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مقدمه
 هويت يك شهر، رابطه اى دوسويه و منظرين بين ساكنين و محيط كالبدى است. تنها 
در اين صورت است كه منظر شهرى محصول زمان خاصى به حساب نمى آيد و به عنوان 

موجوديتى زنده و تداوم يابنده در طول حيات شهر جارى خواهد بود. 
در منظر شهر، خاطرات جمعى شهروندان و حافظه تاريخى شهر مستتر شده   و گذر 
زمان روايتگر گذشته و هويت شهر به نسل هاى بعدى است. با اين حال، آنچه در تهران 
ــهود است، نبود قاعده اى خاص در زمينه پرداختن به مسايل مرتبط با منظر  امروز مش
شهرى است؛ به گونه اى كه نابسامانى را در منظر شهرى سبب شده و از اين زاويه تأثير 
نامطلوبى را به صورت خودآگاه و ناخودآگاه بر حوزه هاى ادراك روانى شهروندان بر جاى 

گذاشته است. 
ــوص، با توجه به تعريف هاى  ــى در اين خص ــى دوره هاى مختلف براى چاره انديش ط
ــت، راه حل هاى متنوعى در قالب  ــهرى مطرح شده اس مختلفى كه تاكنون از منظر ش
ــته  ــده كه هيچ يك با توجه به وضع موجود تهران، نتوانس ــناد مصوب پيگيرى ش اس

پاسخگوى ساماندهى منظر شهرى تهران باشد.
طرح جامع جديد تهران نسبت به ساير طرح ها، مفهوم منظر شهرى را به مثابه نظامى 
ــته و درجهت دستيابى به منظر شهرى  ــان و محيط دانس از ارتباطات هويت بخش انس

مطلوب از طريق اهداف و راهبردهاى خود حركت مى كند. 
ــع جديد تهران، در  ــاى تحقق اهداف و راهبردهاى طرح جام ــى ترين ابزاره از اساس
ــهرى و مديريت  ــروژه موضوعى" برنامه راهبردى طراحى ش ــهرى، پ خصوص منظر ش
منظر شهرى تهران" است كه مرحله اول آن در سال 1386 به كارفرمايى حوزه معاونت 
معمارى و شهرسازى شهردارى تهران و توسط مهندسين مشاور «نقش پيراوش» تهيه 
شد. ادامه تهيه اين طرح به داليل متعددى نظيركمبود بودجه كارفرما، تغيير مديريت، 
اتمام قرارداد مشاورين مناطق، ناهمسويى صاحب نظران داخلى پيرامون موضوع به زمان 

ديگرى موكول شد. 
اين نوشتار قصد دارد جايگاه اين پروژه در سند طرح جامع تهران را با توجه به رويكرد 
ــپس محتواى برنامه و روش تهيه آن را به  ــهرى تبيين نموده و س اين طرح به منظر ش

عنوان يكى از معدود اسناد راهبردى منظر شهرى در ايران بيان كند. 

جايـگاه برنامه راهبردى طراحى شـهرى و مديريت منظر شـهرى تهران در 
طرح جامع

ــهر تهران كه داراى ماهيتى ساختارى ـ راهبردى است در سال  ــند طرح جامع ش  س

1386 به تصويب شوراى عالى معمارى و شهرسازى رسيد. اين طرح در يكى از اهداف 
ــيما و منظر شهرى با تأكيد بر هويت و معمارى و  ــاماندهى س 9 گانه خود با عنوان "س
ــالمى" به موضوع منظر شهرى تهران پرداخته است. در راستاى  شهرسازى ايرانى ـ اس

تحقق اين هدف راهبردهايى نظير :
ساماندهى فضاهاى شهرى از نظر كيفيت هاى محيطى و انتظام بصرى، هويت بخشى 

و پاسخگويى به نيازهاى عاطفى و روانى شهروندان
ــعه عرصه هاى عمومى، ايجاد سرزندگى در  ــهرى، با توس ارتقاى كيفيت محيط ش
محيط شهرى و تقويت نشانه هاى هويتى شاخص شهر و ساماندهى مبلمان و تجهيزات 

شهرى
ارتقاى كيفيت معمارى شهر تهران با ساماندهى نماها، سيما و منظر شهر همراه با 
اعمال اصول ايمنى و زيبايى، انسجام بخشى به كالبد محله ها و ايجاد تركيبات شكلى و 

حجمى مناسب براى ابنيه خاص شهر
احياى معمارى و شهرسازى ايرانى- اسالمى در هرگونه تحوالت و مداخالت كالبدى 

