
51

آسیبشناسیطرحهایتفصیلیدرنوسازی
از چهار دهه قبل  آن،  طرح های جامع و طرح های تفصیلی در ذیل 
تاکنون هدایت شهرهای ایران را به دست گرفته  است؛ پیش فرض های 
اصلی طرح جامع، امکان شناخت قطعی از شهر )اگرچه موجودی سیال 
است(، اصالت شهرساز در روند برنامه ریزی، مشارکت و دادن راه حل های 
قطعی و جزیی برای آینده وقوع نیافته شهر است. واکنش سنتی طرح 
جامع و به تبع آن طرح های تفصیلی به بافت های فرسوده نادیده انگاشتن 
آن بوده است. »تعریض معبر« به عنوان راهکار »همیشگی و همه جایی« 
طرح تفصیلی در مواجهه با معضالت شهری، به دلیل قطعات کوچک 

این بافت ها محقق نشده و باعث افزایش بیهوده سطح معابر و کاهش 
عرصه های قابل سکونت شده است )تصویر 1(. تجربه طرح های توسعه 
شهری نشان داده که رویکردهای رایج در طرح تفصیلی به دالیل ذیل 
نتوانسته به عملیاتی شدن مباحث نوسازی برنامه ها و طرح های فرادست 

در بافت های فرسوده کمک کند )منصوری، 1387: 24( :
• مشارکتی نبودن این طرح ها )مردم در این طرح ها نقشی ندارند(.

و  زمینه شناختی  واقعیت های  و سنتز  بازنمود  امکان  مقیاس طرح،   •
تغییرات شهری و پرداخت کیفی به فضاها را نمی دهد.

• فقدان انعطاف پذیری که با طبیعت پویای شهری و مسایل اجرایی 
قابل جمع نیست.

اقتصادی  صرفه  و  انگیزه  اینکه  ضمن  ارایه شده  تراکم  و  ضوابط   •
مناسب برای نوسازی بلوک فراهم نمی کند، به کیفیت فضایی و سیمای 

کالبدی بافت ها نیز توجهی ندارد.
• عدم توجه به هویت و ویژگی های فضایی �  اجتماعی محالت و بافت 
فرسوده که معمواًل محله هایی اصیل هستند؛ در حالی که حفظ هویت و 

منظر محله نقش مؤثری در نوسازی دارد.
ویژگی های  ارایه  و  بافت ها  به  کالبدمحور  و  دوبعدی  نگرش   •
زیباشناسی شهری  و  از هویت  عاری  و  تکراری  کلیشه ای،  یکنواخت، 
که نابسامانی های موجود در منظر شهری را تشدید می نماید )تصویر 2(.
همه این معضالت منتهی به تحقق ناپذیری انواع توسعه در بافت های 

شهری و تشدید و تداوم معضالت پیچیده شهری شده است.

تجربهطرحمنظرشهریمحله
و  فرسوده  بافت های  در  تفصیلی  طرح های  ضعف  نقاط  به  باتوجه 
استفاده از نظریه ها و رویکردهای روزآمد و منطقی نسبت به شهر، شرح 
خدمات طرح منظر شهری محله شکل گرفت. تجربیات اول این طرح 
در دو پروژه »طرح ساماندهی و احیای بازار قدیم بوشهر« و »طرح 
به   1385 تا   1383 اصفهان« طی سال های  امام  نوسازی محله درب 
بوته امتحان درآمد. سپس در طرح نوسازی »محله خوب بخت منطقه 
معرفی شد.  بافت های شهری  در  مداخله  الگوی  به عنوان  تهران«   15

