در یافتههای مقاله نیز نویسندگان به بررسی این موضوع میپردازند که چگونه
کاندیدا تالش میکنند تا نظرات خود را توجیه کنند و مخاطبان خود را با استفاده از ساختارهای
گفتمان ایدئولوژیک مناسب در گفتارهای خود ترغیب کنند.
جکوبز در سال  ،2004پژوهشی با عنوان «توسعۀ مجدد آب کنار :تحلیل گفتمان انتقادی
فرایند سیاستسازی در پروژه دریایی گاتهام» انجام داده که در آن از تحلیل گفتمان انتقادی به
منظور بحث در مورد تنشهای خاص در پروژۀ در متن روابط دولت مرکزی_محلی ،ترتیبات
مشارکت ،اجرای پروژه و بازاریابی استفاده کرده است .متیوس و ساتسنگی 2در سال  2007نیز
پژوهشی با عنوان «برنامهریزان ،توسعهدهندگان و قدرت :تحلیل گفتمان انتقادی توسعۀ مجدد
اسکله لیث اسکاتلند» انجام دادهاند که در آن از تحلیل گفتمان انتقادی جهت ارزیابی روابط
قدرت واقع در پیوند میان مالک زمین و توسعهدهنده ،مقامات محلی و جامعه استفاده کردهاند.
نویسندگان درنهایت ،به این موضوع اشاره نمودند که تحلیل گفتمان انتقادی مجموعه ابزارهای
روششناختی مفیدی در متون برای کشف قدرت و واقعیتهای اقتصادی تأمین مینماید که
توسعههای بزرگ و جهتگیریهای سیاسی را تعیین مینماید .همچنین آستانا 3در سال ،2011
پژوهشی با عنوان «پروژه اصالح آب شهری :یک تحلیل گفتمان انتقادی روند سیاستگذاری
آب در شهر دهلی هند» انجام داده که در آن با بهرهگیری از تحلیل گفتمان انتقادی ،از پروژۀ
اصالح آب شهری دهلی بهعنوان مبنایی برای درک اینکه چگونه قدرت و دانش فضای درگیری
میان طیف وسیع بازیگران طرح مانند بانک جهانی ،دولت دهلی و جامعۀ مدنی را تعریف کرده
است ،استفاده نمود.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ

1

. Naghibzadeh Jalali & Sadeghi
2
. Matthews & Satsangi
3
. Asthana

حقبیان ،خیرالدین ،شکوهی بیدهندی /تعارض نهادهای ذیمدخل در پروژههای شهری 195

ازطرفی ،پژوهشهایی نیز بر نقش و قدرت زبان و گفتمان بر تغییر شرایط اجتماعی و
سیاسی شهری ازجمله مناسبات قدرت پرداخت اند .در این زمینه ،وارا 1و همکاران در سال
 ،2010پژوهشی با عنوان «در مورد پتانسیل نیروی متون راهبردی :تحلیل گفتمان انتقادی یک
برنامۀ راهبردی و قدرت آن تأثیرات قدرت آن در یک سازمان شهری» انجام دادهاند که برنامۀ
راهبردی شهر الختی فنالند بوده است .براساس یافتههای پژوهش ،نویسندگان بر این باورند که
گفتمانها خصوصیات بیاهمیتی ندارند بلکه آنها پیامدهای مهمی برای مأموریت متنی برنامههای
راهبردی ،تأثیرات عملکردی آنها ،تأثیر بر روابط قدرت و پیامدهای ایدئولوژیک دارند.
بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد که تحلیل گفتمان در مسائل و تعارضات اجتماعی
و سیاسی شهری ،جایگاه قابل مالحظهای را در پژوهشهای خارجی داشته ولی در پژوهشهای
داخلی ،چندان مورد توجه قرار نگرفته است .تحلیل گفتمان انتقادی در پژوهشهای مذکور،
ازیکطرف ،برای نشان دادن نقش عواملی همچون قدرت ،دانش ،ایدئولوژیها در هدایت
گفتمانها و زبان کنشگران شهری استفاده شده و ازطرفدیگر ،بر نقش و تأثیرات متقابل زبان و
گفتمان بر عوامل اجتماعی ،نهادی و سیاسی اشاره داشته است.

مالحظات نظری :تحلیل مسائل و تعارضات اجتماعی_سیاسی شهری با بهکارگیری
نظريه و روش تحلیل گفتمان انتقادی
سیاستها ،طرح ها و وقایع شهری غالبا به علت تعدد کنشگران و پیچیدگی مباحث شهری
منجر به شکل گیری مسائل و تعارضات اجتماعی و سیاسی می شود که در این زمینه ،زبان و
مکالمات کنشگران جایگاه ویژه ای در روشنگری مسائل دارد .ازاین رو ،گفتمان که به کاربرد
اجتماعی زبان ،زبان در زمینه های اجتماعی داللت دارد (ایزابال و نورمن فرکالف  )2012 :در
این مبحث بسیار حائز اهمیت است .دو دلیل اساسی را می توان برای چرایی استفاده از تحلیل
گفتمان در زمینۀ مسائل اجتماعی و سیاسی شهری بیان نمود .نخست ،قبول این نکته
پژوهش های متمرکز بر فرایندهای تصمیمگیری میتواند بیشازحد ،محدودنگر یا کوتهنظرانه
باشند و هماننند سیاستپژوهی های سنتی کمتر توفیقی در فراهم کردن تحلیل برخی از
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
. Vaara
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اختالفات قدرت و ایدئولوژیک داشته باشند .دلیل دوم ،آنکه محققین بهطور فزایندهای ،نقش
مهم زبان در شناخت فضای سیاسی را شناخته اند .اینکه زبان با استفاده از بررسی دقیق نحوۀ
بهکارگیری آن میتواند روشنگری های مهمی در زمینۀ دنبال کردن اهداف سیاسی و سازمانی
نماید .همچنین روشنگری دربارۀ اینکه چگونه اسناد سیاسی توسط مخاطبان مورد نظر آنها
تفسیر می شوند (جکوبز.)40 :2006 ،
فرض پایۀ تحلیل گفتمان این است که زبان عمیقا دیدگاه یک فرد از جهان و واقعیت را
شکل میدهد ،درعوض اینکه تنها یک رسانه انعکاسدهندۀ بیطرف باشد (هاجر و ورستیگ،1
 .)176 :2005طیف گستردهای از رویکردها در تحلیل گفتمان وجود دارد اما دو عقیدۀ متمایز
تحلیل گفتمان ازنظر سطح تحلیل ،یکی عرف زبانی (تحلیل متن و اینکه برای چه زبان استفاده
میشود) و دیگری تحلیل گفتمانی جامعهشناختی یا بحثبرانگیز( ،تمرکز بر مسائل وسیعتر
مربوط به بخشهای بزرگتر از جامعه و ارتباط گفتمان با عملها ،ساختارها و نهادها) است
(رانهار و همکاران .)14 :2013 ،2پژوهش حاضر براساس تحلیل گفتمان انتقادی« 3فرکالف» ،که
براساس رویکرد تحلیل جامعهشناسانه گفتمان است ،پایهریزی شده است .فرکالف معتقد است
که زبان و گفتمان دارای رابطۀ دیالکتیکی با جهان اجتماعی ازجمله مناسبات قدرت میباشد.
وی ارتباط وثیقی میان زبان ،ایدئولوژی و قدرت قائل است؛ بهنحوی که ایدئولوژی ابزار ایجاد
و حفظ روابط قدرت در جامعه است که به وساطت زبان در نهادهای اجتماعی جریان مییابد.
بدینترتیب ،با غیرطبیعی دانستن آن چیزی که در گفتمان طبیعی جلوه میکند ،بهدنبال افشای
تزویر زبان است؛ اینکه چگونه زبان در سلطۀ بعضی بر دیگران کاربرد دارد .بنابراین ،فرکالف
میکوشد تا نظام های معنایی حاکم را متزلزل کند و با تشریح ،بحث و نقد آن ،موجب تغییر
وضعیت اجتماعی شود (محسنی1391 ،؛ جهانگیری و بندر ریگیزاده.)1392 ،
روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف در جهت تأمین یک چارچوب عمل ،برای پیوند
خصوصیات تعامالت گفتاری و نوشتاری با ویژگیهای رویدادهای اجتماعی و فرهنگی آنها
شکلگرفته است (لیز .)2004 ،4مزیت رویکرد فرکالف ،اتخاذ یک چارچوب سه سطحی تحلیل
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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متن ،کاربست گفتمانی و کاربست اجتماعی است .سطح اول ،شامل بررسی دقیق انسجام دستور
زبان ،واژگان و ساختار متن میشود که برای برجسته نمودن چگونگی استفادۀ واژهها از طرف
سیاستگذاران شهری سودمند است .سطح دوم ،شامل تحلیل فرایندی که متون در آن چارچوب
داده میشوند؛ برای مثال ،زمینهای که اظهارات در آن ساخته میشوند و طرقی که در آن متون با
مباحث دیگر پیوند مییابند .سطح سوم ،کاربست اجتماعی که یک تحلیل گفتمان در رابطه با
ساختار گستردهتر قدرت و ایدئولوژی را دربر میگیرد (جکوبز .)819 :2004 ،پس ،روش تحلیل
گفتمان شامل سطح توصیف زبانشناسانۀ متون ،سطح تفسیر رابطۀ بین (تولیدی و تفسیری)
فرایندهای گفتمانی و متن و سطح تبیین رابطۀ فرایندهای گفتمانی و فرایندهای اجتماعی
میگردد (فرکالف .)97 :1995 ،شکل شمارۀ  ،1که بیانگر رابطۀ این سه سطح است ،پایهریزی و
ترویج یافته براساس اصلی است که نوشته هرگز درک یا تحلیل بهطور جداگانه نمیشود ،بلکه
آنها تنها میتوانند در رابطه با شبکهای از سایر نوشتهها و در ارتباط با زمینۀ اجتماعی درک شوند
(یورگنسن و فیلیپس .)70 :2002 ،1در ادامه ،این سه سطح بهعنوان چارچوب نظری پژوهش
مورد تشریح بیشتر قرار میگیرند.

