
 

 

ان
ير

ي ا
اع

تم
اج

ل 
سائ

 م
سي

رر
ب

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
بها

ل، 
او

ه 
ار

شم
م، 

ده
از

ه ي
ور

، د
13

99
ص 

 ،
19

1
-

22
4

 
 هاي شهري مدخل در پروژه تعارض نهادهاي ذي

    3، محمد صالح شکوهی بیدهندی2، رضا خیرالدین1بیان رسول حق

 16/04/1399تاريخ پذيرش:   02/09/1398تاريخ دريافت: 

 چکیده 
تواند  های شهری، می گیری و استدالل مسئولین موافق و مخالف طرح تحلیل نحوۀ موضع

احب قدرت شهری )ازجمله نهادهای رسمی مدیریت و گران ص های ذهنی کنش زمینه
ها تبیین  ای عدم موفقیت طرح گذاری( را در راستای کشف دالیل اصلی و ریشه سیاست

گذاران متمرکز است، بلکه به  های سیاست گیری موضع« متن»نماید. چنین تحلیلی نه تنها بر 
دیگر،  عبارت متوجه است. به های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اظهارات نیز زمینه

جای تمرکز بر گفتگوی میان ایشان،  های شهری، به تحلیل استدالل موافقان و مخالفان سیاست
« فرامتن»و « متن»صورت توأمان در برگیرندۀ  پردازد که به آنها می« گفتمان»به تحلیل انتقادی 

روش تحقیق پژوهش  ها و ابعاد پنهان موجود در یک متن( است. ها، پیش فرض )انگیزه
مبنا، این مقاله در  است. براین 4حاضر، کیفی و براساس روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف
گیری، روند اجرا و پیامدهای  قالب سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین به تحلیل چرایی شکل

ه دهد ک های پژوهش نشان می پردازد. یافته ( می1391شهریور تهران ) 17راه  طرح پیاده
صورت  کارشناسی، ولو به_های مطالعاتی مواردی مثل نیازهای شهر و شهروندان و بررسی

دلیل ارزش و  ظاهری، هم از طرف مسئولین مدافع و هم ازسوی مسئوالن منتقد پروژه، به
اند؛ اما در این پروژه، عوامل پنهان مقبولیتی که در اذهان عمومی داشته، مورد تأکید قرار گرفته

اند. این  گذاری و اجرای پروژه بوده کنشگران سیاست دهندۀ اساس گفتمانی شکلترو مهم
ها و  گیری محوری در ادارۀ امور شهری، موضع مداری و تخصص عوامل شامل قدرت

برخوردهای سیاسی، رکود و مشکالت اقتصادی، فقدان مدیریت مشارکتی و یکپارچۀ شهری 
های موجود در پس اجرای این  ترین چالش همعنوان م و عدم باور به حقوق شهروندی، به

رفتن   اند موجب محدودیت و به حاشیه گفته توانسته اساس، عوامل پیش پروژه است. براین
 دار نمایند.  های آنان را جهت ریزان و طراحان شهری شده و فعالیت نقش برنامه

شهریور  17راه  ادهپژوهی، طرح پیگفتمان، تحلیل گفتمان، کنشگران، سیاست واژگان کلیدی:
 تهران.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
   rasoolhaghbayan@gmail.com                 دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز: .
  reza_kheyroddin@iust.ac.ir           . دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران )نویسنده مسئول(:2

3
 shokouhi@iust.ac.ir                                           استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران:. 

ریزی تعاملی در ارتقا  کاربست برنامه»بیان با موضوع  نامه کارشناسی ارشد رسول حق پژوهش حاضر برگرفته از پایان
 به راهنمایی دکتر خیرالدین و مشاوره دکتر شکوهی در دانشگاه علم و صنعت ایران است.« ارکرد فضاهای شهریک

4
.  Fairclough 
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 و بیان مسئله مقدمه

ریزی  های فراوان آن، عمل برنامهپیچیدگی تصمیمات اجرایی توسعۀ شهری و مقابله با چالش

اعتقاد دارند که « 2اینز»و « 1فورستر»دلیل، اندیشمندانی نظیر  همین سازد. بهشهری را دشوار می

                صرفا  تکنیکی یا  ریزی فرایندیداخت و برنامهریزی در عمل پرباید به تحلیل کار برنامه

(. 1995؛ اینز، 1980؛ فورستر،1390کارشناسی نبوده بلکه سیاسی است )اجاللی و همکاران، 

های رسمی مدیریت شهری در فضای  بنابراین، تحلیل نقش کنشگران صاحب قدرت ازجمله نهاد

های شناخت و تحلیل آن، از راهریزی شهری، بسیار حائز اهمیت است که یکی  اجرایی برنامه

کیت  هایگذاری و اجرایی شهری است. بررسی های سیاست مسئوالن نهاد 3تحلیل گفتمان

گذاران مندی به بررسی گفتمان سیاست                  دهد که اخیرا  عالقهدر این رابطه نشان می 4جیکوبز

یک زمینۀ  گذاران شهری در شهری، با توجه خاص به بررسی دقیق و انتقادی سخنان سیاست

ای،  طور فزاینده تحلیل گفتمان به(. 819: 2004)جکوبز، تر وجود داشته است اجتماعی گسترده

ریزی نظیر قدرت، دانش، عنوان رویکرد مفید برای درک طیف وسیعی از مسائل در برنامه به

: 2011، 5)مککالم و هاپکینزچارچوب سازمانی قلمداد شده است  و ایدئولوژی، تفاوت اجتماعی

 حساب آید. محور بهریزی عملپژوهی و برنامهدر جهت سیاست تواند گامی مؤثر و می( 485

منظور اجرای  گذاری و مدیریت شهری بههای سیاستهایی که نهادنمود مشکالت و چالش

شهریور شهر تهران  17راه  های توسعۀ اجتماعی شهر، با آنها درگیر هستند؛ در طرح پیادهطرح

افزایی الزم را به منظور حل مشکالت، در تنها هم ه است. مجموعۀ مدیریت شهری نهقابل مشاهد

های شهریور ندارد، بلکه ناهماهنگی و صداهای متفاوت بر عملکرد جداگانه بخش 17راه  پیاده

(. کنشگران صاحب قدرت 1391زند )فاضلی و علیخواه،  مختلف مدیریت شهری نیز ضربه می

ن است با بزرگ کردن منافع شخصی در پوشش موضوعات عمومی، با های شهری، ممکدر طرح

وگو، دیگران های دروغین به مخالفان و ساکت کردن آنها و/یا با نمایش ظاهری گفتوعدۀ امتیاز

های اجرایی تأملی که در مسیر اجرا پروژههای قابل (. واقعیت1388را فریب دهند )هیلیر، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1  . Forester  

2
. Innes 

3
. Discourse Analysis 

4
. Keith Jacobs  

5
. Maccallum & Hopkins 



 

 

 

 

 

 193 های شهری   مدخل در پروژه بیان، خیرالدین، شکوهی بیدهندی/ تعارض نهادهای ذی حق

 

 

اندیشی مناسب را ازسوی پژوهشگران  ، لزوم درک و چارهشهرسازی وجود داشته و بدین خاطر

 طلبد. گشایی مییابی و مشکلجهت مشکل

های های مختلف درمجموعۀ مدیریت شهری و چالشها و دیدگاهکه تحلیلی به نگاهچنان

تواند گامی در جهت درک چگونگی و چرایی عدم  که در این بین وجود دارد بپردازد، می

حساب آید. در این مقاله،  شهریور، به 17راه طور خاص پیاده هری و بههای شموفقیت طرح

راه شهریور تهران، با استفاده از روش تحلیل سعی شده تا بر پروژۀ جنجال برانگیز پیاده

تا اوایل تابستان  1390)زمستان سال  ای بیش از پنج سال گفتمان انتقادی فرکالف در دوره

های  مدخل پروژه نگاه شود. لذا سؤال های ذی ای مسئوالن نهاده ( از زاویۀ دیدگاه1396سال 

های مسئوالن اصلی پژوهش این است که بر پایۀ تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف، دیدگاه

شهریور،  17راه های طرح پیاده گیری، روند اجرا و تأثیرات و پیامد مربوطه دربارۀ چرایی شکل

فت، انتقاد و/یا دفاع از پروژه در برگرفته است؟ و چه مضامین و گفتمانی را از حیث مخال

های موجود، کدام عوامل  ها و گفتمانآمدن دیدگاههای پدید تر آنکه دالیل و ریشه مهم

 اند؟ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بوده

 پیشینۀ تجربی

نظیر  یهای مختلف های پیشین با روش پژوهش شناسایی و تحلیل کنشگران مدیریت شهری در

های شناختی کنشگران و تحلیل گفتمان انجام شده است. برای مثال، نظریۀ  ها، نقشهنظریۀ بازی

توان به پژوهش علیان و  های مختلف مورد توجه بوده که برای مثال، می ها در پژوهش بازی

ها در تحلیل کنشگران عرصۀ مدیریت  ، با موضوع کاربست نظریۀ بازی1397همکاران در سال 

های  اطق کالنشهری اشاره کرد. نویسندگان مقالۀ مذکور با باور به اینکه ارائۀ راهکارها و گزینهمن

ویژه مدیریت  اصالحی در تبیین مسئله و فهم پیچیدگی کنشگران عرصۀ مدیریت شهری، به

گرفته میان کنشگران است، سعی مناطق کالنشهری، در گام نخست، مستلزم شناخت بازی شکل

ها در عرصۀ مدیریت شهری، ضمن شناخت  با تشریح و کاربست نظریۀ بازینمودند تا 

سازی تسهیل نموده و به تحلیل رفتارها،  های مسئله، تعدد و تکثر کنشگران را با مدل پیچیدگی

 تعامالت و تمایالت کنشگران و پیامدهای تصمیمات کنشگران بپردازند.
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ه و روش تحلیل گفتمان انتقادی جهت حال، پژوهش حاضر با توجه به ظرفیت نظری این با

یابی مسائل اجتماعی و سیاسی شهری بر این نظریه متمرکز شده است. در این  تحلیل و ریشه

زاده  شوند. نقیب ترین آنها بیان می های ارزشمندی انجام شده که در ادامه مهم زمینه، پژوهش

تمان انتقادی سخنرانی سیاسی تحلیل گف»، در پژوهشی با عنوان 2014در سال  1و صادقی جاللی

« ، با توجه به رویکرد فرکالف2013چهار کاندید انتخابات شورای اسالمی شهر رشت در سال 

ابزارهای تبلیغاتی   ها، پوسترها و سایر ها، شعار اند که در آن به بررسی سخنرانی انجام داده

پردازند که چگونه  وضوع میهای مقاله نیز نویسندگان به بررسی این م اند. در یافته پرداخته

کنند تا نظرات خود را توجیه کنند و مخاطبان خود را با استفاده از ساختارهای  کاندیدا تالش می

 گفتمان ایدئولوژیک مناسب در گفتارهای خود ترغیب کنند. 

