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انطباق و پیوستگی شبکه نقاط عطف شهري با بستر طبیعی،گامی به سوي خوانایی منظر شهر 
هاي شهر تهران در ساماندهی شبکه نقاط عطف در تهراندرهنقش رود: مطالعه موردي

بهار مجتهدي-هاشمیآیدا آل

چکیده
باشد، عطف شهري را داشتهنشانه و نقطهظهور در نقشقابلیتشاخص شهري که از عناصرايافتهیسازمانوقويشبکهفقدانامروز 

اغتشاشسردرگمی،نوعیبهمنجرگیرد،هاي طبیعی آن صورت میناپایدار شهر که به بهاي نابودي زیرساخترویه وي بیدر کنار توسعه
ترینبه شبکه نقاط عطف شهر تهران از اصلیدهیتفاوتی در سازماندهی و نقشاین بی.استدر منظر شهر تهران شدهخواناییعدمو

.رودفقدان هویت و تشخص بافت در عرصه گسترده و پراکنده شهر تهران بشمار میعوامل
شود با شناسایی و بررسی انواع نقاط عطف عینی و ذهنی شهر تهران، نظمی براي ایجاد پیوند میان طیف در این نوشتار تالش می

دهنده این سامانه و هر موجودیت شاخصی را ر ایجاد شده، ساختاري یکپارچه پیشنهاد گردد تا عناصر تشکیلهاي کالن مقیاس شهنشانه
گردد، ملزم به انطباق با این نظمِ برگرفته از زیرساخت طبیعی، ریزي شهري به این شبکه نقاط عطف افزوده میکه به اقتضاي برنامه

هاي منشعب از آن در سطح شهر دره-شته کوه البرز در شمال شهر و دید به آن به همراه روددر این راستا ر. تاریخی و هویتی شهر نماید
ترین پتانسیل در جهت افزایش خوانایی از جنو تا شمال اي از زیرساخت طبیعی شهر دارند به مثابه نقاط عطف و مهمکه سهم عمده

هدایت بر ها و نقاط عطف شهري با بستر شهر در نظر گرفته شد تا با احیاء وشهر، به عنوان مبنایی براي به نظم درآوردن و انطباق نشانه
این محورهاي مغفول طبیعی و احیاي نقش سابق آنها در کنترل منظر شهري گامی در جهت افزایش خوانایی شهر و احساس تعلق 

.شهروندان برداشته شود

مقدمه
در حال توسعه، نابسامانی منظر شهري آنهاست که به دنبال شهرها در کشورهايامروزه یکی از معضالت بزرگ کالن

البته در صورت -ریزي و طراحی شهري به مسائلی از قبیل خدمات و کارکردهاي حوزه برنامهمعطوف بودن بیشتر استراتژي
نی نیست، امروز تهران شهر تهران نیز از این قاعده مستث. گیردمهري کامل قرار میتوجهی یا بیمورد کم-اهمیت این مباحث 

ازتهران امروزبیگانگی.شودمیتربیگانهخودشهروندانجمعیخاطراتذهنی وقلمروباروزبهروزوهاستبیگانهشهر
نوعیبهمنجرریزي شهربرنامهازدوربهرویه وي بیو توسعهمعاصرثباتهاي شهري بامؤلفهفقدانسنتی،خویشتن

عطف در منظر شهري به عنوان ابزار و با توجه به نقش اساسی نقاط.استدر آن گردیدهخواناییعدمواغتشاشسردرگمی،
که در وهله اول در -عطفاین نقاطدرموجودهايپتانسیلبا شناساییجا نیست تاکمیتی در جهت کنترل این کیفیت، بی

درمنسجمايشبکهقالبدرآنهادهیسازمانبرايسنجیامکانکناردر-گیرندمقیاس شهري و کالن مورد بررسی قرار می
به نظر .فراهم آیدو هویت شهر تهرانخوانایی، زیباییافزایش: تحصیل اهداف منظر شهريجهتدرمساعدتیشهر،گستره