شکل شمارۀ  :1مدل سه سطحی فرکالف برای گفتمان انتقادی
مأخذFairclough,1995: 98 :

سطح توصیف :توصیف مرحلهای است که به ویژگیهای صوری متن مانند واژگان ،دستور
و ساختهای متنی میپردازد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
. Jorgensen & Phillips
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سطح تفسیر :تفسیرها ترکیبی از محتویات خود متن و ذهنیت مفسر است .منظور از ذهنیت
مفسر ،دانش زمینهای است که مفسر در تفسیر متن بهکار میبندد .از نظر مفسر ،ویژگی ظاهری
متن ،درحقیقت به منزلۀ سرنخهایی هستند که عناصر دانش زمینهای ذهن مفسر را فعال میسازند
و محصول ارتباط دیالکتیک این سرنخها و دانش زمینهای مفسر خواهد بود (شریفزادگان و
ندایی طوسی.)281-282 :1394 ،
سطح تبیین :در این سطح ،به توضیح چرایی تولید چنین متنی از میان امکانات مجاز موجود
در آن زبان ،برای تولید متن در ارتباط با عوامل جامعهشناختی ،تاریخی ،گفتمان ،جهانبینی و
قدرت و قراردادها و دانش فرهنگی اجتماعی میپردازد (شریفزادگان و ندایی طوسی:1394 ،
 .)284هدف از مرحلۀ تبیین ،توصیف گفتمان بهعنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی است و
نشان میدهد که چگونه ساختارهای اجتماعی ،ازطریق شکلدهی به دانش زمینهای ،گفتمانها را
تعیین میبخشند و در قابل گفتمانها ،با حفظ و/یا تغییر دانش زمینهای ،چه تأثیرات بازتولیدی
میتوانند بر آن ساختارها گذارند (شکل شمارۀ ( )2یحیایی ایلهای.)64 :1390 ،

شکل شمارۀ  :2مدل تبیین از نظر فرکالف

ماخذ :شریفزادگان و ندایی طوسی.284 :1394 ،

بنابراین ،در تحلیل گفتمان ،از عالئم و سرنخهای آشکار موجود در یک متن در راستای
کشف انگیزهها ،پیش فرضها و ابعاد پنهان موجود در یک متن بهره گرفته میشود .عملی که در
فریند تعاملی با وضعیت اجتماعی وابسته به شرایط زمانی و مکانی خاص رخ میدهد .این
فرایند میتواند موجب کشف نقش عوامل زمینهای و پنهان در زبان و گفتمان کنشگران
پروژههای شهری ازجمله نقش قدرت ،منافع ،ایدئولوژی ،دانش و واقعیتهای اقتصادی شود.
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روش تحقیق
پژوهش حاضر مطالعهای کیفی است که با بهرهگیری از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف ،به
تحلیل مصاحبههای مسئولین مربوط به طرح پیادهراه  17شهریور تهران میپردازد .در روش
تحلیل مذکور ،دانش زبانشناختی ،دانش زمینهای و نگاه فرایندی ،جایگاه ویژهای در شیوۀ
استدالل و واکاوی موضوع پژوهش دارند .در ابتدای پژوهش ،با استفاده از منابع مختلف ،شامل
مطالعات ارتقای کیفی محور  17شهریور (مهندسان مشاور باوند ،)1391،پیوست اجتماعی
فرهنگی طرح (فاضلی و علیخواه ،)1391 ،مصاحبههای موجود در خبرگزاریهای معتبر
(خبرگزاریهای جوان ،مهر ،فارس ،تسنیم،ایسنا ،ایلنا ،خبرآنالین ،بلدیه ،تهران پرس وخانه
ملت) و مصاحبههای نگارندگان ،اطالعات قابلاتکایی از دیدگاههای مسئوالن ،اغلب مدیران و
معاونین اصلی نهادهای ذینفوذ و ذیمدخل شهری ،در ارتباط با پروژۀ پیادهراه  17شهریور ،در
فاصلۀ زمانی  1391سال  1396جمعآوری گردید .توزیع مصاحبهها بین نهادهای گوناگون
مدیریت شهری ،براساس اطالعات قابل دسترس و میزان کنش و ارتباطی که نهادهای مذکور با
پروژۀ پیادهراه  17شهریور داشتهاند ،تعیین شده است (نمونهگیری هدفمند قضاوتی در دسترس).
تا بدین طریق ،اطالعاتی با صحت بیشتر ،تفصیلیتر و عمیقتر ،در راستای تشریح و تبیین سیر
تکوین طرح پیادهراه ،حاصل گردد .جزئیات مصاحبههای مسئولین سازمانهای گوناگون
مدیریت شهری برحسب بخشهای موضوعی پژوهش ،در جدول شمارۀ  1آمده است .تعداد کل
مسئولین مصاحبهشونده (بهوسیله نگارندگان یا دیگران)  49نفر بوده که حدود  98درصد آن را
مردان تشکیل داده که اکثریت آنها از مسئولین رده باال سازمان یا نهاد خود بودهاند.
جدول شمارۀ  :1ذکر جزيیات مصاحبههای مورد استفاده در پژوهش
نهادهای مسئول شهری

تعداد مصاحبههای بهکار برده شده
بخش چرايی

بخش روند

بخش پیامدها

کل

شهرداری مرکز

3

3

2

4

شهرداری منطقه 12

8

6

6

10

شهر

شهرداری منطقه 13

3

0

1

4

تهران

سازمان زیبا سازی

3

3

1

3

2

3

4

4

شهرداری

شرکت ساماندهی و مشاغل
شهر تهران

 200بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،11شماره  ،1بهار و تابستان 1399
ادامه جدول شمارۀ  :1ذکر جزيیات مصاحبههای مورد استفاده در پژوهش
نهادهای مسئول شهری

بخش چرايی

بخش روند

بخش پیامدها

کل

7

17

11

15

کالنتری  109بهارستان

3

2

2

3

کالنتری  128تهران نو

1

0

0

1

پلیس راهور منطقه  12تهران

0

0

1

1

اداره برق منطقه ای مولوی

0

1

0

2

0

1

1

1

1

1

1

1

31

37

30

49

اعضای شورای شهر تهران
کالنتری شهر
تهران
پلیس راهور شهر
تهران
اداره برق شهر
تهران

تعداد مصاحبههای بهکار برده شده

اداره میراث فرهنگی شهر تهران
مجمع نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای
اسالمی
مجموع

مصاحبهها و گفتههای مسئوالن ،با در نظرگیری موضوعات کلیدی و یکسان که دارای
اهمیت و چالشبرانگیز هستند ،در یک فضای دو قطبی مدافعان و منتقدان طرح ،در قالب سه
بخش موضوعی (چرایی شکلگیری پروژه ،روند شکلگیری پروژه و تأثیرات و پیامدهای
حاصل از پروژه) سازماندهی و تلخیص شدهاند .سپس ،روش تحلیل گفتمان در قالب سه سطح
توصیف ،تفسیر و تبیین ،روی اطالعات پیادهسازی شده است .در سطح توصیف ،این پژوهش،
از ویژگیهای صوری متن تنها به واژگان و ساختهای متنی تأکید شده است .در این رابطه،
بخشهایی از متن و بندهای مستخرج از مصاحبهها ،برحسب بخشهای موضوعی کدگذاری
شده و در قالب مضامین و مفاهیم نوشته شده است .برای مثال ،نمونهای از کدگذاری بخشی از
متن مصاحبهها در زیر نمایش داده شده است:
«میتوان گفت مردم پیادهراه  17شهریور به روز سیاه نشستهاند .یک پاساژ چهار طبقه ،سه
طبقهاش تخلیه کامل شده است و تنها یک طبقهاش فعالیت تجاری دارد که یکی از مغازهداران
میگفت  4هزارتومان در روز فروش کرده است (کد گذاری :مشکل کسب و کار) .یکی از
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ساکنان قدیمی محله نیز گالیه میکرد ،غروبها مجبور هستیم کودکان خود را در خانه حبس
کنیم ،زیرا محله امنیت الزم را ندارد» (کدگذاری :نا امنی).
در گام بعدی ،با ترکیب مضامین مرتبط ،مقولهها یا موضوعات اصلی استخراج شدهاند و
شرحی خالصه از دیدگاههای مسئولین در قالب بخشهای موضوعی پژوهش داده شده است.
سپس در سطح تفسیر ،با استفاده از مقولههای اصلی استخراجی از متن مصاحبهها و اتکا بر
دانش زمینهای نگارندگان (مطالعات اسنادی و مشاهدهها و مصاحبههای نیمه سازمانیافته ،و
بعضا عمیق ،با بیش از  50نفر از مردم محلی اعم از کسبه ،سکنه و رهگذران ،در ارتباط با
مسائل و شرایط محدوده و طرح پیادهراه) گفتمانهای اصلی متن استخراج شده است .در مرحلۀ
پایانی ،یعنی سطح تبیین نیز بیان چرایی شکلگیری چنین دیدگاهها و گفتمانهایی در طرح
پیادهراه  17شهریور ،با در نظر گرفتن شرایط زمینهای پژوهش ،واکاوی گردیده است.