توسعۀ مجدد آب کنار: تحلیل گفتمان انتقادی »، پژوهشی با عنوان 2004جکوبز در سال 

انجام داده که در آن از تحلیل گفتمان انتقادی به « سازی در پروژه دریایی گاتهام فرایند سیاست

محلی، ترتیبات _های خاص در پروژۀ در متن روابط دولت مرکزی منظور بحث در مورد تنش

نیز   2007در سال  2یابی استفاده کرده است. متیوس و ساتسنگی مشارکت، اجرای پروژه و بازار

دهندگان و قدرت: تحلیل گفتمان انتقادی توسعۀ مجدد  ریزان، توسعه برنامه»پژوهشی با عنوان 

اند که در آن از تحلیل گفتمان انتقادی جهت ارزیابی روابط  انجام داده« اسکله لیث اسکاتلند

اند.  دهنده، مقامات محلی و جامعه استفاده کرده قدرت واقع در پیوند میان مالک زمین و توسعه

یت، به این موضوع اشاره نمودند که تحلیل گفتمان انتقادی مجموعه ابزارهای نویسندگان درنها

نماید که  های اقتصادی تأمین می شناختی مفیدی در متون برای کشف قدرت و واقعیت روش

، 2011در سال   3نماید. همچنین آستانا های سیاسی را تعیین می گیری های بزرگ و جهت توسعه

گذاری  صالح آب شهری: یک تحلیل گفتمان انتقادی روند سیاستپروژه ا»پژوهشی با عنوان 

گیری از تحلیل گفتمان انتقادی، از پروژۀ  انجام داده که در آن با بهره« آب در شهر دهلی هند

عنوان مبنایی برای درک اینکه چگونه قدرت و دانش فضای درگیری  اصالح آب شهری دهلی به

انک جهانی، دولت دهلی و جامعۀ مدنی را تعریف کرده میان طیف وسیع بازیگران طرح مانند ب

 است، استفاده نمود.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Naghibzadeh Jalali & Sadeghi 

2
. Matthews &  Satsangi  

3
. Asthana 
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هایی نیز بر نقش و قدرت زبان و گفتمان بر تغییر شرایط اجتماعی و  ازطرفی، پژوهش

 و همکاران در سال 1اند. در این زمینه، وارا  سیاسی شهری ازجمله مناسبات قدرت پرداخت

تانسیل نیروی متون راهبردی: تحلیل گفتمان انتقادی یک در مورد پ»، پژوهشی با عنوان 2010

اند که برنامۀ  انجام داده« برنامۀ راهبردی و قدرت آن تأثیرات  قدرت آن در یک سازمان شهری

های پژوهش، نویسندگان بر این باورند که  راهبردی شهر الختی فنالند بوده است. براساس یافته

های  د بلکه آنها پیامدهای مهمی برای مأموریت متنی برنامهاهمیتی ندارن ها خصوصیات بی گفتمان

 راهبردی، تأثیرات عملکردی آنها، تأثیر بر روابط قدرت و پیامدهای ایدئولوژیک دارند.

دهد که تحلیل گفتمان در مسائل و تعارضات اجتماعی  های پیشین نشان می بررسی پژوهش 

های  های خارجی داشته ولی در پژوهش ژوهشای را در پ و سیاسی شهری، جایگاه قابل مالحظه

های مذکور،  داخلی، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تحلیل گفتمان انتقادی در پژوهش

ها در هدایت  طرف، برای نشان دادن نقش عواملی همچون قدرت، دانش، ایدئولوژی ازیک

ش و تأثیرات متقابل زبان و دیگر، بر نق ها و زبان کنشگران شهری استفاده شده و ازطرف گفتمان

 گفتمان بر عوامل اجتماعی، نهادی و سیاسی اشاره داشته است.  

کارگیری  سیاسی شهری با به_مالحظات نظری: تحلیل مسائل و تعارضات اجتماعی

 نظريه و روش تحلیل گفتمان انتقادی 

احث شهری                                                        ها و وقایع شهری غالبا  به علت تعدد کنشگران و پیچیدگی مب ها، طرح سیاست

شود که در این زمینه، زبان و  گیری مسائل و تعارضات اجتماعی و سیاسی می منجر به شکل

رو، گفتمان که به کاربرد  ای در روشنگری مسائل دارد. ازاین مکالمات کنشگران جایگاه ویژه

در ( 2012های اجتماعی داللت دارد )ایزابال و نورمن فرکالف : اجتماعی زبان، زبان در زمینه

توان برای چرایی استفاده از تحلیل  این مبحث بسیار حائز اهمیت است. دو دلیل اساسی را می

گفتمان در زمینۀ مسائل اجتماعی و سیاسی شهری بیان نمود. نخست، قبول این نکته 

نظرانه  نگر یا کوته ازحد، محدود تواند بیش گیری می های تصمیم های متمرکز بر فرایند پژوهش

های سنتی کمتر توفیقی در فراهم کردن تحلیل برخی از  پژوهی ماننند سیاستباشند و ه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Vaara 
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ای، نقش  طور فزاینده اختالفات قدرت و ایدئولوژیک داشته باشند. دلیل دوم، آنکه محققین به

اند. اینکه زبان با استفاده از بررسی دقیق نحوۀ  مهم زبان در شناخت فضای سیاسی را شناخته

های مهمی در زمینۀ دنبال کردن اهداف سیاسی و سازمانی  واند روشنگریت کارگیری آن می به

نماید. همچنین روشنگری دربارۀ اینکه چگونه اسناد سیاسی توسط مخاطبان مورد نظر آنها 

 (.40: 2006تفسیر می شوند )جکوبز، 

                                                                               فرض پایۀ تحلیل گفتمان این است که زبان عمیقا  دیدگاه یک فرد از جهان و واقعیت را 

، 1)هاجر و ورستیگ طرف باشددهندۀ بیدهد، درعوض اینکه تنها یک رسانه انعکاس شکل می

ای از رویکردها در تحلیل گفتمان وجود دارد اما دو عقیدۀ متمایز  طیف گسترده (.176: 2005

یکی عرف زبانی )تحلیل متن و اینکه برای چه زبان استفاده  تحلیل گفتمان ازنظر سطح تحلیل،

تر انگیز، )تمرکز بر مسائل وسیعبرشناختی یا بحث و دیگری تحلیل گفتمانی جامعهشود(  می

 ها( استها و نهادها، ساختارهای بزرگتر از جامعه و ارتباط گفتمان با عملمربوط به بخش

، که «فرکالف» 3پژوهش حاضر براساس تحلیل گفتمان انتقادی(. 14: 2013، 2)رانهار و همکاران

ریزی شده است. فرکالف معتقد است  پایه شناسانه گفتمان است،کرد تحلیل جامعهبراساس روی

باشد.  که زبان و گفتمان دارای رابطۀ دیالکتیکی با جهان اجتماعی ازجمله مناسبات قدرت می

نحوی که ایدئولوژی ابزار ایجاد  وی ارتباط وثیقی میان زبان، ایدئولوژی و قدرت قائل است؛ به

یابد.  های اجتماعی جریان می درت در جامعه است که به وساطت زبان در نهادو حفظ روابط ق

دنبال افشای  کند، به طبیعی دانستن آن چیزی که در گفتمان طبیعی جلوه می ترتیب، با غیر بدین

تزویر زبان است؛ اینکه چگونه زبان در سلطۀ بعضی بر دیگران کاربرد دارد. بنابراین، فرکالف 

های معنایی حاکم را متزلزل کند و با تشریح، بحث و نقد آن، موجب تغییر  مکوشد تا نظا می

 (. 1392 زاده، ؛ جهانگیری و بندر ریگی1391وضعیت اجتماعی شود )محسنی، 

روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف در جهت تأمین یک چارچوب عمل، برای پیوند 

های اجتماعی و فرهنگی آنها دادهای روی خصوصیات تعامالت گفتاری و نوشتاری با ویژگی

مزیت رویکرد فرکالف، اتخاذ یک چارچوب سه سطحی تحلیل (. 2004، 4)لیزگرفته است شکل

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Hajer& Versteeg 

2
. Runhaar et al 

3
. Critical Discourse Analysis 

4
. Lees 
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متن، کاربست گفتمانی و کاربست اجتماعی است. سطح اول، شامل بررسی دقیق انسجام دستور 

ها از طرف واژه شود که برای برجسته نمودن چگونگی استفادۀ زبان، واژگان و ساختار متن می

گذاران شهری سودمند است. سطح دوم، شامل تحلیل فرایندی که متون در آن چارچوب سیاست

شوند و طرقی که در آن متون با  ای که اظهارات در آن ساخته میشوند؛ برای مثال، زمینه داده می

رابطه با  یابند. سطح سوم، کاربست اجتماعی که یک تحلیل گفتمان در مباحث دیگر پیوند می

(. پس، روش تحلیل 819: 2004گیرد )جکوبز،                                 تر قدرت و ایدئولوژی را درب ر می ساختار گسترده

شناسانۀ متون، سطح تفسیر رابطۀ بین )تولیدی و تفسیری(  گفتمان شامل سطح توصیف زبان

های اجتماعی های گفتمانی و متن و سطح تبیین رابطۀ فرایندهای گفتمانی و فرایند فرایند

ریزی و ، که بیانگر رابطۀ این سه سطح است، پایه1(. شکل شمارۀ 97: 1995گردد )فرکالف،  می

شود، بلکه  طور جداگانه نمی ترویج یافته براساس اصلی است که نوشته هرگز درک یا تحلیل به

 رک شوندها و در ارتباط با زمینۀ اجتماعی دای از سایر نوشته توانند در رابطه با شبکه آنها تنها می

عنوان چارچوب نظری پژوهش  در ادامه، این سه سطح به(. 70: 2002، 1)یورگنسن و فیلیپس

 گیرند. مورد تشریح بیشتر قرار می

 
 : مدل سه سطحی فرکالف برای گفتمان انتقادی1شکل شمارۀ 

 Fairclough,1995: 98مأخذ: 

نند واژگان، دستور های صوری متن ما ای است که به ویژگیتوصیف مرحلهسطح توصیف: 

 پردازد.  های متنی می و ساخت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Jorgensen & Phillips 
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منظور از ذهنیت  .ها ترکیبی از محتویات خود متن و ذهنیت مفسر است تفسیرسطح تفسیر: 

بندد. از نظر مفسر، ویژگی ظاهری  کار می ای است که مفسر در تفسیر متن به مفسر، دانش زمینه

سازند  ای ذهن مفسر را فعال میر دانش زمینههایی هستند که عناصمتن، درحقیقت به منزلۀ سرنخ

زادگان و  ای مفسر خواهد بود )شریفها و دانش زمینهو محصول ارتباط دیالکتیک این سرنخ

 (.281-282: 1394ندایی طوسی، 

در این سطح، به توضیح چرایی تولید چنین متنی از میان امکانات مجاز موجود سطح تبیین: 

بینی و  شناختی، تاریخی، گفتمان، جهانمتن در ارتباط با عوامل جامعهدر آن زبان، برای تولید 

: 1394زادگان و ندایی طوسی،  پردازد )شریف قدرت و قراردادها و دانش فرهنگی اجتماعی می

عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی است و  (. هدف از مرحلۀ تبیین، توصیف گفتمان به284

ها را ای، گفتماندهی به دانش زمینه ای اجتماعی، ازطریق شکلهدهد که چگونه ساختار نشان می

