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   راهنمای انجام مرحله چشم انداز سازی در طراحی شهری
  محله/ انداز شهر  چشم

  انداز بندی بیانیه چشم پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت
  کورش گلکار 

  .است انتشار یافته 25-36ص ص -1384، سال24 شماره پژوهشی هنر های زیبا-علمینشریه این مقاله در 
 
  

ای  ماعی و کالبدی شهرها و محالت بـه گونـه         اندازسازی در تعیین سرنوشت اقتصادی، اجت       انداز و چشم    اهمیت چشم 
در وضعیت کنـونی،  . شهری راهبردی محسوب نمود     ریزی و طراحی    فرایند برنامه » قلب«توان آن را به مثابه        است که می  

ها، اسـتعدادهای درخـشان و        یعنی در عصر جهانی شدن و تشدید رقابت شهرها که بر سر کسب سهم بیشتری از ثروت                
بلکه بـه   » انتخاب«انداز برای شهرها دیگر نه یک         گیرد امر تدوین و اجرای چشم       المللی صورت می    بینجلب توجه جامعه    

هـای    اندازسـازی مـدل     فراینـد چـشم   دهـد کـه در زمینـه          مرور ادبیات موضوع نشان می    . بدل شده است  » ضرورت«یک  
هـای متنـوعی در       ترک نیـز تکنیـک    انـداز مـش     گوناگونی وجود دارد و در زمینه تأمین مشارکت مردم و استخراج چـشم            

خـالء قابـل    » انـداز   بیانیـه چـشم   «بنـدی     دهد که در مورد شیوه صورت       ها نشان می    با این وجود بررسی   . دسترس است 
اند، معهـذا    اشاره داشتهانداز چشم» خوب«های یک بیانیه  ای از ویژگی    اگر چه برخی از منابع به پاره      . توجهی وجود دارد  

هـای نظـری پذیرفتـه     صراحت و عمق الزم مورد بحث قرار نگرفته و مدل جامعی که متکی بر پایـه   این موضوع هنوز به     
از سـوی دیگـر، مطالعـات    . انـداز ارائـه نگردیـده اسـت     بنـدی بیانیـه چـشم    باشد در خصوص شیوه صـورت ای  شده
گیرد    صورت می  هاشهر» گوشه رقابتی «و تعیین   » پایه اقتصادی «اندازسازی در ادبیات موجود با محوریت تحلیل          چشم

 از  ی جامع گیری و ارائه تصویر     انداز معموالً مانع از شکل      بندی بیانیه چشم    و سلطه پر رنگ مباحث اقتصادی در صورت       
  .شود  بعد کالبدی و زیباشناختی آن میکلیت زندگی آینده شهر، به ویژه در

ای است که اوالً  محله به گونه/ انداز شهر  شمبندی بیانیه چ هدف این مطالعه ارائه یک چارچوب مفهومی برای صورت
پذیرفته شده اتکاء داشته باشد و ثانیاً به لحاظ جامعیت قادر باشـد کـه تـصویری همـه جانبـه از                       های نظر ی    بر بنیان 

 /انداز شهر     در راستای این هدف ابتدا مروری بر مفهوم چشم        . سیمای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر را بازنمایی کند        
 – دی –سـی  «اندازسازی  اندازسازی با بررسی دو مدل چشم محله و اهمیت آن صورت پذیرفته است، سپس فرایند چشم        

 آنگـاه   رآنهـا مـورد تأکیـد واقـع شـده اسـت،             د» انـداز   بیانیـه چـشم    «مورد بحث قرار گرفته و جایگاه     » ارگون«و  » اس
نهایتاً این مطالعه . ریزی شهرهای گوناگون ارائه گردیده است هانداز از اسناد رسمی برنام های چشم هایی از بیانیه    نمونه

هـای مثبـت یـک بیانیـه         ای از ویژگـی     انداز را بـه همـراه مجموعـه         بندی بیانیه چشم    یک چارچوب مفهومی برای صورت    
ی انداز پیشنهاد نموده و قابلیت کاربرد روش مزبور را بـا انجـام یـک مـورد مطالعـه آزمایـشی در شـرایط واقعـ                     چشم

  .نماید سنجیده و گزارش می
ای  انداز به گونه بندی بیانیه چشم های نظری برای صورت دهد که در جستجوی بنیان های این مطالعه نشان می یافته

و ) کـوین لیـنچ   (» منظر ذهنی شـهر   « نظریه   ار جمله » های شناختی محیط    نظریه«که حوزه شمول فرابخشی پیدا نماید       
های این دو نظریـه یـک    بر همین اساس با استفاده از ویژگی. توانند راهگشا باشند   می) لجگو(» فرضیه نقاط لنگرگاهی  «

 .تدوین و پیشنهاد گردیده است» انداز بیانیه چشم«بندی  چارچوب مفهومی برای صورت

  

  محله/ شهری، شهر  ریزی راهبردی، طراحی اندازسازی، برنامه انداز، مدل چشم بیانیه چشم :ها کلید واژه
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  محله/ انداز شهر  مچش
  انداز بندی بیانیه چشم پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت

 1384 –کورش گلکار 

  

  :مقدمه
سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و    تعیین  و چگونگی تدوین آن در      شهرها و محالت     1»انداز  چشم«کیفیت  

ای  به مرحلهاندازسازی  ه چشماین امر موجب گردیده است که مرحل. نماید نقش حیاتی ایفا میآنها کالبدی 
ای کـه شـاید بتـوان     شهری راهبردی بدل شود به گونـه      ریزی و طراحی    ویژه و پراهمیت در فرایند برنامه     

، »انـداز   چـشم «سازی اصطالح     هدف این مطالعه مفهوم   .  فرایند محسوب نمود   »قلب«را  » اندازسازی  چشم«
  .باشد می» انداز بیانیه چشم«بندی  جهت صورتمفهومی  تبیین فرایند تدوین آن و ارائه یک چارچوب

گیرد، سپس نقـش و اهمیـت      مورد بحث قرار می   » انداز  چشم«در این نوشتار نخست تعاریف گوناگون       
شـود و آنگـاه فراینـد تـدوین      ریزی راهبردی مـورد تأکیـد واقـع مـی     آن در حیات شهری و فرایند برنامه    

. گـردد  معرفـی مـی  » ارگـون «و »  اس– دی –سـی  «سـازی  انداز انداز در قالب معرفی دو مدل چـشم     چشم
هـای    پردازد که با ارائه نمونـه       انداز می   چشمتدوین بیانیه   ها و اشکال گوناگون       سپس این مطالعه به شیوه    

نهایتـاً  . باشـد   انداز مندرج در اسناد رسمی شهرهای گوناگون جهان همراه می           های چشم   منتخبی از بیانیه  
یک چارچوب انداز  بیانیه چشم تبیین کاستی نظری موجود در زمینه صورت بندی         پس از    نوشتاراین  در  

شده و کاربردپذیری آن از طریق انجام یک مطالعـه آزمایـشی مـورد               پیشنهاد   این منظور   مفهومی برای   
  .سنجش قرار می گیرد

  
  انداز  تعریف چشم-1

تعـاریفی کـه از ایـن       . موجود اسـت   »انداز  چشم«تعاریف متعددی از    ریزی راهبردی     در ادبیات برنامه  
 ارائـه گردیـده   2هـا  ریزی راهبردی بخش خصوصی و شرکت مفهوم در حوزه مدیریت بازرگانی و برنامه  

»  بنگاه مزبـور (Mission)تصویر مقصد نهایی مؤسسه در راستای مأموریت ذاتی      «ناظر بر   است همگی   
دی از حوزه مدیریت بخش خصوصی به حـوزه  ریزی راهبر ها و مفاهیم برنامه  سرایت تکنیک با  . باشد  می

مفـاهیم کلیـدی همچـون      برخـی از    ) ریزی شهری   از جمله در حیطه برنامه    (ریزی دولتی و همگانی       برنامه
ای   کـاربرد گـسترده   نیـز   های فضایی نظیـر شـهر، محلـه و منطقـه              اینک در مورد موجودیت   » انداز  چشم«

ریـزی و      مـدیریت، برنامـه    علـوم انـداز در گـستره        م چـشم  در این قسمت بر تعاریفی که از مفهو       . اند  یافته
  :آید به عمل میمروری شهری ارائه شده  طراحی

                                                 
ــشم .1 ــاده   چ ــر نه ــداز براب ــود   Visionان ــن وج ــا ای ــسی   اســت ب ــان انگلی ــر  از واژهدر زب ــای دیگ ــریه  "Out-look"  نظی
  .شود  استفاده می برای اشاره به همین مفهوم نیز  "Perspective"و

2. Corporate Planning 
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ای است از سیمایی که شـهر در آینـده و             انداز توصیف روشن و فشرده      چشم« معتقد است    3برایسون
 ویژگـی عمـده     در تعریف برایسون بر سه    . »کند  اش پیدا می    ی بالقوه ها  پس از به فعلیت درآمدن کلیه توان      

بـه فعلیـت    «بـودن و    » آینـده «بـودن، معطـوف بـه       » روشن و فشرده  «ضرورت  : انداز که عبارتند از     چشم
  . شهر یا محله تأکید گردیده است» های بالقوه درآمدن تمامی توان

و بانـک   » ائـتالف شـهرها   « به سـازمان     استانداز شهر در دسترس       تعریف معتبر دیگری که از چشم     
  : بر مبنای آند و تعلق دارجهانی 

 بـه مفهـوم ارائـه هـدفی بـه سـاکنین شـهر جهـت کلیـه                   تانداز برای یک شهر در حقیقـ        تدوین چشم «
انـداز انگـاره      چـشم . هایشان و توصیف چیزی است که احتماالً در آینـده بـه آن نایـل خواهنـد شـد                    تالش

ز تصویری فراسوی آینـده     اندا  چشم. خواهند در آینده در آنجا باشند       موضعی است که شهر و جامعه می      
سازد و بازتاب فهم مشترک طوالنی مدت جامعـه از            بینی و فراتر از روندهای موجود فراهم می         قابل پیش 

این شـهر یـا منطقـه       «انداز تالش دارد تا پاسخ این سئوال را که            عموماً چشم . اهداف توسعه خویش است   
  4.فراهم آورد» توان بالقوه چه چیزی شدن را دارد؟

