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  هاي شهريطرحمنظر در  مفهومارزيابي 
  هاي جامع تهران با تجارب جهاني مقايسه تطبيقي سير تكوين طرح

  
   *حميدرضا محملي ابيانه

 
 
  
     

  
  
  
  
  

                                                       
    

            
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
 Mahmeli2@yahoo.com  09125584180 مسئول ةنويسند. ريزي شهر تهران رنامهمركز مطالعات و ب، ارشد مديريت شهري كارشناس .*

  چكيده
اين رويكردها ماهيت مفهوم منظر را گاه تا حد زيباسازي . رويكردهاي مختلفي در خصوص مفاهيم سيما و منظر شهري وجود دارد

تبعات مختلفي در نتيجه . اند نها دانستهبخشي به آگونه ارتباط و تعامل انسان و محيط و عامل هويتهر معادل را  آنتنزيل داده و گاه 
بندي عمومي،  اهميت آن است كه در يك گونه نكته حائز. آيدريزي و مديريت آن به وجود مي هر تعريف از منظر شهري براي برنامه

بندي  ريزي و مديريت منظر شهري دسته رويكرد آنها نسبت به موضوع برنامههاي توسعه شهري را بر مبناي توان طرحچگونه مي
  .نمود

در چارچوب تجارب جهاني و به عنوان . دهدبدين منظور، اين مقاله تجارب جهاني و اسناد توسعه شهري تهران را مورد بررسي قرار مي
ي در حال توسعه با شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اي از كشورهابه عنوان نمونه(هاي مطالعاتي، طرح راهبردي جده نمونه

) ريزي و مديريت شهري در جهان يافته و پيشرو در حوزه برنامه اي از كشورهاي توسعه به عنوان نمونه(و طرح لندن ) مشابه ايران
. پردازدمي) سازگانآتك و بوم در سه طرح جامع تهيه شده توسط فرمانفرمائيان،(هاي جامع تهران د، سپس به روند طرحشوبررسي مي

  .گيردروش بررسي، روش تحليل محتواست كه بيشتر براي بازخواني متون مورد استفاده قرار مي
جايگاه  يدهد كه روند تكميل اسناد توسعه شهري تهران در گذر زمان در جهت ارتقاهاي اين پژوهش نشان ميبر اين اساس، يافته

در كشورهاي در حال توسعه . خورديافته به چشم ميين موضوع همچنين در تجارب كشورهاي توسعهمفهوم منظر شهري بوده است، ا
با اين وجود در تجارب موجود در . بوده استگرايانه به مفهوم منظر نيز، تغييرات اسناد توسعه شهري به سمت ايجاد نگاه هويت

و  ياسناد طراح نيشده در ا ريتصو يها آرمان يساز ادهيدر جهت پ يثرؤم ياتيعمل يها حل راهكنون هاي توسعه شهري تهران، تا طرح
كارهاي عملياتي  تواند راه مي» چارچوب مديريت ديد لندن«اگرچه تجاربي مانند سند مكمل طرح لندن با نام  .نشده است نيتدو

هري پيش روي كارشناسان و هاي جديد توسعه شهري تهران در حوزه منظر ش مناسبي را براي تحقق اهداف و راهبردهاي طرح
  .مديران شهري تهران قرار دهد

  
 واژگان كليدي 

 .شهري، طرح جامع تهران، طرح راهبردي جده، طرح لندن منظر شهري، طرح توسعه
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  مقدمه 
هاي خاص طبيعي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن شهر  تأثير ويژگي اي از عوامل طبيعي و مصنوع است كه تحت منظر يك شهر مجموعه

اي مطرح در كيفيت و مطلوبيت  هري به عنوان مقولهمنظر ش. گرفته و محل به عينيت درآمدن مشخصات خاص آن شهر است خاص شكل
ها، صداها، بوها هنگام مواجه  شهرها، واقعي و عيني بوده و حاصل مشاهده و درك مظاهر گوناگون و ملموس شهر اعم از بناها، فضاها، فعاليت

  .است) رفتن در شهر و يا حتي استقرار در بناهاهاي مختلف، اعم از ديدن شهر از دور دست يا هنگام قرار گ در مقياس(شهروند با پديده شهر 
پردازند و از طريق اسناد توسعه شهري، آنها را ساخت مي هاي انسانهاي توسعه شهري، به مقوالت و موضوعات مختلف حوزه محيط طرح

اي را رقم نون، سير تكامل انديشههاي نخستين تاكها در مسير تكاملي خود از سالرسد كه اين طرحنظر مي به. نمايندهدايت و مديريت مي
هاي توسعه شهري، به تدريج دچار تحول شده و  هاي مختلف تهيه طرح مفهوم منظر شهري نيز، يكي از مقوالتي است كه در طول دوره. اندزده

  .تكامل يافته است
  فرضيه و سؤاالت تحقيق

  :اين پژوهش در پي پاسخ به اين سؤاالت است 
  هاي توسعه شهري تهران به چه صورتي بوده است؟ ر منظر شهري در اسناد برنامهسير روند تعريف و تفسي •
اند را جهت تحقق عملي  كار گرفته نظير آنچه تجارب جهاني معاصر به كارهايي عملياتي هاي توسعه شهري تهران راه آيا اسناد برنامه •

