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پروژۀ پیاده راه سازی خیابان تجلی و میدان 
این دست در  از  تجربه  به عنوان نخستین  ارگ 
شهر کرمان، بیش از یک سال است که شروع 
شده و در حالی که از سوی شورای ششم وعدۀ 
بود،  داده شده  گذشته  سال  پایان  تا  آن  اتمام 
همچنان ناتمام مانده و در این مدت، با فراز و 

فرودهای بسیاری نیز همراه بوده است. 
اگرچه پیش از این، عملکرد شهرداری بیش تر 
به دلیل روند ُکند پروژه مورد نقد بوده اما اکنون 
دکتر محمدعلی سیستانی معمار و عضو هیات 
شهرسازی  و  معماری  هنر،  دانشکده  علمی 
را  دیگری  نقد  کرمان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
به صورت  شهرداری  که  می کند  اعالم  و  مطرح 
غیراخالقی و غیرحرفه ای در این طرح مداخله 

کرده و اصالت طرح خدشه دار شده است.
او تاکید می کند که طرح مشاور یا باید کامل 
اجرا می شود یا اجرا نمی شد و اگر هم اصالحاتی 
با نظر مشاور و طبق فرآیندهای  باید  نیاز بود، 

مرسوم قانونی انجام می شد.
بر  و  دارد  اختالف نظرهایی  با طراح  البته  او 
این باور است: طرح هایی که در مجاورت بناهای 
تاریخی اجرا می شود باید به حد غایت مینیمال 
و کمینه گرا باشد و خوِد طرح هیچ جلوه گری و 
ایده ای که  اما می گوید:  باشد؛  نداشته  تفاخری 
طراح دنبال کرده از لحاظ نظری کامال پذیرفته 
آن  به  باید  و  می شد  دست کاری  نباید  و  است 

احترام می گذاشتند.
به گفتۀ این معمار، با اجرای کامل این پروژه، 
بهتر  گذشته  به  نسبت  محدوده  این  وضعیت 

خواهد شد ولی شرایط ایده آلی نخواهد بود.
گفت گو با او را در ادامه می خوانید.

اجرای  و  طرح  کیفیت  دکتر،  آقای   
ارزیابی  چه طور  را  تجلی  خیابان  پروژۀ 

می کنید؟
کیفیت طرح  دربارۀ  اظهارنظری  هر  از  قبل 
هر دو پروژۀ ارگ و تجلی که طراحی و اجرای 
آن ها جدانشدنی است؛ ابتدا این پرسش مطرح 
است که چرا تاکنون مستنداتی از این طرح  با 
این اهمیت باالیی که دارد، منتشر نشده یا در 
سامانۀ شفافیت شهرداری کرمان بارگذاری نشده 
تا کارشناسان و متخصصان آن را مشاهده کنند؟ 
من هم اگر از طرح اطالعاتی دارم، به طور اتفاقی 
و  شهروندان  همۀ  این حق  که  حالی  در  بوده، 
اجرا  از  قبل  را  طرح  یک  که  است  متخصصان 
این  بنده  نقد  نخستین  بنابراین،  ببینند.  شدن 
به  که  دیده شد  وقتی  این طرح  است که چرا 
اینکه  مرحلۀ اجرا رسیده بود؟ نکتۀ مهم دیگر 
در طرحی که برای میدان ارگ و خیابان تجلی 
ارائه شده، مداخالتی از سوی شهرداری صورت 
گرفته است. می دانید هر طراح برای هر خطی 
که ترسیم می کند، ایده و فکری دارد که باید به 
آن احترام گذاشت؛ ممکن است کسی با آن طرح 
یا بخشی از آن موافق نباشد؛ کما اینکه خود بنده 
نیز با بخش هایی از آن مخالف بودم، اما در این 
شکی نیست که وقتی طرحی نهایی شد، نباید 
توسط کسی، دست کاری شود و اگر اصالحاتی 
نیاز است باید خود طراح آن را انجام دهد، اما 
و  غیراخالقی  صورت  به  شهرداری  متاسفانه 
است.  کرده  مداخله  طرح  این  در  غیرحرفه ای 
بنابراین، اصالت طرح خدشه دار شده و این بسیار 