هـای   های راهنمـا توسـط مؤسـسات و سـازمان      کتابچه در قالب  محله به طور مکرر   / انداز شهر    چشم
اندازسـازی و     چـشم «بـه طـور مثـال در راهنمـای          . سـت ا   همگانی کشورهای گونـاگون تعریـف گردیـده       

 این  گردیدههای ایاالت متحده تهیه       که توسط اتحادیه ملی شهرداری    » ریزی راهبردی جوامع محلی     برنامه
  :عریف پیشنهاد شده استت

. محله بیان وضعیت ایده آلی است که جامعه امیـد دارد در آینـده بـه آن نایـل آیـد                    / انداز شهر     چشم«
ای که به مفهوم واقعی کلمه بتـوان آن را از             اندازی باید میان کل جامعه مشترک باشد به گونه          چنین چشم 

آرمانگرایانـه  «انداز کـه عبارتنـد از         ز مفهوم چشم   در این تعریف دو ویژگی دیگر ا       5.» دانست »آن همه ما  «
  .انداز مورد تأکید قرار گرفته است چشم» مشترک و از آن همه بودن«و » بودن

محلـه تـصویر ذهنـی      / انداز شـهر      چشم«باشد    مبنای تعریف دیگری که از این مفهوم در دست می         بر  
 بر مبنای ایـن تعریـف   .6»بعد داشته باشد سال 20اشان  محله/ خواهند شهر  ای است که ساکنین می    چهره
  .محله بلکه منظر ذهنی آینده آن/ است لیکن نه منظر ذهنی کنونی شهر » تصویر ذهنی«انداز معادل  چشم

، موضوع مـورد بحـث را چنـین         »به کمک طراحی  « یعنی کتاب    ،شهری  یکی از منابع پر مراجعه طراحی     
  :کند تعریف می

د نهایی یک برنامه که مجموعه اهداف برنامه مشترکاً بـه شـنونده             انداز تصویری است از مقص      چشم«
انداز و اهـداف یـک برنامـه بـه خـوبی ترسـیم شـده و                    در این تعریف رابطه میان چشم      .7»دهند  انتقال می 

  .کنند انداز همانا تصویری قلمداد شده که مجموعه اهداف برنامه به طور یکپارچه به فرد القاء می چشم
انـداز    چشم«: در چارچوب این تمثیل   . تشیبه شده است  » سفر«در قالب تمثیلی به یک      » دازان  چشم«گاهاً  

 آفـرینش تـصویری از     ؛گیـرد   ها صورت مـی     ها به مرز ناشناخته     یک سفر ذهنی است که از قلمرو شناخته       

                                                 
3  . Bryson (1995) Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations, P. 155 

  .59-80 صص  چیست؟(CDS)راهبرد توسعه شهر «) 1384(آزای  گلکار، کورش و جالل. 4
5. National Civic League (1995) the Community Visioning and Strategic Hand book. 
6  . Maine State Planning Office (2003) Community Visioning Hand book. 
7. DETR (2000) By Design-Urban Design in the Planning System. 
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ه انـداز بـ     چـشم . پـذیرد   های حال صورت می     ها، امیدها، مخاطرات و فرصت      آینده است که بر پایه واقعیت     
 اجتمـاع  و بـه     ههای جدیـد یـاری رسـاند        خلق فرصت و  های موجود     و شهر در استفاده از فرصت     جامعه  

  .8»د و واکنش به تغییرات محیط خارجی را تنظیم نمایکند تا برنامه تغییر خویش کمک می
ر انداز را در قالب سه گزارۀ ذیل به طـو           توان تعریف چشم    بر مبنای تعاریفی که مرور گردید اینک می       

  :بندی نمود فشرده صورت
  انداز شهر چشم«

 مدت داشته خواهیم در آینده طوالنی ای است که می محله/ وصف روشن و فشرده از شهر       •
 .باشیم

 .بخشد محله تصویری قابل ادراک و متمایز می/ هایی است که به شهر  بیان ویژگی •

  .های آتی را هدایت نماید گیری هاست که تصمیم ای از ارزش مجموعه •
انداز چیزی است کـه موجـب تفـاوت شـهرها و              چشم«توان گفت     به طور خالصه و در یک جمله می       

  .»شود الت میحم
  
   راهبردی ریزی و طراحی انداز در فرایند برنامه  اهمیت و جایگاه چشم-2

گیـرد لـیکن در       های متمرکز تدوین اهداف و نقش شهرها توسط دولت مرکـزی صـورت مـی                در نظام 
به . نی بر فعالیت بازار آزاد، هر شهر الزم است خود به تدوین یک استراتژی رقابتی بپردازد            های مبت   نظام

انداز برای این گونه شهرها معنادار بـوده و ضـرورت حیـاتی دارد چـرا کـه در       عبارت دیگر تدوین چشم 
 نـسبی  مناسب شهر و تـوان رقابـت   (Competitive Niche) »گوشه قابل رقابت«انداز عمالً  تدوین چشم

  .گردد آن بازشناسی شده و شرایط بقاء و بالندگی آن فراهم می
استعدادهای درخـشان، و     هم خود از ثروت،   سدر عصر جهانی شدن هر مکانی برای به دست آوردن           
در این میانه شـهرهای معـروف جهـان دقیقـاً     . توجه جهانیان ناگزیر باید با اماکن دیگر به رقابت برخیزد   

قادر خواهند بود کاال و خدمات خود را به سهولت به فروش            تجاری   های مشهور    مارک ها و   مانند کمپانی 
برسانند؛ نیروی انسانی بهتری را به استخدام درآورند؛ بازدیدکنندگان بیشتری را به خـود جلـب نماینـد؛     

ری، هن –علمی (ها را به خود معطوف سازند، محل مناسبی برای برگزاری رویدادهای مهم  گزاری سرمایه
در هـیمن راسـتا     . ر جهانی ایفا نمایند   وتری را در ام     تلقی گردند و نتیجتاً نقش برجسته     ) سیاسی، ورزشی 

ای کـه از      رشـته    بـه عنـوان یـک تخـصص میـان          9»انکو م  تبلیغ شهر «ظهور انضباط جدیدی تحت عنوان      
  .کند تبلیغات به وجود آمده جلب نظر میریزی توسعه و مدیریت  برنامههای  رشتهامتزاج 

بـر  گیری اقتصادهای دانایی محور، رقابـت شـهرها           به ویژه با شکل   با تغییر پایه اقتصادی شهرها، و       
 پـس از بررسـی      10»ریچـارد فلوریـدا   «در تحقیـق    . ترین متخصـصین شـدت یافتـه اسـت          سر جذب خالق  

رها سهم هر یک از شه» شاخص خالقیت شهرها«شهرهای مختلف ایاالت متحده، بر مبنای شاخصی بنام 

                                                 
8  . National Workshop 6-7 Norember-Manila. 
9  . City / Place Branding 
10 - . Florida, R (2002) The Rise of the Creative Class 
    - Florida, R (2005) The Flight of Creative Class: New Global Competition for Talent 



 ۶

 معلـوم   بـر مبنـای تحقیـق مزبـور       .  تکنولوژیک و تولید دانش سنجیده شده است       –های علمی     در نوآوری 
  :گردیده است که

بوده که ضامن پیـروزی     » طبقه خالق «ای بنام     طبقه)  محور –دانایی  (موتور محرکه اقتصادهای نوین     
التحصیالن   قه مزبور عمدتاً فارغ   اعضاء طب . گردد  ها می   شهرها در عرضه رقابت و موجب رشد و اعتال آن         

گـروه مزبـور از     .  سنی حدود سی الی چهل سال دارنـد        هستند که های برجسته     جوان تعدادی از دانشگاه   
نـد کـه از تـساهل       رهای شغلی بسیار متعددی برخوردار بوده و گرایش بـه کـار در شـهرهایی دا                 فرصت

ایشان واجد سالیق زیباشناختی، ترجیحـات  . ندمند باش  بهرهیتر اجتماعی بیشتر و امکان انتخاب گسترده     
هـای مـورد قبـول ایـن طبقـه خـالق              ای هستند و از آنجا که تأمین کیفیـت          محیطی و توقعات فضایی ویژه    

اندازسـازی بـه ابـزار مـؤثری در           انداز و چـشم     یابد لذا چشم    انداز شهر ارتباط می     مستقیماً با مقوله چشم   
  11.قشار نخبه تبدیل شده استااین رقابت میان شهرها بر سر جذب 

، برای بار ... و (Mission)، مأموریت (Vision)انداز  ریزی راهبردی، نظیر چشم اگر چه مفاهیم برنامه
 بخش خصوصی به کار گرفته شده است، لیکن         رکاربرد د برای  ریزی شرکتی و      نخست در ادبیات برنامه   

 .ریزی و سیاستگزاری دولتی و همکانی یافته است         ای نیز در برنامه     کاربرد گسترده میالدی   1970از دهه   
هـای خـصوصی در راسـتای مأموریـت ذاتـی              بنگاه ،یت بازرگانی ربه بیان دیگر در حالیکه در حوزه مدی       

پردازنـد، اینـک در حـوزه         انـداز و راهبـرد مـی        خویش و کـسب سـهم بیـشتر از بـازار بـه تـدوین چـشم                
یم به ابزارهایی جهت ارتقاء کیفیت و توان رقـابتی شـهرها            شهری نیز اینگونه مفاه     ریزی و طراحی    برنامه

  .اند بدل گردیده
» انداز  چشم«گردد سه نوع تلقی از اصطالح          مشاهده می  یکبه طور کلی، همانگونه که در شکل شماره         

  : باشد که عبارتند از ممکن می
قبل از تهیه برنامه یا طرح      که معموالً در برخی کشورها       (12»انداز  چشمبرنامه  «انداز به مفهوم      چشم. 1

هایی اسـت   که سلسله فعالیت(» اندازسازی فرایند چشم«انداز به مفهوم  چشم. 2؛  )گردد  جامع شهر تهیه می   
انداز  چشم. 3و ، )شود انداز منجر می    های گوناگون مشارکتی به تدوین بیانیه چشم        که با استفاده از تکنیک    

  ).باشد اندازسازی می  فرایند چشمکه محصول(» انداز ه چشمیبیان«به مفهوم 

                                                 
ی رشد اقتصادی شهرها رخ داده است اینک در عصر جهانی پنوآورانه شهرها معموالً در  طراحی، در حالیکه در طول تاریخ    .11