تئوری منظر و نوسازی شهری
طرح منظر شهری محله، راهکار تداوم هویت در روند نوسازی 

شهری توسعه معمول طرحهای که است سالها
یعنیطرحجامعوطرحتفصیلیبهعلتنقایصمتعدد
تا ازتئوریومبانینظریگرفته درزمینههایمختلف
روششناسی،تکنیکها،عدمپیشبینیسازوکارهای
اجراوتحققپذیریدرکشورهایمبدعآنها،ازدستور
کارخارجشدهاست.ولیدرکشور،بهدلیلگوناگونی
قانونی ازجایگاهمستحکم بهقوتوقدرتخود هنوز
ملموس موارد جمله از است. برخوردار ویژهای و
نوسازی بحث تفصیلی و جامع طرحهای ناکارامدی
کارهای و ساز است؛بهطوریکه فرسوده بافتهای
معمولاینطرحهاکهبرایبافتهایمتوسطشهریبا
شرایطخاصیقابلاجرااست،دربافتهایفرسودهو
تاریخیکهشرایطکالبدی،اجتماعیواقتصادیویژهو
پیچیدهتریدارد،غیرقابلاستفادهاست.اینناکارامدی
ازیکسوولزومتهیهطرحهایقابلتحققدربخش
وسیعیازبافتهایشهریکشورکهتحتعنوانبافت
فرسودهشناساییشدهبودند،ازسویدیگر،سببشد
نگرش و »منظر« تئوری بومیسازی از استفاده با تا
سیستمیبهشهر،»شرحخدماتمنظرشهریمحله«
بهعنوانطرحهایموضعینوسازیواحیایبافتهای
به ایننوشتار تاریخیوفرسودهتهیهوتدوینشود.
در محله« منظرشهری »طرح بررسیظهور و معرفی
طرحهای بهویژه شهری، توسعه طرحهای ادبیات

نوسازیبافتهایفرسودهمیپردازد.

واژگانکلیدی:منظرشهری،محله،نوسازی،بافت
فرسوده،طرحجامع،طرحتفصیلی.

محمودتیموری
کارشناس ارشد معماری

1 : »تعریض معبر« به عنوان راهکار »همیشگی و همه جایی« طرح تفصیلی در 
مواجهه با معضالت شهری، به دلیل قطعات کوچک بافت های فرسوده محقق نشده و 
باعث افزایش بیهوده سطح معابر و کاهش عرصه های قابل سکونت شده است، محله 
یافت آباد تهران، عکس : علی عاشوری، 1388.
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قسمت های مختلف شرح خدمات طرح منظر شهری محلۀ خوب بخت 
مطالعات  اقتصادی،  و  اجتماعی  مطالعات  پایه،  مطالعه   : از  بود  عبارت 
طراحی  نظرسنجی،  فضایی،  سازمان  مطالعات  شهری،  منظر  و  سیما 
تهیه  و فضاهای جمعی محله،  بافت  سازمان فضایی، طراحی سیمای 

شناسنامه های معماری و برآورد اقتصادی طرح.
پس از الگوسازی در 9 محله، بعد از تکمیل شرح خدمات، طرح های 
منظر شهری برای 30 محله تحت عنوان گام های اول و دوم در سال 

86 و برای 33 محلۀ گام سوم در سال 87 تهیه شده است *.

ویژگیهایاصلیطرحمنظرشهریمحله

1  مقیاسمحلهای
چه  و  تاریخی  شهرهای  در  چه  شهر�  اصلی  واحد  به عنوان  محله   
تأثیرگذار  دارای هویت مستقل و در عین حال  در شهرسازی معاصر� 
برخالف  شهری  منظر  طرح  است.  بوده  شهر  مجموعه  تأثیرپذیر  و 
طرح های دیگر توسعه شهری که به علت غلبه نگرش کالبدی، بیشتر 
شکل دهندۀ  اجزای  و  طراحی  مقیاس  به عنوان  را  شهری  بلوک های 
اقتصادی شهر در  ابعاد اجتماعی و  با لحاظ  شهر مدنظر قرار می دهد، 
مقیاس  به عنوان  را  »محله«  آن،  فضایی   � کالبدی  ویژگی های  کنار 

تصمیم گیری و برنامه ریزی مورد توجه قرار داد.
مفهوم محله با توجه به حضور پررنگ آن در سیر تاریخ شهر ایرانی 
امکان  فراهم نمودن  جمله  از  آن،  بر  مترتب  نتایج  و  ملزومات  همۀ  و 
مشارکت عموم مردم در اداره شهر در قالب محالت می تواند به عنوان 
ایده ای قوی در حل معضالت شهری امروز مدنظر گیرد. امروزه موضوع 
آنها جایگاه مهمی در شهرسازی  و نحوه ساماندهی  اجتماعات محلی 
شهرها  کالبدی  اجتماعی �  نوسازی  پیشبرد  برای  وسیله ای  و  یافته 