ای، چه تأثیرات بازتولیدی  ها، با حفظ و/یا تغییر دانش زمینهبخشند و در قابل گفتمان تعیین می

 (.64: 1390ای،  ( )یحیایی ایله2ها گذارند )شکل شمارۀ توانند بر آن ساختار می

  
 فرکالف: مدل تبیین از نظر 2شکل شمارۀ 

 .284: 1394زادگان و ندایی طوسی، ماخذ: شریف

های آشکار موجود در یک متن در راستای در تحلیل گفتمان، از عالئم و سرنخ براین،بنا

شود. عملی که در  ها و ابعاد پنهان موجود در یک متن بهره گرفته میها، پیش فرضکشف انگیزه

دهد. این  شرایط زمانی و مکانی خاص رخ می فریند تعاملی با وضعیت اجتماعی وابسته به

ای و پنهان در زبان و گفتمان کنشگران  تواند موجب کشف نقش عوامل زمینه فرایند می

 های اقتصادی شود. های شهری ازجمله نقش قدرت، منافع، ایدئولوژی، دانش و واقعیت پروژه
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 روش تحقیق 

از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف، به گیری  ای کیفی است که با بهرهپژوهش حاضر مطالعه

پردازد. در روش  شهریور تهران می 17راه  های مسئولین مربوط به طرح پیاده تحلیل مصاحبه

ای در شیوۀ ای و نگاه فرایندی، جایگاه ویژهشناختی، دانش زمینه تحلیل مذکور، دانش زبان

، با استفاده از منابع مختلف، شامل استدالل و واکاوی موضوع پژوهش دارند. در ابتدای پژوهش

(، پیوست اجتماعی 1391شهریور )مهندسان مشاور باوند، 17مطالعات ارتقای کیفی محور 

های معتبر  های موجود در خبرگزاری (، مصاحبه1391فرهنگی طرح )فاضلی و علیخواه، 

هران پرس وخانه های جوان، مهر، فارس، تسنیم،ایسنا، ایلنا، خبرآنالین، بلدیه، ت )خبرگزاری

های مسئوالن، اغلب مدیران و  اتکایی از دیدگاههای نگارندگان، اطالعات قابلملت( و مصاحبه

شهریور، در  17راه مدخل شهری، در ارتباط با پروژۀ پیادهنفوذ و ذیهای ذیمعاونین اصلی نهاد

های گوناگون  ها بین نهاد آوری گردید. توزیع مصاحبه جمع 1396سال  1391فاصلۀ زمانی 

های مذکور با  مدیریت شهری، براساس اطالعات قابل دسترس و میزان کنش و ارتباطی که نهاد

گیری هدفمند قضاوتی در دسترس(.  اند، تعیین شده است )نمونه شهریور داشته 17راه  پروژۀ پیاده

و تبیین سیر  تر، در راستای تشریحتر و عمیق تا بدین طریق، اطالعاتی با صحت بیشتر، تفصیلی

های گوناگون های مسئولین سازمان راه، حاصل گردد. جزئیات مصاحبه تکوین طرح پیاده

آمده است. تعداد کل  1های موضوعی پژوهش، در جدول شمارۀ  مدیریت شهری برحسب بخش

درصد آن را  98نفر بوده که حدود  49وسیله نگارندگان یا دیگران(  شونده )به مسئولین مصاحبه

 اند. تشکیل داده که اکثریت آنها از مسئولین رده باال سازمان یا نهاد خود بوده مردان

 های مورد استفاده در پژوهش : ذکر جزيیات مصاحبه1جدول شمارۀ 

 های مسئول شهرینهاد
 کار برده شده های به تعداد مصاحبه

 کل بخش پیامدها بخش روند بخش چرايی

 شهرداری
 شهر
 تهران
 

 4 2 3 3 شهرداری مرکز

 10 6 6 8 12شهرداری منطقه 

 4 1 0 3 13شهرداری منطقه 

 3 1 3 3 سازمان زیبا سازی

شرکت ساماندهی و مشاغل 
 شهر تهران

2 3 4 4 
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 های مورد استفاده در پژوهش : ذکر جزيیات مصاحبه1دول شمارۀ ادامه ج

 های مسئول شهرینهاد
 کار برده شده های به تعداد مصاحبه

 کل بخش پیامدها بخش روند چرايی بخش

 15 11 17 7 اعضای شورای شهر تهران

کالنتری شهر 

 تهران

 

 3 2 2 3 بهارستان 109کالنتری 

 1 0 0 1 تهران نو 128کالنتری 

پلیس راهور شهر 

 تهران
 1 1 0 0 تهران 12پلیس راهور منطقه 

اداره برق شهر 

 تهران
 2 0 1 0 اداره برق منطقه ای مولوی

 1 1 1 0 اداره میراث فرهنگی شهر تهران

مجمع نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای 

 اسالمی
1 1 1 1 

 49 30 37 31 مجموع

های مسئوالن، با در نظرگیری موضوعات کلیدی و یکسان که دارای ها و گفتهمصاحبه

در قالب سه  برانگیز هستند، در یک فضای دو قطبی مدافعان و منتقدان طرح، اهمیت و چالش

گیری پروژه و تأثیرات و پیامدهای  گیری پروژه، روند شکل بخش موضوعی )چرایی شکل

اند. سپس، روش تحلیل گفتمان در قالب سه سطح حاصل از پروژه( سازماندهی و تلخیص شده

سازی شده است. در سطح توصیف، این پژوهش،  توصیف، تفسیر و تبیین، روی اطالعات پیاده

های متنی تأکید شده است. در این رابطه، ی صوری متن تنها به واژگان و ساختها از ویژگی

های موضوعی کدگذاری ها، برحسب بخشهایی از متن و بندهای مستخرج از مصاحبهبخش

ای از کدگذاری بخشی از شده و در قالب مضامین و مفاهیم نوشته شده است. برای مثال، نمونه

 داده شده است: ها در زیر نمایشمتن مصاحبه

اند. یک پاساژ چهار طبقه، سه  شهریور به روز سیاه نشسته 17راه  توان گفت مردم پیاده می»

داران  اش فعالیت تجاری دارد که یکی از مغازه اش تخلیه کامل شده است و تنها یک طبقه طبقه

از هزارتومان در روز فروش کرده است )کد گذاری: مشکل کسب و کار(. یکی  4گفت  می
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ها مجبور هستیم کودکان خود را در خانه حبس  کرد، غروب ساکنان قدیمی محله نیز گالیه می

 )کدگذاری: نا امنی(.« کنیم، زیرا محله امنیت الزم را ندارد

اند و  ها یا موضوعات اصلی استخراج شدهدر گام بعدی، با ترکیب مضامین مرتبط، مقوله

های موضوعی پژوهش داده شده است.  قالب بخش های مسئولین در شرحی خالصه از دیدگاه

ها و اتکا بر  های اصلی استخراجی از متن مصاحبه سپس در سطح تفسیر، با استفاده از مقوله

یافته، و  های نیمه سازمان ها و مصاحبه ای نگارندگان )مطالعات اسنادی و مشاهده دانش زمینه

از کسبه، سکنه و رهگذران، در ارتباط با  نفر از مردم محلی اعم  50                      بعضا  عمیق، با بیش از 

های اصلی متن استخراج شده است. در مرحلۀ  راه( گفتمان مسائل و شرایط محدوده و طرح پیاده

هایی در طرح ها و گفتمانگیری چنین دیدگاهپایانی، یعنی سطح تبیین نیز بیان چرایی شکل

 ی پژوهش، واکاوی گردیده است. ا شهریور، با در نظر گرفتن شرایط زمینه 17راه  پیاده

 ها يافته 

 شهريور شهر تهران 1۷راه طرح پیاده

شهریور شهر تهران، در حد فاصل میدان امام حسین و میدان شهدا )با طول  17راه طرح پیاده

توسط مهندسان مشاور باوند هکتار(  41متر و محدودۀ مداخله به مساحت تقریبی  1200حدود 

راه دارای  . این پیاده(1391، تهیه شد )مهندسان مشاور باوند،1391سال در و آرکولوگ 

انداز ایجاد یک فضای شهری فرهنگی آیینی در منطقۀ مرکزی شهر تهران بوده که مدیریت  چشم

راه،  اجرای آن بر عهدۀ سازمان زیباسازی شهر تهران بود. از اقدامات اجرایی طرح پیاده

گفرش نمودن آن، جلوگیری از ورود خودروهای شخصی آرایی و زیباسازی خیابان، سن محوطه

های تفریحی، فرهنگی و مذهبی متعدد در محدودۀ  ها و رویداد به داخل خیابان و برگزاری مراسم

انگیز و  بر های زیاد شهرداری، بسیار بحث رغم تالش طرح، قابل ذکر است. این پروژه علی

 پرحاشیه بوده است. 

 17ود از اظهارات مسئوالن نهادهای شهری مرتبط با محور ها و اسناد موجمصاحبه طبق

های مثبت و منفی مختلفی قبل از اجرای پروژه بوده که نسبت شهریور، محدوده دارای ویژگی

های مثبت محدوده  پذیر و تأثیرگذار بوده است. از ویژگیشهریور، تاثیر 17راه به طرح پیاده
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قۀ مذهبی، شاهراه اقتصادی و ترافیکی بودن، دسترسی توان به مواردی مثل استقرار در منط می

های ماشین  توان به مزاحمت نمایشگاه های منفی آن می مناسب و معروفیت در شهر و از ویژگی

های اجتماعی، سروصدا، شلوغی ترافیک و نداشتن سیما و منظر امنی و آسیبمداری، ناو خودرو

-های مسئوالن در مورد پیاده ها و گفتهر مصاحبههای مذکور، دشهری مناسب اشاره کرد. ویژگی

عنوان عاملی برای مخالفت و انتقاد و/یا دفاع از پروژه مورد استفاده  شهریور، به دفعات به 17راه 

 قرارگرفته است.