  اند؟ تعريف و تفسير خود از منظر شهري ارايه داده
كه مفهوم تصوير شده از منظر شهري در نخست آن. شود يك از سؤاالت اين پژوهش، يك فرضيه درنظر گرفته مي هر در اين چارچوب براي

هاي  درحالي كه اين مفهوم در بستر زمان و در اسناد طرح. اسناد توسعه شهري شهر تهران در ابتدا محدود به سيماي كالبدي شهر بوده است
رسد برخالف تجارب  نظر مي كه بهفرضيه دوم نيز عبارت است از اين. دهنده گسترش يافته است  ملي هويتعنوان عا جديد اين شهر به منظر به

سازي مفهوم تفسير شده از منظر شهري  كارهاي عملياتي اثربخشي براي پياده معاصر جهاني، در اسناد توسعه شهري تهران تا كنون راه
  .بيني نشده است پيش

  مفهوم منظر
 ،يفرجام ؛1382 ،يمنصور ؛1385 ،يمحمود ؛1385 لور،يت ؛1386ه عنوان مثال لنگ، ب[ريف مختلف و متفاوتي ارايه شده است براي منظر تعا

خاص، كل شهر و  يواسطه حضور در مكان هشود كه ناظر ب مطرح مي يكالن هنگام اسيدر مق يمنظر شهر] 1387، برك؛ 1385گلكار،  ؛1385
شهر  يخيو تار ي، فرهنگيعيطب يها يژگيطور مشخص در رابطه با و به اسيمق نيدر ا يمنظر شهر. كنديماز آن را مشاهده  يعيبخش وس اي

، رنگ، يباز اصل ي، فضاهايساختمان يهابافت شهر و نظم و استقرار آن، توده يكل بيشود تركيم دهيد اسيمق نيآنچه در ا. رديگ يقرار م
  .شاخص است يعيعناصر طب ايشكل خط آسمان 

  : باشد كيفيت منظر شهري مطرح مي» حالت وجودي«مورد  در طور خالصه سه نظريه به
  .تلقي منظر شهري به مثابه صفتي كه ذاتي محيط كالبد شهر بوده و مستقل از انسان به عنوان ناظر و مدرك وجود دارد .1
شود و هيچ گونه ربطي به ساختار و  اي كه توسط ناظر ساخته مي اي كامالً ذهني و سليقه تلقي منظر شهري به مثابه مقوله .2

  .خصوصيت محيط كالبدي ندارد
ا رويدادي كه در جريان داد و ستد ميان خصوصيات كالبدي و محسوس محيط از ي) فنومن(» پديدار«تلقي منظر شهري به مثابه  .3

  ].1386ري، تيمو[ گيرد ذهني فرد ناظر از سوي ديگر شكل مي يها يييك سو و الگوها، نمادهاي فرهنگي و توانا
اين مقاله در پي آن است كه نشان دهد در اسناد توسعه شهري مختلف كدام مفهوم از منظر شهري مورد توجه بوده است و جريان تكاملي 

  .نمايدسوي كدام مفهوم حركت مي هاي توسعه شهري به تهيه طرح
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براي بازخواني  عمدتاًو روش تحليل محتوا كه ) 113: 1387يك، فل(در اين چارچوب، مقاله حاضر با استفاده از الگوي دوراني فرايند تحقيق 
) طرح راهبردي جده و طرح لندن(گيرد، به مقايسه تطبيقي سه طرح جامع شهر تهران و تجارب جهاني متون مورد استفاده و استناد قرار مي

  .پردازد مي
  ي جهانيها نمونه:  هاي توسعه شهري  جايگاه منظر در طرح

شناخت و تحليل . شودهايي از اسناد توسعه شهري جديد توجه ميراستاي بررسي مفهوم تفسير شده از منظر شهري، به نمونه در ادامه، در
هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مشتركي با ايران دارد زمينهاي كشورهاي منطقه بخصوص كشور عربستان كه هاي شهري و منطقهبرنامه

، )ريزي و مديريت شهري اي بارز از كشورهاي پيشرو در حوزه برنامه به عنوان نمونه(در كنار طرح لندن ...) نفتي و، اقتصاد  جامعه اسالمي(
ريزي و مديريت شهري در كشور، اجازه استفاده از تجارب آنها را در مسايل مشابه، به كارشناسان و مديران  تواند ضمن ارتقاي دانش برنامه مي

  .شهري كشور بدهد
  هبردي جدهطرح را

و براي افقي بيست ساله، با ارتقاي موقعيت شهري، اجتماعي و اقتصادي و بهزيستي و رفاه جوامع و  2009طرح راهبردي جده، در سال 
  : است يافتهتشكيل هاي ذيل  اين طرح از قسمت. هاي جده توسط شهرداري جده تهيه و تنظيم گرديده است محله
  ؛)بخش موضوعي 13بندي شده در  تقسيم(محتواي سند  •
ي كمي كه بايد برنامه بعد از اجرا ها شاخصجداگانه  به صورتموضوع اصلي سند،  13كه براي هر (هاي كليدي عملكرد  شاخص •

  ؛)سنجيده شود ها شاخصتوسط اين 
 ).كند موضوع اصلي سند را مشخص مي 13هاي موضوعي و موضعي براي هر كدام از  كه پروژه( ها پروژه •

  ر طرح جدهجايگاه منظر د
  : بررسي سند طرح راهبردي جده نشانگر اين موضوع است كه اين طرح در دو قسمت اصلي سند به موضوع منظر شهري پرداخته است 