شاخص شهري عناصراز ايافتهیسازمانوقويشبکهفقدانهویتی و عدم خوانایی در تهران،بیاینعاملترینرسد اصلیمی
تفاوتی ساختار شهر تهران نسبت به عبارت دیگر بی. باشندعطف شهري را داشتهنشانه و نقطهظهور در نقشاست که قابلیت

توانند در می-در صورت انطباق با هویت ملی و محلی-و نقشی که نقاط عطف با خصوصیات عینی و یا ذهنیبه پتانسیل
جمعی و تعلقات مکانی افراد مساعدت ورزند، منجر به نوعی موده به خوانایی، تحدید و تشدید خاطراتبندي شهر ایفا ناستخوان

در کنار این از هم گسیختگی و .استهویتی، ناخوانایی و عدم تشخیص در بافت بسیار گسترده و پراکنده شهر تهران شدهبی
ن خود عامل افزایش آشفتگی بصري و هویتی در شهر تهران هاي مختلف مکانی شهر تهراعدم انطباق نقاط عطف با پتانسیل

.گردیده است

فرضیه
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یابی به هاي خاص بستر طبیعی آن است و تنها راه دستترین شاخصه و عامل هویت بخش در شهر تهران ویژگیمهم
بیعی شهر تهران و اي خوانا و منسجم از نقاط عطف در منظر کالن شهر تهران انطباق شبکه نقاط عطف با بستر طشبکه

.ساختار دادن به شبکه از هم گسیخته نقاط عطف در هماهنگی با بستر و ساختار طبیعی شهر تهران است

نقطه عطف در حوزه منظر شهري
ترین مهم. باشدهاي مختلف شهر میدر سه مقیاس خرد، میانی و کالن عامل مهمی در تشخص و تمییز بخش»نشانه«

نظیر بودن باشد، بیاي در تضاد با زمینه و محملی براي معنی و خاطره جمعی میمایهال عنصري با بنشاخصه نشانه که معمو
:آن است

ها فرمی واضح داشته باشند، اگر با زمینه خود متضاد اگر نشانه. اي بگذاردعاملی که منحصر به فرد باشد و در ذهن خاطره"
ها به آسانی میسر است و احتمال بیشتر است که بر آن مسلط باشد، شناخت آنها بر اطراف خود غالب و باشند و اگر محل آن
.1385:144لینچ، ".معنایی متصور باشد

هاي مشابه، عضو اي که به آن حدي از این خصوصیات دست یابد که در عین تمایز از نشانههاي متعدد، نشانهاز میان نشانه
به عبارتی دیگر نقطه عطف شهري در هر . آیدشد، نقطه عطف به شمار میالینفک، هسته و اساس هویت زمینه خود با

-اي فراتر از آن میهاست و در عین دارا بودن کلیه خصوصیات ذکر شده براي نشانه، شامل مرتبهترین نشانهمقیاسی، نشانه

.باشد

ينقش نقطه عطف در منظر شهر
هایی هاي دیگر شکل دهنده به ماهیت شهر، کمیتنند مؤلفهمنظر شهري کیفیتی از شهر است و نقطه عطف نیز به ما

با در نظر گرفتن اینکه منظر شهري داراي سه نقش عمده کارکردي، زیبایی و هویتی . آیندبراي کنترل این کیفیت به شمار می
: منصورينماینددنبال می- با شدت و ضعف-باشد طبیعی است که عوامل کمی مؤثر بر آن نیز این سه هدف کلیدي را می

1387.
- غرض از خوانایی، ساماندهی اجزا و ارتباط دانه. باشدنقش کارکردي نقطه عطف در منظر شهري، خواناسازي محیط می

به طور کلی انسان .انجامدیابی و احساس امنیت میهاي شهري در قالبی یکپارچه در ذهن افراد است که به سهولت جهت
ولی براي تعیین جهت بصري، او . قیاس بصري و حس جنبشی: دو سیستم ادراکی متکی استبراي تعیین جهت در فضا به
. 1383گروتر،تواند مبدأ قیاسی براي او باشدباشد که یک فضاي آشنا یا یک بناي شاخص مینیازمند یک مبدأ قیاس می

آید، یابی در آن مقیاس به شمار میتترین مبدأ قیاس براي جهنقطه عطف در هر مقیاسی که باشد بهترین شاخص و مناسب
. نمایدهاي ریز و درشت شهري را ساماندهی کرده، ایجاد حس امنیت میدانه