بر پایه تحقیقات موجود در توسعه اقتصادی شهرهای اروپا         . دخور   دهه گذشته ظاهراً روند معکوسی به چشم می        طیشدن و   
  : ک به-در همین رابطه ر.شود  عنوان یک ابزار استفاده میشهری به از طراحی

Gospodini, A (2002) European Cities in Competition and New Uses of Urban Design. 
12  . Vision Plan 



 ٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انداز تلقی سه گانه از مفهوم چشم: 1شکل شماره 

  »انداز بیانه چشم«. 3، »اندازسازی فرایند چشم«. 2، »انداز برنامه چشم«. 1انداز به عنوان  چشم

  

   :دشــو شــهری راهبــردی بــه طــور کلــی از شــش گــام تــشکیل مــی  ریــزی و طراحــی فراینــد برنامــه
   16تـــدوین راهبـــرد؛. 4 15اندازســـازی؛ چـــشم. 3 14ســـنجش وضـــعیت؛. 2 13ریـــزی پـــروژه؛ برنامـــه. 1
در » اندازسـازی   چـشم «شـود مرحلـه       مشاهده می  2در شکل شماره    همانگونه که   . 18پایش. 6  و 17اجرا. 5

» تدوین راهبرد «و  » سنجش وضعیت «فصل مشترک دو مرحله اساسی فرایند، یعنی در حد فاصل مراحل            
  .فرایند طراحی محسوب نمائیم» قلب«اندازسازی را  ر گرفته و از این رو گزاف نیست که مرحله چشمقرا

                                                 
13. Design 
14. Appraisal 
15  . Visioning 
16. Strategy Formulation 
17. Implementation 
18  . Monitoring 
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  شهری راهبردی ریزی و طراحی اندازسازی در فرایند برنامه جایگاه چشم :2شکل شماره 
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در همـان حـال کـه        . دارد قطعـی  ضـروری و      ای  رابطه شهری   طراحی »راهبرد« با تدوین    »انداز  چشم«
انداز توسط روندهای  انداز، آینده مطلوب خود را خواهند آفرید، شهرهای فاقد چشم      شهرهای دارای چشم  

هـای    سـازی    تنها راه برون رفت از محیط تـصمیم        به عبارت دیگر  . داده خواهند شد  » هل«موجود به آینده    
دهنـد، هـدایت و    ه شهرها را مورد تهدید قرار مـی    ای که بدون شک آیند      های سلیقه   روز به روز و سیاست    

هـای    های مشترک جامعه و طـرف       اندازی است که براساس ارزش      مدیریت راهبردی شهر بر مبنای چشم     
هـای جمـع کـوچکی از     توانـد محـصول تفکـر و ارزش         انـدازی نمـی     چنـین چـشم   . ذینفع شکل گرفته باشد   

 .  بر مبنای فرایندی عقالیی و شفاف شکل گرفته باشدریزان و طراحان شهری باشد بلکه الزم است برنامه
در جهـت نیـل بـه       » آینـده «و  » حـال «دهد که چگونه فاصله میان زمان          به خوبی نشان می    3شکل شماره   

  .گردد  طی می»راهبردها«توسط پلکان » انداز چشم«
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  انداز و راهبرد رابطه میان چشم :3شکل شماره 

  

بـه طـور    موجب گردیده است کـه ایـن امـر          اندازسازی    ریزی راهبردی بر چشم     مهضرورت اتکاء برنا  
 به طور مثل در پـی  .دریشهری مورد تأکید قرار گ ریزی و طراحی ای در تولید اسناد رسمی برنامه   فزاینده

هـای   طـرح « صـورت گرفـت   2004ریـزی شـهری انگلـستان در سـال      تحوالت اساسی که در نظام برنامه  
راهبـرد  «ریزی این کشور حذف و دو سند جدید       از نظام برنامه  » های توسعه یکپارچه    رحط«و  » ساختاری

انـداز     به طـور مکمـل و در برگیرنـده چـشم           20»چارچوب توسعه محلی  «ای     و سند خوشه   19»جامعه محلی 
شـهری    ریـزی و طراحـی      مشترک جامعه محلی از آینده منطقه مزبور به عنوان ابزارهـای رسـمی برنامـه              

                                                 
19. Community Strategy 
20  . Local Development Strategy (LDF) 

 



 ١٠

ریـزی و   انـداز و فراینـد آفـرینش آن در نظـام جدیـد برنامـه       به بیان دیگر مفهوم چشم    . اند  یدهمعرفی گرد 
  )4شکل شماره . (شهری انگلستان مورد تأکید خاصی واقع شده است طراحی

های انگلستان موظف     ، به عنوان ابزار نوینی که شهرداری      »راهبرد جامعه محلی  «در نظام مزبور، سند     
  :شود که عبارتند از اند از چهار مؤلفه اصلی تشکیل می به تهیه آن گردیده

   )جامعه محلی(ی رانداز طوالنی مدت منطقه شهردا چشم: الف
  )برنامه اقدام(برنامه اجرایی : ب
  تعهد اجرا: ج
 مکانیزم پایش و بازنگری برنامه: د
 
 
 
 
 
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  »انگلستانشهری  ریزی و طراحی نظام جدید برنامه« :4شکل شماره 
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  انداز های عام چشم  گونه-3
. »گـردد   محالت می / محله چیزی است که موجب تفاوت شهرها        / انداز شهر     چشم«پیشتر گفته شد که     

از سوی دیگر از آنجا که شهرها و محالتی که بـا یکـدیگر کـامالً مـشابه و یکـسان باشـند وجـود نـدارد                

. اندازهای متفاوت وجـود دارد      د شهرها و محالت موجود چشم     توان اینگونه ادعا نمود که عمالً به تعدا         می

نیـستند لـیکن شـاید    » الگوبندی«ای قابل  محله/ اندازهای شهری    به عبارت دیگر، الاقل از بعد نظری، چشم       

 »افالطـونی «انـدازهای      که وجود چـشم    باید تأکید نمود  . بسیار کلی را برشمرد   » ژانرهای«بتوان برخی از    

(Platonic Image)همپوشـانی نداشـته   بـه هـیچ وجـه   اندازها ، خالص و یکپارچه که با دیگر انواع چشم 

باشـند    انداز خـالص را دارا مـی        محالت ترکیبی نسبی از چند چشم     /  و معموالً شهرها     محتمل نیست باشد  

  .ارائه گردیده استبا ذکر مصادیق محله / انداز شهر  های عام چشم تعدادی از گونه) 1(در جدول شماره 
 
 
 
 
 
 
  

  مثال  محله/ انداز شهر  گونه عام چشم  ردیف
  )آمریکا( بوستون ماساچوست –) گلستاننا( آکسفورد    دانشگاهی–شهر آموزشی 1
  )آمریکا( واشینگتن –) استرالیا(کانبرا    دولتی–شهر حکومتی 2
  )ایتالیا( ونیز –) ترکیه( استانبول –) ایران(اصفهان    گردشگری–شهر تاریخی 3
  )ایران( رامسر –) ایران(الهیجان    گردشگری–هر سبز ش4
  )آمریکا(وگاس  الس   گردشگری–شهر تفریحی 5
  )هندوستان(وود   بالی–) آمریکا(هالیوود   شهر سینمایی6
  )ایتالیا( واتیکان –) فلسطین(المقدس  ت بی–) عربستان( مکه –) ایران(مشهد    زیارتی–شهر مذهبی 7
  )یرانا(آبادان   شهر صنعتی8
  )دوبی(سیتی  اینترنت -) آمریکا(ردموند  -) ژاپن(وکوبا ست   دانایی محور–شهر هوشمند 9

  )سنگاپور(سنگاپور   شهر حمل و نقل10
  )آمریکا( لندن –) آمریکا(نیویورک    مالی–شهر تجاری 11
  ...و ) ایران(تهران   انداز ترکیبی شهر با چشم12

  محله/ داز شهر ان های عام چشم گونه): 1(جدول شماره 
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 ) دانشگاهی–آموزشی(آکسفورد

 
  
  
  

  ) دانایی محور–هوشمند (تسوکوبا 

  
  
  
  

  ) گردشگری–تاریخی (اصفهان 

 
  
  
  
  

 ) گردشگری–تفریحی(وگاس الس

 
  
  
  

 ) زیارتی–مذهبی(مکه

  
  
  

  
  )صنعتی( آبادان

  
  
  

  
  )سینمایی( وودهالی

  
  
  
  

  ) گردشگری–سبز ( الهیجان

  
  
  
  

  ) دولتی–حکومتی  (کانبرا

  
  
  
  

  )حمل و نقل(سنگاپور

 
  
  
  

 ) مالی–تجاری(نیویورک

  
  
  
  

  )انداز ترکیبی چشم( تهران

  اندازهای گوناگون منظرشهری برخی از چشم: 5شکل شماره 
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  اندازسازی  فرایند چشم-4
که در قالب است ها  ای از فعالیت انداز آینده برای شهرها و محالت مستلزم انجام مجموعه تدوین چشم

ار و محتـوای فراینـد   در مـورد سـاخت  . انـد   سـازماندهی شـده   »اندازسـازی   فراینـد چـشم   «فرایندی به نام    

های متنوعی وجود دارند که در انطباق با شرایط جغرافیایی، اقتصادی، اجتمـاعی         اندازسازی دیدگاه   چشم

به طور مثال در حالیکه در جوامع توسـعه یافتـه دسـتیابی بـه               . اند  و سیاسی جوامع گوناگون شکل یافته     

گیـرد، در     نی با سهولت نسبی صورت می      به واسطه وجود ساختارها و نهادهای مد       »مشترک«انداز    چشم

های گوناگون جامعه و حصول اجماع با         تر توسعه یافته جلب مشارکت سازمان یافته بخش         کشورهای کم 

سـبب نیـست کـه برخـی نهادهـا، نظیـر بانـک           از این رو شاید بی    . مواجه است ای    های قابل مالحظه    چالش

نماینـد، الگـوی     با کشورهای کم توسـعه فعالیـت مـی    که عمدتاً در رابطههاجهانی و سازمان ائتالف شهر   

از سـوی دیگـر مقیـاس       . انـد   اندازسازی توصـیه نمـوده      برای فرایند چشم  » CDSمدل  «معینی را در قالب     