گانه طرح، موضوع منظر شهري مورد توجه قرار  13موضوع از موضوعات  4در اين بخش از سند، در :  اجزاي راهبردي سند طرح .1
 :  گرفته است

 نيتر مهمهاي اين بخش، محل فرودگاه قديمي شهر جده به عنوان يكي از  در توضيح پروژه: الگوي اسكان  قلمرو شهري و •
به عنوان بازوي » شركت نوسازي و توسعه شهري جده«، 2008در سال . هاي توسعه شهري جده معرفي گرديده است پتانسيل

استراتژي طراحي شهري مختصي را براي اين محل تهيه  توسعه شهري جده، به همراه شهرداري اين شهر طرح جامع و همچنين
و راهبردهاي  ها رساختيزهمراه  اين طرح كليه جزئيات مرتبط با چارچوب كاربري زمين، طراحي فضاهاي باز و منظر را به. اند نموده

 .نموده استحمل و نقل را تدقيق 

هاي سبز منظر شهري مورد بررسي و توجه قرار  هداري مؤلفههاي مورد نياز براي نگ در اين بخش زيرساخت: هاي شهري  زيرساخت •
 .گرفته است

نمايد كه بايد  مي» طرح جامع مديريت كناره دريا«اين قسمت شهرداري اين شهر را ملزم به تهيه طرحي جداگانه با نام، : كناره دريا  •
شناختي، نيازها و  فرايندهاي حياتي بومحوزه مديريتي، عناصر كالبدي منظر، خصوصيات طبيعي، هاي  در آن اجزاي محدوده

 .اي بخش صنعت و كسب و كارهاي قرار گرفته در محدوده طرح را با جزئيات تدوين نمايدترجيحات انساني و نيازهاي توسعه

نوع در اين بخش از سند، شهرداري جده ملزم به شناسايي مناطق ارزشمند از نظر علمي، ت: فضاهاي باز و تجهيزات اوقات فراغت  •
واسطه قوانين كنترلي و حفاظتي  شناختي، منظر و همچنين مناطق حفاظت شده كنوني جهت محافظت و ارتقا به زيستي، زمين

 .مناسب جهت هرگونه مداخله نموده است
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 :  هاي كليدي عملكرد طرحشاخص .2
ي كه ا گونهبه . گرفته است بخش به شهر مورد توجه قرار عنوان يكي از عوامل هويت در اين بخش، موضوع منظر شهري به •

هاي كليدي تبديل شهر جده به پايتخت نفعان شهري از منظر و زيبايي جده به عنوان يكي از شاخص درصد رضايت ذي
اي محاسبه و در گزارش ساليانه شهر جده به  هاي دوره اين شاخص بر اساس نظرسنجي. فرهنگي جهان اسالم تعريف شده است

 . بي عملكرد شهرداري جده در بخش منظر شهري، منتشر خواهد شدعنوان معياري جهت ارزيا
هاي سبز  مؤلفههاي شهري مورد نياز جهت حفظ و نگهداري  ي طرح در بخش زيرساختها افتيرهشاخصي ديگر، كه متناظر با  •

اري هستند هاي تصفيه شده درحال آبي باشد، به صورت درصدي از فضاهاي سبز كه توسط منابع پساب منظر شهري جده مي
 .تعريف شده است

بر اساس . با رويكرد طراحي محيط و با تأكيد بر فضاهاي سبز در اين طرح مورد توجه بوده است عمدتاًشود، موضوع منظر، چنانكه مشاهده مي
  .گيردالذكر، ارزيابي كيفيت منظر در دو حوزه ذهني و عيني صورت ميدو شاخص فوق
 طرح لندن

» طرح لندن«نام رويكرد راهبردي و با لندن را با  ييتوسعه فضا يتا استراتژ سازد ميشهردار لندن را متعهد » 1999مصوبه مقامات لندن «
طرح لندن براي . ]Queen’s Printer of Acts of Parliament, 1999: 209-219[هد قرار د يروزرسان نظر و به ديو مورد تجد هيته

  . سر گذاشت و پس از آن مورد اصالح قرار گرفته است ه و تصويب را پشتمراحل طراحي، تهي 2004بار در سال  اولين
    تمديد گرديد 26/2025بوده و سپس تا سال  2016افق زماني اين طرح در ابتدا سال . انتشار يافته است 2008آخرين اصالحيه در سال 

Vii- ix]:[The Mayor of London, 2008.  
  جايگاه منظر در طرح لندن

دي لندن، موضوع و مفاهيم مرتبط با ديد و منظر شهري را به عنوان يكي از موضوعات راهبردي شهر لندن مورد توجه قرار داده طرح راهبر
  .كند اند را خالصه مي هايي كه در بخشي از آنها به موضوع منظر شهري اشاره نموده كليه سياست 1جدول. است

  
 

  توضيحات  شماره و نام سياست  عنوان بخش

هاي  ياستس:  3بخش
  موضوعي

3D : اوقات فراغت در
  لندن
  

3D.9 :تاكيد بر ارتقاء كيفيت محيطي و منظر كمربند سبز لندن  كمربند سبز  
3D.10 :برخورداري از منظر تاريخي، تفريحي و يا طبيعي در مقياس كالنشهري و يا ملي به عنوان يكي از   اراضي باز كالنشهري