جای سوال دارد.
تاکنون  که  گفته  کرمان هم   شهردار 
چهار بار این طرح بین مشاور و شهرداری 
رفته و برگشته است. شما می گویید بدون 
دست کاری  و  مداخله  آن،  در  طراح،  نظر 
کرده اند اما شهرداری مدعی است که با نظر 

طراح بوده است.
در طرح  دربارۀ دست کاری هایی که  حداقل 
بدون  که  دارم  اطالع  شده،  انجام  ارگ  میدان 
نظر موافق مشاور بوده است. بنده این توفیق را 
داشتم که از نزدیک در جریان طراحی این پروژه 
قرار گیرم و اگر چه از لحاظ مبانی با ایده ای که 
طراح داشت، موافق نبودم، اما می توانم بگویم که 
مبانی  و  نظری  چارچوب  دارای  ارائه شده  طرح 
فکرِی مشخص و قابل احترامی بود و باید یا تماما 
اجرا می شود یا تماما اجرا نمی شد. این را می دانم 
بدون نظر طراح، دست کاری هایی صورت گرفته 
است. خود مشاور هم بارها به این موضوع اذعان 

داشته است.
 این دست کاری در هر دو طرح ارگ و 

تجلی بوده است؟
بله. البته مجدد یادآوری می کنم که این دو 
پروژه، چه در فرآیند طراحی، چه در اجرا، یک 
کل منسجم و یکپارچه هستند که تفکیک آن ها، 

ابتر کردن پروژه است. 
چگونه  طرح ها  اصالح  قانونی  روند   
است؟ وقتی مشاور طرحی را ارائه می کند، 
داشته  را  آن  تغییر  قصد  شهرداری  اگر 

باشد، چه طور باید عمل کند؟
باید تغییرات و اصالحات مدنظر را به صورت 
کنند.  اعالم  مشاور  به  و  صورت جلسه  مکتوب 
مشاور یا با توضیحاتی، از طرح دفاع و شهرداری 
را متقاعد می کند یا ویرایش های الزم را انجام 
داده و به کارفرما ارائه می دهد. اگر هم شهرداری 
به طور کامل و البته با دالیل قوی با طرح مخالف 
قوانین  و  قرارداد  مفاد  کلیۀ  رعایت  با  باشد، 
تسویه حساب  مشاور  با  اثر،  معنوی  مالکیت 
کرده و سراغ مشاورانی دیگر یا روش هایی دیگر 
از جمله برگزاری مسابقه یا مناقصه یا فراخوان 
می رود؛ نه اینکه، هرطور که خواستند، طرح را 