برخـی از نهادهـا الگوهـای مشخـصی را          اندازسازی مؤثر باشد؛ لـذا        تواند در فرایند چشم     فضایی نیز می  

مـدل  «تـوان بـه       اند که از جمله مـی       ه یا جامعه محلی پیشنهاد نموده     انداز در مقیاس محل     برای تدوین چشم  

 دو مـدل    اندازسـازی   در این نوشـتار فراینـدهای چـشم       .  اشاره کرد  (Oregon)» اندازسازی ارگون   چشم

   :گردند  ارائه میمزبور

  CDSاندازسازی   مدل چشم-1-4
 مرکـز   به وسیله بانک جهـانی و      مشترکاً   1999که در سال    ،  »ائتالف شهرها «این مدل توسط سازمان     

 سـازمان    از تأسـیس   اهداف عمده . های انسانی سازمان ملل تشکیل گردیده پیشنهاد شده است          سکونتگاه

مـشارکتی و   (ارتقـاء کیفیـت اداره و مـدیریت شـهری           . 2ارتقاء توسعه شـهری پایـدار؛       . 1 هاائتالف شهر 

در . اعالن گردیده است   اقشار فقیر شهری     افزودن سهمی از منابع که نصیب     . 3؛ و   )شفاف نمودن سیستم  

راهبرد توسـعه   «راستای نیل به اهداف مزبور، سازمان ائتالف شهرها فرایند تهیه و اجرای سندی به نام                

 طـی پـنج سـال آینـده در          CDS سـند    21. را به عنوان یک ابزار مؤثر پیشنهاد نموده اسـت          (CDS) »شهر

ــدود   ــدگی ح ــوم ت  100زن ــان س ــشورهای جه ــهر از ک ــود  ش ــد ب ــذار خواه ــند  . أثیرگ ــن س ــه ای در تهی

اندازسـازی نـسبتاً کـاملی جهـت          دهد و از این رو مدل چـشم         قلب فرایند را تشکیل می    » اندازسازی  چشم«

 ).6شکل شماره ( مختلف به همراه آن ارائه گردیده است یکاربرد در کشورها

 

                                                 
راهبـرد  ) 1384( ک بـه گلکـار، کـورش و جـالل آزادی             – ر   CDSبرای شرح تفصیلی محتوا، ساختار و فرایند تهیه و سند            .21

  59-80، صص 30 چیست؟ نشریه شهرنگار شماره (CDS)توسعه شهر 
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  زسازی در آناندا  و جایگاه چشمCDSفرایند اجمالی  :6شکل شماره 

  :شود که عبارتند از  گام تشکیل میپنج از CDSاندازسازی  فرایند چشم

شناســایی و تــدوین . 3بازاندیــشی و نقــد؛ . 2هــای گذشــته و موجــود؛  اندازســازی چــشمبررســی . 1

  .انداز تدوین بیانیه چشم. 5انداز بهینه؛  انتخاب چشم. 4اندازهای گزینه؛  چشم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  CDSاندازسازی  رایند چشم ف:7شکل شماره 

 
 
 

 CDSاندازسازی  فرایند چشم: 7شکل شماره 
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  های گذشته و موجود اندازسازی بررسی چشم: گام اول
  :اندازسازی کنونی و گذشته که در مورد شهر صورت گرفته است بررسی فرایندهای چشم

  وجود دارد؟) به صورت رسمی یا غیررسمی(اندازهایی برای شهر  آیا چشم -

اندازسـازی و یـا بـه مـرور             برمبنـای فراینـد چـشم     (اند    اندازهای مزبور چگونه تدوین شده     چشم -

  )زمان؟

  بازاندیشی و تأمل: گام دوم
  :اندازهای غیررسمی موجود و غیر روزآمد بازاندیشی و تأمل در چشم

توانـد حامـل      کنـد و حتـی مـی        اندازهای پیشین به وضعیت آینده ربط پیدا نمـی          گاهی اوقات چشم   -

  .های مخرب باشند یامپ

  انداز شناسایی و تدوین چشم: گام سوم
  :22 برای آینده شهر(Competitive Niche)» های قابل رقابت گوشه«اندازهای گزینه و  بازشناسی چشم

  تدوین تصاویر تخیلی از آینده شهر یا منطقه -

 برگزار نمودن جلسات ذهنکاوی -

 طق دیگراندازهای تدوین شده برای شهرها و منا برسی چشم -

 »سنجش وضعیت«های بدست آمده در مرحله  استفاده از یافته -

 های ذینفع رایزنی و تشریک مساعی با بیشترین تعداد ممکن از طرف -

  تکرار فرایند در صورت نیاز -

  انداز بهینه انتخاب چشم: گام چهارم
  :و گوشه قابل رقابت برای شهر» انداز چشم«برگزیدن یک 

  اندازهای گزینه تحلیل چشم -

 اندازهای گزینه تدوین سناریوهای تفصیلی برای چشم -

هـای بـالقوه      انداز براساس فرصت    آیا چشم (های محیطی تفصیلی      در صورت نیاز، انجام بررسی     -

 )انداز با منابع موجود انطباق دارد؟ بنا شده است؟ آیا اجرای چشم

                                                 
باشد که مشخـصات کتابـشناختی        می» اجدویلیام  «ناطق اثر معروف    انداز م   ترین منابع جهت تدوین چشم      یکی از پر مراجعه    .22

  :آن به شرح زیر است
William R. Dodge (1995) Shaping A Region's Future-A Guide to Strategic Decision Making for 
Regions, Washington, D. C.: NLC-National League of Cities. 
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 بحث در مورد سناریوهای بهترین و بدترین وضع ممکن  -

  هینهانداز ب گزینش چشم -

  انداز تدوین بیانیه چشم: گام پنجم
  :آینده شهر» انداز ه چشمیبیان«آماده کردن 

شامل چند جمله و یا حداکثر یک صفحه، تلفیقی از متن           (تاه باشند   انداز الزم است کو     های چشم    بیانه -

  )و مواد تصویری

دوین راهبـرد ممکـن   چرا که پس از ت    (انداز باید روی آن ذکر شود         نویس چشم    شماره ویرایش پیش   -

  ).است الزم به بازنگری شود

  . توزیع گرددCDSکنندگان در فرایند  انداز میان کلیه شرکت ای از بیانیه چشم  نسخه-

  

، توزیـع گـسترده     »راهبـرد «انـداز و پـس از حـصول اطمینـان از انطبـاق آن بـا                   پس از انتخاب چـشم    

ب تعهـد و الـزام بـه اجـرا از طـرف تمـامی       انداز منتخب و تالش جهت جلب مقبولیت سند برای کـس        چشم

ای مورد تبلیغ قرار گیـرد تـا          انداز شهر به شکل گسترده      از این رو الزم است چشم     . جامعه ضرورت دارد  

ها به مردم     تواند از طریق گزارش منظم و مستمر نتایج پایش          به طور مثال این کار می     . همواره زنده بماند  

انـداز الزم     تجدید نظر در چـشم    انجام  صورت وقوع تغییرات شدید     در  اگر چه ممکن است     . صورت بگیرد 

  .اعتبار خواهد ساخت  را بیانداز   تجدید نظرهای مکرر، چشمباشد معهذا باید توجه داشت که

  

  »ارگون«اندازسازی   مدل چشم-2-4
» یکاریزان آمر   انجمن برنامه «توسط شاخه ایالت ارگون     مدلی است که    » ارگون«اندازسازی    مدل چشم 

بـه  » امساستیون «ریزی شهری بلندمدت تدوین شده و توسط  و به منظور ترویج و حمایت از امر برنامه      

  :اهداف کلی در تدوین مدل مزبور عبارتند از. 23رشته تحریر درآمده است

 ریزی برای آینده آسان فهم نمودن امر برنامه •

ان به شـکل شـهودی مقـصد    مشارکت بخشیدن و درگیر نمودن افراد در کار به نحوی که آن        •

 .ریزی و نقش خودشان را در فرایند مزبور درک نمایند فرایند برنامه

                                                 
23.  Ames, S. (1993) A Guide to Community Visioning: Hands-on Information for Local Communities 
     Ames, S. (1997) Community Visioning: Planning For the Future in Oregon's Local Government. 



 ١٧

ایجاد انگیزش در افراد برای فراگیری هر چه بیشتر در مورد شهر خود و سرنوشـت آینـده                   •

  .آن

ها براسـاس یـک پرسـش         دهد که هر یک از گام       مدل ارگون را فرایندی متشکل از چهارگام تشکیل می        

  :بنا شده استساده 

  اکنون کجا هستیم؟ . 1

 رویم؟ به کجا می .٢

 خواهیم باشیم؟ کجا می . 3

 چگونه آنجا برسیم؟ . 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اندازسازی اورگون مدل چشم: 8شکل شماره 
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  گام اول
این گام به ترسیم نیمرخ وضع موجود شـهر         . پردازد  می» اکنون کجا هستیم؟  «گام اول مدل به سئوال      

های آن، تعریف نمـودن   های مهم شهر، ارزیابی قوتها و ضعف     وصیف سوابق و ویژگی   ت: اختصاص دارد 

بیانیـه  «هـای مـشترک اجتمـاعی در قالـب            بنـدی نمـودن ارزش      هـای جـاری، و صـورت        مباحث و دغدغه  

ها و اطالعاتی است که پایـه الزم بـرای            ای از داده    نتیجه این مرحله گردآوری و تولید مجموعه       .»ها  ارزش

دهـد    ای از معیارهای کیفی را به دست می         مجموعه» ها  بیانیه ارزش «همچنین  . آورد  ند را فراهم می   کل فرای 

کنـد مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد            ها و مفاهیم جدیدی که در حین فرایند ظهور مـی            که برای ارزیابی ایده   

  .گرفت

  گام دوم
 را بــا فــرض تــداوم پــردازد و مقــصد جامعــه مــی» رویــم؟ بــه کجــا مــی«گــام دوم مــدل بــه ســئوال 

محیطـی،    شناختی، اقتـصادی، زیـست      در این رابطه روندهای جمعیت    . کند  های جاری تعیین می     گیری  جهت

اجتماعی و کالبدی بازشناسی شده و مباحـث نوظهـوری کـه ممکـن اسـت شـهر بـا آن مواجـه شـود را                    

 تـدوین  (Probable Scenario)» سناریوی متحمل«های مزبور یک   تحلیلسبراسا .کنند بندی می صورت