در اصل یونانی  استتیکشناسی لغت زیبایی.اي بصري است، نقش و ویژگیدر منظر شهرينقطه عطفزیباشناسینقش 
هاي محیطی بیشترین سهم از جلب توجه را دارند، ان مؤلفهنقاط عطف که در می. 1383گروتر،و به معنی ادراك است

شناسی و مخاطب آیند که در صورت مطابقت با اصول زیباییتأثیرگذارترین کمیت بر تصویر ذهنی افراد از شهر به شمار می
ود که در فرآیند گیري نمتوان چنین نتیجهپس می. گرددقرار دادن عواطف انسانی این تأثیر واجد ابعاد مثبت بیشتري می

.تواند اولین و مؤثرترین گام باشدگذاري براي زیباسازي شهر، زیباسازي نقاط عطف میسرمایه
ترین ویژگی نقاط عطف در ایجاد خوانایی و حس تعلق شهروندان به نوعی مهم،در منظر شهرينقطه عطفهویتینقش 

هاي ذهنی فرد تعیین کیفیت است که ارتباط کامل با اندوختهگذاري یاتشخیص هویت در واقع نوعی ارزش. باشدبه شهر می
. دهندصفات ممیزه و محتواي شخصیتی شهرها به هویت یک شهر شکل می. از تجربیات مستقیم تا فرهنگ و سنت او دارد

همدیگر هاي شخصیت یک شهر، داراي دو بعد عینی و ذهنی است که از طریق سه محیط طبیعی، مصنوع و انسانی از مؤلفه
ها چنانچه داراي صفات اختصاصی و برجسته باشند نقش شاخص و معرف متغیرهاي هر یک از این مؤلفه. گرددتفکیک می

.1386بهزادفر،کنند هویتی را ایفاد می
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انواع نقاط عطف شهري
اط عطف هم به نقبندي کالندر سطح طبقه. هاي مختلفی میسر استهاي مختلف نقاط عطف به روشبندي گونهطبقه

البته در بسیاري از موارد . شوندهاي ذهنی در میان شهروندان شناخته میواسطه جنبه هاي تنها عینی و هم به واسطه جنبه
. روندعطف به شمار میهاي عینی و ذهنی در کنار یکدیگر شاخصه نقطهجنبه

امی که آشنایی دیرین، شباهت و هماهنگی ابژه با از آنجا که هر رخداد بصري عبارت است از شکل همراه با محتوي و ماد
هاي ذهنی ناظر از درك بصري او به دور نمی تصویر ذهنی فرد در نوع دریافت و تفسیر او بسیار مؤثر است و به عبارتی داشته

اشاره به آن تواند موجودیت داشته باشد و منظور از نقاط عطف عینی در این تقسیم بندي باشد، نقطه عطفی صرفا عینی نمی
به عبارتی . نمایندنمود خارجی صرف و تجسم کالبدي شاخص خود، به عنوان نقطه عطف عمل میاي است که به واسطهدسته

. باشدبندي نافی بعد ذهنی آنها نمیدیگر شرط در حیطه عین بودن نقاط عطف، در این طبقه
: صنوع، قابل تقسیم استبه دو زیرمجموعه طبیعی و م کالبديمجموعه نقاط عطف عینی

نقاط عطف طبیعی
هاي بستر طبیعی، ویژگیو ایننمایداي برخوردار است که آن را از سایر شهرها متمایز میهر شهري از جایگاه طبیعی ویژه

اي نقطه هایی که برهاي طبیعی شهر از ویژگیاگر یکی از این مؤلفهدر این میان .کشدبخشی از هویت شهر را به تصویر می
نقطه عطفی . گرددعطف ذکر گردید، برخوردار باشد متناسب با مقیاسی که دارد، نقطه عطفی طبیعی براي شهر محسو می

عنصري که . استگیري آن به دور از دخل و تصرف و تأثیرات فرهنگی بشر بودهکه بر پایه عنصري استوار است که اساس شکل
ممکن است به تنهایی آن را براي ایفاي نقش به -در صورت کفایت مقیاس-نوع شهرحتی بکر بودن آن در تضاد با محیط مص