  يمعيارهاي تعريف اراضي باز كالنشهر
3D.14 :وحش و منظر  تأكيد بر اجراي تمهيدات مناسب جهت ايجاد، بهبود و مديريت محل سكونت حيات  تنوع زيستي و حفاظت از طبيعت

استراتژي تنوع زيستي «در راستاي تحقق (ريزي و مداخله در شهر لندن  طبيعي در هرگونه برنامه
بيني  پيش/  نظر همراه با درختان قديميو ارايه اهداف كمي دقيق براي مناطق داراي م) »شهردار

  كريدورهاي سبز در ميان مناطق ساخته شده شهري، با هدف ارتقاء كيفيت منظر شهري و تنوع زيستي
3D.17 :تأكيد بر بهبود دسترسي و ارتقاء كيفيت منظرحاشيه شهر  حومه ييالقي و حاشيه شهر لندن  

هاي  سياست:  4بخش 
  ميان موضوعي

4C :ان آبيشبكه روب  

4C.4 :به خصوص در » هاي فضاي باز نواحي شهرداري سياست«تأكيد بر حفظ و ارتقاء مناظر طبيعي در قالب   منظر طبيعي
  ها و ديگر فضاهاي باز آبي لندن ها، كانال كناره رودخانه

4C.17 :نوعي از نظر تاريخي، باستانشناسي و يا هايي كه به  تأكيد بر حفظ تمامي اجزاي مناطق و يا سازه بسته سياستي رودخانه تمز لندن
  .اند فرهنگي با رودخانه تمز در ارتباط

4C.18 :هاي بسته سياستي رودخانه  ارزيابي
  تمز

موظف نمودن هركدام نواحي شهري مرتبط با رودخانه تمز، به ارايه يك گزارش ارزيابي تفصيلي 
بررسي مناظر داراي ارزش و مهم يك از . استمستقل، در ارتباط با قسمتي از رودخانه كه در حوزه آنها 

  .هاي اصلي اين گزارش است آيتم
نواحي، پهنه :    5بخش 

ها و مناطق  مركزي فعاليت
  .رشد دولت

5F.1,5E.1,5C.1,5B.1 : به ترتيب
هاي راهبردي مناطق شمال، شمال  اولويت

  شرق، جنوب غرب و غرب لندن

هبود دسترسي و كيفيت منظر مناطق ييالقي حاشيه جهت ب» كمان سبز«پشتيباني و توسعه مفهوم 
  اي شهر، با تمركز بر مرزهاي محلي و منطقه

  [The Mayor of London, 2008]نگارنده، بر اساس  :مأخذ  –هاي سند طرح لندن  منظر در سياست.  1جدول 
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 مديريت ديد لندن 

سند طرح دانست كه به  4B.18و  4B.16 ،4B.17هاي  توان سياست هاي طرح لندن در مبحث منظر شهري را مي بخش نيتر مهميكي از 
كنند كه از سوي شهردار لندن  شهر لندن را ارايه مي» ديدهاي راهبردي«ها، فهرستي از  ن سياستاي. پردازند مي» مديريت ديد لندن«موضوع 

ها و يا مناظر شهري است كه  در حقيقت اين ليست شامل ساختمان. روز رساني و تكميل اين فهرست است تهيه شده است و او موظف به به
  :شوند  ها مي بندي ديدها شامل حداقل يكي از اين دسته اين. شوند موجب شناسايي شهر لندن در سطحي راهبردي مي

  ديدهاي گسترده از مناطق وسيعي از لندن؛. 1
شـامل  (هـاي موجـود در يـك منظـر شـهري       اي از سـاختمان  ديدهايي از يك فضاي شهري شامل ساختمان و يا مجموعه. 2

  ؛)ديدهاي باريك، خطي از يك كالبد مشخص
  .[The Mayor of London, 2008: 257] داد رودخانه تمزاندازهاي عريضي از امت چشم. 3

زمينه ديدهاي  زمينه و يا پشت زمينه، ميان كند كه هرگونه طرح پيشنهادي ساخت و ساز و توسعه كه در حوزه پيش اين سياست تصريح مي
هاي  عبارت ديگر چنين طرح به. بي قرار گيردشده در فهرست مذكور قرار گيرد، بايد ميزان اثرش بر روي ديدهاي اين فهرست مورد ارزيا تصريح

 . هاي محلي طراحي شهري و اصول مديريت ديد لندن باشند پيشنهادي بايد در تطابق با اصول طراحي مصرح در طرح لندن، سياست

در . كند بيني مي ار لندن پيشهاي مديريت ديد لندن را با مسووليت شهرد هايي با نام طرح طرح لندن پا را از اين نيز فراتر نهاده و تهيه طرح
نموده  2007صفحه، در سال  388در » چارچوب مديريت ديد لندن«همين راستا، شهردار لندن اقدام به تهيه و تصويب طرح مكملي با نام 

لندن در سند هاي مرتبط با مديريت ديد  سازي سياست هدف از اين طرح مكمل براي طرح لندن تدقيق، توضيح و راهنمايي براي پياده. است
هاي مرتبط با مديريت ديد لندن و ديدهاي راهبردي  هاي سياست سازي سياست توان برنامه پياده اين طرح مكمل را مي. اصلي طرح است