شهر (نهاد برنامه ريزى توسعه شهرى تهران،1386 : 9).
ــى، ارتقاى كيفيت  ــعه عرصه هاى عموم ــع تهران به دنبال توس ــن طرح جام بنابراي
محيطى آنها (كيفيت هايى نظير سرزندگى، خوانايى، زيبايى و ايمنى و امنيت) و در آخر 
ــاماندهى عناصر كالبدى مرتبط با عرصه هاى عمومى (نظير نماها، مبلمان  و..) قصد  س
دارد با اتكا به ارزش هاى معمارى و شهرسازى ايرانى ـ اسالمى و بر اساس آن چشم انداز 

شهر تهران را محقق كند.
يكى از ابزارهاى ويژه طرح جامع تهران در راستاى تفسير اهداف و راهبردهاى آن در 
سطوح خردتر، طرح هاى موضوعى و موضعى است1 كه پيرامون مسئله ساماندهى سيما 

و منظر شهرى، پروژه هاى زير را تعريف مى كند (جدول شماره 1) .
از ميان پروژه هاى فوق، پروژه برنامه راهبردى طراحى شهرى و مديريت منظر شهرى 
تهران به عنوان يكى از مهم ترين پروژه ها مطرح بوده است. اين پروژه عالوه بر دارا بودن 
ماهيت راهبردى به عنوان سندى مكمل جهت تكميل برخى از خألهاى موجود در طرح 

جامع پيرامون مباحث مرتبط با منظر شهرى در نظر گرفته مى شود .2

رويكرد مشاور
مشاور طرح نيز با اتخاذ رويكردى مشابه سند طرح جامع تهران، اين برنامه را  سندى 
ــت راهبردى برخوردار است و محتواى ديگر اسناد رسمى شهر را  مى داند "كه از سرش
ــير فضايى ـ بصرى نمودن  ــندى تفس تكميل و تدقيق مى كند. وظيفه اصلى چنين س
سياست هاى طرح جامع است " (نقش پيراوش، 1386: 39). تكميل و تدقيق محتواى 
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ديگر اسناد رسمى شهر كه مبناى اتخاذ تصميمات در حوزه هاى  برنامه ريزى، طراحى 
و مديريت شهرى قرار مى گيرد و ارتقاى كيفيت محيط و منظر شهرى تهران در راستاى 
اهداف طرح جامع جديد تهران نيز به عنوان وظيفه هاى فرعى اين طرح در نظر گرفته 

شده است. 

محتواى برنامه و روش تهيه  
ــه در ابتدا با مطالعه  ــد ك ــه مرحله اى برنامه ريزى ش طرح مذكور بر پايه فرايندى س
نظرى در دو بعد ماهوى و رويه اى آغاز مى شود. در خصوص بعد رويه اى آنچه مورد نظر 
ــت، تدوين نظام هدايت و كنترل با تأكيد بر معرفى و توليد اسناد با سلسله  ــاور اس مش
مراتب مشخص است. اين اسناد بيشتر وظيفة سياست گزارى در عرصه منظر شهرى را 

بر عهده دارد. 
ــى و خروجى  ــوان موضوع اصل ــهرى به عن ــز كيفيت محيط ش ــوى ني ــد ماه در بع
ــت هاى توسعه مورد توجه بوده است. مشاور،كيفيت هاى مرتبط با محيط شهرى  سياس
ــته بندى مى كند و پس از تبيين  ــيوه اى انتزاعى دس را در قالب مدل مكان پايدار3 به ش
اليه هاى مختلف فرم شهرى، آن بخش از اليه ها را كه موضوع طرح در مقياس راهبردى 

است را مشخص مى كند.
سپس تجربيات عملى داخلى در مقياس راهبردى با هدف بررسى تصميمات گذشته بر 
وضعيت منظر شهرى كنونى تهران، شناخت ويژگى هاى مختلف منظر تهران، استخراج 
ــم اندازها، راهبردها و سياست هاى پيش بينى شده براى آن و بررسى تأثيرات آن بر  چش
اليه هاى فرم شهرى تهران مورد توجه قرار گرفته است. در اين راستا قريب به 20 طرح، 

گزارش و مصوبه قانونى بررسى شده است. 
ــهرهاى جهان در  ــناد و طرح هاى منتخبى از ش ــوص تجارب جهانى نيز اس در خص
ــت. اين اسناد طرح هاى  ــه شده اس ــهرى راهبردى گردآورى و مقايس زمينه طراحى ش
ــيدنى» (استراليا)،  ــتاك ان ترنت» (انگلستان)، «س ــهرى «لندن» و «اس ــعه ش توس
ــكو» (اياالت متحده)، و «كواالالمپور» (مالزى)  را دربر مى گيرد. بر اين  «سانفرانسيس
ــهرى در اسناد كالن مقياس كشورهاى  ــاس، اين مطالعه به تبيين جايگاه منظر ش اس