يافتهها
طرح پیادهراه  1۷شهريور شهر تهران
طرح پیادهراه  17شهریور شهر تهران ،در حد فاصل میدان امام حسین و میدان شهدا (با طول
حدود  1200متر و محدودۀ مداخله به مساحت تقریبی  41هکتار) توسط مهندسان مشاور باوند
و آرکولوگ در سال  ،1391تهیه شد (مهندسان مشاور باوند .)1391،این پیادهراه دارای
چشم انداز ایجاد یک فضای شهری فرهنگی آیینی در منطقۀ مرکزی شهر تهران بوده که مدیریت
اجرای آن بر عهدۀ سازمان زیباسازی شهر تهران بود .از اقدامات اجرایی طرح پیادهراه،
محوطهآرایی و زیباسازی خیابان ،سنگفرش نمودن آن ،جلوگیری از ورود خودروهای شخصی
به داخل خیابان و برگزاری مراسمها و رویدادهای تفریحی ،فرهنگی و مذهبی متعدد در محدودۀ
طرح ،قابل ذکر است .این پروژه علیرغم تالشهای زیاد شهرداری ،بسیار بحثبرانگیز و
پرحاشیه بوده است.
طبق مصاحبهها و اسناد موجود از اظهارات مسئوالن نهادهای شهری مرتبط با محور 17
شهریور ،محدوده دارای ویژگیهای مثبت و منفی مختلفی قبل از اجرای پروژه بوده که نسبت
به طرح پیادهراه  17شهریور ،تاثیرپذیر و تأثیرگذار بوده است .از ویژگیهای مثبت محدوده
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میتوان به مواردی مثل استقرار در منطقۀ مذهبی ،شاهراه اقتصادی و ترافیکی بودن ،دسترسی
مناسب و معروفیت در شهر و از ویژگیهای منفی آن میتوان به مزاحمت نمایشگاههای ماشین
و خودرومداری ،ناامنی و آسیبهای اجتماعی ،سروصدا ،شلوغی ترافیک و نداشتن سیما و منظر
شهری مناسب اشاره کرد .ویژگیهای مذکور ،در مصاحبهها و گفتههای مسئوالن در مورد پیاده-
راه  17شهریور ،به دفعات بهعنوان عاملی برای مخالفت و انتقاد و/یا دفاع از پروژه مورد استفاده
قرارگرفته است.
 .1روند اقدامات و اتفاقات طرح پیادهراه  1۷شهريور
از همان ابتدای شروع طرح پیادهراه شهریور ،براساس بررسیهای نگارندگان از صحبتهای
مردم محلی ،متخصصین و مسئوالن شهری ،بهنظر میرسد که بحث ،جدل و گالیههایی به نحوۀ
شکلگیری و روند اجرای طرح ،بهویژه از طرف برخی از اعضای شورای شهر تهران ،وجود
داشت .این جدلها ،در پی اعتراضهای اهالی محل ،ناشی از ایجاد مشکالت معیشتی
بهرهبرداری پروژه ،افزایش نیز یافت .در این بین ،مسئلۀ اساسی قابل تأمل ،نقش مبنایی مدیریت
شهری در تصمیم به شکلگیری پیادهراه و از طرف مقابل ،بازگشایی بخش زیادی از مسیر
(مرحله اول :دی  1391و مرحله دوم :مهر  )1395روی سواره ،در فضایی ابهامآلود و فاقد
شفافیت الزم بوده است .بهبیانیدیگر ،قدرت ،اختیار و گفتمان غالب ،تعیینکنندگی و جهت-
بخشی به روند تغییرات فضای شهری در محور  17شهریور را برعهده داشته است .بهاینخاطر،
در راستای روشنگری و کشف موضوعات کلیدی و بعضا پنهان پروژه ،که مدیریت شهری در آن
نقش اساسی بازی کرده ،طرح پیادهراه محور  17شهریور انتخاب شده است .در ادامه ،شکل 3
برای آشنایی بیشتر با خصوصیات فضایی محور  17شهریور و شکل  ،4برای بیان وقایع مهمی
که بر شکلگیری خصوصیات فضایی فعلی محور تأثیرگذار بوده ،به نمایش درآمده است.
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بخش پیاده راه محور  ،با نمایانی جداره آهنی میدان و مردم در حال انتظار برای خودرو
برقی

بخش سوارهرو دو طرفه محور ،با سنگ فرش نامناسب برای حرکت سواره

بخش يک طرف سواره محور با تسلط حرکت و سرو صدا وسايل نقلیه
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شکل شمارۀ  :4رويدادهای زمانی مهم مربوط به طرح پیادهراه  1۷شهريور
نگارندگان1396 :

رویدادهای زمانی بیانگر آن است که مدیریت شهری در سیر تغییرات و تحوالت پیادهراه 17
شهریور در دورۀ زمانی ذکر شده ،نقش اساسی داشته است .در این رابطه ،گفتمان غالب در
سطح مدیریت شهری ،توانسته طرح را به سمت وضعیت قدیم (قبل احداث پیادهراه) سوق دهد.
 .2تحلیل دادههای مصاحبه با نهادهای مسئول شهری
 سطح توصیفدراین سطح ،مباحث بحث برانگیز و مورد اختالف مسئولین در پروژۀ پیادهراه  17شهریور ،در
قالب سه بخش موضوعی اصلی شامل چرایی شکلگیری پروژه ،روند اقدامات شکلگیری
پروژه و پیامدهای اجرای پروژه ،در قالب گفتمان دو قطبی موافقان (بیشتر مسئولین شهرداری) و
مخالفان پروژه (بیشتر مسئولین شورای شهر) مورد توصیف و تفسیر قرار گرفتهاند .نحوۀ نمایش
سطح توصیف ،در فرایند تحلیل دادهها به شرح شکل شمارۀ  5است.
م مون
داد

م

ود

شکل شمارۀ  :5راهنمای نحوۀ نمايش کدگذاری سطح توصیف دادهها
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تعداد در شکل  5به تعداد دفعاتی که یک مضمون توسط مسئوالن شهری بیان شده است،
اشاره دارد .همچنین ،براساس مجموع تکرار مضامین مربوط به مقولهها ،ضخامت خط دور
مقولهها تعیین شده است تا مقولههای مهمتر برجسته گردد
بخش اول :اظهارات مسئوالن دربارۀ چرايی شکلگیری پروژه پیادهراه 1۷شهريور تهران
 قسمت اول :لزوم و توجیه اجرای پروژه پیاده راه  1۷شهريورکدگذاری اظهارات مجریان و موافقان احداث پیادهراه  17شهریور نشان میدهد (شکل شمارۀ
 )6که دالیل اصلی احداث پروژۀ پیادهراه فرهنگی  17شهریور ،نیاز شهروندان ،وجه
مذهبی_تاریخی محدوده ،تجارب و سیاستهای مدیریت شهری و ضرورت و امکان
ارتباطی_ترافیکی محدوده بوده اند .در این میان ،تأکید اصلی مجریان و مدافعان پروژه پیادهراه
فرهنگی  17شهریور بر نیاز شهروندان شهر تهران است و دلیل اصلی مکانیابی پروژه در محور
 17شهریور را خصوصیات و پتانسیلهای تاریخی و مذهبی موجود در محدوده میدانند.
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شکل شمارۀ  :6مضامین و مقولههای استخراجی ،دربارۀ لزوم و توجیه اجرای طرح پیادهراه  1۷شهريور

احداث پیادهراهها در شهر تهران با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته ،در راستای تغییر از
خودرومداری به پیادهمداری بهکار گرفته شده است؛ زیرا تسلط و اولویت قرار دادن وسایل نقلیه
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در شهر تهران ،مسائل بحرانی شهری همچون ازدحام و ترافیک یا آلودگی هوا را در پی داشته
است .ازطرفی ،تجربۀ نسبتا موفق احداث پیادهراه ،بهویژه در منطقۀ  ،12همچون پیادهراه 15
خرداد یا پیادهراه سپهساالر ،شهرداری تهران را بر احداث پیادهراه مصرتر نموده است .شهرداری
با احداث پیادهراه فرهنگی  17شهریور تهران ،عالوهبر تأکید بر نیازهای عابرین پیاده نظیر
آرامش ،امنیت ،سالمت و تفریح که اهداف عمومی احداث پیادهراهها هستند؛ بهدنبال پاسخگویی
به کمبود فضاهای شهری فرهنگی و آیینی در شهر تهران است .بدین طریق ،این پیادهراه،
فضایی را برای تفریح و آرامش خانوادهها ،در تطابق با فرهنگ بومی شهروندان پدید میآورد.
مجریان طرح مکانیابی احداث پیادهراه فرهنگی آیینی در محور  17شهریور را هماهنگ با
خصوصیات زمینه میدانند؛ زیرا محور  17شهریور ،ورودی شرقی بافت تاریخی شهر تهران
است که در این پهنه ،رویکرد پیادهمداری ازجمله سیاست پیادهراه سازی به منظور حفظ و ارتقا
کیفیت محیط در اولویت قرار دارد .عالوهبراین ،محور  17شهریور بین مناطق  14 ،13 ،12و ،7
با مردمی دینمدار و مذهبی قرار گرفته که در تظاهرات و وقایع قبل از انقالب ،در رأس آن
تظاهرات جمعۀ خونین  17شهریور سال  1357نقشی پررنگ داشتهاند .اما امروز نشانۀ قابل-
توجهی از آن دوران در میدان شهدا وجود نداشته و سوابق هویتی آن بهصورت کالبدی،
بازنمایی نشده است .میدان امام حسین نیز عالوهبر نقشآفرینی در پیروزی انقالب اسالمی،
دارای قدمت زیاد است و بهعنوان یکی از شناخته شدهترین و مهمترین مراکز شرق تهران
بهحساب میآید.
 قسمت دوم :مخالفت با اجرای پروژۀ پیادهراه  1۷شهريورکدگذاری اظهارات مخالفین احداث پیادهراه  17شهریور نشان میدهد (شکل شمارۀ  )7که
تضادها و چالشهای ایجاد پیاده راه (وابستگی جریان زندگی محدوده به وسایل نقلیۀ موتوری)،
فقدان پتانسیلهای محیطی تبدیل به محور فرهنگی_آیینی ،نبود زندگی و جذابیت برای پیادهها،
ناکارآمدی کالبدی بافت و مناسب نبودن صرف کاربری فرهنگی_آیینی ،دالیل اصلی مخالفت
مسئوالن با احداث پیادهراه فرهنگی  17شهریور بوده است .دراینبین ،مخالفان اجرای پروژه،
تأکید ویژهای بر نبود شرایط فرهنگی و تاریخی دارند .عالوهبراین ،تأکید زیادی بر تضاد
خصوصیات خیابان با معیارهای الزم برای پیادهراه سازی میشود که اجرای پروژه را با
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سختیهای و چالشهای متعدد ،روبهرو میکند.
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شکل شمارۀ  :۷مضامین و مقولههای استخراجی در مخالفت با اجرای پروژه پیادهراه  1۷شهريور