ای در    گردد که سیمای آینده شـهر را بـه صـورت تـداوم شـرایط کنـونی و بـدون هـیچ تغییـر عمـده                           می

 از (Business-as-Usual)» اوضاع برروال معمـول «ترسیم این تصویر    . ها نمایش خواهد داد     گیری  جهت

  .سازد میهای بعد را نیز فراهم  انداز شهری محله در گام آینده مبنای تدوین چشم

  گام سوم
در واقع این گام هـسته مرکـزی فراینـد         . پردازد  می» خواهیم باشیم؟   کجا می «گام سوم مدل به سئوال      

انداز چیزی است که شهر آرزو دارد در آینده به آن بـدل               اندازسازی است که هدف آن تدوین چشم        چشم

 تـدوین  (Preferred Scenario)» سـناریوی مرجـع  «یـک  » سناریوی متحمل«در این گام براساس . شود

سناریوی مزبور سـیمای جامعـه را در آینـده، در صـورتیکه مـسیر پاسـخگویی بـه رونـدهای                     . شود  می

هـای محـوری خـود در پـیش بگیـرد       ای سازگار بـا ارزش   بازشناسی شده و مباحث نوظهور را به شیوه       

پس از پاالیش و تدقیق ی است که همان تصویر» گرایانه آرمانی واقع«نهایتاً این تصویر . نشان خواهد داد

  .گردد ارائه می» انداز بیانیه رسمی چشم«های الزم در قالب  و ترجیحاً به همراه مصورسازی
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  گام چهارم
در ایـن مرحلـه شـهر       . پردازد  می» چگونه به آنجا برسیم؟   «گام چهارم یعنی گام نهایی مدل به سئوال         

این مرحله از کار ماهیتاً یک فرایند مستقل و کامـل           . کند   می ریزی  انداز مورد نظر برنامه     جهت نیل به چشم   

 است کـه راهبردهـای کوتـاه مـدت و     (Action Planning)ریزی اجرایی  ریزی راهبردی یا برنامه برنامه

»  یا اقدام  برنامه اجرایی «. نماید  انداز طوالنی مدت تدوین می      اقدامات الزم جهت هدایت شهر به سمت چشم       

هـای    هر یک از اقدامات را تعیین نموده، جدول زمانی بـرای خاتمـه هـر یـک از فعالیـت                  های مسئول   گروه

برنامـه   «.دارد  پیشرفت کار ارائه مـی    ) مونتیورینگ(مزبور تنظیم کرده، نقاط ایستگاهی معینی برای پایش         

شود که در  ای طراحی می گردد به گونه  که در گام نهایی مدل تدوین می(Action Plan)»  یا اقداماجرایی

  .چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته و روزآمد شود» انداز شهر چشم«طول حیات 

هـا و شـرایط متفـاوت         تـوان آنـرا بـرای کـاربرد در محـیط            مدل ارگون واجد این مزیت است کـه مـی         

 اندازسـازی را براسـاس ایـن    هایی که فراینـد چـشم     محله/ تقریباً تمام شهر    . سازی و منطبق نمود     مناسب

. اند تا با نیازها و منابع موجود ایشان انطباق پیدا کنـد             ای تغییر داده    اند آنرا به گونه     به اجرا درآورده  مدل  

هـا را   انـد ترتیـب زنجیـره فعالیـت        به طور مثال برخی از شهرها که در آمریکا از این مدل استفاده نمـوده              

هـای کـامالً      ها صرفنظر کرده و یـا فعالیـت         تاز شهرها از انجام تعدادی از فعالی       تغییر داده و برخی دیگر    

  .اند جدیدی را به زنجیره فرایند افزوده

  :برای حصوص اطمینان از موفقیت فرایند انجام دو فعالیت اولیه ضروری است

  اندازسازی تدوین چارچوب چشم . 1

 .تعیین تعداد سناریوهایی که باید در این فرایند تدوین شوند . 2

  

  اندازسازی ر فعالیت چشمبندی د ضرورت چارچوب 1-2-4
تواند قوه تخیل را سرگردان و  اندیشیدن و کندوکاو در مورد مفهومی به وسعت و نامعلومی آینده می          

ی نظری و مفهومی را تعریف نموده و قلمرو مطالعه را »ها محدوده«بدون وجود چارچوبی که . گمراه کند

ها غـرق و فلـج خواهنـد           حجم زیاد اطالعات و ایده     سریعاً زیر بار   انداز  چشمتدوین کنندگان   . معلوم نماید 

ترین تـأثیرات را       فرایند بر جوانبی از آینده است که بیشترین و مستقیم          چالش اصلی تمرکز بخشیدن    .شد

بـه آینـده بـه    » ای پنجـره «اندازسازی این وظیفه را از طریق گشودن  چارچوب چشم. محله دارد/ بر شهر  

پنجره باید در فراینـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و اطالعـات                » داخل«عات  اطال :دهد  ترتیب زیر انجام می   

  .پنجره باید از قلمرو مطالعه خارج گردد» بیرون«
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کانون . 2چارچوب زمانی؛   . 1: شود  اندازسازی از سه جزء تشکیل می       به طور کلی یک چارچوب چشم     

ریـزی بـرای فراینـد        برنامه» افق«دن  تدوین چارچوب زمانی با تعیین نمو     . های هدف   هحوز. 3تمرکز کلی؛   

محالت برای تأکیدگذاری بر ماهیت تخیلی فراینـد، معمـوالً          / بسیاری از شهرها    . مورد نظر سروکار دارد   

).  سـال آینـده  25مثالً (گیرند  انداز خود در نظر می های زمانی نسبتاً طوالنی مدتی را برای چشم   وبچچار

چنـین  . د با شناسایی موضوع یا تم محوری فرایند سـر و کـار دارد     برای فراین » کانون تمرکز کلی  «تعیین  

. تواند به شکل گسترده و یا محدود تعریف گـردد  موضوع یا تمی برحسب دغدغه و عالیق کلی جامعه می 

. باشـد   بندی تم محوری به اجزاء کـوچکتر مـی          در گرو تجزیه نمودن و طبقه     » های هدف   حوزه«شناسایی  

ای کار گردآوری و تحلیل اطالعـات و تـدوین سـناریوها و تهیـه      میزان قابل مالحظه  بندی به     اینگونه طبقه 

  .برنامه اجرایی را تسهیل خواهد نمود

  
  تعداد سناریوها در مدل ارگون  2-2-4

های اولیه باید  ای است که در فعالیت  دومین نکتهتعیین نمودن تعداد سناریوهایی که باید تدوین گردند

اندازسـازی قراردارنـد و تعـداد        اساساً سناریوها در هسته مرکـزی فراینـد چـشم          .مورد توجه قرار گیرد   

» تـک بـدیل   «از رویکرد   » ارگون«مدل  . سناریوهای تدوین شده قویاً بر نتایج خروجی کار تأثیرگذار است         

 و یـک    24)سـناریوی محتمـل   (یک سـناریوی مبنـا      : باشد  ین دو سناریو می   کند که متضمن تدو     استفاده می 

توان در این مدل استفاده       نیز می » چند بدیل «با این وجود از رویکرد      . 25) مرجح یسناریو(سناریوی بدیل   

ز متمرکـز   پـیش ا   را   26)»سـناریوی ممکـن   «(محله امکان تدوین چندین سناریوی بـدیل        /  نمود که به شهر   

   .دهد می» ریوی مرجحسنا«شدن بر یک 

. گردد  انداز منجر می     و مستقیماً به تدوین چشم     استتری    تر و ساده  عرویکرد سری » تک بدیل «رویکرد  

 است که کانون توجه فرایند گسترده بوده و بـر اقـدام و عمـل تأکیـد      مناسباین شیوه مخصوصاً زمانی 

لیکن چنانچه کانون توجه فرایند محدود تری است  رویکرد پیچیده» چند بدیل«رویکرد وجود داشته باشد، 

بیـشتر  .  باشـد، رویکـرد مناسـبی خواهـد بـود          ی متعـدد  ها  برجستجوی بدیل و متمرکز بوده و تأکید کار       

اند و تنها تعداد قلیلی از شـهرها از           استفاده نموده » تک بدیل «محالت در ایالت ارگون از رویکرد       / شهرها  

  .اند رویکرد سناریوهای چندگانه بهره برده

                                                 
24 . Probable Scenario 
25. Preferred Scenario 
26  . Possible Scenarios 
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محلـه بنـا    / اندازسـازی شـهر       توان گفت که ساختمان کلی فراینـد چـشم          های فوق، می    با انجام فعالیت  

. البته هنوز تصمیمات جزیی بیشتری الزم اسـت در طراحـی و اجـرای فراینـد اتخـاد شـود      . گردیده است 

 خواهـد کـشید؟     فرایند چه مدت طـول    : زند  دور می » مقیاس«مسئله  حول   تصمیمات طراحی فرایند معموالً   

کار چه خواهد بود؟ انجام کار چـه میـزان هزینـه            و محصول   چه کسانی مشارکت خواهند داشت؟ نتیجه       

  خواهد داشت؟ 

تـرین انتقـادی    رایـج . ستنیین چنقطعاً ؟ گونه نارساییر از هعاری   مدلی است کامل وآیا مدل ارگون 

عمـل  . باشـد  نداشتن محصول و نتایج ملموس مـی آید   به عمل میریزانه های برنامه   که از این گونه فعالیت    

توانـد در مقابـل چنـین      بنا به ماهیت خود عملی ذهنی و مفهومی است و از این رو نمی  » اندازسازی  چشم«

بـه عنـوان    » ریـزی اجرایـی     برنامـه «انتقادی پاسخگو باشد، معهذا درست به همین دلیل اسـت کـه بخـش               

  .تقسمتی از کار در فرایند گنجانده شده اس

  
  پایه های اصلی فرایند چشم انداز سازی  - 3-4

بر اساس مروری که از دو مدل چشم انداز سازی  در این مطالعـه صـورت گرفـت مـی تـوان چنـین                         

اندازسـازی    اتکاء چـشم  . 1اندازسازی دو پایه اصلی و ضروری دارد که عبارتند از             چشماظهار نمود که      

انـداز    چـشم «انـداز،     بـه بیـان دیگـر منظـور از چـشم          . »دنمشارکتی بو «. 2و  » سنجش جامع وضعیت  «بر  