هاي محلي ابالغ  دانست كه پيش از اين توسط دستورالعمل وزارت جوامع و دولت» انداز محافظت شده چشم« 11محافظت شده و همچنين 
   .[The Mayor of London, 2010:317] شده بود
  .كشد اجزاي تعريف شده براي هركدام از ديدهاي راهبردي منتخب طرح را به تصوير مي. 1تصوير

 
  

  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

 اجزاي يك ديد راهبردي منتخب،. 1تصوير
  [The Mayor of London, 2010:19]:  مأخذ  

Pic1. Components of a Designated View [The Mayor 
of London, 2010:19]. 
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هاي مشاهده، حدود كريدورهاي  شده، توصيف دقيقي از جزييات مكان در تهيه اين طرح مكمل، با سنجش هركدام از ديدهاي راهبردي حفاظت
 . ها فراهم آمده است پشت زمينه براي ارزيابي - ميان -هاي پيش وزهديد، ح

هاي طبيعي، تاريخي و  در پي ايجاد نظامي براي مديريت منظر شهري است، كه براساس عرصه شود كه طرح لندنبر اين اساس، مشاهده مي
ن، تا تعريف نقاط ديد مشخص و جزئيات در هاي كالگزاريدر اين طرح، مديريت ديد و منظر از سطح سياست. شودهويتي تعريف مي

  . شود هاي استراتژيك تدقيق ميانداز چشم
  هاي شهر تهرانروند تكميل نگاه منظرين در طرح: هاي توسعه شهري جايگاه منظر در طرح

. دون قابل ارزيابي هستندهاي جامع مها در قالب طرحبراي شهر تهران، تاكنون شش نقشه جامع تهيه شده است كه در سه مورد، اين نقشه
مشهور به طرح (پس از بيش از دو دهه، طرح دوم . به تصويب رسيد، به طرح جامع فرمانفرمائيان مشهور است 1348اولين طرح كه در سال 

ال ساختاري شهر تهران است كه در س -سومين طرح جامع نيز، طرح جامع راهبردي. توسط مهندسان مشاور آتك تهيه گرديد) ساماندهي
ها از منظر شهري مورد بررسي قرار  در ادامه جايگاه و تفسير هركدام از اين طرح. به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيد 1386
  .گيرد مي

  طرح جامع فرمانفرمائيان
  به امضا »و ويكتور گروئن يانعبدالعزيز فرمافرمائ« را با مهندسان مشاور »طرح جامع تهران«قرارداد  1344سازمان برنامه و بودجه در سال 

به  1347نتيجه مرحله اول مطالعات طرح جامع تهران در آذر ماه . پيش بيني شده بود 1370سال و تا  25برنامه زماني اجراي طرح . رسانيد
  .تصويب رسيد

  جايگاه منظر در طرح فرمانفرمائيان
هاي مختلفي از اين طرح، موضوعات مربوط به سيماي شهري مورد  بخششود، اما در اگرچه در اين طرح به واژه منظر شهري برخورد نمي

  .آيدنظر مي و ادبيات موجود در آن زمان، امري طبيعي به) ميالدي1960دهه (اين امر با توجه به زمان تهيه اين طرح . اند بحث قرار گرفته
ه و بدين به منظور مقايسه تطبيقي سه پايتخت گذشته هايي از اين طرح به بررسي خصوصيات سيماي يك شهر پايتختي اشاره شددر بخش

) برازيليا و چانديگار(و دو پايتخت جديد ) لندن، آتن، مكزيكوسيتي، پاريس، رم واشنگتن(، شش پايتخت جهان )اصفهان، شيراز و مشهد(ايران 
دورنماهاي مهم (اندازها  ها، دورنماها و چشم خيابان خصوصيات جغرافيايي، ابنيه تاريخي، فضاي باز،: حوزه 6اين مقايسه در . پرداخته شده است

ها و وظايف مختلف،  و در نهايت، همبستگي فعاليت) و اثر آنها بر بافت شهري و همچنين افق ديد افراد و جلب توجه آنها به نقاط مهم تاريخي
 .]4و  3:  1347فرمانفرمائيان، [انجام گرفته است 

اين موارد همگي عناصر . عنوان عناصر منظرين پذيرفته است طور ضمني اين موارد را به فرمائيان بهامع فرمانرسد كه طرح ج نظر مي بنابراين به
  .ترين معيارهاي پرداختن به آنان بوده استاي و زيبايي كالبدي آنها مهمنمادين هستند كه نقش نشانه

در . ز وضع موجود و روند توسعه آتي شهر تهران پرداخته شده است، به ارايه تصويري ا)تهران در حال حاضر(در بخش ديگري از اين طرح 
جنبه اول سيماي ظاهري شهر . گيرددر اين قسمت دو جنبه شهر به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي"مقدمه اين بخش چنين آمده است كه 

جنبه دوم طرز زندگي و آداب و . ي ابنيه بخصوص و غيرهها و فضاهاي باز، منظره و نماباشد كه عبارت است از ابنيه و ساختمان، خيابانمي
 :1347فرمائيان، فرمان[ "نمايدرسوم و رفت و آمد و تفريح و طرز لباس و پوشاك و عادات خريد و فروش حتي نظر و افكار مردم را بررسي مي

دهنده اين تصور است كه مفاهيم  يز اين امر مورد توجه قرار گرفته نشانتأكيد بر مطالعه جداگانه اين دو بخش كه در ادامه مطالعه ن. ]12
عبارت سيما نيز با تمركز . شهر قابل تجزيه هستند) منظر عيني(از مباحث كالبدي ) و به طور كلي منظر ذهني(اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 