 شهريور 1۷راه روند اقدامات و اتفاقات طرح پیاده .1

های ی نگارندگان از صحبتهاراه شهریور، براساس بررسیاز همان ابتدای شروع طرح پیاده

هایی به نحوۀ رسد که بحث، جدل و گالیه نظر می مردم محلی، متخصصین و مسئوالن شهری، به

ویژه از طرف برخی از اعضای شورای شهر تهران، وجود  گیری و روند اجرای طرح، بهشکل

ی های اهالی محل، ناشی از ایجاد مشکالت معیشتها، در پی اعتراضداشت. این جدل

برداری پروژه، افزایش نیز یافت. در این بین، مسئلۀ اساسی قابل تأمل، نقش مبنایی مدیریت  بهره

راه و از طرف مقابل، بازگشایی بخش زیادی از مسیر گیری پیاده شهری در تصمیم به شکل

آلود و فاقد  ( روی سواره، در فضایی ابهام1395و مرحله دوم: مهر  1391)مرحله اول: دی 

-کنندگی و جهتدیگر، قدرت، اختیار و گفتمان غالب، تعیین بیانی ت الزم بوده است. بهشفافی

خاطر،  این شهریور را برعهده داشته است. به 17بخشی به روند تغییرات فضای شهری در محور 

                                                                                در راستای روشنگری و کشف موضوعات کلیدی و بعضا  پنهان پروژه، که مدیریت شهری در آن 

 3شهریور انتخاب شده است. در ادامه، شکل  17راه محور کرده، طرح پیاده نقش اساسی بازی

، برای بیان وقایع مهمی 4شهریور و شکل  17برای آشنایی بیشتر با خصوصیات فضایی محور 

 گذار بوده، به نمایش درآمده است.گیری خصوصیات فضایی فعلی محور تأثیر که بر شکل
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با نمایانی جداره آهنی میدان و مردم در حال انتظار برای خودرو بخش پیاده راه محور ، 

 برقی

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

 
 بخش يک طرف سواره محور با تسلط حرکت و سرو صدا وسايل نقلیه
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  شهريور 1۷ه را های زمانی مهم مربوط به طرح پیاده : رويداد4شکل شمارۀ 

 1396نگارندگان: 

 17راه  های زمانی بیانگر آن است که مدیریت شهری در سیر تغییرات و تحوالت پیادهرویداد

شهریور در دورۀ زمانی ذکر شده، نقش اساسی داشته است. در این رابطه، گفتمان غالب در 

 راه( سوق دهد. ادهسطح مدیریت شهری، توانسته طرح را به سمت وضعیت قدیم )قبل احداث پی

 های مسئول شهری های مصاحبه با نهادتحلیل داده .2

 سطح توصیف  -

شهریور، در  17راه انگیز و مورد اختالف مسئولین در پروژۀ پیادهدراین سطح، مباحث بحث بر

گیری گیری پروژه، روند اقدامات شکلقالب سه بخش موضوعی اصلی شامل چرایی شکل

ای پروژه، در قالب گفتمان دو قطبی موافقان )بیشتر مسئولین شهرداری( و های اجر پروژه و پیامد

اند. نحوۀ نمایش  مخالفان پروژه )بیشتر مسئولین شورای شهر( مورد توصیف و تفسیر قرار گرفته

 است. 5ها به شرح شکل شمارۀ سطح توصیف، در فرایند تحلیل داده
 

 

 

  

 م مون

  داد

 م و   د
 

 هاح توصیف داده: راهنمای نحوۀ نمايش کدگذاری سط5شکل شمارۀ 
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به تعداد دفعاتی که یک مضمون توسط مسئوالن شهری بیان شده است،  5تعداد در شکل 

ها، ضخامت خط دور  اشاره دارد. همچنین، براساس مجموع تکرار مضامین مربوط به مقوله

 گردد  تر برجسته های مهم ها تعیین شده است تا مقوله مقوله

 شهريور تهران1۷راه  گیری پروژه پیاده چرايی شکل بخش اول: اظهارات مسئوالن دربارۀ

 شهريور 1۷اجرای پروژه پیاده راه قسمت اول: لزوم و توجیه  - 

دهد )شکل شمارۀ  شهریور نشان می 17راه  گذاری اظهارات مجریان و موافقان احداث پیادهکد

ان، وجه شهریور، نیاز شهروند 17راه فرهنگی ( که دالیل اصلی احداث پروژۀ پیاده6

های مدیریت شهری و ضرورت و امکان  تاریخی محدوده، تجارب و سیاست_مذهبی

راه اند. در این میان، تأکید اصلی مجریان و مدافعان پروژه پیاده ترافیکی محدوده بوده_ارتباطی

یابی پروژه در محور شهریور بر نیاز شهروندان شهر تهران است و دلیل اصلی مکان 17فرهنگی 

 دانند. های تاریخی و مذهبی موجود در محدوده می ور را خصوصیات و پتانسیلشهری 17
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شهريور 1۷راه  های استخراجی، دربارۀ لزوم و توجیه اجرای طرح پیاده : مضامین و مقوله6شکل شمارۀ   

در راستای تغییر از  های پیشرفته،برداری از کشورها در شهر تهران با الگوراهاحداث پیاده

دادن وسایل نقلیه کار گرفته شده است؛ زیرا تسلط و اولویت قرار  مداری بهمداری به پیادهخودرو
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در شهر تهران، مسائل بحرانی شهری همچون ازدحام و ترافیک یا آلودگی هوا را در پی داشته 

 15راه ، همچون پیاده12ویژه در منطقۀ  راه، به                                          است. ازطرفی، تجربۀ نسبتا  موفق احداث پیاده

راه مصرتر نموده است. شهرداری  راه سپهساالر، شهرداری تهران را بر احداث پیادهخرداد یا پیاده

بر تأکید بر نیازهای عابرین پیاده نظیر  شهریور تهران، عالوه 17راه فرهنگی با احداث پیاده

اسخگویی دنبال پ ها هستند؛ بهراه آرامش، امنیت، سالمت و تفریح که اهداف عمومی احداث پیاده

راه، به کمبود فضاهای شهری فرهنگی و  آیینی در شهر تهران است. بدین طریق، این پیاده

 آورد. ها، در تطابق با فرهنگ بومی شهروندان پدید میفضایی را برای تفریح و آرامش خانواده

شهریور را هماهنگ با  17راه فرهنگی آیینی در محور یابی احداث پیادهمجریان طرح مکان

شهریور، ورودی شرقی بافت تاریخی شهر تهران  17دانند؛ زیرا محور  خصوصیات زمینه می

راه سازی به منظور حفظ و ارتقا مداری ازجمله سیاست پیاده است که در این پهنه، رویکرد پیاده

، 7و  14، 13، 12شهریور بین مناطق  17این، محور بر کیفیت محیط در اولویت قرار دارد. عالوه

مدار و مذهبی قرار گرفته که در تظاهرات و وقایع قبل از انقالب، در رأس آن مردمی دینبا 

-اند. اما امروز نشانۀ قابل نقشی پررنگ داشته 1357شهریور سال  17تظاهرات جمعۀ خونین 

صورت کالبدی،  توجهی از آن دوران در میدان شهدا وجود نداشته و سوابق هویتی آن به

آفرینی در پیروزی انقالب اسالمی،  بر نقش . میدان امام حسین نیز عالوهبازنمایی نشده است

ترین مراکز شرق تهران  ترین و مهم شده عنوان یکی از شناخته  دارای قدمت زیاد است و به

 آید.  حساب می به

 شهريور 1۷راه  قسمت دوم: مخالفت با اجرای پروژۀ پیاده -

( که 7دهد )شکل شمارۀ  شهریور نشان می 17راه  گذاری اظهارات مخالفین احداث پیادهکد

راه )وابستگی جریان زندگی محدوده به وسایل نقلیۀ موتوری(،  های ایجاد پیاده تضادها و چالش

ها، آیینی، نبود زندگی و جذابیت برای پیاده_های محیطی تبدیل به محور فرهنگی فقدان پتانسیل

آیینی، دالیل اصلی مخالفت _کاربری فرهنگی ناکارآمدی کالبدی بافت و مناسب نبودن صرف

بین، مخالفان اجرای پروژه،  شهریور بوده است. دراین 17راه فرهنگی  مسئوالن با احداث پیاده

این، تأکید زیادی بر تضاد بر ای بر نبود شرایط فرهنگی و تاریخی دارند. عالوهتأکید ویژه

شود که اجرای پروژه را با  راه سازی می های الزم برای پیاده خصوصیات خیابان با  معیار
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  کند. رو می های متعدد، روبه های و چالش سختی

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ن ود  اب   قاب  

  وج   اریخی

بودن     ی  نام 

 م ه ی-  اریخی
 دم   ش 

 م ه ی

ن ود جا ب  های  ا ی 

  رهن ی و  اریخی

ن ود  ند ی 

 پیاده

 دم ج ابی  

 برای پیاده

مح    ر 

 بودن

  آیینی–های محی ی   دی  ب  محور  رهن ی    دان پتان ی 

 ر ود ی  

 با  

 منا   ن ودن  ر 

   اربری  رهن ی- آیینی

با   

 ار انی 

من  ی ن ودن 

  و ی 

م ا   
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یمحور  

نا امنی و آ ی  
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 ن ود  ند ی و ج ابی  برای پیاده ها

 

   ادها و  ا ش های ای اد پیاده راه نا ارآمدی  ا  دی با  
 

 شهريور 1۷راه  های استخراجی در مخالفت با اجرای پروژه پیاده: مضامین و مقوله۷شکل شمارۀ 

شهریور، وابستگی شدیدی به وسایل  17از نظر مخالفین، جریان معیشت مردم در خیابان 

عنوان خیابانی با نقش غالب گذری، موجب  شهریور به 17ی داشته؛ زیرا خیابان نقلیۀ موتور

های تجاری شود که بخش اعظم خریداران واحد جایی جمعیت زیادی در سطح منطقه میجابه

شوند.  محلی تأمین میطال فروشی، پوشاک و بازار شهرستانی محدوده، از این جمعیت غیر

راه صفا تا میدان شهدا( دارای شهریور )از چهار 17بۀ محور براین، بخش زیادی از کس عالوه

طور مستقیم، حیات آنها به امکان  های تجاری بورس موتورسیکلت و خودرو بودند که بهواحد

ای و                                        های تجاری، بعضا  دارای سابقۀ چندین دههتردد وسایل نقلیه وابستگی دارد. این واحد

گذاری ها و سرمایه راه، ضربۀ سنگینی به هزینهحداث پیادهاند که ا درنتیجه، صاحب اعتبار بوده

مدار و مزاحمت وسایل نقلیه های خوردرودیگر، به دلیل واحد . ازطرف1طوالنی مدت آنهاست

های ماشین، پارک نامناسب ماشین و موتورسیکلت در طول بهنجار برخی از نمایشگاه)رفتار نا

شهریور به دلیل  17( و نامناسب بودن منظر  خیابان ها خیابان و حرکت آزادانۀ موتورسیکلت

زدن افراد پیاده فرسودگی و بزرگ مقیاسی بناها )نظیر گاراژها(، جذابیت محیطی کافی برای قدم 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
ها، جواز نمایشگاه ماشین را های ماشین، مدعی هستند که اکثریت این واحدمسئوالن شهرداری دربارۀ نمایشگاه. 1

 کنند. یگر نظیر موتورسیکلت، اقدام به فروش ماشین میهای اقتصادی دنداشته و با جواز فعالیت
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حسین، پتانسیل  ویژه در اطراف میدان امام براینها، محدوده از گذشته، به وجود نداشته است. عالوه

 نماید. راه و ایجاد خلوتی مسیر، وضعیت امنیتی تنزل پیدا میادهخیزی داشته که با احداث پیجرم

راه با عملکرد فرهنگی،  پذیری یک پیادههمچنین مخالفان ضمن تردید نسبت به توان جمعیت

شهریور تأکید داشته و  17به نبود نقاط و آثار تاریخی به جز مجموعۀ ادارۀ برق در در محور 

راه آیینی های کافی فرهنگی تاریخی را برای تبدیل به یک پیادهبهاعتقاد دارند که این پهنه، جاذ

شهریور،  17اساس، معتقدند صرف وجود نام میدان شهدا و/یا خیابان  فرهنگی را ندارد. براین

براین،  بدون میراث کالبدی و هماهنگی بافت، ظرفیت الزم برای جذب جمعیت را ندارد. عالوه

های اطراف میدان تر، بخش طور خاص دارۀ خیابان یا بهبودن بافت جفرسودگی و قدیمی

حسین، بدون آنکه ارزش تاریخی خاصی داشته باشند، بیشتر مانعی برای جذب جمعیت و  امام

هاست. البته مسئوالن پروژه، برای جبران این مسئله بر ایجاد  خانوادهمیل حضور پذیری

و مراکز فروش اقالم فرهنگی و مذهبی( و  های فرهنگی مذهبی )مثل حوزۀ علمیه، تکیه کاربری

ها و موانع متعدد بهبود وضعیت بصری تأکید داشتند که به دلیل ظرفیت محیطی پایین، چالش

 اجرایی را در پی داشت.