انـداز بـه لفظـی تهـی از معنـا             های ذینفع و ذی نفوذ چشم       است و بدون مشارکت گروه    » مشترک و جمعی  

هـای    های گوناگون نظیر اجرای پیمـایش       اندازسازی به شیوه    جلب مشارکت در فرایند چشم    . یابد  تقلیل می 

اندازها؛ رایزنی و بحث با مـسئوالن و مـدیران            نویس چشم   ها و پیش     طرح اجتماعی؛ برگزاری نمایشگاه از   

های آموزشـی و آگاهنـده و ارائـه           شهری؛ ترتیب دادن بازدید از شهرها و محالت دیگر؛ برگزاری برنامه          

بایـد تأکیـد نمـود کـه در        . گیـرد   انـدازهای محتمـل صـورت مـی         مثالهای تصویری و ساده فهـم از چـشم        

اهمیت دارد چرا که نه تنها کیفیـت فـراورده را تعیـین             » فراورده«الاقل به میزان    » رایندف«اندازسازی    چشم

ریزی، طراحـی      ترویجی موجب ارتقاء سطح گفتمان برنامه      –نماید بلکه خود به مثابه ابزاری آموزشی          می

  .گردد مندان و مسئولین می های مختلف جامعه، حرفه و مدیریت شهری در الیه
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  انداز یی از بیانیه چشمها  نمونه-5
اندازی کـه در اسـناد        های چشم   در این بخش از مطالعه جهت تکمیل مباحث نظری چند نمونه از بیانیه            

  :شوند اند معرفی می شهری گوناگون جهان ارائه گردیده ریزی و طراحی رسمی برنامه

  
   انگلستان–انداز شهر سالسفورد   بیانیه چشم-1-5

برنامـه  « یک سند  2001دهد در سال      خشی از منچستر بزرگ را تشکیل می      برای شهر سالسفورد که ب    

 بر مبنای سند باال دست آن، یعنی سند استراتیژیک منطقه           27. تهیه گردیده است   (UDP)» یکپارچه توسعه 

اندازسـازی سالـسفورد      هایی تدوین شده است کـه در چـشم           سیاست (RPG)کالنشهری منچستر بزرگ    

  :مبنای سند مزبوربر . گردد مؤثر واقع می
  
  

های آن و تشویق نوزایی شـهری بـرای پـیش             سازی اقتصادی منطقه کالنشهری منچستر و زیر منطقه         باز زنده ... «

تـأثیر  » کشتی منچـستر  کانال«به ویژه در نقاطی که در تجدید حیات شهری کریدور » مرسی«بردن توسعه حوزه آبریز     

  .ست مورد تأکید قرار گرفته ا28»...گذار باشد 

  
  

انـداز خـود از آینـده         از سوی دیگر در مقیاس شهر سالسفورد، شورای شهر به تدوین و ارائه چـشم              

  :شهر پرداخسته است که بر مبنای آن
  

  

محـدوده  . کنند   که در آن مردم کار و زندگی می        سازی شده   باز زنده  و    جوان مکانی است  21 در قرن    شهر سالسفورد «

باشد لیکن در کـاربری زمـین تغییـرات اساسـی رخ داده               عادل محدوده امروزی آن می    اراضی ساخته شده شهر تقریباً م     

  ».خواهد شد
  
  

انـداز زیـر      انداز شورای شهر و سنجش وضعیت چشم        نهایتاً بر مبنای بررسی اسناد باال دست، چشم       

  :گیرد قرار می» برنامه یکپارچه توسعه شهر«برای شهر سالسفورد تهیه و در مقدمه سند 

  

  

                                                 
27. Salsford's Unitary Development Plan – Greater Manchester (2001) 
28  . Ibid. 
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 توجه به بررسی دقیق نیاز کلیه نواحی شهر و در نظر داشتن نیاز تمام کسانی که به شهر از نظر اقامت، اشـتغال          با

  :داند انداز زیر خود را متعهد می نگرند برنامه نسبت به پیگیری چشم و گذران اقوات فراغت می

  تأمین نوزایی شهری -

 »گذاری ناحیه الویت سرمایه«عنوان یف شده به رگذاری به نواحی تع هدایت توسعه و سرمایه -

 ارتقاء کیفیت زیست محیطی نواحی شهری و روستایی -

 ای آن  محالت شهر و مرکز منطقهزنگهداری و ارتقاء مراک -

 رهحصول اطمینان از سهیم بودن همه جامعه در شکوفایی اقتصادی ش -

جود بـرای حـصول اطمینـان از        جویی در مصرف انرژی و منابع دیگر و استفاده حداکثر از تسهیالت مو              صرفه -

 .پایدار بودن توسعه شهری

  

  )2001( منچستر بزرگ –انداز برنامه یکپارچه توسعه شهر سالسفورد  بیانیه چشم: 1لوحه شماره 

  
   انگلستان –انداز مرکز شهر ساوت همپتون   بیانیه چشم-2-5

همپتـون تهیـه گردیـده    شهری که برای ناحیه مرکز شهر ساوت      در چارچوب برنامه راهبردی طراحی    

  :29نماید انداز زیر آینده مرکز شهر را ترسیم می است بیانیه چشم

  

                                                 
29. Southampton City Center Urban Design Strategy (2001) 



 ٢۴

 

 

  
دست خواهد یافـت کـه      » شهر پیشگام در منطقه جنوب انگلستان     « سال آینده ساوت همپتون به موقعیت        20-50طی  

شرقی و سـاحل جنـوبی خواهـد        در نتیجه آن مرکز شهر نیز سیمایی کامالً متمایز از دیگر مراکز شهری رقیب در جنوب                 

خواهد بود که در آن جامعـه از ارتباطـات اینترنتـی قـوی              » شهر هوشمند «ساوت همپتون تا حد بسیار زیاد یک        . داشت

هـای نوآورانـه و در        شکل خواهد گرفت که در برگیرنده بخـش       » پایه اقتصادی قوی  «شهر براساس یک    . برخوردار است 

 تـا پـذیرای طیـف       هشهر به طور مستمر اقتصاد خـود را نوسـازی کـرد           . خواهد بود المللی    حال رشد اقتصاد ملی و بین     

  . و موجب شکوفایی اقتصادی پایدار برای همه جامعه گرددشده مختلف  هایوسیعی از بنگاههای اقتصادی با اندازه

های مدرن و  اختهای متعددی به شدت تحول خواهد یافت تا با فراهم آوردن زیرس از نظر کالبدی، مرکز شهر طی گام 

شـهر مکـان مناسـبی بـرای تنـوع          . ارتقاء کیفیت و هویت خود قادر به جذب بنگاههای اقتصادی و بازدیدکنندگان شـود             

این مکان نقـش کنـونی خـود در پـذیرفتن           . های اجتماعی خواهد بود     بخشیدن به اختالط کاربردهای اقتصادی و فعالیت      

کاری معاصر، امکانات شهری، سرزندگی مرکز شهری، گردشگری و گذران   طیف وسیعی از مراکز خرید، دفاتر و فضاهای         

ای خود را تغییر شکل کالبدی خواهد داد که بـه لحـاظ               اساساً مرکز شهر به گونه    . اوقات فراغت را وسعت خواهد بخشید     

هـای فعـال و       نهـای متمـایز، خیابـا       های جدید بـا فـرم       مکانی که در آن ساختمان    . بصری زیبا و مکانی بیادماندنی شود     

  .»فضاهای همگانی پویا حضور دارند

  
  )2001( انگلستان – مرکز شهر ساوت همپتون شهری  راهبرد طراحی - انداز بیانیه چشم: 2لوحه شماره 

  
   فیلیپین-انداز شهر اوالنگاپو   بیانیه چشم-3-5

.  گردیـده اسـت   تهیـه (CDS)سند برنامه توسعه شـهر  از جمله شهرهایی است که برای آن      اوالنگاپو  

 – دی   –انداز براساس مدل سـی        اندازسازی گفته شد تدوین چشم      همانگونه که در مورد فرایندهای چشم     

محصول فرایند  . به کار رفته است   نیز  در این سند    طبیعتاً  اندازسازی است که      های چشم   اس یکی از شیوه   

  30:باشد انداز زیر می مزبور بیانیه چشم
  

  
پذیر،  اد طبیعی، پنجره سنتی فیلیپین به سوی جهان، محیطی است پر تحرک دوستانه، انعطافاوالنگاپو یک بندر از«

  .رو به آینده و دارای شخصیت و هویت بارز فیلیپینی

  
   فیلیپین–راهبرد توسعه شهر اوالنگاپو  - انداز بیانیه چشم: 3لوحه شماره 

                                                 
30  . Olangapo City Development Strategy (CDS)-Philippines. 
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   شهر لندن–انداز منطقه کمدن   بیانیه چشم-4-5
نظـام موضـوع    (ریـزی انگلـستان       اندازسازی در نظام جدیـد برنامـه        ه گفته شد بحث چشم    همانگونه ک 

پیش از تهیه   در نظام مزبور    اسنادی که   جمله  از  . قرار گرفته است  جدی  مورد تأکید   ) 2004قانون جوالی   

اسـت کـه    » راهبـرد جامعـه محلـی      «گردد سـند     تهیه می  (LDF)» چارچوب توسعه محلی  «ای    سند خوشه 

برای برخی از مناطق شهرداری لندن از جملـه  .  شهرداری را بر عهده دارد   هانداز منطق   دوین چشم وظیفه ت 

  :31نماید را به ترتیب زیر ترسیم میآن انداز  منطقه کمدن چنین سندی تهیه شده است که چشم
  

  

  تر مکانی با محالت و جوامع پرقدرت

  تر مکانی امن

  تر مکانی سالم و بهداشتی

  نظر اقتصادیمکانی موفق از 

  زیست مکانی جذاب و دوستدار محیط

  مکانی با خدمات عالی

  

   لندن بزرگ–منطقه کمدن » راهبرد جامعه محلی«سند  - انداز بیانیه چشم: 4لوحه شماره 

   

  انداز  بیانیه چشمبندی  خالء موجود در زمینه صورت-6
هـای    مـدل اندازسـازی     چـشم  در زمینـه فراینـد       مـی دهـد   مرور ادبیات موضوع در این مطالعه نـشان         

هـای    انـداز مـشترک نیـز تکنیـک         وجود دارد و در زمینه جلب مشارکت مردم و استخراج چشم          گوناگونی  