  . هاي عيني طرح شده استبر جنبه
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هاي ديگري از اين طرح، از واژه عنوان سيماي شهر مباحثي در طرح جامع اول تهران مطرح شده است، در بخش تحتبر موارد فوق كه  عالوه
منظر «، »منظر ابنيه مهم«عنوان مثال عباراتي نظير  به. كار گرفته شده است به )Outlook(انداز شده كه بيشتر در معناي چشم استفاده» منظر«

مورد استفاده قرار » هابررسي سيماي پايتخت«همگي در فصل ) به معناي نظرگاه(» دگاه منظر سراسر شهردي«و» شهر هنگام ورود به آن
  . ]37:  1347فرمانفرمائيان، [اند گرفته

تحت عنوان سيماي شهر مورد توجه قرار گرفته و بيشتر معطوف  عمدتاًبر اين اساس، در طرح جامع اول شهر تهران، مفهوم منظر شهري 
  .شاخص كالبدي بوده استعناصر 

در مفهوم كالبدي كه در (سيما و منظر  ي، پيشنهادهايي عملي در جهت ارتقا»نقش آينده پايتخت«اما در بخش پيشنهادهاي طرح، ذيل عنوان 
» جودبهبود سيماي عناصر مو«اصل،  14شامل » اصول كلي«اين پيشنهادها در سه بخش . مطرح شده است) اين طرح مورد توجه بوده است

  : صورت ذيل برشمرد توان به ها را مي پيشنهادهاي اين بخش نيتر مهم. اندبندي شده عنوان دسته 5شامل » امكانات آينده«پيشنهاد و  4شامل 
 تيسطح هر فعال نيتر ياست كه مظهر عال ييها و ساختمان هيابن(تهران  يتختيقسمت اعظم عناصر پا نيب يارتباط بصربر  ديتأك •

 ؛)باشد
 ؛)سازد يم زيرا متما آن يبخصوص تيكه فعال(ي شهر ياز نواح كيهر يمختصات بصربر  ديتأك •
 واسطه عناصر بصري؛ ايجاد ارتباط بين ابنيه مهم در محدوده هسته مركزي شهر به •
 .]48تا  44:  1347 ان،يفرمانفرمائ[ها  واسطه طراحي مناسب داخلي پارك حفظ قابليت مشاهده ابنيه مهم به •

  
اين اصول و . ارايه نمايد نهايگرا عمل كامالًن طرح جامع فرمانفرمائيان تالش دارد كه براي تعريفي كه از منظر شهري دارد پيشنهادهايي بنابراي

  .اي شهر استپيشنهادها عمدتاً در جهت انتظام بخشي بصري و برجسته كردن عناصر نشانه
  آتك) ساماندهي(طرح جامع 

وص پس از انقالب اسالمي در ايران، و بروز مشكالت و الزامات جديد به ناكارآمدي طرح جامع تهران رشد و گسترش سريع تهران، بخص
مقدمات تهيه طرح حفظ و ساماندهي شهر تهران فراهم  1366سال از اين امر نياز به بازنگري و اصالح طرح جامع را موجب گشت و . افزود
  .شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيدبه تصويب  1371در سال اين طرح سرانجام و  گرديد

  جايگاه منظر در طرح آتك
ي مختلفي از آن به موضوعات سيما و منظر شهري پرداخته شده بود، در طرح آتك، تنها در بخشي از ها بخشبر خالف طرح جامع اول، كه در 

تبصره به  1ماده و  9ضوابط بهسازي سيماي شهري در  در بخش مقررات ويژه، ذيل عنوان. ضوابط و مقررات به اين موضوع توجه شده بود
هاي تأسيسات ساختماني، رنگ ها و لولهدر اين ضوابط، موضوعاتي نظير كانال. ارايه ضوابطي براي بهسازي سيماي شهري پرداخته شده است

: مĤخذ . نقشه عناصر سيماي شهر تهران. 2تصوير
 .]14:  1347فرمانفرمائيان، [

Pic2. Map of Tehran townscape components 
[Farman Farmanian, 1968, V4:14].
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هاي ارزشمند تاريخي مورد اشاره به ويژه در بافتو مصالح نماي ساختمان، هماهنگي مصالح و ارتفاع ساختمان با ابنيه بافت و تابلوها و عالئم 
شود، موضوع سيما و منظر شهري تنها در حد كه مشاهده مي بنابراين، چنان. ]193و  192:  1371مهندسان مشاور آتك، [قرار گرفته است 

  .ضوابط كالبدي صرف و جزئيات معماري ابنيه مدنظر قرار گرفته است
  طرح جامع جديد تهران

تهيه شده توسط مهندسان مشاور (اين سند . به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيد 1386جامع شهر تهران در سال سند طرح 
ريزي در امريكا و انگلستان، در سه بخش راهبردي، ساختاري و عملياتي طراحي گرديده  در تالش براي الگوبرداري از نحوه برنامه) سازگانبوم

  .ناميده شده است» )طرح جامع تهران(ساختاري توسعه و عمران شهر تهران  -ح راهبرديطر«است و به همين جهت 
  جايگاه منظر در طرح جامع جديد تهران