شهريور  1۷راه  گیری پروژل پیاده بخش دوم: اظهارات مسئوالن دربارۀ روند اقدامات شکل

 تهران

 شهريور 1۷راه گی اجرای پروژه پیادهقسمت اول: انتقادات بر چگون -

های  ( که ضعف و کاستی8گذاری اظهارات منتقدان پروژه، بیانگر آن است )شکل شمارۀ کد

ای و فرایندی، نگاه اقتدارگرا و از باال به پایین  های رویه محتوایی، ضعف و کاستی_فنی

گرفتن نیازها، حقوق و  شهرداری، عدم تعامل و پاسخگویی )در حد کفایت( شهرداری و نادیده

گیری از قدرت بین، منتقدین بهره نقش مردم، نواقص اصلی چگونگی اجرای پروژه هستند. دراین

دانند که در فضایی به دور از تعامل با کنشگران محلی  و نفوذ را عامل اصلی پیشرفت پروژه می

 فنی پروژه دارند. ای بر ضعف مطالعاتی وبه جلو رفته است. همچنین، منتقدین تأکید ویژه
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- محتوایی  ر  نی    و  ا تی های    

 نادیده  ر ت  نیا  ها، ح و  و ن ش مردم   دم   ام  و پا خ ویی   رداری     و  ا تی های روی  و  رآیند  ر 
 

راه  های استخراجی دربارۀ انتقادات بر روند و چگونگی اجرای پروژه پیاده : مضامین و مقوله8شکل شمارۀ 

 شهريور 1۷

مدخالن طرح( و                                                                          انتقادها  بر روند اجرای پروژه، با حرکت نسبتا  غیرتعاملی )در ارتباط با ذی

ها مرتبط با محدودۀ چنین شرایطی، سازمانشتابزده مسئولین شهرداری تهران شروع شد. در 

-راه نظیر ادارۀ برق، نیروی انتظامی و در رأس آنها، اعضای شورای اسالمی شهر تهران، انتقاد پیاده

                                            ای از منتقدان معتقد بودند که اقدامات ظاهرا                                          های بعضا  شدیدی نسبت به طرح داشتند. عده

های اعضای رود. انتقاد بط با دوستان پیش میای خاص و براساس رواگیری عدهبراساس تصمیم

مندی برخی از اعضای شورا بابت ضعف در سو، برخاسته از گالیه شورای اسالمی شهر ازیک

فشار  دیگر، اعضای شورای شهر تحت هماهنگی، نداشتن مصوبه و ردیف بودجه طرح بود. ازسوی

خواهی مناسب در هنگام ی و نظررسان                                          های مردم محلی مخصوصا  کسبه که از عدم اطالعاعتراض

اجرای طرح و عدم جلب رضایت آنها ناراضی بودند، قرار داشتند. پس از گذشت مدتی از پروژه 

ها )نظیر افزایش ارزش اقتصادی منطقه( و عدم شفافیت هدف و آیندۀ نیز به دلیل عدم تحقق وعده

های اصرار و پافشاری بر تصمیم های شورا،پروژه، در شرایطی که شهرداری بدون اعتنا به تصمیم

شهریور را به آزمایشگاه شهری )از محلی برای عرضۀ لوازم و  17راه  تعبیری، پیاده خود داشت و به

تکلیفی و مذهبی به محلی برای پوشاک کودک و نوجوان( تبدیل کرده بود بر بال_خدمات فرهنگی

 تر گردید.ههای مردم محلی افزوده شده و مشکالت پروژه پیچیداعتراض

های الزم در  سازیراه، منتقدان معتقد بودند که تمهیدات و بستر در رابطه با کیفیت طرح پیاده
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های ساماندهی مشاغل و تغییر صنف یا بحث امنیتی، فدای ضربتی بودن و سرعت پروژه  بحث

 که مطالعات صورت گرفته از جامعیت و عمق کافی در موضوعات مهم و طوری . به1شده است

ویژه در زمینۀ اجتماعی، فرهنگی و بحث ساماندهی مشاغل برخوردار  های مطالعاتی، به پیوست

                                                                                  نبوده است. این موضوع را برخی از مسئوالن شهرداری نیز مخصوصا  در زمینۀ پیوست اجتماعی 

و های توجیهی، دار بودن و ارائۀ طرح این، مسئلۀ مهم دربارۀ مطالعات، جهت بر قبول دارند. عالوه

نظر  ویژه در بحث ترافیکی و امنیت، بوده است. به های الزم، به سنجی و اثرسنجینه امکان

نگری شد. رسد نگاه و هدف مشخص پروژه از ابتدا، موجب غفلت از ابعاد دیگر و عدم کل می

ه ریزی و اجرا مشارکت دادگرایانه، بدون آنکه مردم در مرحلۀ برنامهاقدامات پروژه با نگاه کالبد

 های مردم سنجیده نشود و تبلور کالبدی فضایی پیدا نکند.  شوند، سبب شد تا نیاز

 شهريور 1۷راه  قسمت دوم: پاسخ به انتقادات چگونگی انجام پروژه پیاده -

ها و موانع  ( که چالش9دهد )شکل شمارۀ  گذاری اظهارات مجریان پروژه نشان میکد

دی، پیشینۀ مطالعاتی داشتن و اثرات مثبت پروژه بر ها و موانع اقتصا سیاسی، چالش_مدیریتی

تأکید  میان، های چگونگی انجام پروژه هستند. دراین های مسئولین به انتقاد پاسخمردم محلی، 

ها و موانع موجود در سطح مدیریتی شهر  اصلی مدافعان و مسئوالن پروژه )شهرداری( بر چالش

 .شود برداری از پروژۀ می شرفت و بهرهاست که مانع روال طبیعی و قابل انتظار پی
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های استخراجی در پاسخ به انتقادهای مربوط بر روند و چگونگی اجرای : مضامین و مقوله9شکل شمارۀ 

 راهپروژه پیاده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
راه را در خواست و فشار شهرداری برای  ای از دالیل افت کیفیت ساخت پیادهمهندس مشاور طرح در مصاحبه.  1

 (.159: 1391( بیان کرده است )فاضلی و علیخواه، 1391برداری از پروژه در موعد مقرر )محرم ماه سال بهره
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مدخل شهری در فرایند اجرای پروژۀ های ذیمجریان طرح، از نحوۀ برخورد سایر نهاد

ها و اظهار نظرات جناحی، ئوالن شهرداری تهران برخوردراه گالیه دارند و برخی از مس پیاده

های بخشی از مردم و تأثیر اعتراضهای احساسی تحتها، برخوردها و عوام فریبیورزیغرض

تأثیر افکار عمومی را از موانع انجام مناسب  کارشناسی شکل گرفته تحتهای غیربرخورد

کنند که سایر نهادهای مسئوالن شهرداری گمان میاساس،  دانستند. براین اقدامات مربوط پروژه 

عمد، در روند اجرای پروژه اختالل ایجاد کردند. مسئوالن                                مدخل شهری، بعضا  عمدا  و/یا غیر ذی

شدن پروژه تأکید داشته شهرداری بر نقش ناپایداری و عدم ثبات سیاسی کشورمان بر ضربتی 

شدن آینده و تکلیف پروژه، بایستی تکلیف طرح زیرا آنها به دالیلی نظیر جلوگیری از مبهم

 کردند. ( مشخص می1392راه را تا پایان دورۀ مسئولیت شهردار وقت تهران )سال  پیاده

شهریور مدعی هستند که پروژه دارای چندین جلد کار  17راه همچنین مسئوالن پروژۀ پیاده

زم برای اجرا برخوردار است. البته مطالعاتی و در طول چند سال بوده و از پشتوانۀ مطالعاتی ال

رسد، مسئوالن شهرداری خود نیز بر لزوم مطالعات بیشتر اذعان دارند.  نظر می ها به طبق مصاحبه

ها برای تحقق ترین معیارمسئلۀ دیگر مورد تأکید مسئوالن شهرداری مسئلۀ مالی است که از مهم

عیت اقتصادی کشورمان، سبب رغبت نوسانات و ناپایداری وض هر طرح پیشنهادی شهری است.

  و نزول کیفیت پروژه  برداری پروژه مدیران طرح به افزایش سرعت عملیات ساخت و بهره

های اقتصادی موجود در ها و بحرانشهریور با تحریم 17زمانی طرح  این، همبر گردید. عالوه

خاطر رکود در  داری بههای پروژه و درمقابل، کاهش درآمد شهرموجب افزایش هزینه 1391سال 

های زیاد پروژه )انجام ساز  شهری شد. نتیجه آنکه ناتوانی شهرداری در تأمین هزینهوامر ساخت

 های تکمیلی پروژه( رخ داد. فاز

 شهريور  1۷راه  های پروژۀ پیاده بخش سوم: اظهارات مسئوالن دربارۀ تأثیرات و پیامد

 پروژه بر محدودههای منفی  قسمت اول: تأثیرات و پیامد -

( که از دید آنها، 10دهد )شکل شمارۀ  گذاری اظهارات مسئولین معترض بر پروژه نشان میکد 

-و ابعاد منفی فرا 1مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل حمل و نقل، مسائل سیما و منظر

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
راه بهبود یافته، ولی وضعیت سیما و منظر میدان  ه وضعیت سیما و منظر بعد از اجرای طرح پیادهاگرچ.   