بنـدی    ها نشانگر آن اسـت کـه در مـورد شـیوه صـورت               با این وجود بررسی   . عددی در دسترس است   تم

های یک   ویژگیای از     پاره به ذکر    اگر چه، برخی ازمنابع   .  وجود دارد  قابل توجهی خالء  » انداز  بیانیه چشم «

اند معهذا موضوع به صراحت و عمق الزم مـورد بحـث قـرار نگرفتـه و                   انداز پرداخته   چشم» خوب«بیانیه  

های نظری مـستحکم باشـد در خـصوص چگـونگی تـدوین بیانیـه        مدل جامع و فراگیری که متکی بر پایه       

  .انداز ارائه نگردیده است چشم

                                                 
31. London Borough of Camden's Community Strategy (2004) 
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و » پایـه اقتـصادی   «بـا محوریـت تحلیـل       در ادبیات موجـود     اندازسازی    شمدیگر مطالعات چ  از سوی   

 سلطه مطلـق مباحـث اقتـصادی در مرحلـه تـدوین بیانیـه        وگیرد  شهر صورت می  » گوشه رقابتی «تعیین  

بعـد کالبـدی و   بـه ویـژه   گیری نگاه جامع به دیگـر ابعـاد زنـدگی شـهری      مانع از شکلمعموالً  انداز    چشم

محلـه بـدون تردیـد      / انـداز اقتـصادی شـهر          با تعیین نقش و چـشم      اگر چه   . گردد  زیباشناختی محیط می  

 اگـر قـرار اسـت       لـیکن گـردد،     های حیاتی محیط مورد نظر ترسیم و تعریف مـی           ترین شریان   سیمای مهم 

 باشد که تصمیمات آینده را هدایت نمایـد الزم اسـت بیانیـه    یهای مشترک  ای از ارزش    انداز مجموعه   چشم

 –ز به لحاظ شمول دارای آنچنان محتوایی باشد که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر کالبدی اندا چشم

بنـدی و     ترک و پراهمیت جامعه مورد نظر را صورت       شنیز ارزش م  ...  فرهنگی و    –زیباشناختی، اجتماعی   

انـداز موجـب      به عبارت دیگر تأکید یک جانبـه بـه مـسائل اقتـصادی در تـدوین بیانیـه چـشم                   . بیان نماید 

بـه عنـوان    ای و      فـضایی بـه صـورت حاشـیه        –هـای کالبـدی       گردد که به دیگر جوانب از جملـه جنبـه           می

ریزی، بعد  انداز بخواهد عالوه بر بعد برنامه   محصول جانبی فرایند توجه شود، در حالیکه اگر بیانیه چشم         

توانند در هدایت و کنتـرل        طوح می ای مشترکی را که در باالترین س      ه طراحی را نیز در بر گرفته و ارزش       

تفاده قـرار گیرنـد را شـامل شـود الزم اسـت چـارچوب               سـ محلـه مـورد ا    / فرم کالبدی سه بعدی شـهر       

های بخشی و تعیین نقش شـهر از دیـدگاه اقتـصادی،              تحلیلانداز ضمن اتکاء بر       بندی بیانیه چشم    صورت

هـای    هـا و ارزش     سـازی ویژگـی      و یکپارچـه   که قـادر بـه سـازمان دادن       » فرانظریه«بر یک   ... اجتماعی و   

  .های مختلف باشد تکیه نماید بخش

  

  پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت بندی بیانیه چشم انداز -7
ای که حـوزه شـمول فرابخـشی          انداز به گونه    بندی بیانیه چشم    در جستجوی پایه نظری برای صورت     

سـازی اصـطالح    مفهوم. تواند راهگشا باشد    می (Image)رسد که مفهوم منظر ذهنی       پیدا نماید به نظر می    

 (Image) »منظرذهنی«در این مطالعه نشان داد که ارتباط نزدیکی میان این مفهوم و مفهوم              » انداز  چشم«

بنـدی   انداز و ایجاد یـک چـارچوب مفهـومی بـرای صـورت      از این رو در تبیین تئوریک چشم      . وجود دارد 

  .های منظر ذهنی وجود دارد ز نظریهاگیری  آن امکان بهرهبیانیه 

های سازنده منظرذهنی     مؤلفههای منظرذهنی، که توأماً در برگیرنده         به اعتقاد نگارنده تلفیقی از نظریه     

تواند مقدمات الزم جهت ایجاد یک چـارچوی مفهـومی            و نظم سلسله مراتبی عناصر منظرذهنی باشند می       
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نقـاط  « و نظریـه     32لیـنچ » منظرذهنـی «نظریـه   . فراهم آورد ا  رانداز    بندی بیانیه چشم     صورت برایمناسب  

براساس نظریه لینچ منظرذهنی . تواند مبنای ساخت چارچوب مورد نظر قرار گیرند  می33جگول» لنگرگاهی

گیـرد کـه خـود معنـا           می شکل» معنا«و   (Structure)» ساختار« (Identity)» هویت«مؤلفه اصلی    سه   از

ــه  ــامل دوگونـ ــردی شـ ــای عملکـ ــمنی  «و  (Functional Meaning)  معنـ ــاطفی و ضـ ــای عـ   »معنـ

(Emotional Meaning)ای  گیری منظرذهنی از هـر پدیـده   شکل» نقاط لنگرگاهی«بر مبنای نظریه .  است

 ادراک و (Anchor points)» نکـات لنگرگـاهی   / نقاط«واجد یک نظم سلسله مراتبی است که در آن ابتدا 

» جزئیـات «تر کـه بـر آنهـا نـام            نکات لنگرگاهی عناصر فرعی   / قاط  شوند و سپس در حول ن       فراگرفته می 

(Details)شوند اند ادراک و فراگرفته می  نهاده.  

محلـه  / انـداز شـهر       بندی بیانیه چشم    براساس نظریه فوق کلیات چارچوب مفهومی زیر برای صورت        

ک بیانیـه چـشم انـداز را         که نظم سلسله مراتبی، مولفه های سازنده، و ویژگـی هـای یـ              گردد  پیشنهاد می 

  .معلوم می دارد

  

  انداز  نظم سلسله مراتبی عناصر در بیانیه چشم 1-7

معنـای  «محله هستند کـه شـامل       / این نکته یا نکات همان معنای شهر        :  لنگرگاهی نکته یا نکات   . 1

معنـای  « و   )کنـد   گـذاری مـی     محله که به صورت نمادین محل را نام       / ر  هلقب یا کنیه ش   ( »ضمنی

  .گردد می) محله/  نقش اقتصادی شهر  (»صریح

گـردد و     نکات لنگرگـاهی مـی    / از نکته    این نکات شامل بقیه موارد بغیر        ):جزئیات (فرعینکات   . 2

 .شرح آنها در بند زیر ارائه شده است

  

  انداز های سازنده بیانیه چشم  مؤلفه2-7

مرفولوژی گیرد    میانداز باید بر مبنای سنجش وضعیت جامعی که صورت            بیانیه چشم : هویت . 1

  .محله را بیان نماید/ اقتصادی، فرهنگی و کالبدی متمایز شهر 

محلـه را در    / انداز باید برحسب مورد جایگاه نسبی شهر           بیانیه چشم  ):جایگاه نسبی (ساختار   . 2

 .المللی ترسیم نماید ای، بین سطوح گوناگون ملی، منطقه

                                                 
32. Lynch (1960) The Image of the City 
33.  Golledge (1978) Learning about Urban Environment 

  Couclies & Golledge (1987) Exploring the Anchor-point Hypothesis of Spatial Cognition 
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محلـه را   / اید نقش و پایـه اقتـصادی شـهر          انداز ب    بیانیه چشم  ):پایه اقتصادی (معنای صریح    . 3

 .تصویرسازی کند

انـداز بـا تأکیـد بـر جنبـه یـا               اسـت بیانیـه چـشم      حمرج): لقب و عنوان نمادین   (معنای ضمنی    . 4

 را بـرای شـهر   یعنـوان نمـادین  ...) های کالبـدی، فرهنگـی و    مثالً ویژگی(های متمایز شهر     جنبه

 .پیشنهاد نماید

  
  انداز یه چشمها و شکل بیان  ویژگی 3-7

انـداز بنـا بـه علـل         چـشم .  اسـت  34»انداز  بیانیه چشم «اندازسازی    محصول نهایی و رسمی فرایند چشم     

توان بـه تفـاوت مقیـاس         تواند در قوالب و اشکال متفاوتی ارائه گردد که از جمله این علل می               گوناگون می 

هـای کـالن،      توانـد از مقیـاس      یانداز محیط مـ     چشم. ها اشاره داشت    فضایی اسناد و تفاوت وضعیت مکان     

در ایـن   . ای را شامل گـردد      انداز یک میدانچه محله     های خرد نظیر چشم     انداز یک قاره تا مقیاس      نظیر چشم 

 36»سـیتی   انـداز میدانچـه در بـی        چـشم « و   35»پرسپکتیو توسعه فضایی قاره اروپا    «توان از سند      رابطه می 

  .مثال آورد

انداز انتخاب شود  ناگون بیان گردد لیکن هر شکلی برای بیان چشمهای گو تواند در قالب انداز می چشم

، »تـصویر «تواند در قالـب   انداز می بیانیه چشم. باید به راحتی و به سرعت برای همه مردم قابل فهم باشد          

  .37و یا ترکیبی از این اشکال ارائه گردد» داستان«، »نوشته«، »نمایش اسالید«، »نقشه«

های معینـی برخـوردار       عالوه بر داشتن قالب فرمال مناسب الزم است از ویژگی         انداز    یک بیانیه چشم  

  :ها عبارتند از برخی از این ویژگی. باشد

  . تدوین شده باشد38»گرایانه آرمانگرایی واقع«انداز باید براساس  بیانیه چشم . 1

 .بیانیه باید آسان فهم باشد . 2

چنـین کنیـه و لقبـی       . گذاری نمادین کند    را نام محله  / بیاینه باید از طریق الصاق کنیه یا لقب شهر           . 3

 .الزم است ساده، جذاب و به یادمانی باشد تا بتوان در تبلیغات مورد استفاده قرار گیرد

 ...)باغشهر؛ و : شهر آسمان آبی ، بم:  مثالً تهران39.باشد» تصویر برانگیز/ ایماژ «بیانیه باید  . 4