از نظر مخالفین ،جریان معیشت مردم در خیابان  17شهریور ،وابستگی شدیدی به وسایل
نقلیۀ موتوری داشته؛ زیرا خیابان  17شهریور بهعنوان خیابانی با نقش غالب گذری ،موجب
جابهجایی جمعیت زیادی در سطح منطقه میشود که بخش اعظم خریداران واحدهای تجاری
طال فروشی ،پوشاک و بازار شهرستانی محدوده ،از این جمعیت غیرمحلی تأمین میشوند.
عالوهبراین ،بخش زیادی از کسبۀ محور  17شهریور (از چهارراه صفا تا میدان شهدا) دارای
واحدهای تجاری بورس موتورسیکلت و خودرو بودند که بهطور مستقیم ،حیات آنها به امکان
تردد وسایل نقلیه وابستگی دارد .این واحدهای تجاری ،بعضا دارای سابقۀ چندین دههای و
درنتیجه ،صاحب اعتبار بودهاند که احداث پیادهراه ،ضربۀ سنگینی به هزینهها و سرمایهگذاری
طوالنی مدت آنهاست .1ازطرفدیگر ،به دلیل واحدهای خوردرومدار و مزاحمت وسایل نقلیه
(رفتار نابهنجار برخی از نمایشگاههای ماشین ،پارک نامناسب ماشین و موتورسیکلت در طول
خیابان و حرکت آزادانۀ موتورسیکلتها) و نامناسب بودن منظر خیابان  17شهریور به دلیل
فرسودگی و بزرگ مقیاسی بناها (نظیر گاراژها) ،جذابیت محیطی کافی برای قدم زدن افراد پیاده
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1مسئوالن شهرداری دربارۀ نمایشگاههای ماشین ،مدعی هستند که اکثریت این واحدها ،جواز نمایشگاه ماشین را
نداشته و با جواز فعالیتهای اقتصادی د یگر نظیر موتورسیکلت ،اقدام به فروش ماشین میکنند.
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وجود نداشته است .عالوهبراینها ،محدوده از گذشته ،بهویژه در اطراف میدان امامحسین ،پتانسیل
جرمخیزی داشته که با احداث پیادهراه و ایجاد خلوتی مسیر ،وضعیت امنیتی تنزل پیدا مینماید.
همچنین مخالفان ضمن تردید نسبت به توان جمعیتپذیری یک پیادهراه با عملکرد فرهنگی،
به نبود نقاط و آثار تاریخی به جز مجموعۀ ادارۀ برق در در محور  17شهریور تأکید داشته و
اعتقاد دارند که این پهنه ،جاذبههای کافی فرهنگی تاریخی را برای تبدیل به یک پیادهراه آیینی
فرهنگی را ندارد .برایناساس ،معتقدند صرف وجود نام میدان شهدا و/یا خیابان  17شهریور،
بدون میراث کالبدی و هماهنگی بافت ،ظرفیت الزم برای جذب جمعیت را ندارد .عالوهبراین،
فرسودگی و قدیمیبودن بافت جدارۀ خیابان یا بهطور خاصتر ،بخشهای اطراف میدان
امامحسین ،بدون آنکه ارزش تاریخی خاصی داشته باشند ،بیشتر مانعی برای جذب جمعیت و
میل حضور پذیریخانوادههاست .البته مسئوالن پروژه ،برای جبران این مسئله بر ایجاد
کاربریهای فرهنگی مذهبی (مثل حوزۀ علمیه ،تکیه و مراکز فروش اقالم فرهنگی و مذهبی) و
بهبود وضعیت بصری تأکید داشتند که به دلیل ظرفیت محیطی پایین ،چالشها و موانع متعدد
اجرایی را در پی داشت.
بخش دوم :اظهارات مسئوالن دربارۀ روند اقدامات شکلگیری پروژل پیادهراه  1۷شهريور
تهران
 قسمت اول :انتقادات بر چگونگی اجرای پروژه پیادهراه  1۷شهريورکدگذاری اظهارات منتقدان پروژه ،بیانگر آن است (شکل شمارۀ  )8که ضعف و کاستیهای
فنی_محتوایی ،ضعف و کاستیهای رویهای و فرایندی ،نگاه اقتدارگرا و از باال به پایین
شهرداری ،عدم تعامل و پاسخگویی (در حد کفایت) شهرداری و نادیده گرفتن نیازها ،حقوق و
نقش مردم ،نواقص اصلی چگونگی اجرای پروژه هستند .دراینبین ،منتقدین بهرهگیری از قدرت
و نفوذ را عامل اصلی پیشرفت پروژه میدانند که در فضایی به دور از تعامل با کنشگران محلی
به جلو رفته است .همچنین ،منتقدین تأکید ویژهای بر ضعف مطالعاتی و فنی پروژه دارند.
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شکل شمارۀ  :8مضامین و مقولههای استخراجی دربارۀ انتقادات بر روند و چگونگی اجرای پروژه پیادهراه
 1۷شهريور

انتقادها بر روند اجرای پروژه ،با حرکت نسبتا غیرتعاملی (در ارتباط با ذیمدخالن طرح) و
شتابزده مسئولین شهرداری تهران شروع شد .در چنین شرایطی ،سازمانها مرتبط با محدودۀ
پیادهراه نظیر ادارۀ برق ،نیروی انتظامی و در رأس آنها ،اعضای شورای اسالمی شهر تهران ،انتقاد-
های بعضا شدیدی نسبت به طرح داشتند .عدهای از منتقدان معتقد بودند که اقدامات ظاهرا
براساس تصمیمگیری عدهای خاص و براساس روابط با دوستان پیش میرود .انتقادهای اعضای
شورای اسالمی شهر ازیکسو ،برخاسته از گالیهمندی برخی از اعضای شورا بابت ضعف در
هماهنگی ،نداشتن مصوبه و ردیف بودجه طرح بود .ازسویدیگر ،اعضای شورای شهر تحتفشار
اعتراضهای مردم محلی مخصوصا کسبه که از عدم اطالعرسانی و نظرخواهی مناسب در هنگام
اجرای طرح و عدم جلب رضایت آنها ناراضی بودند ،قرار داشتند .پس از گذشت مدتی از پروژه
نیز به دلیل عدم تحقق وعدهها (نظیر افزایش ارزش اقتصادی منطقه) و عدم شفافیت هدف و آیندۀ
پروژه ،در شرایطی که شهرداری بدون اعتنا به تصمیمهای شورا ،اصرار و پافشاری بر تصمیمهای
خود داشت و بهتعبیری ،پیادهراه  17شهریور را به آزمایشگاه شهری (از محلی برای عرضۀ لوازم و
خدمات فرهنگی_مذهبی به محلی برای پوشاک کودک و نوجوان) تبدیل کرده بود بر بالتکلیفی و
اعتراضهای مردم محلی افزوده شده و مشکالت پروژه پیچیدهتر گردید.
در رابطه با کیفیت طرح پیادهراه ،منتقدان معتقد بودند که تمهیدات و بسترسازیهای الزم در
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بحث های ساماندهی مشاغل و تغییر صنف یا بحث امنیتی ،فدای ضربتی بودن و سرعت پروژه
شده است .1بهطوری که مطالعات صورت گرفته از جامعیت و عمق کافی در موضوعات مهم و
پیوستهای مطالعاتی ،بهویژه در زمینۀ اجتماعی ،فرهنگی و بحث ساماندهی مشاغل برخوردار
نبوده است .این موضوع را برخی از مسئوالن شهرداری نیز مخصوصا در زمینۀ پیوست اجتماعی
قبول دارند .عالوهبراین ،مسئلۀ مهم دربارۀ مطالعات ،جهتدار بودن و ارائۀ طرحهای توجیهی ،و
نه امکانسنجی و اثرسنجیهای الزم ،بهویژه در بحث ترافیکی و امنیت ،بوده است .بهنظر
میرسد نگاه و هدف مشخص پروژه از ابتدا ،موجب غفلت از ابعاد دیگر و عدم کلنگری شد.
اقدامات پروژه با نگاه کالبدگرایانه ،بدون آنکه مردم در مرحلۀ برنامهریزی و اجرا مشارکت داده
شوند ،سبب شد تا نیازهای مردم سنجیده نشود و تبلور کالبدی فضایی پیدا نکند.
 قسمت دوم :پاسخ به انتقادات چگونگی انجام پروژه پیادهراه  1۷شهريورکدگذاری اظهارات مجریان پروژه نشان میدهد (شکل شمارۀ  )9که چالشها و موانع
مدیریتی_سیاسی ،چالشها و موانع اقتصادی ،پیشینۀ مطالعاتی داشتن و اثرات مثبت پروژه بر
مردم محلی ،پاسخهای مسئولین به انتقادهای چگونگی انجام پروژه هستند .دراینمیان ،تأکید
اصلی مدافعان و مسئوالن پروژه (شهرداری) بر چالشها و موانع موجود در سطح مدیریتی شهر
است که مانع روال طبیعی و قابل انتظار پیشرفت و بهرهبرداری از پروژۀ میشود.
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شکل شمارۀ  :9مضامین و مقولههای استخراجی در پاسخ به انتقادهای مربوط بر روند و چگونگی اجرای
پروژه پیادهراه