محسوب می شود )منصوری،1387: 33(.
به این ترتیب در طرح منظر شهری محله ضمن اینکه مداخله، مقیاس 
مناسبی پیدا می کرد، عمق و زمینه مناسبی برای مطالعه، برنامه ریزی 
و اقدام فراهم شد و امکان تأمل بر ابعاد اجتماعی � فرهنگی بافت و 

فضاهای معنی دار شهری به لحاظ کارکردی و کالبدی به وجود آمد.

2مطالعاتهدفمندوتوجهبهابعادغیرکالبدی
محوریت  با  مطالعات  عمق  و  عرض  محله،  شهری  منظر  طرح  در 
مسئله »توسعه و نوسازی همه جانبه محالت« تنظیم شد. به این ترتیب 
در مواردی، مطالعات معمول طرح ها خالصه و محدود شد و در موارد 

دیگر از جمله ویژگی های مؤثر اجتماعی و اقتصادی  به عمق و کیفیت 
مطالعات افزوده شد. اطالعات کمی و شناخت کتابخانه ای معمول در 
سایر طرح ها با استفاده از شناخت میدانی و مطالعه کیفیت های درگیر در 

حل مسئله تکمیل و قابل بهره برداری می شود.
در کل مجموعه اطالعات بر پایه نظریه و الگوی منظم و برای رسیدن 
به ماهیت ساختارها و کارکردهای سیستم مورد مطالعه هریک در تدوین 
اهداف و برنامه و اقدامات مؤثر است و هیچ  بخش از مطالعات بی هدف و 
بدون نتیجه گیری مؤثر انجام نمی پذیرد. مشارکت دادن مردم و ساکنین 
به عنوان ذی نفعان اصلی توسعه محالت از اساسی ترین مراحل فرایند 
برنامه ریزی و طراحی مشارکتی است که این موضوع در طرح های منظر 

شهری از سه طریق پیگیری شده است :
جغرافیای  و  انسانی  واحدهای  پایه  بر  آماری  برداشت های  الف(   
سرمایه  گذاری ها،  فعالیت ها،  شامل  عینی  اقتصادی  متغیرهای  انسانی، 

واقعیت های زندگی اجتماعی و هم کنشی ها )تصویر 3(.
ب( نظرخواهی از جامعه آماری برگزیده، براساس پرسشنامه و معطوف 

به اهداف طرح.
به  نمایندگان گروه های مختلف مردمی  از  انجام مصاحبه عمیق  ج( 
صورت گروه کانونی )معتمدین مردم، مدیران، اصناف، سرمایه گذاران و 

گروه های دیگر موجود در محله(

3نگرشسیستمیونظریهسازمانفضاییشهر
جمله  از  آن،  از  منتج  فضایی  سازمان  نظریۀ  و  سیستمی  نگرش 
تئوری های پشتیبانی کننده مبنای نظری طرح های منظر شهری است. 
فعالیت،  استوار جمعیت و  برایند شرایط طبیعی، نظام  سازمان فضایی، 
ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، نظام حرکت و غیره است که ارتباط 
فعالیت  و  سکونت  حوزه های  مانند  شهر  اصلی  عناصر  بین  انتظام  و 
محورهای عملکردی و ارتباطی و انواع پهنه ها و مراکز را نشان می دهد. 
تاریخ آن شکل گرفته و  سازمان فضایی یک محله یا شهر، در طول 
شاخصه اصلی هویت محله یا شهر است. در طرح منظر شهری محله، 
اساسی  ویژگی های  بر  مبتنی  کالبدی،  و  کارکردی  اصلی  مؤلفه های 
اقتصادی و اجتماعی و باتوجه به سازمان فضایی موجود محله پیشنهاد 
می شود و به دلیل استحصال توان موجود و واقعیت های مهم اجرایی در 
قلمروهای مختلف ساده تر می شود و دامنه و نحوه مداخالت، سمت و 
سوی روشنی پیدا می کند. همچنین امکان، نحوه تملک و اولویت های 
نقش  تعیین  از طریق  نگرش سیستمی  اعمال  با  و  آن مشخص شده 