  :شود هايي از آن اشاره ميهاي مختلفي از سند طرح جامع جديد تهران به موضوع منظر شهري پرداخته شده كه در ادامه به نمونه در بخش
ساماندهي سيما و منظر شهري با تأكيد بر هويت معماري و : عبارت است از )) 2-8(هدف (ند طرح جامع شهر تهران گانه س 9يكي از اهداف 

  .]2: 1386هاي توسعه شهري تهران، نهاد مطالعات و تهيه طرح[ ؛)اسالمي  –شهرسازي ايراني 
  : استدر بخش راهبردهاي سند طرح جامع نيز موارد زير در حوزه منظر شهري قابل ذكر 

  اسالمي - ايراني  تهران در جهت احياء معماري و شهرسازي) طراحي شهري(ساماندهي و ارتقاء هويت سيما و منظر شهري  .2.14
گوئي به نيازهاي رواني و عاطفي  خبخشي و پاسهاي محيطي و انتظام بصري، هويتساماندهي فضاهاي شهري از نظر كيفيت . 2.14.1

 .شهروندان
هاي هويتي شاخص شهر هاي عمومي، ايجاد سرزندگي در محيط شهري و تقويت نشانهي كيفيت محيط شهري، با توسعه عرصهارتقا. 2.14.2

  .و ساماندهي مبلمان و تجهيزات شهري
بخشي به ارتقاي كيفيت معماري شهر تهران با ساماندهي نماها و سيما و منظر شهر همراه با اعمال اصول ايمني و زيبايي، انسجام.  2.14.3

  .ها و ايجاد تركيبات شكلي و حجمي مناسب براي ابنيه خاص شهركالبد محله
هاي توسعه نهاد مطالعات و تهيه طرح[اسالمي در هرگونه تحوالت و مداخالت كالبدي شهر  - احياي معماري و شهرسازي ايراني  . 2.14.4

  .]9 :1386شهري تهران، 
توسعه و عمران شهري تهران قرار ) موضوعي و موضعي(هاي ها و طرحهار تحت عنوان برنامهدر بخش انتهايي اين سند، پيوست شماره چ

هاي ويژه در مطالعات موضوعي، به مطالعات مورد نياز براي تكميل سند و بازنگري در آن اشاره شده كه يكي از برنامه در اين بخش، به. دارد
هويت معماري و شهرسازي  يساماندهي و ارتقا«، برنامه )تي سپرده شده استكه طراحي و تدوين آن به زمان آ(مطرح در اين خصوص 

توان طرح  آنها را مي نيتر مهمطرح مجزا پيشنهاد شده است كه  7ذيل اين برنامه، عنوان . است» اسالمي در سيما و منظر شهري - ايراني
هاي طراحي شهري، سيما و منظر شهري و ردها و چارچوبتدوين استاندا(برنامه راهبردي طراحي شهري و مديريت منظر شهري تهران  «

  .دانست» )نحوه اجراي آنها
عنوان عناصر منظر شهري مورد توجه  ها، فضاها، ميادين و مبادي بهطرح موضوعاتي نظير چارچوب طراحي شهري، محورها، راسته 7در اين 

  .]47 :1386 هاي توسعه شهري تهران،نهاد مطالعات و تهيه طرح[قرار گرفته است 
چه اشاره شد، در طرح جامع جديد تهران، در مباحث مباني طرح و در اهداف و راهبردها، موضوع سيما و منظر در كنار بحث براساس آن

 اما در بخش پاياني،. هاي پيشين رسيدتوان به مفهومي جديد از منظر شهري در مقايسه با طرحهويت مطرح شده و بر اين اساس مي
 تاًينهاه نشده و موضوع تا حد ساماندهي محورها تقليل يافته و د مشخصي در جهت ارتقاي منظر و هويت شهر و شهروند ارايهيچ پيشنها

  .به مطالعات آتي واگذار شده است
  

  گيري  نتيجهو بندي  جمع
» منظر به معناي سيماي كالبدي«لحاظ نظري از مفهوم  دهد كه نگاه به موضوع منظر شهري بهمقايسه سه طرح جامع شهر تهران نشان مي

حلي را فراتر از  اند راههاي جديد هرگز نتوانسته اما از حيث عمل، طرح .حركت نموده است» عنوان عامل هويت دهنده منظر به«به سمت 
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اجزاء كالبدي شهر تقويت منظر شهري در هر سه طرح، در حد سازماندهي . پيشنهادهاي طرح جامع اول براي ارتقاي منظر شهري ارايه نمايند
مقايسه طرح . كارهاي عملياتي ارايه نشده است تقليل يافته و براي خواناتر شدن شهر، تقويت تصور ذهني و هويت بخشي به شهر و شهروند راه

زيابي گزاري براي عناصر منظر شهري و ارايه دو شاخص براي اردهد كه در طرح جده، با سياستجامع شهر جده با اين سه طرح نشان مي
دهد، كه  تجربه لندن نيز نشان مي. بخش شهري مورد توجه قرار گرفته است عنوان عامل هويت مستمر منظر ذهني و عيني، مفهوم منظر به

اي از نگاه هويت محور به منظر شهري را نشان  تجربه لندن نمونه. توان تحوالت منظر شهري را با كمك اسناد توسعه مديريت نمود چگونه مي
كارهايي  تواند راه ممتازي است كه مي  نمونه» چارچوب مديريت ديد لندن«سند . سازي و مديريت است د كه در عين حال قابل پيادهده مي