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 . 1مهندس مشاور طرح در مصاحبهای از دالیل افت کیفیت ساخت پیادهراه را در خواست و فشار شهرداری برای
بهرهبرداری از پروژه در موعد مقرر (محرم ماه سال  )1391بیان کرده است (فاضلی و علیخواه.)159 :1391 ،
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مجریان طرح ،از نحوۀ برخورد سایر نهادهای ذیمدخل شهری در فرایند اجرای پروژۀ
پیادهراه گالیه دارند و برخی از مسئوالن شهرداری تهران برخوردها و اظهار نظرات جناحی،
غرضورزیها و عوام فریبیها ،برخوردهای احساسی تحتتأثیر اعتراضهای بخشی از مردم و
برخوردهای غیرکارشناسی شکل گرفته تحتتأثیر افکار عمومی را از موانع انجام مناسب
اقدامات مربوط پروژه دانستند .برایناساس ،مسئوالن شهرداری گمان میکنند که سایر نهادهای
ذیمدخل شهری ،بعضا عمدا و/یا غیرعمد ،در روند اجرای پروژه اختالل ایجاد کردند .مسئوالن
شهرداری بر نقش ناپایداری و عدم ثبات سیاسی کشورمان بر ضربتی شدن پروژه تأکید داشته
زیرا آنها به دالیلی نظیر جلوگیری از مبهمشدن آینده و تکلیف پروژه ،بایستی تکلیف طرح
پیادهراه را تا پایان دورۀ مسئولیت شهردار وقت تهران (سال  )1392مشخص میکردند.
همچنین مسئوالن پروژۀ پیادهراه  17شهریور مدعی هستند که پروژه دارای چندین جلد کار
مطالعاتی و در طول چند سال بوده و از پشتوانۀ مطالعاتی الزم برای اجرا برخوردار است .البته
طبق مصاحبهها بهنظر میرسد ،مسئوالن شهرداری خود نیز بر لزوم مطالعات بیشتر اذعان دارند.
مسئلۀ دیگر مورد تأکید مسئوالن شهرداری مسئلۀ مالی است که از مهمترین معیارها برای تحقق
هر طرح پیشنهادی شهری است .نوسانات و ناپایداری وضعیت اقتصادی کشورمان ،سبب رغبت
مدیران طرح به افزایش سرعت عملیات ساخت و بهرهبرداری پروژه و نزول کیفیت پروژه
گردید .عالوهبراین ،همزمانی طرح  17شهریور با تحریمها و بحرانهای اقتصادی موجود در
سال  1391موجب افزایش هزینههای پروژه و درمقابل ،کاهش درآمد شهرداری بهخاطر رکود در
امر ساختوساز شهری شد .نتیجه آنکه ناتوانی شهرداری در تأمین هزینههای زیاد پروژه (انجام
فازهای تکمیلی پروژه) رخ داد.
بخش سوم :اظهارات مسئوالن دربارۀ تأثیرات و پیامدهای پروژۀ پیادهراه  1۷شهريور
 قسمت اول :تأثیرات و پیامدهای منفی پروژه بر محدودهکدگذاری اظهارات مسئولین معترض بر پروژه نشان میدهد (شکل شمارۀ  )10که از دید آنها،
مسائل اقتصادی ،مسائل اجتماعی ،مسائل حمل و نقل ،مسائل سیما و منظر 1و ابعاد منفی فرا-
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1

 .اگرچه وضعیت سیما و منظر بعد از اجرای طرح پیادهراه بهبود یافته ،ولی وضعیت سیما و منظر میدان

امام حسین تنزل یافته که دلیل اصلی آن نصب جدارۀ آهنی فاقد معنا و مفهوم ،فاقد زیبایی و مانع برای رؤیتپذیری
برای واحدهای تجاری داخل میدان است.
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محلهای و درازمدت پروژه ،پیامدهای منفی اجرای پروژه بودهاند .دراینمیان ،معترضان پروژه
تأکید ویژه بر آسیبها و معضالت اجتماعی ،از رونق افتادن کسبوکار و مشکل دسترسی ناشی
از احداث پیادهراه در محدوده دارند.
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شکل شمارۀ  :10مضامین و مقولههای استخراجی دربارۀ تأثیرات و پیامدهای منفی حاصل از پروژۀ پیاده
راه

قبل از احداث پیادهراه ،محور  17شهریور شریانی مهمی در سطح شهر تهران با بار ترافیکی
زیاد سواره و نقش گذری قوی بود که کیفیت زندگی مردم محلی وابسته به جمعیت گذری از
آن بود .اما احداث پیادهراه به دلیل کاهش شدید دسترسی اتوبوس ،خودرو و موتورسیکلت،
افزایش محدودیتهای ترافیکی ،ظرفیت پایین ترافیکی محورهای موازی خیابان  17شهریور و
کمبود پارکینگهای عمومی در طول محور ،دسترسی مردم به فضا را کاهش داد .کاهش سهولت
دسترسی در کنار برنامهریزی ناموفق به منظور تغییر صنف محور  17شهریور ،موجب کاهش
حضور مردم در فضا ،بهویژه افراد غیرمحلی ،شده و موجبات خلوتی و خلق فضاهای بدون
استفادۀ خاص در طول روز ،بهویژه در شبها ،را فراهم آورد .کسبه که در فضای بالتکلیف
محور ،از کاهش مشتریها و کسادی بازار شدیدا ناراضی بودند ،با انجام اموری نظیر تعطیل-
کردن مغازهها یا سرمایهگذاری ضعیف اقتصادی ،بر وخامت وضعیت افزودند تا مسئلۀ اقتصادی
به مهمترین معضل محور  17شهریور تبدیل شود.
ازطرفی ،ایجاد خلوتی و خلق فضاهای رها شده سبب افزایش آسیبهای اجتماعی و ناامنی
(حضور کارتنخوابها ،موادفروشها ،معتادین ،اراذل و اوباش و زنانخیابانی) مخصوصا در
اطراف میدان امامحسین تا چهارراه صفا شد .در این رابطه ،وجود بافت فرسوده ،خانههای
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مجردی و افزایش قلیانسراها در جدارۀ محور  17شهریور ،نقش مؤثری در بدتر شدن وضعیت
آسیبهای اجتماعی داشتهاند .علیرغم اینکه از قدیم خانههای مجردی بهواسطۀ محل حضور
کارگران فصلی بودن حوالی میدان امامحسین وجود داشته ،ولی قلیانسراها ،بعد از احداث
پیادهراه در طول محور افرایش یافته که نشانهای از اثرگذاری معکوس پروژه بر تحقق هدف
خانوادهمداری و چشمانداز فرهنگی طرح است .درمجموع ،پیامدهای منفی پروژه میتواند دارای
آثار منفی فرامحلهای همچون از بینرفتن اعتماد مردم و گسترانیدن ذهنیت منفی به اصل
پیادهراهسازی باشد و فرصت مناسبی را به حامیان خودرومداری در شهرها دهد.
 قسمت دوم :توجیه و پاسخ به تأثیرات و پیامدهای منفی پروژهکدگذاری اظهارات مسئوالن پروژه در پاسخ به پیامدهای منفی اجرای پروژه نشان میدهد (شکل
شمارۀ  )11که آنها ضعفهای ساختاری_عملکردی مجموعه مدیریت شهری ،نیاز به زمان
داشتن پیادهراه و ارائۀ توجیههایی در زمینۀ مشکالت امنیتی و عدم رونق اقتصادی را مطرح
کردهاند .دراینبین ،بیشترین تأکید مسئوالن شهرداری بر لزوم عملکرد کارآمد همۀ سازمانهای
مسئول مدیریت شهری و ایجاد فضایی تعاملی و همکارانه میان آنهاست.
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شکل شمارۀ  :11مضامین و مقولههای استخراجی در پاسخ به تأثیرات و پیامدهای منفی حاصل از پروژۀ
پیادهراه

