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چکیده : موضوع اصلی منظر ش�هری، قرائت، تفس�یر صحیح و در نهایت باز تولید کیفیت هایی اس�ت که ارزش های قدیم و جدید شهر را به هم 
پیوند می زند و موجب حفظ رابطه طبیعی انسان با محیط شهری خود � هویت شهری � می شود و باید به عنوان یک اصل در پروژه های منظر شهری 
مد نظر قرار گیرد. پروژه های نوسازی و بهسازی محالت و بافت های شهری از مهم ترین پروژه های منظر شهری هستند. ضرورت معاصرسازی این 
بافت ها و فوریت حفظ شخصیت اصلی این مجموعه های کهن و تداوم و هدایت حیات و هویت موجود در آنها، با ساخت و سازهای امروزین و جریان 
آن به نسل های آینده از مهم ترین دغدغه های آنهاست. یکی از این بافت های ارزشمند در تهران محله جماران است که در گذشته ای نه چندان دور 
روستایی در حاشیه شهر بوده و با ادامه روند گسترش شهری به شکل محله ای درون شهر تغییر چهره پیدا کرده است. این منطقه بین سال های 

59 تا 6۸ به واسطۀ حضور امام خمینی )ره(، کانون سیاسی ایران بوده است که این امر بر اهمیت تصمیم گیری در این بافت می افزاید.
واژگان کلیدی : منظر شهری، بهسازی، پروژه های برنامه ریزی شهری، محلۀ جماران.

مقدمه
 روند شتابان تغييرات دنياي مدرن در عرصه هاي اقتصادي، 
اجتماع��ي، فرهنگي و معماري از يک س��و و س��يل ايده ها و 
طرح ه��اي جديد در طراحي و معماري از س��وي ديگر موجب 
شده است س��يماي امروز شهر تهران و محالت آن هماهنگي 
و  س��نخيتی با گذشته خود نداشته و ترکيب موزون و ساختار 
تعريف ش��ده و معنادار مدرن در آن ديده نشود. محله جماران 
نيز با هويتی تاريخی � سياسی دستخوش چنين تغييراتی شده 
و تعادل ساختار و بافت هاي همگون و نسبتاً سنتي که مطابق با 
شرايط اقليمي، نيازها و عقايد مذهبي مردم شکل گرفته بودند، 
از بين رفته است. به همين جهت برنامه ريزی ها و راهبرد هايی 
برای بهس��ازی محله جماران ارايه ش��ده است که از اين ميان 
می توان به "طرح موضعی بهس��ازی بافت ب��اارزش تاريخی و 
کهن و تقوي��ت محلة جماران در ط��رح تفصيلی منطقه يک 
تهران" )1386(، "طرح بهسازی )تفصيلی ويژه( بافت پيرامونی 
حس��ينيه و بيت حضرت امام خمين��ی )ره( در محله جماران 
تهران" )1378(، "مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی 
ايران" )1380(، "طرح بازنگری بهسازی محله جماران تهران" 
)1386(، "ط��رح پهن��ه فرهنگي جم��اران" )1387( و "طرح 

ساماندهی محور جماران" )1390( اشاره کرد.