پذیری  حسین تنزل یافته که دلیل اصلی آن نصب جدارۀ آهنی فاقد معنا و مفهوم، فاقد زیبایی و مانع برای رؤیت امام

 برای واحدهای تجاری داخل میدان است.
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معترضان پروژه  میان، اند. دراینهای منفی اجرای پروژه بودهای و درازمدت پروژه، پیامدمحله

کار و مشکل دسترسی ناشی وها و معضالت اجتماعی، از رونق افتادن کسبتأکید ویژه بر آسیب

 راه در محدوده دارند.از احداث پیاده
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های استخراجی دربارۀ تأثیرات و پیامدهای منفی حاصل از پروژۀ پیاده: مضامین و مقوله10شکل شمارۀ 

 راه

شهریور شریانی مهمی در سطح شهر تهران با بار ترافیکی  17، محور راهقبل از احداث پیاده

زیاد سواره و نقش گذری قوی بود که کیفیت زندگی مردم محلی وابسته به جمعیت گذری از 

راه به دلیل کاهش شدید دسترسی اتوبوس، خودرو و موتورسیکلت، آن بود. اما احداث پیاده

شهریور و  17های موازی خیابان ایین ترافیکی محورهای ترافیکی، ظرفیت پافزایش محدودیت

های عمومی در طول محور، دسترسی مردم به فضا را کاهش داد. کاهش سهولت کمبود پارکینگ

شهریور، موجب کاهش  17موفق به منظور تغییر صنف محور ریزی نا دسترسی در کنار برنامه

وجبات خلوتی و خلق فضاهای بدون ویژه افراد غیرمحلی، شده و م حضور مردم در فضا، به

ها، را فراهم آورد. کسبه که در فضای بالتکلیف ویژه در شب استفادۀ خاص در طول روز، به

-                                                               ها و کسادی بازار شدیدا  ناراضی بودند، با انجام اموری نظیر تعطیلمحور، از کاهش مشتری

فزودند تا مسئلۀ اقتصادی گذاری ضعیف اقتصادی، بر وخامت وضعیت اها یا سرمایهکردن مغازه

 شهریور تبدیل شود.  17ترین معضل محور به مهم

امنی های اجتماعی و ناازطرفی، ایجاد خلوتی و خلق فضاهای رها شده سبب افزایش آسیب 

                    خیابانی( مخصوصا  در ها، معتادین، اراذل و اوباش و زنان  فروشها، موادخواب)حضور کارتن

های راه صفا شد. در این رابطه، وجود بافت فرسوده، خانهتا چهارحسین  اطراف میدان امام
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شهریور، نقش مؤثری در بدتر شدن وضعیت  17سراها در جدارۀ محور مجردی و افزایش قلیان

واسطۀ محل حضور  های مجردی بهرغم اینکه از قدیم خانه اند. علی های اجتماعی داشتهآسیب

ها، بعد از احداث سرا لیانحسین وجود داشته، ولی ق مامبودن حوالی میدان ا کارگران فصلی

معکوس پروژه بر تحقق هدف گذاری ای از اثر راه در طول محور افرایش یافته که نشانه پیاده

تواند دارای  های منفی پروژه میانداز فرهنگی طرح است. درمجموع، پیامد مداری و چشم خانواده

یدن ذهنیت منفی به اصل رفتن اعتماد مردم و گستراننای همچون از بیمحلهآثار منفی فرا

 ها دهد.مداری در شهرباشد و فرصت مناسبی را به حامیان خودرو سازی  راه پیاده

 های منفی پروژه قسمت دوم: توجیه و پاسخ به تأثیرات و پیامد -

دهد )شکل  می های منفی اجرای پروژه نشانکدگذاری اظهارات مسئوالن پروژه در پاسخ به پیامد

عملکردی مجموعه مدیریت شهری، نیاز به زمان _های ساختاری( که آنها ضعف11شمارۀ 

هایی در زمینۀ مشکالت امنیتی و عدم رونق اقتصادی را مطرح راه و ارائۀ توجیهداشتن پیاده

های بین، بیشترین تأکید مسئوالن شهرداری بر لزوم عملکرد کارآمد همۀ سازمان اند. دراینکرده

 مسئول مدیریت شهری و ایجاد فضایی تعاملی و همکارانه میان آنهاست.
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های استخراجی در پاسخ به تأثیرات و پیامدهای منفی حاصل از پروژۀ  : مضامین و مقوله11شکل شمارۀ 

 راه پیاده

بخشی اقتصادی ویژه رونق مسئوالن شهرداری ضمن اظهار اینکه بهبود کیفیت زندگی، به

های دیگر مسئول شهری معتقدند که سازمان 1شهریور، نیازمند گذشت زمان است، 17محور 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
دهد  های رو به بهبود چشمگیری را نشان نمی های نگارندگان با اهالی، نشانه و مصاحبهکه شواهد میدانی  درحالی . 

 و اکثریت کسبه امید چندانی را به بهبود وضعیت در آینده ندارند.
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شهریور انجام نداده و همه تنها از شهرداری انتظار  17راه  خوبی نسبت به پیاده وظیفۀ خود را به

گویند  دیگر، مسئوالن شهرداری می بیانی دارند که تمام امور و مسائل را رسیدگی و حل نماید. به

های اجتماعی، انجام امور فرهنگی و تأمین مینۀ ساماندهی کسبه، جلوگیری از آسیبکه در ز

های متعدد شهری مسئولیت دارند و شهرداری با فضاهای خدماتی مورد نیاز شهروندان، نهاد

توان، اقدامات مناسبی را برای ساماندهی کسبه همچون برنامۀ انتقال ها، در حد وجود محدودیت

ماشین به مکانی دیگر یا انجام امور فرهنگی همچون احداث فرهنگسرای شهر و های نمایشگاه

رسد در  نظر می های متعدد فرهنگی در محدوده انجام داده است. بهها و مراسمبرگزاری برنامه

مدخل با اهداف خاص و متنوع که  های ذی فضای نبود مدیریت واحد یا یکپارچه، تعدد سازمان

افزایی و ی و همکاری مناسب نیز در بین آنها وجود ندارد، امکان همروحیۀ تعامل، هماهنگ

 شهریور را با مشکل مواجه ساخته است.  17راه  همیاری الزم برای حل معضالت پیاده

 17عنوان دو مسئلۀ اساسی خیابان  مسئوالن شهری برای مسائل امنیتی و مسائل اقتصادی به

دربارۀ مسئلۀ امنیتی، شهرداری و نیروی انتظامی با کنند.  هایی را مطرح میشهریور، توجیه

های اجتماعی وجود داشته اما نظر دارند که از قدیم، مشکالت امنیتی و آسیبیکدیگر اتفاق

خلوتی مسیر در زمان فعلی، سبب جلوۀ بیشتر و افزایش آن شده است. شهرداری مسئولیت 

روی انتطامی نیز محدود بزرگ عملکردی، داند و نی تأمین امنیت را برعهدۀ نیروی انتظامی می

های اجتماعی به سایر  های دستگیری و برخورد مناسب و وابسته بودن رفع آسیب محدودیت

نمایند. دربارۀ مسئلۀ اقتصادی نیز مسئوالن شهرداری معتقدند  نهادهای مسئول را از موانع ذکر می

م، بر میزان فروش و رونق های اقتصادی موجود بر مردتغییرات سبک زندگی و فشار که

ها مردم اقتصادی دیگر معابر شهری نیز تأثیرگذار بوده است. در این رابطه، برای مثال، این روز

قیمت مثل طال کمتر خریداری کنند یا لوازم گران های بزرگ می بیشتر خریدشان را از فروشگاه

ها و  راه، توسط رسانه از پیاده برداری نمایند. ادعای دیگر این است که اگر از ابتدای بهره می

های نظارتی مسئول نظیر شورای شهر تهران، انتظار و امید بازگشت به وضعیت قبلی شکل  نهاد

تری را با گرفت، کسبه انگیزه و مشارکت بیشتری برای تغییر صنف داشته و همکاری مناسب نمی

 کردند. شهرداری می
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 سطح تفسیر -

های  های استخراجی از مصاحبه مداقه بر مضامین و مقولهدر این سطح، براساس تمرکز و 

ای  مسئولین مدافع و منتقد پروژه )که در مرحلۀ توصیف به تفصیل بیان شد( در کنار دانش زمینه

ها و اساس  فرض ها، پیش گفتمان نگارندگان، گفتمان اصلی متون مورد بررسی شناسایی شد. این

دهند. نکتۀ قابل تأمل این است که  شونده را تشکیل می های مسئولین مصاحبه نظرات و استدالل

گیرد که  های یکسانی سرچشمه می بیشتر مباحث ذکر شدۀ مدافعین و منتقدین پروژه از گفتمان

، «مداری مردم»، «شده عمل کارشناسی»ها شامل  گردد. این گفتمان از طرفین اختالف مطرح می

های  فعین و منتقدین پروژه به دفعات متعدد و به شکلبوده که مدا« مندی قانون»، «مداری پیاده»

دهد که مسئولین برای محق دانستن خود،  اند. این موضوع نشان می گوناگون، بیان کرده

زمان طرفین بحث و  دانند. این درحالی است که تأکید هم های مذکور را بهترین دلیل می گفتمان

ها نیز  برد. البته بخشی از گفتمان زیر سؤال می های یکسان، ادعاهای آنان را اختالف بر گفتمان

کمتر بیان شده و بیشتر مورد تأکید یک طرف بحث و اختالف )اشاره شده توسط مدافعین یا 

نگاه »و « مشارکت»، «پاسخگویی»، «شفافیت»ها شامل  منتقدین پروژه( بوده است. این گفتمان

اند.  های خود را براساس آنها ذکر کرده لاست که افراد مباحث و استدال«  نگرانه سیستمی و کل

 شود. ها بیشتر توضیح داده می های اصلی و مهم متن مصاحبه در ادامه، گفتمان

های مدافعین و مخالفین  ترین محور بحث توان مهم این اصل را می عمل کارشناسی شده:

د به آن متوسل هستند.                                                            حساب آورد که تقریبا  همۀ مسئولین برای پشتیبانی از دیدگاه خو پروژه به

شهریور بایستی براساس عمل کارشناسی و  17راه  همۀ مسئولین بر این باور بودند که طرح پیاده

نظر  های علمی استفاده نماید، انجام شود و اختالف علمی، که بر پایۀ تخصص باشد و از روش

علمی شکل گرفته یا شده و  راه براساس عمل کارشناسی آنان بر این مسئله بوده که طرح پیاده

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 

طالعاتی های م کردند و منتقدین نیز عواملی همچون ضعف پیوست سازی را مطرح می راه پیاده

های خالف  سنجی طرح یا نشانه های اجتماعی فرهنگی، عدم امکان ویژه فقدان پیوست به

 نمودند. ادعاهای شهرداری نظیر شتابزدگی، آزمون و خطا را برای اثبات ادعای خود مطرح می
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ساالری در فضای نظری و اجرایی شهری دنیا ازجمله  مداری و مردم امروزه مردم مداری: مردم

که تمامی اقدامات شهری با هدف  طوری ، یک اصل نهادینه شده و حائز اهمیت است؛ بهایران

شود و در ظاهر،  کردن زندگی بهتر و رضایتمندی بیشتر مردم، اجرایی می ظاهری و شعار فراهم

 17راه  مداری در پروژۀ پیاده ریزان شهری بر آن اجماع دارند. بدین خاطر، مردم مسئولین و برنامه

نمودند که نیاز، منافع و  ر نیز بسیار مورد تأکید طرفین اختالف بوده و آنها سعی میشهریو

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 

اند. مسئلۀ مشخص این نکته است که تمامی  و نارضایتی گستردۀ آنها تأکید ورزیده بر کسبه

دادن به دیدگاه خود در بین افکار عمومی آگاهی  مسئولین از اهمیت این اصل جهت برتری

کردند. حتی  های گوناگون، آن را در بیانات خود نسبت به طرح استفاده می اند و به شکل داشته

 بزاری و تنها یک تظاهر باشد.                اگر صرفا  نگاه ا

ای داشته و تمامی  مندی نیز برای مدافعین و منتقدین پروژه جایگاه ویژه قانون مندی: قانون

مسئولین سعی نمودند تا دیدگاه خود را مطابق با قانون جلوه داده و از این طریق طرف مقابل را 

د موجبات برکناری از مسئولیت یا توان محکوم کنند؛ زیرا عدم مالحظۀ قانون و تخطی از آن، می

نمایند شواهدی را دال  خاطر، مسئوالن سعی می ای یا مردمی شود. بدین های رسانه افزایش فشار

                            های مشخص )قوانین( را مد نظر  عنوان مجریان قانون، خط قرمز بر قانون در این پروژه آورده و به

 قرار دهند.

