
٩٣تھیھ شده در خرداد 

آمد شد"؟و"از چھ زمانی چھارراه ولیعصر این اندازه شلوغ و پررفت

با تمرکز بر موضوع چھارراه ولیعصر در ٩٢(سطر آغازین متن اشاره دارد بھ نشست پرمخاطبی کھ بالفاصلھ پس از افتتاح زیرگذر در زمستان 
برگزار شد. پرسش کلیدی کھ دستمایۀ این مطالعھ قرار گرفتھ، طی نشست از نمایندۀ شھرداری انجام شد کھ چند سالی بیشتر از ٩٣فروردین 
یشان در تھران نمی گذشت.)سکونت ا

و جوش وبھ جنب، در جایگاه یک شھروندمباحث باشمآموختۀ آنکھ دانشفارغ از آن،رضایت از برگزاری یک نشست تخصصی

در را معماری با مجمع حق بر شھر باھمستان و ھنر و ھمکاری پژوھشکدۀ فرھنگثمرۀ .کردموادارروی شھر دیگریمطالعۀ 

دربارۀ پیادگانمرا برانگیختای شد ورو کھ مشق تازهاز اینبیشتر نزد من ؛شمردتحسین باید قابلمنصفانھ،سال جاریفروردین

.مشروع بھ جستار کنمرکزی شھر ترین چھارراه مھم

شاید مجال پرداختن بھ آن مثل ھمیشھ کافی نبود. خوب نشانھ گرفتھ نشد؛شایدرھا شد.پاسخبیطرح شد و در نشست، پرسشی کلیدی 

ھا را زندگی کرده قول بسیاری از کارشناسان، آنھا الزم است بھگویی بھ آنھایی ھست کھ برای پاسخھمیشھ پرسش،دربارۀ شھر

ره مانده باشند.برایت مثل خاطباشی؛

؟"آمد شدواز چھ زمانی چھارراه این اندازه شلوغ و پررفت"

مھرماه حساس، از ھمیشھوآمدم حول این نقطۀ ، رفتخوردجزو ساکنان مرکز شھر رقم میکھ تا ھمین دیروز تھرانیدر جایگاه یک 

رو بھ کاستی رفت. آن زمان، از تأسیس دانشگاه آزاد عمًالو این تکرار از تاریخ فراغت از تحصیل تکرار شدپیدرپیسال ھفتاد

، ابتدای کوچۀ سوتر نبش خیابان فلسطیندرست در ھمین تقاطع و کمی آنچندان نگذشتھ بود: آن اسالمی و استقرار واحدھای مرکزِی

ھای موجود و دانشجویانی در تھ. ھر سال دانشجویان بیشتری در رشمیدان انقالب ..اطراف البرز و دبیرستانمرور کوچۀسکو و بھُا

، چھ رسد بھ کافیعاری از فضای آزاد الزمھایی قدیمی و در ساختمان،در مقاطع باالترکمکمو تأسیس ھای علمی و ھنری تازهگروه

سرعت یک شد. بھ، ناگزیر وارد چھارراه میآرامدر ساعات آزاد، در جستجوی فضایی دنج و دانشجو. سرریز جمعیتشدندپذیرفتھ 

در فضایی کامًال جادار، در چند قدمی ـاما نھ اعال ترین در سطح کشور دارتوان گفت امروزه شعبھجرأت میای ـ بھرستوران زنجیره

کھ امروز در دلنشینی ھا کافۀ . از ده)اما با تغییر مالکیت برجاستاکنون با حفظ کاربری (کھ ھمای احداث کردجنوب چھارراه شعبھ

تا پیش از آن دو دانشگاه عظیم پایتخت، تھران و امیرکبیر در دو سوی مخالف شاید توان ُجست، خبری نبود.جھات چھارراه میھمۀ 

شدند.تاریخی شھر، البرز و انوشیروان، بیشترین عابران نوجوان این تقاطع را شامل میو دو مدرسۀبیشترین عابران جوان

انبوه بھ لطف ،بود. پاساژ معروف باالی چھارراهنمیسر بدون کامپیوتر،طور جدی گذران امورحوالی سال ھفتاد و پنج یا شش، بھ

را نجا کھ شھرداری با ترفندھایی مسیر دسترسی بھ دھانۀ فرعی آنروز رونق گرفت تا آبھمون، روزپیراو اداری مراکز آموزشی 

بخشید. در ان یکی از مراکز مھم خرید لوازم کامپیوتری اھمیت عنوبھبرای تردد خودرو محدود ساخت و کم و بیش بھ این مکان 



ا چند آموز را تنھ. نقل مکان این مرکز در حال حاضر، جمعیت زبانھمسایگی آن، مؤسسۀ آموزش زبان انگلیسی سالھا قدمت داشت