فوق الذكر پرداخته است.
ــازى موجود از منظر اطالعات مرتبط با  ــناد شهرس ــى محتواى اس در ادامه به بررس
مبحث طراحى شهرى و اليه هاى فرم كالبدى اشاره  و به طور خاص، به طرح جامع و 
تفصيلى شهر تهران پرداخته مى شود كه سعى در تفسير فضايى راهبردها و سياست هاى 
ــاس مطالعات مهندسان مشاور مناطق و مهندسان مشاور بوم سازگان  طرح جامع بر اس

(تهيه كننده طرح جامع تهران) دارد.
ــم انداز مقدماتى، در ابتدا به گردآورى چشم اندازهاى  ــپس، در مرحله تدوين چش س
ــا كارفرما،  ــران از طريق رايزنى ب ــهر) ته ــهرى (منظر ش ــود در زمينة طراحى ش موج
كارشناسان و نهادهاى ذى مدخل در توسعه و مديريت شهرى (شوراى شهر، شهردارى، 
ــازمان مسكن و شهرسازى) پرداخته شده و بر اساس آن تدوين چشم انداز مقدماتى  س
ــهرى تهران صورت پذيرفته است. بر اساس اين چشم انداز،  ــهرى و منظر ش طراحى ش
ــهري ايمن، زيبا و روح نواز، تركيبي متعادل از  ــت با منظر ش ــهري اس تهران 1404 ش
ــت و  ــيماي آن متجلي اس ــالمي در س ــنتي و مدرن كه هويت ايراني و اس معماري س
ــهروندان  ــب براي كار، زندگي، تفريح و تعامالت اجتماعي را در اختيار ش فضاي مناس
ــگران قرار مي دهد. بهره گيري كامل از ثروت هاي طبيعي شهر و فراهم نمودن  و گردش
ــهري به ويژه فعاليت هاي دانشي و فرهنگي  فضاي مورد نياز براي كاركردهاي جهان ش

از ويژگي هاي بارز تهران آينده است (همان : 78).  
ــده تاكنون و همچنين مراحل آتى فرآيند مطالعاتى را  نمودار (1)، اقدامات انجام ش

نمايش مى دهد.
مفاد ذيل از جمله بندهايى است كه على رغم فرآيند پيش بينى شده، به دليل ناتمام 

باقى ماندن مطالعات در طرح بررسى نشده است : 
ــتورالعمل ها)  و جمع آورى  ــت ها، دس ــاى الزم (چك ليس ــن روش و ابزاره 1- تدوي
ــهر و يا مناطق شهردارى  ــهرى در مقياس ش تصميماتى كه تاكنون از نظر طراحى ش

اتخاذ شده است. 
2- بررسى محتوايى تصميمات و پيشنهادهاى مشاوران مناطق 22 گانه و شناسايى 

كمبودهاى اطالعاتى و ارائه توصيه ها در قالب اهداف و سياست هاى طراحى شهرى.

3- تدوين چشم انداز (نهايى)
ــان مشاور طرح جامع و  ــنتز مطالعات مهندس ــند برنامه راهبردى با س 4- تدوين س
طرح هاى تفصيلى مناطق در قالب سند "برنامه راهبردى طراحى شهرى و مديريت منظر 
شهرى تهران". بدين منظور، سياست هاى راهبردى و نقشه ساختار حوزه هاى راهبردى 

طراحى و نقشه راهبرد طراحى شهرى و مديريت منظر شهرى تهيه و تنظيم مى شود.
ــامل برنامه راهبردى طراحى شهرى، مديريت منظر  5- تدوين برنامه عملياتى كه ش
ــتورالعمل تهيه اسناد براى طراحى شهرى تفصيلى در  ــهرى مناطق شهردارى و دس ش

مناطق است.