نقدی بر پروژه های م�دیریت و برنامه ریزی در محله جماران
در تمامی طرح های ياد شده، هدف، بهسازی بافت تاريخی 
و کهن با تأکيد بر حفظ و تقويت هويت و ارزش های تاريخی 
و سياسی در محدوده بافت و تأمين نيازهای خدماتی ساکنين 
در محله جماران بوده اس��ت )تصوير1(. در مرحلة مطالعات 
جامع و کل نگ��ر، ويژگی های تاريخی، فرهنگی، جغرافيايی و 
اجتماعی روستای جماران مورد بررسی قرار نگرفته است. اين 
مطالعاِت کلی، در مراحل بعد ناديده گرفته شده و در مرحله 
راهبردهای برنامه ريزی، پيش��نهادات به ويژگی های کالبدی 
و ترافيکی محدود ش��ده اس��ت )تصوير2(. راهبردهايی نظير 
تسهيل گردش وسايل نقليه سواره، تعريض خيابان ها، ايجاد 
پارکينگ های مورد نياز ساکنان ده و زائران بيت امام، مرمت 
و بهسازی حسينيه جماران، مرمت و بدنه سازی گذر تاريخی 
جم��اران و اج��رای ورودی محل��ه و تغيير کارب��ری باغ های 
خصوصی، که نتيجه کار مشاوره دفتری بوده است، بدون در 
نظر گرفتن هويت و ارزش های تاريخی محله، احيای سازمان 
فضاي��ی تاريخی، حفظ و تأکيد بر نش��انه ها و عناصر تاريخی 
صورت گرفته است )تصوير3(. در حالی که در توسعة محله اي 
پايدار، هم زيس��تي مؤثر انس��ان در محيط کالبدي به منظور 
ارض��اء نيازهاي جمعي انس��ان در قالب مفهوم محله مد نظر 
است. اگرچه مشارکت مردم در توسعة محله اي ابعاد گوناگون 
دارد، اما از مهم ترين ابعاد آن توجه به نيازهاي مشترک مردم 
در قالب يک زندگي جمعي است. حفظ هويت محله به عنوان 
يک کل نيمه  مستقل ش��هر و يکی از اهداف نوسازی شهری 
بايد در روند توس��عه و نوسازی شهری مورد توجه قرار گيرد. 

از اين رو مؤثرترين و پايدارترين برنامه ريزی هاي توس��عه اي 
بايد مطابق ويژگي ها و نيازهاي زيست ش��ناختي و اجتماعي 
خانواده ها و جمعيت هاي محله اي با نياز اقتصادي و اجتماعي 

مشابه طراحي، تدوين و ارايه شوند.
به گ��زارش »ط��رح پهنه فرهنگ��ي جم��اران«، به دليل 
اهمي��ت جنبه ه��اي اجتماعي، مدن��ي و مردم ش��ناختي، از 
تکنيکی به نام "Place Check" اس��تفاده ش��ده و نيازهای 
س��اکنين توس��ط پرسش��نامه و مصاحب��ه ارزياب��ی ش��ده 
اس��ت. مش��کالت ناش��ی از وجود بيمارس��تان قلب، کمبود 
س��رويس هاي بهداش��تي و سيس��تم هاي حم��ل و نقل در 
منطق��ه و تخريب باغ ها از دغدغه های اصلی آنها بوده اس��ت 
(http://shahr.ir/fa/print/53695). به نظر می رسد در اين 
طرح نيز با وجود در نظر گرفتن نيازهای ساکنين، توجهی به 
ويژگی های تاريخی و هويتی محله نشده و راهبردها صرفاً در 

زمينه ويژگی های کالبدی و عملکردی بوده است.

نقدی بر پروژه طراحی در محله جماران
پس از اجرايی نشدن طرح های اوليه که اکثراً به ارايه راهبرد 
و ضوابط برای محلة جماران پرداخته اند، »سازمان زيباسازی 
شهر تهران« در 1390 موظف به تهيه طرح ساماندهی محور 
جماران و اجرای آن با تأکيد بر حفظ فضای کالبدی و تاريخی 
آن ش��د. مرمت ديواره ها و کف سازي س��نگفرش خيابان ها، 
اصالح تأسيس��ات ش��هری، تملک باغ خسروشاهی در ضلع 
ش��رقی جماران، تملک باغ اميرس��ليمانی و ايجاد يک سرای 
محل��ه در آن و تأمين 1000 پارکين��گ در فضايی جديد از 
جمله اقدامات اين طرح است. بنا به ادعای مشاور اين پروژه، 
در مرمت ديواره ها و کف سازي خيابان ها، هويت تاريخي محله 
جماران در نظر گرفته ش��ده اس��ت و نوع مرمت هايي که در 
محله جماران صورت گرفته با فضاي کالبدي محله همخواني 
دارد و در نتيجه، بهس��ازی و س��اماندهی و احداث فضاهای 
فرهنگی و تجاری، بخش��ی از مشکالت محله را برطرف کرده 
است (http://zibasazi.ir/fa/news/item/4471). اين در 
حالی اس��ت که در طراحی بايد به حف��ظ گذرهای تاريخی، 
حفظ عناصر نشانه و خاطره انگيز تاريخی، احيای فعاليت های 
تاريخ��ی، ارايه ضوابط بدنه س��ازی و کف س��ازی با اس��تفاده 
از رنگ ه��ا و مصال��ح بومی، ويژگی های معم��اری و تزئينات 
شميرانی، حفظ ديد و منظرها، توالی ديد، نقاط عطف، حفظ 
پوشش گياهی، منظر شبانه، مبلمان و تجهيزات شهری مورد 