مسئوالن شهرداری ضمن اظهار اینکه بهبود کیفیت زندگی ،بهویژه رونقبخشی اقتصادی
محور  17شهریور ،نیازمند گذشت زمان است 1،معتقدند که سازمانهای دیگر مسئول شهری
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1 .درحالیکه شواهد میدانی و مصاحبههای نگارندگان با اهالی ،نشانههای رو به بهبود چشمگیری را نشان نمیدهد
و اکثریت کسبه امید چندانی را به بهبود وضعیت در آینده ندارند.
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وظیفۀ خود را بهخوبی نسبت به پیادهراه  17شهریور انجام نداده و همه تنها از شهرداری انتظار
دارند که تمام امور و مسائل را رسیدگی و حل نماید .بهبیانیدیگر ،مسئوالن شهرداری میگویند
که در زمینۀ ساماندهی کسبه ،جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ،انجام امور فرهنگی و تأمین
فضاهای خدماتی مورد نیاز شهروندان ،نهادهای متعدد شهری مسئولیت دارند و شهرداری با
وجود محدودیتها ،در حد توان ،اقدامات مناسبی را برای ساماندهی کسبه همچون برنامۀ انتقال
نمایشگاههای ماشین به مکانی دیگر یا انجام امور فرهنگی همچون احداث فرهنگسرای شهر و
برگزاری برنامهها و مراسمهای متعدد فرهنگی در محدوده انجام داده است .بهنظر میرسد در
فضای نبود مدیریت واحد یا یکپارچه ،تعدد سازمانهای ذیمدخل با اهداف خاص و متنوع که
روحیۀ تعامل ،هماهنگی و همکاری مناسب نیز در بین آنها وجود ندارد ،امکان همافزایی و
همیاری الزم برای حل معضالت پیادهراه  17شهریور را با مشکل مواجه ساخته است.
مسئوالن شهری برای مسائل امنیتی و مسائل اقتصادی بهعنوان دو مسئلۀ اساسی خیابان 17
شهریور ،توجیههایی را مطرح میکنند .دربارۀ مسئلۀ امنیتی ،شهرداری و نیروی انتظامی با
یکدیگر اتفاقنظر دارند که از قدیم ،مشکالت امنیتی و آسیبهای اجتماعی وجود داشته اما
خلوتی مسیر در زمان فعلی ،سبب جلوۀ بیشتر و افزایش آن شده است .شهرداری مسئولیت
تأمین امنیت را برعهدۀ نیروی انتظامی میداند و نیروی انتطامی نیز محدود بزرگ عملکردی،
محدودیتهای دستگیری و برخورد مناسب و وابسته بودن رفع آسیبهای اجتماعی به سایر
نهادهای مسئول را از موانع ذکر مینمایند .دربارۀ مسئلۀ اقتصادی نیز مسئوالن شهرداری معتقدند
که تغییرات سبک زندگی و فشارهای اقتصادی موجود بر مردم ،بر میزان فروش و رونق
اقتصادی دیگر معابر شهری نیز تأثیرگذار بوده است .در این رابطه ،برای مثال ،این روزها مردم
بیشتر خریدشان را از فروشگاههای بزرگ میکنند یا لوازم گرانقیمت مثل طال کمتر خریداری
مینمایند .ادعای دیگر این است که اگر از ابتدای بهرهبرداری از پیادهراه ،توسط رسانهها و
نهاد های نظارتی مسئول نظیر شورای شهر تهران ،انتظار و امید بازگشت به وضعیت قبلی شکل
نمیگرفت ،کسبه انگیزه و مشارکت بیشتری برای تغییر صنف داشته و همکاری مناسبتری را با
شهرداری میکردند.
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 سطح تفسیردر این سطح ،براساس تمرکز و مداقه بر مضامین و مقولههای استخراجی از مصاحبههای
مسئولین مدافع و منتقد پروژه (که در مرحلۀ توصیف به تفصیل بیان شد) در کنار دانش زمینهای
نگارندگان ،گفتمان اصلی متون مورد بررسی شناسایی شد .این گفتمانها ،پیشفرضها و اساس
نظرات و استداللهای مسئولین مصاحبهشونده را تشکیل میدهند .نکتۀ قابل تأمل این است که
بیشتر مباحث ذکر شدۀ مدافعین و منتقدین پروژه از گفتمانهای یکسانی سرچشمه میگیرد که
از طرفین اختالف مطرح میگردد .این گفتمانها شامل «عمل کارشناسیشده»« ،مردممداری»،
«پیادهمداری»« ،قانونمندی» بوده که مدافعین و منتقدین پروژه به دفعات متعدد و به شکلهای
گوناگون ،بیان کردهاند .این موضوع نشان میدهد که مسئولین برای محق دانستن خود،
گفتمانهای مذکور را بهترین دلیل میدانند .این درحالی است که تأکید همزمان طرفین بحث و
اختالف بر گفتمانهای یکسان ،ادعاهای آنان را زیر سؤال میبرد .البته بخشی از گفتمانها نیز
کمتر بیان شده و بیشتر مورد تأکید یک طرف بحث و اختالف (اشاره شده توسط مدافعین یا
منتقدین پروژه) بوده است .این گفتمانها شامل «شفافیت»« ،پاسخگویی»« ،مشارکت» و «نگاه
سیستمی و کلنگرانه» است که افراد مباحث و استداللهای خود را براساس آنها ذکر کردهاند.
در ادامه ،گفتمانهای اصلی و مهم متن مصاحبهها بیشتر توضیح داده میشود.
عمل کارشناسی شده :این اصل را میتوان مهمترین محور بحثهای مدافعین و مخالفین
پروژه بهحساب آورد که تقریبا همۀ مسئولین برای پشتیبانی از دیدگاه خود به آن متوسل هستند.
همۀ مسئولین بر این باور بودند که طرح پیادهراه  17شهریور بایستی براساس عمل کارشناسی و
علمی ،که بر پایۀ تخصص باشد و از روشهای علمی استفاده نماید ،انجام شود و اختالفنظر
آنان بر این مسئله بوده که طرح پیادهراه براساس عمل کارشناسیشده و علمی شکل گرفته یا
خیر؟ (مدافعین پروژه این موضوع را تأیید و مخالفین پروژه این موضوع را رد کردند) .مدافعین
پروژه برای اثبات ادعای خود پیشینۀ مطالعاتی طرح ،سابقۀ شهرداری و پیشینۀ جهانی
پیادهراهسازی را مطرح میکردند و منتقدین نیز عواملی همچون ضعف پیوستهای مطالعاتی
بهویژه فقدان پیوستهای اجتماعی فرهنگی ،عدم امکانسنجی طرح یا نشانههای خالف
ادعاهای شهرداری نظیر شتابزدگی ،آزمون و خطا را برای اثبات ادعای خود مطرح مینمودند.
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مردممداری :امروزه مردممداری و مردمساالری در فضای نظری و اجرایی شهری دنیا ازجمله
ایران ،یک اصل نهادینه شده و حائز اهمیت است؛ بهطوریکه تمامی اقدامات شهری با هدف
ظاهری و شعار فراهمکردن زندگی بهتر و رضایتمندی بیشتر مردم ،اجرایی میشود و در ظاهر،
مسئولین و برنامهریزان شهری بر آن اجماع دارند .بدین خاطر ،مردممداری در پروژۀ پیادهراه 17
شهریور نیز بسیار مورد تأکید طرفین اختالف بوده و آنها سعی مینمودند که نیاز ،منافع و
خواست شهروندان را دلیل برتری دیدگاه خود قلمداد کنند .البته مدافعین پروژه بیشتر بر
شهروندان و ساکنان تأکید داشته که از طرح رضایت دارند و مخالفین و منتقدین پروژه نیز بیشتر
بر کسبه و نارضایتی گستردۀ آنها تأکید ورزیدهاند .مسئلۀ مشخص این نکته است که تمامی
مسئولین از اهمیت این اصل جهت برتریدادن به دیدگاه خود در بین افکار عمومی آگاهی
داشتهاند و به شکلهای گوناگون ،آن را در بیانات خود نسبت به طرح استفاده میکردند .حتی
اگر صرفا نگاه ابزاری و تنها یک تظاهر باشد.
قانونمندی :قانونمندی نیز برای مدافعین و منتقدین پروژه جایگاه ویژهای داشته و تمامی
مسئولین سعی نمودند تا دیدگاه خود را مطابق با قانون جلوه داده و از این طریق طرف مقابل را
محکوم کنند؛ زیرا عدم مالحظۀ قانون و تخطی از آن ،میتواند موجبات برکناری از مسئولیت یا
افزایش فشارهای رسانهای یا مردمی شود .بدینخاطر ،مسئوالن سعی مینمایند شواهدی را دال
بر قانون در این پروژه آورده و بهعنوان مجریان قانون ،خط قرمزهای مشخص (قوانین) را مدنظر
قرار دهند.
پیادهمداری :در دهههای اخیر ،رویکرد پیادهمداری به علت آثار منفی خودرومداری بر
شهرها ،بهطور چشمگیری ،در فضای نظری و عملی شهرسازی دنیا و بهتبع آن ایران مورد توجه
بوده که در پروژۀ پیادهراه  17شهریور نیز جز محورهای اصلی بحث مسئولین مدافع و منتقد
پروژه بوده است .مدافعین پروژه با تأکید بر اینکه پروژۀ پیادهراه  17شهریور در راستای
پیادهمداری و رفع معضالت خودرومداری (همچون آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،ترافیک) در
شهر بوده ،خود را محق جلوه میدهند .درطرفمقابل ،مخالفین و متنقدین پروژه نیز ضمن نگاه
مثبت به پیادهراهسازی ،مکانیابی نامناسب طرح طبق معیارهای علمی احداث پیادهراه را ابزار
برتری دیدگاه خود بهحساب میآورند.
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شفافیت :شفافیت ،که از ویژگیهای نظامهای حکومتی و مدیریتی خوب بهحساب میآید،
بهتدریج در حال تبدیلشدن به یک گفتمان و مطالبۀ عمومی در فضای سیاسی و مدیریت شهری
کشورمان است .در این پروژۀ شهری نیز بخشی از مخالفین و منتقدین پروژه از ضعف شفافیت
جهت ابراز مخالفت یا انتقاد از پروژه استفاده کردهاند .مسئولین منتقد پروژه از عدم شفافیت در
اهداف پروژه ،روند اجرای پروژه و جزئییات طرح انتقاد کرده که موجب نارضایتی ،سردرگمی
و عصبانیت مسئولین و مردم محلی ،بهویژه کسبه ،شده است.
پاسخگویی :موضوع پاسخگویی که یکی دیگر از ویژگیهای یک نظام مدیریت شهری
خوب بهشمار میآید ،بیشتر برای مخالفین و منتقدین پروژه مورد توجه بوده و در موارد کمی
مدافعین و مسئولین طرح پیادهراه نیز از آن استفاده کردهاند .منتقدین پروژه در اظهارات خود بر
این موضوع تأکید داشته که میزان پاسخگویی شهرداری بهعنوان نهاد اجراکنندۀ طرح بر سایر
نهادهای نظارتی و ذیمدخل کم بوده است .عالوهبراین ،منتقدین میزان پاسخگویی شهرداری به
مردم محلی مخصوصا کسبه را بهعنوان ذینفعان اصلی طرح کم دانسته و به اعتقاد آنان،
شهرداری پاسخگو نیازها و خواستههای مردم نبوده است .درطرفمقابل ،مدافعین و اجراکنندگان
طرح (مسئولین شهرداری) ضمن اینکه معتقدند که پاسخگویی مناسبی در نهاد شهرداری وجود
دارد ،ضعف پاسخگویی را در سایر نهادهای مسئول شهری ازجمله نیروی انتظامی مشاهده
میکنند و مشکالت را برخاسته از عدم عملکرد مناسب سایر نهادهای مسئول میدانند.
مشارکت :مشارکت اصل رایجی در طرح و برنامههای شهری است که روزبهروز سطوح
باالتری از آن مطرح و مطالبه میشود .گفتمان مشارکت در این پروژه نیز در بیانات منتقدین
پروژه جایگاه محوری داشته است .آنها براساس گفتمان مشارکت و اصول شهرسازی مشارکتی
همچون مشورت و درگیرکردن مردم ،اشکاالت خود را به طرح وارد میکنند و برنامهریزی طرح
را فاقد پایینترین سطوح مشارکت به خاطر از باال به پایین بودن ،دستوری بودن و زورمداری
قلمداد مینمایند.
نگاه سیستمی و کلنگرانه :این اصل بیشتر مورد تأکید مدافعین و اجراکنندگان طرح
(مسئولین شهرداری) بوده که بر این باورند انتقادها و مخالفتها با یک نگاه جزنگرانه و فاقد
کلنگری مطرح می شود .آنها تأکید دارند که منتقدین پروژه در انتقاد از چرایی اجرای پروژه،
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روند اجرا و پیامدهای پروژه ،تمامی عوامل تأثیرگذار و نهادهای مسئول را مورد توجه قرار
نمیدهند و تنها بر مشکالت طرح و اقشار ناراضی از طرح اشاره میکنند .این در حالی است که
شهرداری بهعنوان یک نهاد مسئول ،در حیطۀ وظایف و در حد توان خود کامال خوب عمل
کرده است و توانسته با ایجاد این طرح پیادهراه موجب رضایت غالب شهروندان و رفع
مشکالت اصلی محدوده شود .البته فقدان کلنگری منتقدین پروژه نیز در تدوین اهداف،
مالحظه ذینفعان و مطالعۀ زمینه و مکان محدوده ،اشاره و تأکید شده است.
 سطح تبیینبراساس سطح تفسیر ،اگرچه گفتمانهای اساسی همچون عمل کارشناسی و علمی ،مردممداری
و قانون ،معیارهای قابلاتکایی برای مدافعین و منتقدین پروژه برای تأیید و نشان دادن برتری
دیدگاههای آنها نسبت به طرفهای مقابل بوده است (نمونۀ بارز از این عمل ،اختالفنظر دربارۀ
کارشناسیشده بودن یا نبودن طرح و وجود یا عدم وجود پشتوانۀ مطالعاتی پروژه است) اما