...چی سپردهقدمی از چھارراه دور رانده است و جای خود را بھ گاج و قلم

زحمت نمایشی بر صحنھ داشت کھ جاذب جمعیت باشد و سر و آن روزھا گھگاه و بھملی،شایدای و با ُبرد فرامنطقھشھرتئاتر

دستاوردھای تئاتری سال بھ سال،و دیگر مؤسسات التحصیالن ھنرھای نمایشی دانشگاه آزاد صدایی راه بیندازد. از برکت خیل فارغ

از نفس بازیگر و تماشاچی جموعھھای این مسالن،عادت یار شده است و تقریبًا تمامی سالچھ سالھای اخیر س؛ چنانندگسترش یافت

- میقرارگاه ترینمکان را مناسبی است کھ این افرادسار ، در روزھای تابستان، سایھ"دانشجو"زنده است. اما بوستان مجاور آن

...تئاترشھرتر از محوطۀ باز و کامًال عمومی دورتادور ، شاید مناسبدانند

ای شود کھ از مأمور نشستھام بھ افرادی جلب میاست و یکی از روزھای میانی ھفتھ. ضمن خروج از مترو توجھساعت یازده صبح 

رسد م میا... ھرچھ ھست در لحظھ بھ ذھنگیرند. عالئم ناکافی است، نارساست یا نامألوفمدام سراغ خروجی دلخواھشان را می

کنم. تا شروع میزدهحیرتواج و وچند عکس از عابران ھاجرا با برداشتن کندوکاواند!موفقی در این ماجرا دست داشتھکارآفرینان 

و نوزاد در بار بر دوش ، ، با حجاب ناقص و کاملان برازندهو زنانپشتی و چمدان، مردوقفھ از پیر و جوان، با کولھبیشودشب می

بانوی د.گذرنمیسختیھا بھهنرداز عمد،یا بھناگزیروزنند"ھا "زیرگذر را دور میقول امروزیکھ بھ عکس برداشت...آغوش

زاده صالح تجریش است.در انتظار ھمراھش برای عزیمت بھ سوی امامشرقی چھارراه، در کنج جنوباول نشستھ بر دھانۀ مترو 

جویند. دو خواھر میانسال اھل قزوین بھ نیت خرید البسھ درست را برای رسیدن بھ خیابان جمھوری میزوجی اھل شھرستان، جھت

گروھی دختران جوان اند.دو یار دانشجو در پی نشانی پانسیونی حوالی خیابان فلسطین برای یکی از دو رفیقگیرند. راه جنوب را می

گردند. مرد اھوازی در بازگشت از یک از آزمون مصاحبۀ ادارۀ بیمھ بازمیستند،ھای پروپیمون ھوردن ساندویچبا ولع مشغول خکھ 

...پرسدمیغرب راھای شھرککار اداری، مبدأ کرایھ

گشایش مختصری کھ بھ واسطۀ ایجاد زنی پررونق بوده است. خاطر خرید و پرسھبھاز گذشتھجبھۀ غربی خیابان بھ سمت جنوب، 

با ...قھوۀ قجری گرامافون، کافھ تمدن، کافھ کافھ ھا موھبت است. این کنج حاصل شده، برای دستفروشدھانۀ ورودی زیرگذر در

ھایی ھستند ھا لبریز از جوانویژه عصرھا و غروبنوستالژیک، بھی با چیدمان و آمبیانسھایچند قدم فاصلھ از ھمدیگر، پاتوقتنھا 

اند. تأسیسدم ھمگی تازهھای سنتی قدم بھ قھچایخان.از یک قشر معین

دارند. ایستگاه مترو و اتوبوس سریع (بی آر تی) درست مقابل پاساژ لوازم ھای تندتری برمیغربی، عابران قدملدر کنج شما

مرد و نیز ادارۀ پرمراجع "بیمھ" اندکی فاصلھ دارد. ـ کاربردی" در تقاطع خیابان طالقانیکامپیوتری است، اما با "دانشگاه علمی

انتظار اخوی، چشم(!)کند و صاحب "گرین کارت"ھای شھرسازی شھر معرفی میپوشی کھ خود را استاد یکی از دانشکدهخوش

- ست یا نابھجازیرگذر بھوجود کھ نتوانستم بفھمم اول و آخر، انداز، طوریھماظ و پشتساکن ھمان اطراف است. نسبتًا لفاست کھ

را پارک ساعیزنان مسیرد در این ساعات باید کالس درس مدرسھ در انتظارشان باشد، قدمرسھ نظر میدو یار نوجوان کھ بجاست!

موجھ بھانۀتردید، آنچھ بینقطھ گذر کنیم.کنند. معتقدند حال و ھوای چھارراه خوب است؛ پس، از اینتا خانھ در "سلسبیل" گز می

رسیدن بھ حوزۀ ھنری تھران ھای مقابل آن،فروشیرفتن بھ دانشگاه تھران، بھ کتاببسیاری دیگر از عابران این چھارراه است برای 

(واقع در خیابان حافظ) ...