2 : نگرش دوبعدی و کالبدمحور به بافت ها و ارایه ویژگی های یکنواخت، کلیشه ای، تکراری و عاری از هویت و 
زیباشناسی شهری که نابسامانی های موجود در منظر شهری را تشدید می نماید، محله یافت آباد تهران، عکس : 

نگارنده، 1388.
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این  شهری،  مختلف  سطوح  فضایی  سازمان  در  فرسوده  بافت های 
بافت ها از حالت منزوی خارج شده و با تعریف ارتباط آنها با قسمت های 
دیگر این محالت از حالت نواحی بسته و منزوی خارج شده و جایگاه 

مناسبی در مجموعه شهر پیدا می کند )منصوری، 1385: 5(.
نگرش سازمان فضایی با تعیین اولویت های اقدامات و مداخالت، در 
کنار اتخاذ شیوه های مناسب آن، به تحقق پذیری نظام و مدیریت اجرای 
نوسازی  در  نمونه  به عنوان  می کند.  شایانی  کمک  شهری  طرح های 
بافت فرسوده، گزینش درست کانون های اصلی و محرک توسعه برای 
روشنی  به  فضایی  سازمان  طریق  از  مداخله  اصلی  اولویت های 

پذیر می شود. امکان 
فضایی،  سازمان  یا  شهری؛  توسعه  معمول  طرح های  در  متأسفانه 
مطالعه و طراحی نمی شود یا به مفاهیمی مثل استخوان بندی شهر یا 
فضایی  سازمان  سیستمی  مفهوم  با  که  می یابد  تقلیل  فضایی  ساختار 
تفاوت بنیادی دارد و در میان شاخص های چهارگانه نشان دهندۀ سازمان 
موارد  برخی  در  می نماید.  اکتفا  »مرکز«  و  »ساختار«  به  فقط  فضایی 
لیست  ارایه  به  منتهی  راه حل ها  ارایه  در  سیستمی  نگرش  فقدان  نیز 
خود  که  می شود  اقدامات  و  سیاست ها  راهکارها،  راهبردها،  از  بلندی 

باعث سردرگمی مدیریت اجرایی طرح ها می شود.

4مدیریتمنظرشهری
نظریه منظر در کنار نظریه سازمان فضایی، مبنای نظری طرح منظر 
محله را کامل می نماید. در تعریف نظریه منظر، منظر شهری پدیده ای 
عینی � ذهنی است که محصول تعامل پویای انسان با محیط و جامعه 
ادراکات محسوس و هم  با تاریخ برشمرده می شود. منظر شهری هم 
ملموس  ویژگی های  عبارتی،  به  است؛  شهر  محیط  از  انسانی  ذهنیت 
مورد  توأم  را  اجتماعی    � فرهنگی  نادیدنی  ویژگی های  هم  و  کالبدی 
شناسایی قرار می دهد. از این رو منظر شهری در جریان طرح های توسعه 
شهری و از جمله نوسازی می تواند ضامن حفظ هویت به عنوان کلیتی 

چند الیه � محلی شده و روند توسعه و نوسازی را تقویت نماید.
با استفاده از نظریه منظر، شرح خدمات منظر شهری محله به گونه ای 
طراحی،  مرحله  در  هم  و  شناخت  مرحله  در  هم  که  می شود  تدوین 
به صورت  باالدست  برنامه ای طرح های  امکان شکل دهی کمیت های 

زمینه شناختی  واقعیت های  با  متناسب  فضایی  کالبدی  کیفیت های 
فراهم شود. در این سیر می توان عالوه بر وجوه فنی و زیبایی شناسی 
تجسمی به ابعاد معنایی و هویتی جنبه های مختلف تاریخی، اجتماعی، 
زیست محیطی و ... توجه نمود و با عمق و غنای معنایی حاصل از آن 