برقراری ارتباط میان گفتمان و زمینههای اجتماعی ،فرهنگی ،مدیریتی ،سیاسی و اقتصادی پروژه،
بیانگر این است که عواملی کمتر مورد توجه یا اشاره قرارگرفتند ولی نقشی ریشهای در
سرنوشت پروژه و تعیین گفتمان طرح داشتهاند .در این مرحله ،با موشکافی و بررسی بیشتر در
کل دادهها و یافتن ارتباط بین بخشها و مفاهیم موجود در متون ،عوامل کالن تأثیرگذار بر پروژه
که شامل «قدرتمداری و تخصصمحوری»« ،معضالت و برخورد های سیاسی»« ،تحریمها و
مشکالت اقتصادی»« ،فقدان مدیریت مشارکتی و یکپارچۀ شهری» و «عدم باور به حقوق
شهروندی» است ،شناسایی شد .این عوامل از ابتدای طرحریزی پروژه تا پس از اجرای آن،
هدایتگر اصلی امور مربوط به پروژه و گفتمان مسئولین دربارۀ پروژه بودند .در ادامه ،عوامل
مذکور با استفاده از نمونههایی از عبارتهای اظهارنظر مسئوالن ،مورد تبیین و واکاوی بیشتر
قرارگرفته است.
قدرتمداری و تخصصمحوری در ادارۀ امور شهری :بنابر اظهارات مسئوالن شهرداری،
همچون «مبدع که نه ،مبدع خود آقای ...بود .ما فقط آن را چیز خیلیخوبی دیدیم و شدیدا داریم
کار میکنیم ولی حرف برای زدن داریم» (مهندسان مشاور باوند .)34 :1391 ،یا این عبارت که
«در سطح کل ،چون این تصمیم گرفته شده من هم به ناچار فاکتورهای مثبت آن را بر میشمرم»
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(همان )46 :یا این عبارت «اینکه میگویید جایش آنجا نبود درست .ما  5محدوده را پیشنهاد
دادیم .راستۀ انقالب تا فردوسی را پیشنهاد دادیم .ما دیدیم که مدیریت شهری کجا آمادگی
بیشتری داشت ،دیدیم آنجا یعنی امامحسین آمادهتر بود .منطقه مذهبی بود» (فاضلی و علیخواه،
 )157 :1391و همچنین با توجه به ادعای یکی از اعضای شورای شهر ،با این عبارت که
«عدهای پشت درهای بسته مینشینند و تصمیمگیری میکنند .البته اگر بخواهیم بدبینانه نگاه
کنیم ،پیمانکاران در حال تصمیمگیری هستند درحالیکه مدیریت شهری نباید به این شیوه تن
دهد» (خبرگزاری تسنیم .)1395 ،چنین بهنظر میرسد که ایجاد پیادهراه آیینی_فرهنگی در سطح
کل شهرداری ،توسط فرد یا گروهی خاص تصمیمگیری شده و سپس سعی نمودند تا از بین
گزینههای موجود ،بهترین مکان را در راستای تحقق با اهداف پروژه انتخاب نمایند.
دلیل اینگونه عملیات اجرایی را باید در طرز دیدگاه نظری مسئوالن مدیریت شهری ،در
مواجهه با امور شهری جستجو کرد .عبارتهای اظهار شده توسط مسئوالن شهرداری نظیر «ما
متخصص شهر هستیم و کل سیستم شهری را میبینیم و برایناساس تصمیمگیری میکنیم .مردم
همیشه با هر چیز جدیدی مخالفت میکنند؛ قاعدتا باید با تکنولوژی جلو برویم اینکه نمی
شود» 1.و یا این عبارت که «بیشتر کسبه خیابان هفده شهریور نمایشگاهی هستند که عدهای
بعضا سود جویند .آنها از قدیم در آنجا بودهاند .خب باید ساماندهی شوند و بهجای دیگری
بروند .آنها نمیتوانند منافع شهر و شهروندان را درک کنند» (فاضلی و علیخواه.)158 :1391،
بیانگر یک نوع نگاه دارای ریشه در اندیشههای دورۀ مدرنیست است که بر مبنای آن،
متخصصین ادعا دارند که نیازها و منافع مردم را بهتر از خودشان درک میکنند.
معضالت و برخوردهای سیاسی :طبق اظهارات مسئوالن شهرداری از قبیل عبارتهایی
همچون «اگر گذاشته بودیم در این سال آخر ،دیگر امکانپذیر نبود و معلوم نبود شهرداری
بعدی هم این کار را میکرد یا نمیکرد .نگاه استراتژیک هم وجود ندارد .نگاه سیاسی است»
(فاضلی و علیخواه .)154-155 :1391،یا این عبارت که «خانۀ مجلسیها در آن منطقه بود و با
انتقال بار ترافیکی ،سر و صدا کرد» (فاضلی و علیخواه .)158 :1391،یا درطرفمقابل ،ادعای
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 . 1منبع عبارت های نقل شده فاقد مأخذ از مسئوالن شهرداری ،که در سطح تبیین استفاده شده است ،مصاحبههای
نگارندگان مقاله حاضر با مسئوالن شهرداری شهر تهران در سال  1396است.
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یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه «یا این موضوع بعد سیاسی دارد یا فنی .باور ما آن
است که خود آنها هم از نظر فنی توجیه نیستند» (فاضلی و علیخواه ،)160 :1391 ،چنین بهنظر
میرسد که هم مدافعان و هم منتقدان پروژه عوامل سیاسی را دارای تأثیرگذاری منفی در امور
مربوط به پروژه دانستهاند .عوامل سیاسی باعث افزایش فشارها بر مجریان پروژه ،عجله در زمان
طراحی و اجرا و بهرهبرداریهای سیاسی از وضعیت مطلوب یا نامطلوب پروژه شده و در روند
اقدامات توسعهای پروژه اختالل ایجاد کرده است.
تحریمها و مشکالت اقتصادی :طبق اظهارات مسئوالن شهرداری همچون «طبیعت پروژههای
عمرانی همین است .باید توجیه اقتصادی داشته باشد .شهرداری مجبور است که سریع جلو
برود .اگر کند برود ،پروژه توجیه اقتصادیاش را از دست میدهد و در کل ضرر میدهد»
(فاضلی و علیخواه .)158 :1391 ،یا این عبارت که «چالش اساسی که در زمان پروژه نگذاشت
تا این پروژه تکمیل شود ،رکود در ساخت و ساز بود که بدین ترتیب درآمد شهرداری افت پیدا
کرد و شهرداری نتوانست شرایط الزم و پشتیبانی مالی را برای اقدامات مکمل ترتیب دهد» و
این عبارت دیگر «این پروژه همزمان با تحریمها و بحران اقتصادی نیز بوده که سبب کاهش
قدرت خرید و رکود در بازار نیز شد ».بهنظر میرسد که همزمانی تحریم و رکود اقتصادی با
پروژۀ پیادهراه ،از عواملی بود که سبب عدم تحقق اهداف پروژه شد .براینمبنا ،یکی از دالیل
اصلی عدم تحقق اقداماتی نظیر ایجاد تکیه و مرکز تجمع هیئتهای عزادری و/یا ساماندهی
بازار شهرستانی و/یا دادن خسارت و ساماندهی کسبه ،که مسئوالن پروژه به آن تأکید داشتند،
فقدان بودجه کافی بود .همچنین این عامل باعث کاهش کیفیت در کنار سرعت پروژه شد.
به عالوه ،عامل اقتصادی در کاهش قدرت خرید مردم و عدم رونق اقتصادی محور نیز نقش
داشته که در مصاحبهها اظهار شد.
فقدان مدیریت مشارکتی و یکپارچۀ شهری :در اظهارات مسئوالن شهرداری ،نظیر «مسئله
برمیگردد به مشکالت ساختاری مدیریتی که البته مسئلهای کهنه و قدیمی است .مسئلۀ مدیریت
یکپارچه و منسجم است .مسئلۀ هماهنگیهای بین بخشی و بین سازمانی است .دیگران خودشان
جلو نیامدند و همکاری خوبی نکردند و حاال خودشان را کنار میکشند .مسائل مدیریتی را باز
نکنیم .شما میدانید من هم میدانم اینکه آیا مدیریت مشارکتی است یا نه؟ مدیریت واحد
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شهری داریم یا نداریم؟» (فاضلی و علیخواه .)158 :1391 ،یا این عبارت که «در کشور ما
مدیریت یکپارچه شهری و وجود ندارد و تعداد سازمانهای شهری زیاد است و هرکدام هدف و
منفعت خودشان را دنبال مینمایند و رابطه و همکاری الزم را با هم ندارند ».و/یا اینکه
«مسئولیت تأمین امنیت خیابان با نیروی انتظامی است و به شهرداری ربطی ندارد ،شهرداری تنها
میتوانند بهعنوان مکمل کمکهایی را به نیروی انتظامی نمایند .ما برای اینکه بتوانیم از فضاهای
شهری استفاده درستی نماییم؛ نیازمند مدیریت یکپارچه شهری هستیم ».یکی از دالیلی که
بهعنوان زمینههای عدم توفیق طرح مطرح میشود فقدان مدیریت یکپارچه است .متأسفانه
سازمانهای شهری هریک بهطور جداگانه ،در حوزۀ وظایف و اختیارات خود عمل کرده و
بیشتر به جای پاسخگویی به شهروندان ،صرفا پاسخگوی مدیران فرادست خود هستند .در این
رابطه ،هر سازمان شهری اهداف خاصی را در حوزۀ وظایف و اختیارات خود پیگیری مینماید
و بقیۀ امور را به سازمانهای دیگر مسئول شهری میسپارد .بدینخاطر ،هیچ سازمانی نه به
برایند و نتیجۀ اقدامات شهری فکر میکند و نه پاسخگویی مناسب را به مردم دارد.
عدم باور به حقوق شهروندی :بر مبنای اظهارات مسئوالن شهرداری ،نظیر عبارتهایی مثل
«اینجا سوئیس نیست که من رأیگیری بگذارم برای مردم و نظر آنها را بگیرم .بعضی پروژهها را
باید بگیری ،زمان را بخری و انجام بدهید» (فاضلی و علیخواه .)154 :1391،یا این عبارت که
« بخشی از مشکل سیاسی است و به دلیل نوع ساکنان خیابان ایران است .در پل فتح مشکل
بهوجود آمده اما به دلیل این که افراد قدرتمندی حضور ندارند ،مشکلی هم پیش نیاورده اند.
[ ]...ساعتی  150نفر در آنجا حیران میشوند ،ولی چون نمایندههای مجلس آنجا نیستند ،صدای
کسی را در نمیآورد» (همان) .و/یا اظهارنظر مطرح شدۀ عضو شورای شهر مبنی بر اینکه «تمام
اقدامات و کارهای ما در مجموعۀ مدیریت شهری برای مردم و متعلق به آنهاست؛ اما در اجرای
این پروژه ،حقوق آنان نادیده گرفته شده است» (ایسنا .)1393 ،میتوان فهمید که متأسفانه
حقوق شهروندی در نظر مدیران شهری تهران نهادینه نشده و مردم نیز اطالع و باور مناسبی از
وظایف و حقوق خود ندارند .همچنین ،هیچکدام از مردم و مسئوالن نیز انتظار جدی برای عملی
شدن آن را ندارند .بدینخاطر ،در این پروژه اطالعرسانی و تعامل کمی با مردم صورت گرفت و
نظرخواهی و نیازسنجی الزم به عمل نیامد .بهتعبیری ،بهجای مردم فکر و تصمیم گرفته شد.
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بحث و نتیجهگیری
فهم عمیقتر دیدگاهها و گفتمانهای مطرح در میان مسئوالن نهادهای ذیمدخل در پروژههای
شهری و علل شکلگیری دیدگاههای متعارض میان مسئوالن نیازمند یک نظریه و روش مناسب
است که نظریه و روش تحلیل گفتمان انتقادی قابلیت زیادی را در این زمینه برخوردار است.
این نظریه میتواند نقش متقابل میان زبان و گفتمان با عوامل زمینهای و پنهان در فضای
سیاستگذاری و تصمیمگیری را روشنتر نماید .موضوعی که علیرغم توجه در پژوهش
خارجی ،کمتر در آثار پژوهشی کشورمان مورد توجه بوده است .برایناساس ،مقالۀ حاضر تالش
نمود تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی در قالب سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین به
این پرسش پاسخ دهد که چگونه میتوان متن گفتگو و انگیزهها ،پیشفرضها و ابعاد پنهان
موجود در متن را در گفتمان میان موافقان و مخالفان یک سیاست اجرایی شهری همچون پروژۀ
پیادهراه  17شهریور تحلیل کرد.
یافتههای سطح توصیف و تفسیر مقاله بیانگر این موضوع است که تأکید اصلی اکثریت
مسئوالن (اعم از موافقان و مخالفان پروژه) بر ضرورت رفع نیازهای شهر و شهروندان ،افزایش
رضایتمندی مردم ،ضرورت تکمیل بررسیهای مطالعاتی و کارشناسی و در نظر گرفتن
خصوصیات شرایط و زمینۀ محیطی پروژه است .بااینحال ،در پس واژگان نسبتا مشابه ،میتوان
به دو تبیین متفاوت از این واژگان دست یافت .تبیین گفتمان موجود نشان داد که عبارات و
واژگانی به دلیل ارزش و مقبولیتی که در میان اذهان عمومی دارند ،مطرح میشوند در حالیکه،
در شرایط و مواقع خاص ،این مفاهیم مبنای اصلی تصمیمگیریهای مدیران شهری نیستند و
انگارههای دیگری نظیر قدرتمداری و تخصصمحوری در ادارۀ امور شهری و/یا حفظ منافع
سیاسی ،بخشی و سازمانی ،جایگزین مفاهیم پیشگفته میشوند .مسئلۀ اساسی دیگر وجود نوعی
خود بزرگتربینی وابسته به میزان و نوع قدرت افراد یا نهادهاست که مانع تصمیمگیری مبتنی بر
عقالنیت و خواست جمعی میشود .ازسویدیگر ،وجود مشکالت ساختاری نظیر بحرانها و
مشکالت اقتصادی ،فقدان مدیریت هماهنگ شهری و ضعف در مشارکت اجتماعی موجب شده
که محدودیتها و موانع جدی در راه تصمیمگیری صحیح و مطلوب مسئوالن در پروژۀ پیادهراه
 17شهریور ،بهوجود