نقطه عطف طبیعی، محدود به ادراك او از تنش و تضاد حاصل با این تأثیر انسان بر و گرداندعنوان نقطه عطف حائز شرایط 
.دباش، در اثرگذر زمان میابژهمحیط مصنوع شهر و انتسا معانی و مفاهیم به آن

نقاط عطف مصنوع
هاي مختلف زمانی، از پیدایش شهر تا حال، در راستاي دخل و تصرف بشر در محیط طبیعی هویت مصنوع، که در الیه

نقاط عطف .باشدگیرد، در جوار هویت طبیعی عامل تمایز شهرها از یکدیگر میتر نمودن امورات زیستی شکل میبراي سهل
هاي کالبدي شاخص خود، ساخته بشر بوده، به واسطه ویژگیگردد که دستنی را شامل میمصنوع آن دسته از نقاط عطف عی

با توجه به اینکه در میان عناصر شکل دهنده منظر شهري، نقاط عطف بیشترین سهم از توجه . آیندنقطه عطف به شمار می
باشد، در صورت وجود عدم انطباق با زمینه، مایه نقاط عطف مصنوع، دست ساخته بشر میاینکه بندر کنار،افراد را دارند

. آیدبیشترین آسیب به هویت و روح مکان وارد می
به واسطه دلیل خاطره ساز بودن در دسته بندي زیر قابل تقسیم و توجه هاي ذهنی منظرنقاط عطف با تأکید بر جنبه

:است
براي نقاط عطف با ابعاد ذهنی، تضمین بقا و انتقال ازاي خارجیدر صورت وجود مابهنکته قابل تامل در این میان آنکه"

".شودآنها به نسل آینده بیشتر می

اجتماعینقاط عطف با بعد 
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» ماده خام«ها، خاطرات مشترك و تعامالت گروهی افراداگر نقطه عطفی پتانسیل این را داشته باشد که براي سمبل
ا ذهنیات وتعلق خاطر عده بیشتري از مردم با یکدیگر همسو گردد، نقشی اي بوجود آورد تفراهم آورد، یعنی زمینه و پایه

ی براي بروز رفتارهاي جمعی و تعامالت اجتماعی هستند که عالوه بر هاینقاط عطف اجتماعی مکان.اجتماعی به عهده دارد
دارا بودن شرایط الزم براي عطف بودن؛ به لحاظ نمادین یا تاریخی، امنیت، دسترسی، تسهیالت رفاهی، دید به مناظر و نظایر 

. ها جذابیت الزم را براي تجمع مردم دارنداین

اي تاریخی و خاطرهنقاط عطف با بعد 
خود در بصري ممکن است مکانی که در گذشته نقطه عطف بوده است در زمان حال پابرجا نباشد، یا فاقد کیفیات سابق 

است، شدهاي که موجب عطف بودن آن میایفاي نقش به عنوان نقطه عطف باشد و شکل، معنا، عملکرد یا الگوي رفتاري ویژه
اي هم از این نقطه عطف در اذهان باقی نماند، ولی اصالت گذشت زمان خاطرهشاید حتی به دلیل . تا کنون تداوم نیافته باشد

هاي تاریخی که با کندوکاو درالیه-در فرآیند قرائت منظر شهريها و غیره،وجودي آن به استناد مدارك تاریخی، سفرنامه
تداوم برخی از این نقاط عطف ترائین، در سطحی پگرداندحائز اهمیت میآن را به عنوان نقطه عطفی تاریخی،-میسر است

خاطره نقش مهمی در .باشندهایی از این دست میو چال میدان نمونهقنات کوثر.گیرداي در قالب اسامی صورت میخاطره
تصویري که فرد از محیط خود دارد، هم حاصل احساس آنی فرد است، هم مبتنی برعوامل موروثی فرهنگی . ادراك محیط دارد

آید، مگر آن که در رابطه با محیط به عبارتی دیگر هیچ عاملی از شهر به خودي خود به تجربه نمی. ه تجار گذشته اووخاطر
هاي تجار گذشته خود مشاهده شده، تسلسل وقایعی که سبب بروز و وجود آن گشته شناخته شود و در رابطه با خاطره