به محله های مختلف، کیفیتی انسانی و یگانه بخشید.
عالوه بر هویت محله، فضاهای جمعی محله نیز از جمله شاخص هایی 
است که در طراحی منظر مورد توجه ویژه قرار می گیرد. در طرح منظر 
و  کارکرد  مقیاس،  از  اعم  جمعی  فضاهای  اصلی  بعد  سه  به  محله 
زیبایی شناسی کالبدی توجه کامل می شود و به این طریق حیات مدنی 
و احساس تعلق و در پی آن مشارکت مردم و تحقق پذیری طرح های 

نوسازی تقویت می شود )تیموری، 1388: 81(.
 طرح منظر شهری محله با ویژگی های اصلی فوق الذکر بعد از تفصیل 
و تدقیق بخش های مختلف مطالعه و طراحی، به عنوان شرح خدمات 
طرح های منظر شهری گام اول در ابتدای سال 1386 و سپس طرح های 
منظر شهری گام دوم در اواخر سال 86 مبنای اقدام سازمان نوسازی 
شهر تهران برای تهیه طرح نوسازی حدود چهل محله قرار گرفت. در 
87 نسخه سوم طرح منظر شهری محله تحت عنوان گام سوم  سال 
اضافه نمودن  و  تدقیق  از  غیر  که  شد  تدوین  شهری  منظر  طرح های 
بندهای مختصری به شرح خدمت گام های قبلی بحث »دفاتر محلی 

نوسازی« به آن اضافه شد. 
هدف اصلی از تأسیس دفتر محلی فراهم کردن شرایط و زمینه مناسب 
از  نوسازی  مراحل  همه  در  آنها  مشارکت  جلب  و  مردم  حضور  برای 
طراحی تا اجرا بوده است؛ چراکه برحسب تجربه، این حضور و مشارکت 
شرط اصلی نوسازی است. در شرح خدمات دفتر محلی پس از راه اندازی 
دفتر نوسازی محله، وظایف مشاور در دو بند بسترسازی برای مشارکت 
ساکنان و گروه های ذی نفع و برنامه ریزی مشارکتی احصا شده است. 
بانک  تدوین  در موضوع بسترسازی مشارکت، مشاور ضمن تکمیل و 
درباره  مردم  به  اطالع رسانی  و  آگاهی سازی  امر  به  محله  اطالعات 
از طریق  نوسازی  زلزله و شیوه های  نوسازی، تهدیدات  ضرورت های 
زودبازده  اقدامات  تعریف  سپس  و  تبلیغاتی  و  رسانه ای  مختلف  شیوه 
در جهت اعتمادسازی می پردازد )تصویر 4(. تشکیل کمیته نوسازی و 

گونهای به محله شهری منظر خدمات شرح منظر، نظریه از بااستفاده
تدوینمیشودکههمدرمرحلهشناختوهمدرمرحلهطراحی،امکان
شکلدهیکمیتهایبرنامهایطرحهایباالدستبهصورتکیفیتهای
کالبدیـفضاییمتناسبباواقعیتهایزمینهشناختیفراهمباشد.دراین
روندمیتوانعالوهبروجوهفنیوزیباییشناسیبهابعادمعناییوهویتی
وجنبههایمختلفتاریخی،اجتماعی،زیستمحیطیو...توجهنمودوبا
عمقوغنایمعناییحاصلازآن،بهمحلههایمختلف،کیفیتیانسانیو

یگانهبخشید.

3 : در طرح منظر شهری محله، با هدف » توسعه و نوسازی همه جانبه محالت« 
به عمق و کیفیت مطالعه ویژگی های مؤثر اجتماعی و اقتصادی محله افزوده شد، 

محله یافت آباد تهران، عکس : نگارنده، 1388.
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اقدام  با توجه به شرایط اجتماعی محله،  برنامه راهبری کمیته  تدوین 
دیگر مشاور در این مرحله است.

کارگاه های  برگزاری  مشارکتی،  برنامه ریزی  به  دست یابی  برای 
بازخوردها و واکنش های عمومی نسبت به طرح،  آموزشی، جمع بندی 
تدقیق نوع و شیوۀ مداخله در پهنه ها و تعریف پروژه های مختلف تجمیع 
خدماتی، ارزش افزا و یافتن شیوه مشارکت اقتصادی مردم در نظر گرفته 

شده است.

پی نوشت
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