آید.

حقبیان ،خیرالدین ،شکوهی بیدهندی /تعارض نهادهای ذیمدخل در پروژههای شهری 223

بنابر موارد ذکر شده ،یافتههای پژوهش همسو با پیشینۀ نظری و یافتههای پژوهشهای قبلی
بوده است .بهنحوی که تصمیمهای مربوط به پروژههای شهری به میزان قابل مالحظهای
تحتتأثیر عوامل زمینهای ،بهویژه کنشگران صاحب قدرت ،در زمینۀ اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی
و اقتصادی وابسته به مکان و زمان خاص قرار دارند .چنانکه امکان دارد نقش مشارکتی
شهروندان و حتی برنامهریزان و طراحان شهری را به حاشیه برده یا محدود نمایند .تبیین ساختار
قدرت و ابزارهای اعمال آن در میان موافقان و مخالفان سیاستها و پروژههای شهری ،ازجمله
پروژهی پیادهراه  17شهریور ،میتواند فرازهایی از ادامۀ این پژوهش باشد .همچنین تبیین
عمیقتر و جامعتر رابطۀ گفتمانهای مدیریت شهری با عوامل زمینهای بهویژه تأثیری که
گفتمانهای غالب در باز تولید عوامل نهادی ،اجتماعی و ساختاری ،بهخصوص جریان و روابط
قدرت میگذارند ،میتوانند در ادامۀ پژوهش دنبال شوند.
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