.1385لینچ، باشد

اي اطرهتاریخی و خنقاط عطف با بعد 
است، اگر وقوع رویدادي، موجب اعطاي ارزش نمادین به مکانی گردد که شاید پیشتر از اهمیت چندانی هم برخوردار نبوده

نقطه عطفی که به دنبال .گیرداند جاي میآن مکان به عنوان نقطه عطفی رویدادي در ذهن افرادي که مفهوم آن را آموخته
گیرد، ذهنیتی است که در فراسوي عینیت دگرگون شده مکان واقعه هم، به ین زیاد شکل میاي با ارزش کمی یا نمادواقعه

اي به اثرگذارتر شدن و انتقال مفهوم آن به با وجود این تقویت مختصات محیطی نقطه عطف حادثه. دهدحیات خود ادامه می
.نمایدآیندگان مساعدت می

هاي طبیعی شهر تهران ویژگی
تهران از سمت جنو و جنو پهنه. استاي بین دو وادي کوه و کویر در دامنه جنوبی البرز گسترده شدهتهران در پهنه

حد . استکوهستان محصور شدهشود و در سمت شمال و شرق به وسیلههاي هموار شهریار و ورامین گشوده میغربی به دشت
دو رودخانه جاجرود و کرج مشخص به وسیلهتهران هم در کوه و هم در دشتطبیعی فضاي جغرافیایی پهنه

. 1368سعیدنیا،شودمی
. دهدجنوبی از تهران به طور کل سه منطقه جغرافیایی زمین را نشان می-مقطع شمالی

اي شهراند و درباالترین حد آن ارتفاعات البرز دیواره شمالی فضاي هاي تند معرف طبیعت کوهپایهدر قسمت شمالی شیب
. دهدتشکیل میتهران را

دره هفت رود.رساندهاي جنوبی میهاي شمالی را به دشتدار است که دامنهاي شیبهاي البرز، گسترهدوم دامنهمنطقه
.شکافنداند و تپه ماهورهاي میانی شهر را میتهران در آن جاري

. نزدیکی به کویر مرکزي ایران داردي سوم و بخش جنوبی نیز دشت تهران است و اراضی وسیع مسطح آن نشان ازمنطقه
کند، هاي البرز در شمال، آنچه در ساختار توپوگرافی شهر جلب توجه میدر مقطع شمالی جنوبی تهران عالوه بر رشته کوه

از شهر، اندآباد، پردیسان و چیتگر، در چشمهاي لویزان، عباستپه. اندهایی است که از اراضی واقع در میانه شهر سربرآوردهتپه

www.shahrsazionline.com
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بی شهربانو، نشانه بارز دیگري از ساختار توپوگرافی عالوه بر اینها در جنو شرقی شهر نیز کوه بی. شاخص و مرتفع هستند
.شهر تهران است
در این برش . دهدجغرافیایی بستر شهر را نمایش می-هاي منحصر به فرد طبیعیغربی تهران نیز ویژگی-مقطع شرقی

رسد و از غر در دشت هاي میان آنها که از سمت شرق به ادامه رشته کوه البرز میمل هفت دره و تپهتهران بستري است شا
.روندگانه بستر رودهاي درکه، دارآباد، حصارك، فرحزاد، کن، دربند و ولنجک به شمار میهاي هفتاین دره. گرددمحو می

گارندگانن: منبع . غربی شهر تهران-مقطع شرقی: 1تصویر شماره

هاي ساختاري شهر تهرانویژگی
امروز محدوده . استروزافزون گستره شهر تهران، الگوي ساختاري شهر به ترکیبی از الگوهاي مختلف تبدیل شدهبا توسعه

هاي ساختاري طبیعی، تاریخی، عملکردي، حرکتی و اي است از عناصر و مولفهبندي کالبدي شهرتهران، مجموعهاستخوان
.دهدعیتی که کنارهم گذاردن این مشخصات و عناصر کالبدي شهر ساختار و کالبد امروز تهران را به روشنی نمایش میجم