نياز توجه می شد )تصوير4(.
نقدی بر راهبردهای ساماندهی منظر شهری محله جماران
• عدم توج�ه به اهداف زیب�اشناختی در من�ظر شهری

توج��ه به جنبه ه��ای کالبدی فض��ا، نوع احج��ام و نحوة 
ترکيب بندی آنه��ا، رنگ ها، مصال��ح، همجواری ها، تاريک و 
روشن، ريتم ها، تضاد ها، نقاط عطف و شاخص، پوشش گياهی، 

حضور عناصر طبيعت و س��اير مشخصه هايی که ابعاد ملموس 
محل را شکل می دهد در اين رده از بررسی قرار می گيرد.

اين در حالی اس��ت که در طرح های مطالعاتی و پروژه اجرا 
ش��ده، صرفاً به کالبد و تزئين کردن فضا توجه شده و از مصالح 
و ويژگی های بومی محله اس��تفاده نشده اس��ت. اين اقدامات 
زيبا س��ازی در کوچه های اصلی حس��نی کيا و نيايش، ش��امل 
کفس��ازی پياده از جنس سنگ خاکستری در کوچه ها، ايجاد 
آبرو س��نگی يا فلزی و زدن رنگ سفيد به جداره ها در بعضی 
پالک ها بوده اس��ت. جنس مصالح کف يکدس��ت و در هنگام 
بارندگی لغزنده است که به خصوص در کوچه نيايش به دليل 
ش��يب زياد آن خطرناک است و رنگ آميزی بی دقت در بعضی 
م��وارد، باعث کاهش جل��وه درها، آجرکاری ه��ا و ديواره های 
کاهگلی ش��ده اس��ت. در س��اماندهی بدنه ها نيز هيچ اقدامی 
در راس��تای حذف اج��زاء و عناصر الحاقی مانن��د کولر، آنتن، 
دودکش، کابل برق، لوله گاز، س��ايه بان و المپ های روشنايی 
از نمای س��اختمان که به روحيه بومی بنا لطمه می زند نشده 
و ضوابطی برای ساخت و س��ازهای جديد صورت نگرفته است. 
از طرفی، س��اختمان های جديد به صورت وصله های ناجور در 
کوچه های تاريخی در حال س��اخت هس��تند. توجه به فضای 
سبز، تقويت پوشش گياهی، استفاده از گلدان که سنت مردم 

شميران است نيز در طرح ديده نمی شود.
از ديگر اقدامات در راس��تای زيباس��ازی محله می توان به 
ايج��اد دو فضای تفرجی يکی در ميدان جماران و ديگری در 
ميانه کوچه نيايش اش��اره کرد که پروژة اول در مراحل اوليه 
اجراس��ت و پروژة دوم به چند حوض دايره ای ش��کل متوالی 
در گشايش��ی که از تخريب چند بلوک مسکونی ايجاد شده، 
محدود می ش��ود. در طراحی اين دو پ��روژه نيز به نمادهای 
منظ��ر تاريخی � هويتی روس��تای جماران توجهی نش��ده و 

رويکرد صرفاً تزئينی اتخاذ شده است )تصوير۵(
• عدم ت�وجه به سازمان فضایی روست�ای جماران

س��ازمان فضايی، تصور ذهنی شهروندان از شهر است که 
ذهن از طريق مربوط ساختن عناصر متفرق در نظمی هدفمند، 
آن را ادراک می  کند و به عنوان امری پنهان در محيط تعبير 
می ش��ود که نيروی خ��ود را بر مکان ياب��ی کاربری ها، جهت 
توسعه و ساير تحوالت شهر اعمال می کند. سازمان مذکور در 
محله جماران در طول تاريخ و تحت اثر ش��رايط جغرافيايی، 
اقليمی، تاريخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفته 
است. در طرح های پيشنهادی و اجرا شده در اين محله تأکيد 
فقط بر روی مسيرهای حرکتی سواره، پياده و پارکينگ های 
زائرين بوده و اهميتی به س��اختار فضايی تاريخی آن با ايجاد 
عناصر نشانه و تفکيک بندی عرصه های عملکردی ساکنين و 

زائرين، در راستای خواناسازی محيط صورت نگرفته است. 