                                                 
34. Vision Statement 
35. European Spatial Development Perspective (ESDP)  
36  . The Bay City Vision Plan (2002) Oregon 
37  . Maine State Planning Office (2003) Community Visioning Hand book 
38. Realistically Idealistic Picture 
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 از مقـصد نهـایی کـه مجموعـه اهـداف یـک برنامـه                انداز تصویری است    چشم«همانگونه که گفته شد     

محلـه  / از این رو دو ویژگی ایماژ برانگیزی و نامگذاری نمادین شهر            » دهند  مشترکاً به شنونده انتقال می    

گـذاری    نـام «برنامـه و    » اهـداف «رابطـه میـان     . شـوند   انداز محسوب می    از خصایص مهم یک بیانیه چشم     

  :40توان نشان داد ال از شهرهای انگلستان میشهر را با ذکر تعدادی مث» نمادین

 »شهر خوانا«: ؛ لقب»سهولت حرکت مردم«: هدف: شهر بریستول •

 »شهر نوآوری«: ؛ لقب»نوآوری«: هدف: شهر کاونتری •

 » ساعته24شهر «: ؛ لقب»سرزندگی«: هدف: شهر لیدز •

  »محیطی شهر زیست«؛ لقب »تأکید بر مباحث سبز«: هدف: سستر شهر لی •

  

تر از آینده شهر افعال بـه         گردد برای القای تصویر قوی و روشن        ء متن بیانیه توصیه می    در انشا  . 5

  .استفاده شود» حال«زمان 

 ) خورشیدی1403تهران : مثالً(انداز به روشنی در بیانیه قید شود  افق زمانی تحقق چشم . 6

 15هش فقـر تـا      مثالً کا (انداز قید شود      های محوری در بیانیه چشم      های اندازگیری کیفیت    شاخص . 7

 ...)درصد؛ 

 41.های مشترک ساکنین استوار بوده و به آنها تعلق داشته باشد انداز باید بر ارزش بیانیه چشم . 8

  

   آزمون چارچوب مفهومی پیشنهادی-8
ای و    هانداز را از وضـعیت سـلیق        یانیه چشم چارچوب کلی پیشنهادی تالش دارد تا مرحله تدوین متن ب         

این چـارچوب تنهـا بـا    مسلماً تدفیق و تفصیلی نمودن . مند درآورد رت نظامفردی خارج ساخته و به صو     

 از .ممکن خواهد بودحاصله انداز   متن بیانیه چشمجامعیت آن در شرایط واقعی و آزمون میزان کاربست

 یکـی   در مـورد  برای آزمون تجربی چارچوب پیشنهادی تالش گردید تا با کاربست آزمایشی آن             این رو   

بـه طـور   .  شده و میزان پاسخگویی چارچوب سنجیده شود تدوینانداز     تهران بیانیه چشم   هر ش از نواحی 

های معدودی که     در یکی از تجربه   . محله در ایران سابقه طوالنی ندارد     / اندازسازی شهر     کلی فرایند چشم  

                                                                                                                                            
 مـثالً بـرای پیـشرفت علـوم فـضایی         ! »راه« و نه تـصویر       باشد »مقصد«نماید باید تصویر      انداز القاء می    تصویری که چشم   .39
  .انداز ذکر کرد را در چشم» سفر به فضا«نشستن انسان بر کره ماه و نه «توان تصویر  می

40. DETR (2000) By Design-Urban Design in the Planning System 
انداز با   برای تدوین چشم(Charrette)» شارت«شهری استفاده از جلسات موسوم به  های طراحی درحال حاضر در پروژه .41

  . تبدیل گردیده است و استرالیاله آمریکامشارکت مردم به روش بسیار رایجی در برخی کشورها از جم
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 برای یانداز در این زمینه صورت پذیرفته است با استفاده از چارچوب پیشنهادی این مطالعه بیانیه چشم           

   42.بندی گردید ناحیه مرکزی شهر تهران صورت

اندازسازی ابتدا سنجش جامعی از وضعیت بافت قـدیم         در مطالعه آزمایشی با استفاده از فرایند چشم       

هـای مـورد نیـاز جهـت          مرکزی شهر تهران به عمـل آمـد و آنگـاه بـر مبنـای چـارچوب پیـشنهادی داده                   

  :دهی گردید  سازمان)2جدول شماره  (رتیب زیرانداز به ت بندی بیانیه چشم صورت
  

  کاربست چارچوب در مورد مرکز شهر تهران  انداز چارچوب بیانیه چشم

  معنای ضمنی
 قلب تاریخی ایران •

  ای به آینده، ترقی و رفاه دریچه •
  نکات لنگرگاهی

(Anchor points) 
  معنا

  خدمات گردشگری: پایه اقتصادی •  معنای صریح

  مرفولوژی اقتصادی
 ها های اقتصادی ناسازگار بورس خروج فعالیت •

  های اقتصادی گردشگری ورود فعالیت •

  اجتماعی–مرفولوژی فرهنگی
محل مناسـبی بـرای یـادگیری، گـذران اوقـات فراغـت،              •

  زندگی و کار
  هویت

  مرفولوژی کالبدی
امتزاج معماری پیشرفته قرن بیست و یکـم در بـستری            •

  تاریخیاز معماری 

  جایگاه محلی

  جایگاه ملی

  جزئیات
(Details)  

  ساختار

  المللی  بین–ای  جایگاه منطقه

های محلـی، ملـی و        مقصد گرشگری فرهنگی در مقیاس     •
  المللی ای بین منطقه

  

  اندازی بندی بیانیه چشم آزمون چارچوب پیشنهادی صورت: 2جدول شماره 

  

ی مـورد نیـاز از اطالعـات مرحلـه سـنجش            هـا   پس از اینکه با اسـتفاده از چـارچوب پیـشنهادی داده           

هـای الزم بـرای تـدوین     بنـدی شـد، اینـک کلیـه کلیـد واژه          وضعیت و مقصد برنامه اسـتخراج و صـورت        

های مزبـور و بـا        واژه با استفاده از کلید    باشد و می توان      می انداز در اختیار    سیستماتیک متن بیانیه چشم   

 1403بـرای سـال     را  از بافـت قـدیم مرکـزی شـهر تهـران            اند  انداز نویسی بیانیه چشم     رعایت نکات چشم  

  ).5لوحه شماره  (نمودخورشیدی تدوین 

  

                                                 
   راهبردی بافت قدیم مرکزی شهر تهران–طرح ساختاری ) 1383(مهندسان مشاور نقش پیراوش  .42
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ای و  هـای منطقـه    گردشگری ایران است که عالوه بر مقیاس ملی در مقیـاس    –بافت قدیم مرکزی شهر تهران قلب تاریخی        

 را (Cultural Tourism) گردشـگری فرهنگـی   المللی نیز در هماهنگی با شبکه شهرهای تاریخی کشور نقش ارائه خدمات بین
شهری به همـراه احـداث دو         بندی فضایی و عناصر تاریخی تهران از طریق مداخالت طراحی           بهسازی استخوان . بر عهده دارد  

 و دارای   (Iconographic)برخـوردار از سـبک معمـاری متمـایز          ) مـوزه تـاریخ تهـران و مرکـز هنرهـا          (مرکز عمده فرهنگی    
گذاری بخش همگانی صورت گرفته اسـت و همچنـین اعمـال نظـام مـدیریت یکپارچـه                    ی جلوخان که با سرمایه    فضاهای شهر 

گذران اوقات فراغت درون شـهری و مقـصد گردشـگری فرهنگـی در                شهری، این ناحیه سرزنده و پر نشاط را به قطب جاذب          
کیفیت مطلوب هـوا، توسـعه فـضاهای        (حیطی ناحیه   بهبود کیفیت زیست م   . المللی بدل ساخته است     ای و بین    مقیاس ملی، منطقه  

سیستم حمل و نقل همگانی شامل مترو، اتوبوس، سیـستم ریلـی سـبک              (های مناسب     ، زیر ساخت  )سبز و درختان چنار تهران    
های عمده فروشـی ناسـازگار     ، خروج فعالیت  )ی شهری مرتبط  هاها و فضا    راه  در مسیر واگن اسبی تاریخی تهران، شبکه پیاده       

های مکمل خدمات گردشگری فرهنگی       ، ادامه فعالیت مراکز دولتی صرفاً در نقش ستادی، ورود کاربری          )ها  ها و بورس    ستهرا(
گـذران اوقـات    «،  »یـادگیری «و نوسازی گسترده محالت مسکونی فرسوده، ناحیه مرکزی تهـران را بـه محـل مناسـبی بـرای                    

ای از  زون معمـاری پیـشرفته قـرن بیـست و یکـم در بـستر گـسترده          امتـزاج مـو   . تبدیل کرده است  » کار«و  » زندگی«،  »فراغت

معماری تاریخی بازسازی شده تهران منظر و شخصیت کالبدی منحصر به فردی به این ناحیه بخشیده است که همانا تصویر 
  .گشاید ایست که پایتخت ملت کهن ایران به آینده، ترقی و رفاه می توأمان پایداری و پویایی است و دریچه
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اندازی که با استفاده از چارچوب پیـشنهادی ایـن مطالعـه تـدوین گردیـده                  بررسی کیفیت بیانیه چشم   

منـد شـدن مرحلـه تـدوین بیانیـه            دهد که اوالً چارچوب مزبور کمک قابل توجهی به نظـام            است نشان می  

» شـناخت «هـای   ای خارج و بر پایه نظری مـستخرج از تئـوری          نماید، ثانیاً تدوین بیانیه از حالت سلیقه        یم

های گوناگون محل نیز توجه و پوشـش جـامع            یابد، ثالثاً فراتر از ابعاد اقتصادی به دیگر ویژگی          اتکاء می 

ای   آنکـه بتوانـد بـه شـیوه       با این وجود چارچوب پیشنهادی به دلیل فـشردگی آن پـیش از              . شود  داده می 

تـری    محالت مورد استفاده قرار بگیرد الزم است بـه صـورت تفـصیلی            / استاندارد برای طیفی از شهرها      

 قـادر    صـورت پـذیرد     براساس این چارچوب در آینـده      ی که مسلماً انجام مطالعات آزمایشی دیگر    . درآید

  . کمک نمایدتکمیل آنخواهد بود که به 
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