تغییر دهند. 
مخالفت هایی  طرح  با  کردید  اشاره   

داشتید. نقد شما به چه مواردی است؟
البته بنده هرگز خودم را در مقام نقد یکی 
ایران  حتی  و  کرمان  معماری  بنام  اساتید  از 
دارم  بنده  که  نظری  اختالف  ولی  نمی بینم، 
ارگ  و  تجلی  طرح  تئوری  مبانی  به  مربوط 
در  است  قرار  وقتی  می کنم  فکر  بنده  است. 
کنیم  اجرا  را  طرحی  تاریخی  بناهای  مجاورت 
حد  به  باید  طرح  باشیم؛  داشته  مداخالتی  و 
غایت مینیمال و کمینه گرا باشد و در واقع، خوِد 
طرح هیچ جلوه گری و تفاخری نداشته باشد و 
تنها به عنوان زمینه ای ساده در خدمت بناهاِی 
ارزشمند مجاور باشد. حداقل گرایی برای احترام 
به بناهای تاریخی مجاور، موضوعی است که بنده 
بر آن تاکید دارم. در چند متری این طرح آثار 
بسیار ارزشمندی داریم که این طرح باید در برابر 
آن ها خیلی متواضع باشد. البته رویکردی دیگر 
نیز وجود دارد که یک نمونۀ موفق آن، ساخت 
تاریخی  بنای  یک  وسط  لوور  هرم  جسورانۀ 
در  طرحی  می توانیم  ما  اینجا  در  آیا  اما  است. 
چارچوب آن رویکرد و با آن کیفیت اجرا کنیم؟ 
فکر می کنم با توجه به بضاعت فعلی و توان و 
امکانات مالی و اجرایی و بسیاری مسائل دیگر، 
ما نمی توانیم سراغ طرحی در قالب آن دیدگاه 
برویم، پس بهتر است به سمت زمینه ای خنثی 
بافت  خدمت  در  که  برویم  متواضع  طرحی  و 
که  ایده ای  متذکر می شوم  البته  باشد.  تاریخی 
طراح دنبال کرده از لحاظ نظری کامال پذیرفته 
آن  به  باید  و  می شد  دست کاری  نباید  و  است 
احترام می گذاشتند. نقد دیگر بنده این است که 
معتقدم باید فرم هایی انتخاب شود که متناسب 
توان  و  اقتصادی  وضعیت  و  موجود  مصالح  با 
اجرایِی محدود ما باشد. به عنوان مثال در طرح، 
فرم های منحنی فراوان و در اجرا، فقط مصالح 

تناقض، مفصل ها  این  که  داریم  را  راست گوشه 
و جزییات، نازیبایی را ایجاد می کند. این طرح 
ناظر  بلکه  نمی شود  دیده  آسمان  از  نهایت،  در 
جزئیات  این  و  می بیند  را  آن  که  است  انسانی 
از  که  دالیلی  از  یکی  می شود.  دیده  که  است 
به  که  است  این  می بریم  لذت  تاریخی  بناهای 
ریزه کاری ها و جزئیات توجه کرده اند و مصالح، 
پروژۀ  در  است.  شده  انتخاب  فرم  با  متناسب 
کنونی اما مصالِح دندانه دار و منقطع باعث شده 

جزئیات و اتصاالت خوبی را مشاهده نکنیم. 
 در میدان ارگ که هنوز کار خاصی در 
این  دربارۀ  نظرتان  است.  نشده  انجام  آن 

طرح چیست؟
این طور نیست که در میدان ارگ کار خاصی 
انجام نشده باشد. کف سازی وسط میدان تا حد 
زیادی اجرا شده است. البته اطراف آن را مسدود 
کرده اند و از بیرون چیزی دیده نمی شود. طرح 
برای  که  داشت  پایین رفته  فضای  دو  مشاور 
به  و  بود  مناسب  میدانی  نمایش های  و  تجمع 
پویایی فضای شهری کمک می کرد اما متاسفانه 
آن را به صورت مسطح اجرا و این دو فرورفتگی 
تاریخ  از  بخشی  میدان  این  کرده اند.  حذف  را 
و  کاروانسرا  اندازۀ  به  نه  است؛  کرمان  معماری 
را  خود  خاص  هویت  اما  گنجعلیخان،  میدان 
پیدا کرده و باید در طرح به آن احترام بگذاریم. 
که  است  این  دارد  وجود  که  دیگری  مسئله  
نمی توان خودرو را کامال حذف کرد، از طرفی، 
آزادانه حرکت کند؛  نمی توان اجازه داد خودرو 
و  سهل  وضعیت  یک  و  پارادوکس  یک  این، 
ممتنع ایجاد می کند و به نظر بنده، راه حل طراح 
برای کنترل و محدود کردن حرکت خودرو و در 
اختیار گذاشتن این فضا به عابران پیاده، مناسب 

بوده است.
 با همۀ این احواالت و اتفاقاتی که رخ 
داده، فکر می کنید وقتی طرح های تجلی و 
معماری،  بُعد  از  شود،  اجرا  ارگ 
ارزش افزوده ای برای شهر ایجاد می کند یا 
همچون پروژه های قبلی شهرداری، اسباب 