•عدم توجه به نمادهای من�ظر در مرکز آئینی ده جماران
با توج��ه به مطالعات تاريخی، مرکز ده جماران و هس��ته 
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تاريخ��ی آن در گذش��ته درکنار مس��جد اصل��ی و در کنار 
چنارهای کهنسال بوده است. اين درختان که در باور ساکنين 
آئينی و ش��فابخش بوده اند در کنار عناص��ری مانند قنات و 
س��قاخانه، نشان دهندة تقدس آنهاست که می تواند به عنوان 
نمادهايی در ذهن عابرين مس��ير حس��نی کيا و نيايش باقی 
بمانند. اين محل که در گذش��ته نقش کانونی داشته، امکان 
تجديد خاطره اهالی و احيای منظر و هويت تاريخی محله را 
فراهم آورده است و امروزه نيز به عنوان مرکز ذهنی � باوری 
و تاريخی قابل احياس��ت که متأس��فانه هي��چ کدام در طرح 
اجراش��ده ديده نش��ده و فقط دور چنارهای کهنسال جدول 
س��يمانی کشيده شده است. اين مرکز محله هنور هم محلی 
برای ريختن زباله و پارک کردن موتور س��يکلت است. قنات 
های پرآب نيز به دس��ت فراموشی سپرده شده اند و به جای 
اس��تفاده از ظرفيت های آنها، در آبروهای سرپوشيده يا روی 

کفسازی های سنگی جاری هستند )تصوير6(.

• عدم توجه به عملک�رد کوچ�ه های تاریخی
معابر جماران با شکل و فرم، جداره ها و عرض و تناسبات و 
سلسله مراتب خود، مهم ترين عامل شکل دهندة منظر جماران 
هس��تند و اين محله به لح��اظ دارا بودن گذرهای ارگانيک و 
وجود ديد و منظر ه��ای مصنوع، به عنوان بافتی باارزش های 
خاص محس��وب می ش��ود. بنابراين، در طرح منظر ش��هری 
محله، توجه به معابر اصلی و حفظ تناس��بات و ديد و منظر 
آنها ضروری اس��ت. پياده راه ها در اين محله نقش مؤثری در 
کش��ف و ادراک محيط کالبدی و اجتماعی دارند. شيب ها و 
انحنای معابر، تغيير موقعيت ناظر، ثبات و پيوس��تگی مسير 
و جه��ت يا تغيير و تناوب آن تأثي��رات عميقی در دريافت و 
احساس��ات عابرين به وجود می آورند. هر قدر امکان حرکت 
مطل��وب پياده افزايش پيدا کند، امکان ادراک محيط ش��هر 
و بهره گي��ری از ارزش های بصری، فرهنگی اجتماعی آن نيز 
افزايش پيدا می کند. با وجود تأکيد طرح های پيش��نهادی به 
پياده سازی کوچه های تاريخی حس��نی کيا و نيايش و ايجاد 
محدوديت های حرکتی، اي��ن کوچه ها هنوز هم محل پارک 
اتومبيل های بس��ياری اس��ت که در رفت و آمد پياده اختالل 

ايجاد می کنند.
کوچه ها بايد اين قابليت را داش��ته باش��ند که س��اکن آن 
بتواند متناسب با کارکردی که در شرايط خاص از آن انتظار 
دارد، ب��ا تغيير مبلمان، فضا را تغيير دهد و آن را برای انجام 
مراس��م خاص که ميان تمام ساکنان مش��ترک است، آماده 
کنن��د. برای مث��ال در اعي��اد آن را چراغانی کند و مراس��م 

عزاداری مذهبی در آن برگزار شود.