مداری به علت آثار منفی خودرومداری بر  ادههای اخیر، رویکرد پی مداری: در دهه پیاده

تبع آن ایران مورد توجه  طور چشمگیری، در فضای نظری و عملی شهرسازی دنیا و به شهرها، به

های اصلی بحث مسئولین مدافع و منتقد  شهریور نیز جز محور 17راه  بوده که در پروژۀ پیاده

شهریور در راستای  17راه  پروژۀ پیاده پروژه بوده است. مدافعین پروژه با تأکید بر اینکه

مداری )همچون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ترافیک( در  مداری و رفع معضالت خودرو پیاده

مقابل، مخالفین و متنقدین پروژه نیز ضمن نگاه  دهند. درطرف شهر بوده، خود را محق جلوه می

راه را ابزار  رهای علمی احداث پیادهیابی نامناسب طرح طبق معیا سازی، مکان راه مثبت به پیاده

 آورند. حساب می برتری دیدگاه خود به
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آید،  حساب می های حکومتی و مدیریتی خوب به های نظام شفافیت: شفافیت، که از ویژگی 

شدن به یک گفتمان و مطالبۀ عمومی در فضای سیاسی و مدیریت شهری  تدریج در حال تبدیل به

شهری نیز بخشی از مخالفین و منتقدین پروژه از ضعف شفافیت  کشورمان است. در این پروژۀ

اند. مسئولین منتقد پروژه از عدم شفافیت در  جهت ابراز مخالفت یا انتقاد از پروژه استفاده کرده

اهداف پروژه، روند اجرای پروژه و جزئییات طرح انتقاد کرده که موجب نارضایتی، سردرگمی 

 ویژه کسبه، شده است. لی، بهو عصبانیت مسئولین و مردم مح

های یک نظام مدیریت شهری  موضوع پاسخگویی که یکی دیگر از ویژگی پاسخگویی:

                                                                       آید، بیشتر برای مخالفین و منتقدین پروژه مورد توجه بوده و در موارد کم ی  شمار می خوب به

در اظهارات خود بر  اند. منتقدین پروژه راه نیز از آن استفاده کرده مدافعین و مسئولین طرح پیاده

کنندۀ طرح بر سایر  عنوان نهاد اجرا این موضوع تأکید داشته که میزان پاسخگویی شهرداری به

براین، منتقدین میزان پاسخگویی شهرداری به  مدخل کم بوده است. عالوه های نظارتی و ذی نهاد

ه اعتقاد آنان، نفعان اصلی طرح کم دانسته و ب عنوان ذی                             مردم محلی مخصوصا  کسبه را به

کنندگان  مقابل، مدافعین و اجرا های مردم نبوده است. درطرف شهرداری پاسخگو نیازها و خواسته

طرح )مسئولین شهرداری( ضمن اینکه معتقدند که پاسخگویی مناسبی در نهاد شهرداری وجود 

هده های مسئول شهری ازجمله نیروی انتظامی مشا دارد، ضعف پاسخگویی را در سایر نهاد

 دانند.  های مسئول می کنند و مشکالت را برخاسته از عدم عملکرد مناسب سایر نهاد می

روز سطوح   به های شهری است که روز مشارکت: مشارکت اصل رایجی در طرح و برنامه

شود. گفتمان مشارکت در این پروژه نیز در بیانات منتقدین  باالتری از آن مطرح و مطالبه می

است. آنها براساس گفتمان مشارکت و اصول شهرسازی مشارکتی   حوری داشتهپروژه جایگاه م

ریزی طرح  کنند و برنامه کردن مردم، اشکاالت خود را به طرح وارد می همچون مشورت و درگیر

ترین سطوح مشارکت به خاطر از باال به پایین بودن، دستوری بودن و زورمداری  را فاقد پایین

 نمایند.  قلمداد می

نگرانه: این اصل بیشتر مورد تأکید مدافعین و اجراکنندگان طرح  اه سیستمی و کلنگ

نگرانه و فاقد  ها با یک نگاه جز ها و مخالفت )مسئولین شهرداری( بوده که بر این باورند انتقاد

شود. آنها تأکید دارند که منتقدین پروژه در انتقاد از چرایی اجرای پروژه،  نگری مطرح می کل
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های مسئول را مورد توجه قرار  گذار و نهاد های پروژه، تمامی عوامل تأثیر اجرا و پیامدروند 

کنند. این در حالی است که  دهند و تنها بر مشکالت طرح و اقشار ناراضی از طرح اشاره می نمی

                                                                  عنوان یک نهاد مسئول، در حیطۀ وظایف و در حد توان خود کامال  خوب عمل  شهرداری به

راه موجب رضایت غالب شهروندان و رفع  توانسته با ایجاد این طرح پیاده کرده است و

نگری منتقدین پروژه نیز در تدوین اهداف،  مشکالت اصلی محدوده شود. البته فقدان کل

 نفعان و  مطالعۀ زمینه و مکان محدوده، اشاره و تأکید شده است. مالحظه ذی

 سطح تبیین  -

مداری  های اساسی همچون عمل کارشناسی و علمی، مردم انبراساس سطح تفسیر، اگرچه گفتم

دادن برتری   اتکایی برای مدافعین و منتقدین پروژه برای تأیید و نشانهای قابل و قانون، معیار

نظر دربارۀ  های مقابل بوده است )نمونۀ بارز از این عمل، اختالفهای آنها نسبت به طرف دیدگاه

طرح و  وجود یا عدم وجود پشتوانۀ مطالعاتی پروژه است( اما  شده بودن یا نبودن کارشناسی

های اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، سیاسی و اقتصادی پروژه، برقراری ارتباط میان گفتمان و زمینه

ای در گرفتند ولی نقشی ریشه بیانگر این است که عواملی کمتر مورد توجه یا اشاره قرار

اند. در این مرحله، با موشکافی و بررسی بیشتر در  ح داشتهسرنوشت پروژه و تعیین گفتمان طر

گذار بر پروژه ها و مفاهیم موجود در متون، عوامل کالن تأثیرها و یافتن ارتباط بین بخشکل داده

ها و  تحریم»، «معضالت و برخورد های سیاسی»، «محوری مداری و تخصصقدرت»که شامل 

عدم باور به حقوق »و « مشارکتی و یکپارچۀ شهریفقدان مدیریت »، «مشکالت اقتصادی

ریزی پروژه تا پس از اجرای آن،  است، شناسایی شد. این عوامل از ابتدای طرح «شهروندی

هدایتگر اصلی امور مربوط به پروژه و گفتمان مسئولین دربارۀ پروژه بودند. در ادامه، عوامل 

هارنظر مسئوالن، مورد تبیین و واکاوی بیشتر های اظهایی از عبارتمذکور با استفاده از نمونه

 گرفته است.قرار

بنابر اظهارات مسئوالن شهرداری،  محوری در ادارۀ امور شهری:مداری و تخصص قدرت

                          خوبی دیدیم و شدیدا  داریم  مبدع که نه، مبدع خود آقای... بود. ما فقط آن را چیز خیلی»همچون 

(. یا این عبارت که 34: 1391)مهندسان مشاور باوند، « کنیم ولی حرف برای زدن داریم کار می

« شمرم های مثبت آن را بر میدر سطح کل، چون این تصمیم گرفته شده من هم به ناچار فاکتور»
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محدوده را پیشنهاد  5گویید جایش آنجا نبود درست. ما  اینکه می»یا این عبارت  (46)همان: 

نهاد دادیم. ما دیدیم که مدیریت شهری کجا آمادگی دادیم. راستۀ انقالب تا فردوسی را پیش

)فاضلی و علیخواه، « تر بود. منطقه مذهبی بود حسین آماده بیشتری داشت، دیدیم آنجا یعنی امام

( و همچنین با توجه به ادعای یکی از اعضای شورای شهر، با این عبارت که 157: 1391

کنند. البته اگر بخواهیم بدبینانه نگاه   ی میگیر نشینند و تصمیم ای پشت درهای بسته می عده»

که مدیریت شهری نباید به این شیوه تن  گیری هستند درحالی کنیم، پیمانکاران در حال تصمیم

فرهنگی در سطح _راه آیینی رسد که ایجاد پیاده نظر می چنین به (.1395)خبرگزاری تسنیم، « دهد

یری شده و سپس سعی نمودند تا از بین گ کل شهرداری، توسط فرد یا گروهی خاص تصمیم

 های موجود، بهترین مکان را در راستای تحقق با اهداف پروژه انتخاب نمایند. گزینه

دلیل اینگونه عملیات اجرایی را باید در طرز دیدگاه نظری مسئوالن مدیریت شهری، در 

ما »رداری نظیر های اظهار شده توسط مسئوالن شهمواجهه با امور شهری جستجو کرد. عبارت

کنیم. مردم  گیری میاساس تصمیم بینیم و براین متخصص شهر هستیم و کل سیستم شهری را می

که نمی                                             کنند؛ قاعدتا  باید با تکنولوژی جلو برویم این همیشه با هر چیز جدیدی مخالفت می

ای عدهبیشتر کسبه خیابان هفده شهریور نمایشگاهی هستند که »و یا این عبارت که  1«.شود

جای دیگری  اند. خب باید ساماندهی شوند و به                                           بعضا  سود جویند. آنها از قدیم در آنجا بوده

(. 158: 1391)فاضلی و علیخواه،« توانند منافع شهر و شهروندان را درک کنندبروند. آنها نمی

های دورۀ مدرنیست است که بر مبنای آن،  بیانگر یک نوع نگاه دارای ریشه در اندیشه

 کنند. ها و منافع مردم را بهتر از خودشان درک می تخصصین ادعا دارند که نیازم

هایی طبق اظهارات مسئوالن شهرداری از قبیل عبارت های سیاسی: معضالت و برخورد

پذیر نبود و معلوم نبود شهرداری اگر گذاشته بودیم در این سال آخر، دیگر امکان»همچون 

« کرد. نگاه استراتژیک هم وجود ندارد. نگاه سیاسی است ا نمیکرد ی بعدی هم این کار را می

ها در آن منطقه بود و با  خانۀ مجلسی»(. یا این عبارت که 154-155: 1391)فاضلی و علیخواه،

مقابل، ادعای  (. یا درطرف158: 1391)فاضلی و علیخواه،« انتقال بار ترافیکی، سر و صدا کرد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
های  های نقل شده فاقد مأخذ از مسئوالن شهرداری، که در سطح تبیین استفاده شده است، مصاحبه منبع عبارت.   