نقد و افسوس خواهند بود؟ 
من مسئله را نه سیاه می بینم و نه سفید؛ قطعا 
با اجرای این پروژه، وضعیت این محدوده نسبت 
به گذشته بهتر خواهد شد ولی شرایط ایده آلی 
نخواهد بود. اگر طرح میدان ارگ کامل اجرا شود 
و فضاهایی که اطراف میدان در نظر گرفته شده 
از جمله مسیرهای دوچرخه و کالسکه و کافه ها 
و  شود  ایجاد  )پارکلت ها(  نشستن  محل های  و 
بتواند مخاطبان بیش تری را به این فضا دعوت 
کند، فکر می کنم فضایی سرزنده خواهیم داشت. 
همین االن هم، اتفاقات مطلوبی رخ داده از جمله 

اینکه بساط کارتن خواب ها از میدان جمع شده 
با  و  کرد  عمل  بهتر  خیلی  می شد  ولی  است. 

مداخالت کمتر در طرح، نتایج بهتری گرفت.
 سرزندگی در این محدوده را مشروط 
به اجرای کامل طرح میدان ارگ دانستید. 
اما به نظر می رسد شهرداری فعال بر میانۀ 
میدان تمرکز کرده و قصد ندارد همزمان، 
اطراف میدان را هم اجرا کند. اجرای ناقص 
نمی گذارد.  باقی  دفاع  برای  چیزی  طرح 

درست می گویم؟
کامال موافقم. عرض کردم که اگر یک خط از 
طرح عوض شود، هویت آن کامال تغییر می کند. 
اطراف  برای  مشاور  طرح  در  که  فعالیت هایی 
میدان پیش بینی شده و کاربری هایی که طراح 
این  در  به حضور  را  گرفته، شهروندان  نظر  در 
اگر  بالعکس،  و  می کند  ترغیب  شهری  فضای 
طرح کامل اجرا نشود، میدان ارگ مجدد پاتوق 
بزهکاران و کارتن خواب ها خواهد شد و از لحاظ 

بافت اجتماعی تغییری حاصل نخواهد شد.
که  طرح ها  نوع  این  کلی  به طور   
چه قدر  است  نقطه ای  سازی  پیاده راه 
که  اصلی  آرمان  و  هدف  آن  به  می تواند 

پیاده مداری شهر است کمک کند؟
اینکه  در  پرسیدید.  به جایی  کامال  سوال 
شکست  شهرها  در  خودروساالری  رویکرد 
بررسی  یک  در  ندارد.  وجود  تردیدی  خورده، 
قرن  اوایل  مدرنیسِم  به  موضوع،  این  تاریخی، 
بر  اتومبیل  به  مدرن  انساِن  شیفتگی  و  بیستم 
می گردد. با تقسیم بندی و زون بندی ساده انگارانۀ 
و  تفریح  کار،  به »سکونت،  فعالیت های شهری 
جوالنگاه  مدرن  شهر  ارتباطی«  شبکه های 
اتومبیل ها شد؛ اما از دهه های 60 و 70 میالدی 
مفاهیمی  تفکر،  آن  بودِن  اشتباه  به  اذعان  با 
شهری،  فضای  انسان مدار،  شهر  همچون 
پیاده محوری و سرزندگی مطرح شد که مدیریت 
و برنامه ریزی شهرها را تحت تاثیر خود قرار داده 
و اکنون، حضور سرزندۀ شهروندان در فضاهای 
آرمان اصلی یک شهر است. تحقیقات  شهری، 
بسیاری رابطۀ میزان نشاط و رضایت شهروندان 
را با وجود فضاهای شهری پویا و سرزنده اثبات 
گرفتار  هنوز  قرن  یک  از  پس  ما  اما  کرده اند. 
و  هستیم  بزرگراه  و  اتومبیل  به  شیفتگی  آن 
به صورت  فقط  انسان محوری  و  پیاده مداری 
تصمیم گیری های  به حوزۀ  نمایشی،  و  موضعی 
که  اکنون  است.  یافته  راه  شهری  مدیریت 
که  بدانیم  باید  می دهیم  پیاده محوری  شعار 
محدوده ای  که  نیست  این  پیاده محور  شهر 
با  شهروندان  تا  کنیم  پیاده راه  یا  پیاده رو  را 
و  بیایند  آنجا  به  تاکسی  یا  شخصی  خودروی 