• عدم توج�ه به هویت ت�اریخی محله در طراحی
شناخت هر پديده ای به درجه شناخت ما از فرايند تاريخی آن 
پديده بس��تگی دارد. فرايند تاريخی بدين معنا نيس��ت که پديده 
را در بس��تر تاريخی آن منجمد کرده و از پديده ای سيال، شيئی 
جامد بسازيم، فرايند تاريخی برآنست که نحوه شکل گيری پديده و 
عناصر مؤثر در آن را کشف کرده و سپس آن را در طول زمان مورد 
بررسی قرار دهد. هويت انسان از تعامل ميان مؤلفه های گوناگون 
زندگی انس��ان از جمله اقتصاد، جغرافيا، فرهنگ و امثال آنها، در 
طول تاريخ حاصل می ش��ود و محيط شهری به مثابة اصلی ترين 
عرصه حيات انسان بايد از اين تمايل باطنی متاثر شود )حبيبی و 
مقصودی، 1381(. با اين وجود، در اين طرح، ميل به پيوند داشتن 
با فرهنگ و گذشته به عنوان يک روستای کوهستانی شميرانی با 

تاريخ غنی ديده نمی شود.
• عدم توجه به نشانه ها و عناصر منظرین هویتی مح�له

از نش��انه های محله می توان به بناهای مذهبی )شامل مساجد 
، تکيه ها(، ابنيه ارزش��مند تاريخی، فضاه��ای تاريخی و باارزش 

محل�ه تاریخ�ی جم�اران ب�ه دلی�ل پیوند 
خوردن با فرهنگ سیاس�ی � انقالبی ایران 
از بافت های ارزش�مند ش�هر تهران اس�ت. 
در ح�ال حاض�ر س�اختار محل�ه ب�ه دلیل 
ساخت و س�ازهای جدی�د و برنامه ریزی ها و 
طرح های موضوعی و موضعی متعدد در حال 
از بین رفتن است. برای مدیریت سنجیده تر 
منظر ش�هری در محالت تاریخی، نقش نگاه 
کل نگ�ر در برنامه ری�زی  و ش�ناخت عناصر 

تاریخی � هویتی انکارناپذیر است.
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اش��اره کرد. توجه به اين نش��انه ها در طرح منظر، عالوه بر حفظ 
روحيه تاريخی محله، بر غنای طرح مذکور می افزايد. در نوسازی و 
مرمت اين ابنيه به نقش هويتی آنها در سازمان فضايی تاريخی ده 
توجه نشده است. همچنين دو چنار قديمی و تنومند کنار مسجد 
و قن��ات آن ک��ه از مهم ترين عناصر طبيعی جماران به حس��اب 
می آيند و به دليل منحصر به فرد بودن از عناصر خاطره انگيز محله 

محسوب می شوند، در طراحی در نظر گرفته نشده اند.
يکی از ويژگی های منظر جماران که بسيار به شکل و فرم معابر 
مرتبط اس��ت، وجود ديدهای متوالی و مناظر گم شده ای است که 
به ناگاه و در پی پيچش ناگهانی معبر ايجاد می ش��ود. حفظ اين 
توالی ها به عنوان يکی از ش��اخصه های بافت بايد در طراحی مورد 
توجه قرار گيرد. نکته مهمی که در بررسی اين توالی های ديد بايد 
در نظر گرفته شود، طراحی نقاط عطف بصری است )ياراحمدی، 
1389(. متأس��فانه در طراحی فقط به کالبد ابنيه و گذرها توجه 
شده و پيشنهادها فقط ش��امل تعريض معابر، ساماندهی حرکت 
س��واره، تغيير کاربری ها و ايجاد پارکينگ عمومی بوده و هويت و 
تاريخ محله و احيای عناصر منظر در آن ناديده گرفته شده است.

 عدم توجه به روش��نايی و نورپرداری صحيح به عناصر بصری 
محيط در شب جهت تشخيص عرصه های رؤيت پذير و تشخيص 

مکان ها و کانون های منظر از نقاط ضعف طرح است.

نتیجه گیری � پیشنهادهای طراحی
مهم ترين راهبرد ساماندهی منظر شهری روستا� شهر جماران 
در تهران امروز را می توان"نگاه سيستمی و کل نگر به محله جماران 
و حفظ و احيای سازمان فضايی تاريخی و ذهنی ساکنين"برشمرد 
ک��ه محصول تعامل عوامل فيزيکی و متافيزيکی ش��هر اس��ت.