روي كارشناسان و مديران شهري  هاي تصوير شده در راهبردهاي طرح جامع جديد تهران در حوزه منظر در پيش سازي آرمان عملي براي پياده
هاي اين پژوهش را از  ، نتايج بررسي2جدول. قرار دهد) عنوان سند مكمل طرح جامع جديد تهران ب سند مديريت منظر، بهدر قال(شهر تهران 

  . كند اي سه طرح جامع تهران، طرح راهبردي جده و طرح لندن، خالصه مي نقطه نظر بررسي مقايسه
  

  پيشنهادها  عناصر منظر  تعريف ضمني از كيفيت منظر  نام طرح

 - مع فرمانفرمائيانطرح جا
1347  

منظر شهري به مثابه زيبايي كالبدي و 
  اينظام عناصر نشانه

  خصوصيات جغرافيايي - 
  ابنيه تاريخي - 
  فضاي باز - 
  هاخيابان - 
  اندازهادورنماها و چشم - 
  ها و وظايف مختلفهمبستگي فعاليت - 

ارايه اصول و پيشنهادهايي 
بخشي بصري و  براي انتظام

كوه (اي نشانهتقويت عناصر 
دماوند، ابنيه مهم، محورها و 

  )نظاير آن

منظر شهري به مثابه هماهنگي   1371 - جامع ساماندهي طرح
با ابنيه  ها ساختمانجزئيات معماري 

  بافت

  هاي تأسيسات ساختمانيها و لولهكانال - 
  رنگ و مصالح نماي ساختمان - 
  هماهنگي مصالح و حجم ساختمان با ابنيه بافت - 
  ابلوها و عالئمت - 

ارايه ضوابطي براي نما و 
  هاحجم معماري ساختمان

 يارتقامنظر شهري به مثابه عامل   1386 - طرح جامع جديد
  – يرانيا يشهرساز در يمعمار تيهو

  ياسالم

  محورها - 
  هاراسته - 
  فضاهاي همگاني - 
  ميادين - 
  مبادي - 

ارايه فهرستي از طرح و 
ند توانمطالعاتي كه در آينده مي

  .انجام شوند

 2009- راهبردي جده طرح
)1388 (  

عامل ايجاد هويت اسالمي و زيبايي 
شهر، با تأكيد بر طراحي محيطي و 

  ويژه فضاهاي باز و سبز به

تأكيد طرح بر ضرورت ارزيابي منظر (قلمرو شهري و الگوي اسكان  - 
  )هاي پيشنهادي آتيدر طرح

بع پايدار آبياري و تأكيد بر گسترش منا(هاي شهري  زيرساخت - 
  )هاي سبز منظر شهريحفاظت عرصه

با » طرح جامع مديريت كناره دريا«تأكيد بر لزوم تهيه : كناره دريا  - 
  محوريت منظر شهري

با تأكيد بر ضرورت شناسايي : فضاهاي باز و تجهيزات اوقات فراغت  - 
  واسطه قوانين كنترلي و حفاظتي مناطق ارزشمند و ارتقاء آن به

ش مستمر دو شاخص پاي
رضايت شهروندان از «

پايداري منابع «و » محيط
هاي جهت حفظ زيرساخت

  »زيست و فضاي سبز محيط

نظام مديريتي تحوالت توسعه شهري   )1386(لندن  طرح
هاي طبيعي، تاريخي با تأكيد بر عرصه

  و هويتي

  
  )لندن تمز با تأكيد بر رودخانه(سازمان فضايي شهر  - 
 نشهريكال باز اراضي - 
 طبيعت و زيست محيط - 
 لندن شهر حاشيه و ييالقي حومه - 
 سبز كمربند - 
  گسترده يدهايد - 
  ديدهاي خطي - 
  اندازهاچشم - 

ايجاد نظامي براي مديريت 
گيري از منظر شهري با بهره

مطالعات و اسناد تكميلي، 
شامل مديريت ديد و منظر كه 

هاي  گزاريت از سطح سياس
ط ديد كالن، تا تعريف نقا

مشخص و جزئيات در 
هاي استراتژيك انداز چشم

  .شود تدقيق مي
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شود كه مفهوم منظر در طرح جامع جديد نسبت به دو طرح اول بيشتر به تعريف منظر به مثابه نظامي از ارتباط بر اين اساس مشاهده مي
ح جامع نخست، پيشنهادهاي معنادارتري را نسبت به دو وجود، طر  با اين). سوال اول تحقيق(بخش متقابل انسان و محيط نزديك است هويت

كارهاي عملياتي موفق بوده است  تر در ارائه راه طرح پس از خود مطرح كرده است، اما طرح جامع جديد تهران در مقايسه با تجارب جهاني كم
  ). سوال دوم تحقيق(

مقايسه تطبيقي اسناد توسعه شهري نيز بيانگر اين حقيقت است كه تحول كه در فرضيات مقاله اشاره شد، نتايج تحقيق و  گونه همانبنابراين 
هاي توسعه شهري تهران كمتر هر چند هنوز طرح. كندمحور حركت مي مفهوم منظر شهري از تعريفي كالبدي به سمت تعريفي هويت

  .ريزي منظر عيني و ذهني ارايه نمايند حل دقيقي براي مديريت و برنامه اند راهتوانسته
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