بتوانند  باید  شهروندان  بلکه  کنند،  پیاده روی 
بدون  و  ایمن  پیاده روِی  دقیقه   20 حداکثر  با 
تداخل با مسیرهای سواره، به تمام کاربری های 
موردنیاز خود اعم از مرکز خرید، بانک، مدرسه 
بگویم  باید  پیدا کنند. متاسفانه  ... دسترسی  و 
چنین  کرمان،  شهر  از  محدوده ای  هیچ  در  که 
و  موضعی  به صورت  اینکه  نداریم.  را  شرایطی 
نمایشی پیاده راه درست کنیم؛ نمی گویم کامال 
مطرود است، ولی نتیجۀ چندانی ندارد. باید به 
دل محالت برویم و با سیاست گذاری های صحیح 
در کل شهر و توزیع متناسب خدمات شهری، 
راحتی  به  شهروندان  تا  شود  فراهم  شرایطی 
بتوانند در همۀ محالت از همۀ امکانات یک شهر 
انسان محور بهره مند شوند و این اقدامات نمایشی 
و موضعی که چندان هم اصولی نیستند، فقط 

فتح بابی برای تبیین اهمیت موضوع باشند.
که  نیست  الزم  هم  موضوع  اهمیت  دربارۀ 
این  به  دنیا  توسعه یافتۀ  بگویم همۀ کشورهای 
سرزنده  فضایی  باید  شهر  که  رسیده اند  نتیجه 

برای حضور انسان ها باشد. 
سازی  پیاده راه  پروژۀ  که  زمانی  از   
ارزیابی  شده،  شروع  تجلی  خیابان 
شهر  شورای  اعضای  حتی  و  شهروندان 
کرمان این است که پروژه ُکند پیش می رود. 
شما دلیل آن را چه می دانید؟ فکر می کنید 
ضعیف  شهرداری  یا  است  سنگین  طرح 
ورود کرده و اتمام آن را به طور جدی دنبال 

نمی کند؟ 
بی تردید پروژه چندان سنگین و کالن نبوده 
مهم ترین  می کنم  فکر  ببرد.  زمان  این قدر  که 
حتما  است.  پروژه  نامطلوب  مدیریت  موضوع، 
می شد بهتر از این کار را جمع کرد. البته ممکن 
است مسائل مالی هم دخیل بوده باشد که من از 

جزئیات آن اطالعی ندارم. 
از اظهارات تان   آقای دکتر، در جایی 
اشاره کردید که نمی توان کامال ورود خودرو 
البته گفته  به این محدوده را ممنوع کرد. 
می شود امکان تردد خودرو برای تخلیۀ بار 
شما  شد.  خواهد  فراهم  مغازه داران 
همچنان  طرح،  اتمام  از  بعد  می گویید 
تردد  میدان  و  خیابان  این  در  خودروها 

خواهند داشت؟ 
در میدان ارگ قرار بر این بود که سنفگرش 
آن به گونه ای باشد که سرعت حرکت خودرو را 
محدود کند و خودروها در زمان های مشخصی 
مثال 11 شب به بعد برای تخلیۀ بار تردد کنند. 

ادامه در صفحه 6

دکتر سیستانی معمار و عضو هیات علمی دانشگاه در گفت  وگو با استقامت:

شهرداری طرح میدان ارگ را بدون نظر مشاور دست کاری کرده است

1

اگرطرحکاملاجرانشود،میدانمجددپاتوقبزهکارانوکارتنخوابهامیشود

بعیدمیدانمدواممصالحبهکاررفتهدرخیابانتجلیبیشازسه،چهارسالباشد

شهرداریکرمانبهشدتنیازبهتشکیلکارگروههای»تخصصی«دارد ایجادپیادهراهبهصورتموضعیونمایشینتیجۀچندانیندارد 

اسما پورزنگی آبادی 