 است. 1396ه حاضر با مسئوالن شهرداری شهر تهران در سال نگارندگان مقال
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یا این موضوع بعد سیاسی دارد یا فنی. باور ما آن »ر اینکه یکی از اعضای شورای شهر مبنی ب

نظر  (، چنین به160: 1391)فاضلی و علیخواه، « است که خود آنها هم از نظر فنی توجیه نیستند

گذاری منفی در امور رسد که هم مدافعان و هم منتقدان پروژه عوامل سیاسی را دارای تأثیر می

ها بر مجریان پروژه، عجله در زمان وامل سیاسی باعث افزایش فشاراند. ع مربوط به پروژه دانسته

مطلوب پروژه شده و در روند های سیاسی از وضعیت مطلوب یا نا برداریطراحی و اجرا و بهره

 ای پروژه اختالل ایجاد کرده است.اقدامات توسعه

های  عت پروژهطبی»طبق اظهارات مسئوالن شهرداری همچون  ها و مشکالت اقتصادی: تحریم

عمرانی همین است. باید توجیه اقتصادی داشته باشد. شهرداری مجبور است که سریع جلو 

« دهد دهد و در کل ضرر می اش را از دست میبرود. اگر کند برود، پروژه توجیه اقتصادی

چالش اساسی که در زمان پروژه نگذاشت »(. یا این عبارت که 158: 1391)فاضلی و علیخواه، 

و ساز بود که بدین ترتیب درآمد شهرداری افت پیدا  این پروژه تکمیل شود، رکود در ساختتا 

و « کرد و شهرداری نتوانست شرایط الزم و پشتیبانی مالی را برای اقدامات مکمل ترتیب دهد

ها و بحران اقتصادی نیز بوده که سبب کاهش  زمان با تحریم این پروژه هم»این عبارت دیگر 

زمانی تحریم و رکود اقتصادی با  رسد که هم نظر می به« د و رکود در بازار نیز شد.قدرت خری

مبنا، یکی از دالیل  راه، از عواملی بود که سبب عدم تحقق اهداف پروژه شد. براینپروژۀ پیاده

های عزادری و/یا ساماندهی  اصلی عدم تحقق اقداماتی نظیر ایجاد تکیه و مرکز تجمع هیئت

، تانی و/یا دادن خسارت و ساماندهی کسبه، که مسئوالن پروژه به آن تأکید داشتندبازار شهرس

فقدان بودجه کافی بود. همچنین این عامل باعث کاهش کیفیت در کنار سرعت پروژه شد. 

عالوه، عامل اقتصادی در کاهش قدرت خرید مردم و عدم رونق اقتصادی محور نیز نقش  به

 ار شد.ها اظهداشته که در مصاحبه

مسئله »در اظهارات مسئوالن شهرداری، نظیر  فقدان مدیریت مشارکتی و یکپارچۀ شهری:

ای کهنه و قدیمی است. مسئلۀ مدیریت گردد به مشکالت ساختاری مدیریتی که البته مسئلهبرمی

های بین بخشی و بین سازمانی است. دیگران خودشان یکپارچه و منسجم است. مسئلۀ هماهنگی

کشند. مسائل مدیریتی را باز  امدند و همکاری خوبی نکردند و حاال خودشان را کنار میجلو نی

دانم اینکه آیا مدیریت مشارکتی است یا نه؟ مدیریت واحد  دانید من هم می نکنیم. شما می
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در کشور ما »(. یا این عبارت که 158: 1391)فاضلی و علیخواه، « شهری داریم یا نداریم؟

های شهری زیاد است و هرکدام هدف و شهری و وجود ندارد و تعداد سازمان مدیریت یکپارچه

و/یا اینکه « نمایند و رابطه و همکاری الزم را با هم ندارند. منفعت خودشان را دنبال می

مسئولیت تأمین امنیت خیابان با نیروی انتظامی است و به شهرداری ربطی ندارد، شهرداری تنها »

هایی را به نیروی انتظامی نمایند. ما برای اینکه بتوانیم از فضاهای  مکمل کمکعنوان  توانند به می

یکی از دالیلی که « استفاده درستی نماییم؛ نیازمند مدیریت یکپارچه شهری هستیم. شهری

شود فقدان مدیریت یکپارچه است. متأسفانه  های عدم توفیق طرح مطرح می عنوان زمینه به

طور جداگانه، در حوزۀ وظایف و اختیارات خود عمل کرده و  ههای شهری هریک بسازمان

                                                                        جای پاسخگویی به شهروندان، صرفا  پاسخگوی مدیران فرادست خود هستند. در این  بیشتر به

نماید  رابطه، هر سازمان شهری اهداف خاصی را در حوزۀ وظایف و اختیارات خود پیگیری می

خاطر، هیچ سازمانی نه به  سپارد. بدین شهری می های دیگر مسئول و بقیۀ امور را به سازمان

 کند و نه پاسخگویی مناسب را به مردم دارد. برایند و نتیجۀ اقدامات شهری فکر می

هایی مثل بر مبنای اظهارات مسئوالن شهرداری، نظیر عبارت عدم باور به حقوق شهروندی:

ها را  آنها را بگیرم. بعضی پروژه گیری بگذارم برای مردم و نظر اینجا سوئیس نیست که من رأی»

یا این عبارت که  (.154: 1391)فاضلی و علیخواه،« باید بگیری، زمان را بخری و انجام بدهید

بخشی از مشکل سیاسی است و به دلیل نوع ساکنان خیابان ایران است. در پل فتح مشکل »

مشکلی هم پیش نیاورده اند. وجود آمده اما به دلیل این که افراد قدرتمندی حضور ندارند،  به

های مجلس آنجا نیستند، صدای شوند، ولی چون نماینده نفر در آنجا حیران می 150]...[ ساعتی 

تمام ». و/یا اظهارنظر مطرح شدۀ عضو شورای شهر مبنی بر اینکه )همان(« آوردکسی را در نمی

به آنهاست؛ اما در اجرای  اقدامات و کارهای ما در مجموعۀ مدیریت شهری برای مردم و متعلق

توان فهمید که متأسفانه  می(. 1393)ایسنا، « این پروژه، حقوق آنان نادیده گرفته شده است

حقوق شهروندی در نظر مدیران شهری تهران نهادینه نشده و مردم نیز اطالع و باور مناسبی از 

ز انتظار جدی برای عملی کدام از مردم و مسئوالن نی وظایف و حقوق خود ندارند. همچنین، هیچ

رسانی و تعامل کمی با مردم صورت گرفت و  خاطر، در این پروژه اطالع شدن آن را ندارند. بدین

 جای مردم فکر و تصمیم گرفته شد. تعبیری، به خواهی و نیازسنجی الزم به عمل نیامد. بهنظر
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 گیری بحث و نتیجه

های  مدخل در پروژه های ذی یان مسئوالن نهادهای مطرح در م ها و گفتمان دیدگاه تر  فهم عمیق

های متعارض میان مسئوالن نیازمند یک نظریه و روش مناسب  گیری دیدگاه شهری و علل شکل

است که نظریه و روش تحلیل گفتمان انتقادی قابلیت زیادی را در این زمینه برخوردار است. 

ای و پنهان در فضای  عوامل زمینه تواند نقش متقابل میان زبان و گفتمان با این نظریه می

رغم توجه در پژوهش  تر نماید. موضوعی که علی گیری را روشن گذاری و تصمیم سیاست

اساس، مقالۀ حاضر تالش  خارجی، کمتر در آثار پژوهشی کشورمان مورد توجه بوده است. براین

ف، تفسیر و تبیین به نمود تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی در قالب سه سطح توصی

ها و ابعاد پنهان  فرض ها، پیش توان متن گفتگو و انگیزه این پرسش پاسخ دهد که چگونه می

موجود در متن را در گفتمان میان موافقان و مخالفان یک سیاست اجرایی شهری همچون پروژۀ 

 شهریور تحلیل کرد.   17راه  پیاده

گر این موضوع است که تأکید اصلی اکثریت های سطح توصیف و تفسیر مقاله بیان یافته

مسئوالن )اعم از موافقان و مخالفان پروژه( بر ضرورت رفع نیازهای شهر و شهروندان، افزایش 

های مطالعاتی و کارشناسی و در نظر گرفتن  رضایتمندی مردم، ضرورت تکمیل بررسی

توان                     ان نسبتا  مشابه، میحال، در پس واژگ خصوصیات شرایط و زمینۀ محیطی پروژه است. بااین

به دو تبیین متفاوت از این واژگان دست یافت. تبیین گفتمان موجود نشان داد که عبارات و 

که،  شوند در حالی واژگانی به دلیل ارزش و مقبولیتی که در میان اذهان عمومی دارند، مطرح می

یران شهری نیستند و های مد گیری در شرایط و مواقع خاص، این مفاهیم مبنای اصلی تصمیم

ری در ادارۀ امور شهری و/یا حفظ منافع محو مداری و تخصص های دیگری نظیر قدرت انگاره

شوند. مسئلۀ اساسی دیگر وجود نوعی  گفته می سیاسی، بخشی و سازمانی، جایگزین مفاهیم پیش

گیری مبتنی بر  بزرگتربینی وابسته به میزان و نوع قدرت افراد یا نهادهاست که مانع تصمیم خود 

ها و  شکالت ساختاری نظیر بحراندیگر، وجود م شود. ازسوی عقالنیت و خواست جمعی می

مشکالت اقتصادی، فقدان مدیریت هماهنگ شهری و ضعف در مشارکت اجتماعی موجب شده 

راه  گیری صحیح و مطلوب مسئوالن در پروژۀ پیاده ها و موانع جدی در راه تصمیم که محدودیت

 .وجود آید شهریور، به 17
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های قبلی  های پژوهش پیشینۀ نظری و یافته های پژوهش همسو با بنابر موارد ذکر شده، یافته

ای  های شهری به میزان قابل مالحظه های مربوط به پروژه نحوی که تصمیم بوده است. به

ویژه کنشگران صاحب قدرت، در زمینۀ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی  ای، به تأثیر عوامل زمینه تحت

که امکان دارد نقش مشارکتی   و اقتصادی وابسته به مکان و زمان خاص قرار دارند. چنان

ریزان و طراحان شهری را به حاشیه برده یا محدود نمایند. تبیین ساختار  شهروندان و حتی برنامه

های شهری، ازجمله  ها و پروژه قدرت و ابزارهای اعمال آن در میان موافقان و مخالفان سیاست

مۀ این پژوهش باشد. همچنین تبیین تواند فرازهایی از ادا شهریور، می 17  راه ی پیاده پروژه

ویژه تأثیری که  ای به های مدیریت شهری با عوامل زمینه تر رابطۀ گفتمان تر و جامع عمیق

خصوص جریان و روابط  های غالب در باز تولید عوامل نهادی، اجتماعی و ساختاری، به گفتمان

 توانند در ادامۀ پژوهش دنبال شوند. گذارند، می قدرت می

 بعمنا 

 ( 1390اجاللی، پرویز و همکاران .)تهران: انتشارات  های سنتی و جدید(. ریزی )دیدگاه نظریه برنامه

 آگه.

 ( سرانجام طرح پیاده1393ایسنا .)  کسبه»شهریور برای  17راه .» 

 https://www.isna.ir/news/930817076. 

 ( نارضایتی مردم از پیاده1395تسنیم .)  میمات ملوکانه شهرداری. شهریور، نتیجۀ تص 17راه
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/05/1056542 
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