جمع بندى و نتيجه گيرى
ــه دو برنامه راهبردى و عملياتى  ــيدن ب ناتمام ماندن مطالعات در مرحله اول و نرس
منجر به اين شده كه قضاوت در خصوص محتواى اين طرح مقدور نباشد. با اين وجود 
به نظر مى رسد كه موارد زير را مى توان به عنوان مسايل اصلى اين مطالعه طرح نمود:

ــهر تهران  ــند طرح جامع ش ــند مكمل س 1- از آنجايى كه اين مطالعه به عنوان س
ــهر تهران ضرورتى نداشته  ــم اندازى دوباره براى توسعه ش ــود، تعريف چش تلقى مى ش
ــيعى از مطالعات در مرحله اول به تدوين چشم اندازى مجزا  ــت. اختصاص حجم وس اس
ــند، موجب كاهش سرعت تهيه طرح و بازماندن طرح از مراحل بعدى  ــم انداز س از چش

شده است.
ــتر بر مبناى اليه فرم كالبدى قرار داده و  ــنهادهاى خود را بيش 2- اين مطالعه پيش
ــهرى مى تواند ناظر به ابعاد  ــته است. منظر ش ــهر تهران داش بيانى فيزيكى از منظر ش
ــد و منظر را در معناى نظام ارتباطات متقابل  ــانى در محيط شهرى باش رفتارى و انس
انسان و محيط تعريف كند. از همين روست كه موضوع «مديريت» منظر شهرى مطرح 
مى شود و اكتفا به پيشنهادات و ضوابط كالبدى نمى تواند گره گشا باشد. هرچند تاكنون 
محصول نهايى اين مطالعه ارائه نشده است، پيشنهاد اين مقاله تأكيد مجدد بر تدوين 

نظام مديريتى پويا براى هدايت رابطه انسان و شهر است.
ــده  ــند راهبردى تهيه ش 3- در وضع كنونى كه طرح تفصيلى پيش از تهيه اين س
ــاى موضوعى و موضعى مناطق نيز در حال  ــل تصويب را طى مى كند و طرح ه و مراح
تهيه، تصويب و اجرا است، منفك بودن اليه منظر از ساير مطالعات طرح جامع موجب 
ــت. اضافه شدن  ــده اس غفلت از اين اليه در طرح هاى تفصيلى و موضوعى و موضعى ش
ــهر تهران مى تواند  اليه منظر پس از تصويب طرح هاى موضوعى، موضعى و تفصيلى ش

ضمانت اجرايى اين طرح را پايين آورد.
چنانكه اشاره شد، سند طرح جامع تهران با وجود رويكرد راهبردى خود به موضوع 
ــب براى مديريت منظر را به  ــاختار يا برنامه اجرايى مناس ــنهاد س ــهرى، پيش منظر ش
ــه نكته و  ــاس، با مدنظر قرار دادن اين س ــت. بر اين اس مطالعات آتى واگذار كرده اس

تكميل مطالعات اين طرح مى توان به يكى از مسايل اساسى شهر تهران پاسخ داد 

پى نوشت
1. طرح جامع تهران طرح هاى موضوعى و موضعى سند طرح جامع را به عنوان سطح سوم طرح هاى 
توسعه شهرى و بعد از طرح جامع و تفصيلى به عنوان ابزارى براى تحقق اهداف طرح جامع معرفى 
مى كند. اين در حالى است كه عالوه بر طرح هاى مطرح شده در پيوست شماره 4 سند طرح جامع، 
قريب به 600 طرح موضوعى و موضعى ديگر نيز به عنوان طرح هاى موضوعى و موضعى زير مجموعه 

طرح تفصيلى تعريف شده است.
2 . اين در حالى است كه در بسيارى از كشورهاى توسعه يافته چنين سندى، سند پشتيبان در تهيه 

طرح هاى راهبردى كالنشهرها است.
3 . اين مدل مؤلفه هاى سازنده كيفيت محيط شهرى را در چهار دستة مؤلفه هاى عملكردى، تجربى 

ـ زيبايى شناختى، ذهنىـ  زيبايى شناختى و زيست محيطى طبقه بندى مى كند.

منابع 
ــند اصلى راهبردىـ  ساختارى "جامع" شهر  ــهرى تهران (1386) س ــعه ش   نهاد برنامه ريزى توس

تهران، شوراى عالى معمارى و شهرسازى.
ــين مشاور نقش پيراوش (1386) طرح راهبردى طراحى شهرى و مديريت منظر شهرى    مهندس

تهران،جلد يك تا شش، حوزه معاونت معمارى و شهرسازى.
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سـه گانه  مراحـل  نمـودار1: 
پيشنهادى مشاور تهيه كننده 
: مهندسـين  طـرح؛ مأخـذ 
مشـاور نقش پيراوش، طرح 
راهبـردى طراحى شـهرى و 
مديريت منظر شهرى تهران، 

.1386

جدول1 : پروژه هاى موضوعى 
و موضعى مرتبط با ساماندهى 
منظـر  و  سـيما  ارتقـاى  و 
شـهرى، مأخذ : سـند اصلى 
طـرح راهبردى ـ سـاختارى 
"جامع" شـهر تهـران؛ نهاد 
برنامه ريزى توسـعه شـهرى 

تهران، 1386: 9.
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