ھای ھا و دبیرستاناز دانشگاه،تر است و کامًال متفاوت. اکثریت جوانان و نوجوانان عابرجدیظاھر بھشرقی فضای کنج شمال

مرکز ،در ھمسایگی البرز بزرگاند. مرکز تربیت معلم شھید شرافتراھیو سمت ایستگاه مترمعروف ھمان حول و حوش بھ



ھا، حکایت از وجود پوشش یکسان بچھسوی چھارراه کھ با وجود سابقۀ چندین سالھ برایم ناآشناست. است در اینیآموزشی دیگر

و چایخانھ فودفستکافھ، سوخاری، تعددبازھای آن حوالی دارد. ای ھم ـ در کوچھ پس کوچھدبستان پسرانھ  ـ و حتمًا دخترانھ

چشمگیر است. 

مند بھ این موجب شادی و شعف بود، جمعیت عالقھعصرچھارراه ولیآنچھ در شب نشست گرم پژوھشکده دربارۀ پروژۀ زیرگذر

و چھارراه گرد ھم آمده بودھم باز در چندقدمی آن،فضای عمومی ناب گذشتھ بود کھ در سالن "چھارصدنفرۀ" این مرکز نوبنیاد

- مایۀ طراحیپیش از مرمت، گھگاه دستپژوھشکده، یک اثر ملی است کھ دستکم تراز پایین سالن را پر کرده بود. عمارت باشکوه

پذیرد. جا نیز" ھنرجویانی میمان بود و امروز در بخش آموزشگاھی خود، "آنھای دانشگاھی

- برای تأسیس و احداث انواع کاربریدر دو دھۀ اخیر، پی در. صدور مجوزھای پینزدیک شدشود بھ پاسخ پرسشبیش میوگویا کم

چھ از شواھد پیداست، تغییر یک یک و متعاقب آن، چنانی نامناسبو بناھادر فضاھاھای آموزشی بھ فواصل ناچیز از چھارراه

- ھا و بوتیکشلوار فروشیوارچۀ کتھا، پدوات دوربین فروشیھا، افروشیافزارھا، نوشتفروشیبھای تجاری برای مثال کتادھانھ
شھروندان ترگستردهجایی موجب جابھ، اغذیھعرضۀ بھ کافھ و کھ زمانی بار ھویت این بخش از شھر را بھ دوش داشتند،ھای خاص

ھای زبانزد بوده است نظیر بیمھھا ھمیشھرجوع در آناربابترین آمار کھ باالھمچنین استقرار اداراتید.شودر این حوالی می

از این بھ با ھمین سیر صعودی ادامۀ این روند کمک ھم قادرند با مراکز خرید پرجاذبھ رقابت کنند. بھھا، در کنار آموزشگاهدرمانی 

کھ جمعیت در دھداکنون نیز دقایقی رخ میچھ ھمچنانتواند حتی کاربران زیرگذر را ھم گرفتار مشکالتی کند؛بعد بدون شک می

قول معروف اظھر ِمن الشمس است در صورت اند. بھھای برقیحال خروج از زیرگذر، ناچار بھ مکث طوالنی برای استفاده از پلھ

آسیبدچار ،اندیشندبھ آن میبا جدیت ھای شھری کمتر اندرکاران این قبیل پروژهرخدادی پرخطر، جمعیت پرشماری کھ شاید دست

شوند. 

نھ فقط برای این مسیرطیبر بودندسترسی بھ نقاط مختلف چھارراه از طریق زیرگذر و زماندلیل دشواریبینی است بھشقابل پی

یابد کھ تغییر ھایی میدگرگونیتدریج بھچرخۀ استفادۀ کاربران از فضاھا و خدمات شھری توان حتی برای دیگران،کمشھرونداِن

اند. ھا پیش از این نیز محک خوردهاز این دست پروژهدنبال خواھد داشت.بھھویت این تقاطع مھم پایتخت را 

برخی از بررسی امکان تمرکززدایی وفضایی کھ ذکر شد ضعیف ھای با ویژگیتر سابقھآموزشی کمنھادھایموقعیتشاید مطالعۀ 

عنوان طرحی نو کمکی باشد بھ حل رو و اتوبوس، بھھای متتری برایشان بازھم نزدیک بھ ایستگاهیابی مناسبو البتھ مکانھاآن

ھای سنجیده برای این مراکز موجب رونق و یابیسو؛ چھ بسا مکانویژه از افتتاح زیرگذر بھ اینھای اخیر و بھنابسامانی زاییدۀ سال

پویایی و جریان بھتر زندگی در نقاط دیگر شھرمان شود. 
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