رشد . اي بوده استاي و پوستهبارزترین مشخصه این ساختار، هسته اولیه شهراست که توسعه تدریجی آن به صورت مرحله
اصلی، به ویژه در جهت شمالی هسته مرکزي حرکتی و خدماتی حورهاي به صورت قطاعی و در امتداد متهران ساختاري شهر 

و عناصر  راه چمران و مدرس، جاده قدیم شمیران و ولیعصربزرگاین قطاع از دو حلقه بسته در هم تنیده . استافتادهاتفاق 
هاي اصلی قرار امتداد راههایی پراکنده درتعدادي از عناصر شهري نیز به صورت هسته. استشهري مجاور آن تشکیل شده

در سطح شهر و برخی دیگر مانند مراکز تجاري، ها، مراکز ورزشی و تفریحی،اند که عملکرد بخشی از آنها مانند دانشگاهگرفته
.1386بهزادفر،باشداي میمنطقه

گذاري بر نقاط عطف در شهر تهران
بررسی آن دسته از نقاط عطف منظر . باشدالن قابل ارزیابی مینقاط عطف منظر شهر تهران در سه مقیاس خرد، میانی و ک

.استنمایند مد نظر این مقاله بودهشهر تهران که مقیاس کالن داشته در سطح شهري ایفاي نقش می

نقاط عطف طبیعی در شهر تهران
طبیعی شهر، نقاط عطف هاي بستربا توجه به تعریفی که از نقاط عطف طبیعی ارائه گردید و همچنین بررسی ویژگی

:گرددطبیعی شهر تهران به قرار زیر مشخص می
شمالی شهر، رشته کوه البرز به عنوان لبه
گیري بستر شهر در نواحی میانی و شمالی دارند، گانه تهران که بیشترین تاثیر را در شکلهاي هفتروددره
یابدامتداد می یتگرچ تا مغر لویزان هاي میانی شهر که از شرقمجموعه تپه .
بی شهربانو در جنو شرقی شهرچشمه علی و کوه بی
ها و مظهر آنها در نقاط مختلف شهرقنات
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نگارندگان: پراکندگی نقاط عطف طبیعی در شهر تهران، منبع: 2تصویر شماره 

نقاط عطف مصنوع در شهر تهران
:ید، نقاط عطف مصنوع در شهر تهران شاملبا توجه به تعریفی که از نقاط عطف مصنوع ارائه گرد

ها و بناهاي باارزش دوران قاجار در تهران ناصري؛ شمس آثار با ارزش بافت تاریخی مرکز شهر؛ مجموعه بازار، موزه
...العماره، موزه ایران باستان، 

هاي ییالقی شمال شهر که بیشتر مربوط به دوران قاجار هستندکاخ.
ها و مسیرهاي با ارزش بنا شده در دوران پهلوي بخش بافت میانی شهر؛ شامل بناها و مجموعهآثار با ارزش و هویت

اول و دوم در تهران؛ خیابان ولیعصر، دانشگاه تهران، میدان بهارستان، برج آزادي، مجموعه اکباتان، مجموعه 
...سازآتی

دولتی و عمومی که بعد از انقال و به ویژه در بخش بعد از انقال؛ شامل بناهاي بزرگ بیشترآثار با ارزش و هویت
راه مدرس، ساختمان مجلس، برج میالد، مصلی تهران، مرقد امام، بزرگ: اند از جملهدهه اخیر در تهران بنا گشته

...پردیس سینمایی و
ان مبدل هاي روستایی و ارگانیک شمال شهر که به واسطه تفاوت و تضاد در ریخت به نوعی نشانه در تهربافت

اند؛ ده ونک، ده فرحزاد، گشته
گیرندها و اماکن متبرکه نیز در این میان قرار میامامزاده .