نمادهای منظر در جماران ش��امل ابنيه، فضا )راسته و گذر(، 
عناصر )درخت های چنار، بناهای با ارزش، مس��اجد، تکايا و... (، 
نظرگاه ها )ديد از باغ پايين حسينيه جديد(، چشم اندازها )ديد به 
کوه(، جزئيات )کفسازی، مصالح، رنگ، ديوار کوچه ها، لبه بام ها، 
شيروانی ها يا لبه های تخت چوبی و...( است که تداوم اين نمادها 
و احيای س��ازمان فضايی، تأکيد بر نمادهای ذهنی شهروندان از 
ش��هر است، لذا احيای مراکز، راس��ته ها و واشدگاه ها و... موجب 
تک��رار خاطرات جمعی و حفظ منظر جماران می ش��ود.با توجه 
به اينکه مجموعه اصلی حس��نيه و منزل امام خمينی)ره( دارای 
عملکرد ملی و نقشی تاريخی � مذهبی و فرهنگی است و بخش 
بافت مس��کونی روستايی و توسعه يافته شهری عملکرد محله ای 
دارد و هرکدام دارای نيازمندی های خاص خود هستند، پيشنهاد 
می شود، سطوح عملکردی اين دو مجموعه از يکديگر جدا شود تا 
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Abstract:The main subject of urban land�
scape is the reading, right interpretation and fi�
nally reproduction of the qualities that connects 
the old and new city values which ultimately re�
sults in the preservation of natural human rela�
tionship with urban environment (urban identity) 
and should be considered a principle in urban 
landscape projects. Projects of renovation and 
reforming of neighborhoods and urban contexts 
are among most important urban landscape 
projects. The necessity of modernization of 
such contexts, urgency of preservation of their 
worthy character and providing continuity of life 
and identity in their new constructions are the 
most serious contemporary problems. One of 
such valuable contexts in Tehran is Jamaran 
neighborhood which has been a village adja�
cent to Tehran not many years ago and has be�
come a district in Tehran after the expansion of 
this capital. One of the significant points in this 
area is the presence of Imam Khomeini in 1980 
to 1989 as a political center which augments 
the emphasis of planning in this neighborhood. 
A number of planning and designing strategies 
has been presented in different projects in this 
area but the complex situation leads to ineffi�
ciency and insufficiency of such subjective and 
local plans. In this paper these projects are an�
alyzed in three categories including aesthetic, 
functional and identity�related values. All of the 
strategies conducted in these planning projects 
deals with physical and functional aspects. Fur�
thermore aesthetic and historical values are 
ignored in the projects. Regarding all the con�
siderations,   systemic and holistic view and 
sustainable approach based on all the values 
are the most important strategies in intervention 
and organization of this neighborhood today.

Keywords: urban landscape, renovation, ur�
ban planning projects, Jamaran neighborhood.
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تصوی�ر4 :خالصه پ�روژه اجرا 
ش��ده در مح�ل��ه جم�اران.

مأخذ : نگارن�ده، 1۳9۲.

Pic 4: Summary of imple�
mented project in the neigh�
borhood, Source: author, 
2013.

تصویر5 : کفسازی و رنگ آمیزی 
بدنه ها در کوچه حسنی کیا.

عکس : سمانه یاراحمدی،1۳9۲.
Pic 5: Pavement and paint�
ing of the walls in Hasanye�
Kia alley, Photo: Samaneh 
Yarahmadi, 2013.

تصویر6 : عدم توج�ه به درختان 
چنار تاریخی در طرح اجرا شده- 
نگارن�ده  طراح�ی  پیش�نهاد 
ب�رای مرک�ز تاریخ�ی محل�ه.

عکس :  سمانه یاراحمدی، 1۳9۲. 
Pic 6: Ignorance of his�
torical sycamore trees in 
implemented project� De�
signing proposal of author 
in the historical center of 
neighborhood. Photo: Sa�
maneh Yarahmadi, 2013.

تصویر4

Pic 4

4۳No.24/ Autumn 2013
18


	1
	jostar
	vijename
	2