نقاط عطف اجتماعی در شهر تهران
ها و با توجه به تعریفی که از نقاط عطف اجتماعی ارائه گردید، نقاط عطف اجتماعی در شهر تهران نیز شامل فضاها، خیابان

: کنند از آن جملهاست که در زندگی شهري و اجتماعی شهروندان تهرانی نقش مهمی ایفا میهاي مختلفیمیدان
، ...خیابان انقال، بازار تهران، مرقد امام، دانشگاه تهران، خیابان ولیعصر، ییالقات شمال شهر؛ دربند، درکه، فرحزاد و

...هاي طبیعی البرز ودامنه
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نگارندگان: منبع . طف مصنوع در شهر تهرانپراکندگی نقاط ع: 3تصویر شماره 

اي در شهر تهراننقاط عطف تاریخی و خاطره
اي و تاریخی در شهر تهران شامل عطف خاطرهاي ارائه گردید، نقاطبا توجه به تعریفی که از نقاط عطف تاریخی و خاطره

دهد؛ ان را شکل میفضاهاي مختلف طبیعی و انسان ساز شهري است که خاطره مشترك مردم از تهر
هاي ییالقی شمال شهر، دید به کوه البرز، شاه هاي شمال شهر، کوچه باغکوثر، دره، قناتکرجآبلوار کشاورز

زار، خیابان با عبدالعظیم، سر پل تجریش، میدان محسنی، سبزه میدان، میدان توپخانه، میدان بهارستان، خیابان الله
...مشق، تکیه دولت، خیابان مروي، باغ انگوري و همایون، خیابان سپه،میدان 

نقاط عطف رویدادي در شهر تهران
ترین حوادث اي ارائه گردید، تهران نیز به واسطه اینکه محمل بزرگبا توجه به تعریفی که از نقاط عطف تاریخی و خاطره

اط عطف رویدادي بسیاري را در خود جاي داده سال گذشته، از انقال مشروطه تا انقال اسالمی بوده است، نق100کشور در 
است؛  

میدان آزادي، فرودگاه مهرآباد، میدان ژاله، میدان فلسطین، میدان بهارستان، خیابان انقال و سردر دانشگاه تهران، میدان 
... اعدام، مدرسه سپهساالر و

www.shahrsazionline.com
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4شماره تصویر
گیرينتیجه

شبکه متنوع نقاط عطف شهر تهران نکات زیر در نقد صورت موجود و پیشنهاد هاي مختلف و تاثیرگذار در از بررسی الیه
:گرددنحوه برخورد حاصل می

هاي عطف حاکی عدم انطباق و نشان از عدم توجه به پتانسیلهاي مختلف نقاطها ودستهگذاردن الیهنخست؛ روي هم
شهر . گذاري به عنوان نقاط عطف بصري در شهر داردهیابی و سرمایاي شهر تهران در مکانمختلف طبیعی، هویتی و خاطره

هاي اي، تاریخی، رویدادي و اجتماعی داراي پتانسیلاي نیست با این حال به لحاظ خاطرهتهران اگرچه به نظر شهر تاریخی
همین نقاط و گذاري و توجه بهاند، که سرمایهبسیاري است که در ذهن و خاطره مردم شهر به عنوان نقاط عطف ثبت گردیده

.  روندفضاهاي گاه فراموش شده، کلید مهمی در دست یافتن به هویت مشترك و خوانایی شهري در شهر تهران به شمار می
هاي طبیعی آن شرایط خاص و ویژه اي دارد و عدم توجه و استفاده از این دوم آنکه؛ شهر تهران به لحاظ بستر و ویژگی

در حقیقت . سترش و پیوند شبکه نقاط عطف شهري در تهران تاکنون قابل تامل و تاسف استپتانسیل بالقوه شهر تهران در گ
شهر تهران مانند پاریس یا واشنگتن نیست که بتوان با طرحی مسطح بر روي کاغذ یا توجه به یک یا چند نقطه کانونی بحث 

بستر طبیعی شهر تهران محورهاي طبیعی آنچنان که پتانسیل . هاي شهري را در آن سرو سامان دادنقاط عطف و نشانه
هاي هفتگانه شهر تهران به عنوان کریدورهاي دید و خاطره مشترك شهروندان در کنار گسترش و پراکندگی شهر، روددره

گذاري در تقویت محورهاي عطف شمالی جنوبی و پیوند با نقاط عطف را به عنوان راه حلی در دست یافتن استفاده و سرمایه
.کنداي منسجم از نقاط عطف هدایت میبه شبکه
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