
چكيـده : با روند روبه رشـد توسـعه كه در پى تحوالت سـريع 
اقتصـادى، سياسـى و اجتماعـى جوامع اتفاق مى افتـد، دامنه 
گسـترش كالبدى شـهرها فراتر از اراضى پيرامونـى رفته و به 
سـكونتگاه هاى مجاور كه به شكل روستاهايى خودكفا در طول 
تاريخ شكل گرفته است، مى رسد. روستاهاى مورد اشاره در ابتدا 
به عنوان سكونتگاه هاى حاشيه شـهر، و با ادامه روند گسترش 
شـهرى به شـكل محالتى درون شـهرها تغيير چهره مى يابند. 
جماران، امام زاده قاسـم، چيذر، ده ونـك، اوين، دركه، فرحزاد، 
طرشت و بسـيارى ديگر از محله ها كه در محدوده كنونى شهر 
تهران قرار گرفته اند، در گذشـته اى نه چندان دور روسـتاهايى 
بوده اند كه در عين خودكفايى مناسـبات بسيارى نيز با يكديگر 

داشتند.
پيچيدگى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، كالبدى و ترافيكى در 
محله جماران كه در گذشـته به عنوان يك روستاى كوهستانى 
در شـميران مطرح بوده اسـت با تلفيق خصوصيات روستايى و 
شهرى در ابعاد مختلف، موجب مى شود كه اين مجتمع زيستى 
نه از خصوصيات كامل يك روستا برخوردار بوده و نه ويژگى هاى 
يك جامعه شهرى را در خود داشته باشد. همچنين  پيوندخوردن 
اين محله با فرهنگ سياسـى- انقالبى ايران بر اهميت شناخت 
صحيح اين بافت جهت برنامه ريزى سنجيده تر براى آن مى افزايد 
و موجب ناكافى و ناكارآمد شـدن طرح هاى موضوعى و موضعى 

مى شود.
ايـن نوشـتار كه بـه جسـتجوى راهبردهاى سـاماندهى منظر 
شهرى روستاشهر جماران در تهران مى پردازد مشتمل بر چهار 
بخش اسـت : بخش اول،كليات تحقيـق، بخش دوم، موقعيت و 
ويژگى هاى روستاشهر جماران و در بخش سوم سازمان فضايى 
محله جماران مورد تحليل قرار مى گيرد و در نهايت راهبردهاى 

ساماندهى منظر شهرى ارائه مى شود.

واژگان كليدى : روستاشـهر، منظر شـهرى، جمـاران، رويكرد 
كل نگر، سازمان فضايى تاريخى و ذهنى.

Current paper includes four parts that 
investigates planning strategies of urban 
landscape in Jamaran urban-village in 
contemporary Tehran: First part is about 
generalities of research. In the next part 
location and specifications have been studied. 
Third part includes site analysis and historical 
and subjective city framework and structure 
of Jamaran. At the end organization Strategies 
of Urban Landscape in Jamaran Urban-Village 
are offered.
Hypothesis: Regarding to the nature of the 
city as a transitive social and physical identity, 
it seems sustainable approach in intervention 
and organization of urban-village of Jamaran 
is taking advantage of holistic and systemic 
approach in the context of the urban landscape 
theory based on knowledge and preservation 
of the symbols of historical recognition of the 
society in the environment. 
With the discovery of the current system, 
recognition and continuity of the urban 
landscape symbols, we can plan to restore the 
historical spatial meaning in Jamaran.

Keywords: Urban-village, Urban Landscape, 
Jamaran, holistic view, historical and 
subjective city structure.
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راهبردهايى براى 
احياى منظر 

روستا شهر جماران

Abstract: Due to rapid urban development 
following the rapid economical, political and 
social transformation of societies, physical 
expansion of cities occurs beyond the scope 
of the surrounding lands to the adjacent 
habitats that had formed as self-sufficient 
villages throughout history. Mentioned Villages 
changed first to the marginal habitats of the 
city and then to regions within cities because 
of continuous urban development.Current 
neighborhoods like Jamaran, Deh Vanak, 
Evin, Imamzade Qasem and etc are regions of 
Tehran that are located in current range of the 
city and had been independent villages with 
relationships with each other not long ago.
Complexity of social, economical, cultural, 
physical and traffic in the region of Jamaran as 
a mountainous village in Shemiran in the past 
and combination of rural and urban features 
in different aspects causes the region not 
having complete specifications of a village, 
nor qualities of an urban society. Also relation 
of this region with the political revolution of 
Iran makes it more important to recognize this 
urban texture much better to plan deliberately 
and this complex relationship leads to 
inefficiency and insufficiency of subjective 
and local plans.

Urban landscape in a 
strategic view
Organization Strategies in 
renovating the Landscape of 
Jamaran UrbanVillage 

مقدمه
ــته ما با ساختار و بافت هاي همگون و نسبتاً سنتي، مطابق با  ــهرهاي گذش  اگرچه ش
ــرايط اقليمي، نيازها و عقايد مذهبي مردم شكل گرفته بودند و نوعي تعادل و توازن  ش
ميان صورت و محتوا در آنها وجود داشت؛ به عبارتى بنايي وجود نداشت كه از ساخت 
ــهر تأثير نگيرد، اما امروزه روند  ــهروندان، كالبد و بدنه ش فرهنگي- عقيدتي مردم، ش
شتابان تغييرات دنياي مدرن در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و معماري از 
ــيل ايده ها و طرح هاي جديد در طراحي و معماري از سوي ديگر موجب  ــو و س يك س
شده كه سيماي امروز شهر ما نه آن هماهنگي و هم سنخي گذشته را حفظ كرده و نه 
ــاختار تعريف شده و معنادار مدرن در آن پرورش يافته باشد. محله  تركيب موزون و س
جماران نيز با يك هويت تاريخى- سياسى، دستخوش چنين تغييراتى شده و پارادوكس 

روستاشهر جماران شكل گرفته است. 
ــتاهاى  ــترش كالبدى آن، روس ــس از انتخاب تهران به عنوان پايتخت ايران و گس پ
بسيارى در مسير گردش شهر قرار گرفتند و الجرم به درون آن بلعيده شدند. مواجهه 
ــايل  ــته كهن يكى از مس ــئله دار و داراى هس با اين بافت هاى موجود واجد ارزش و مس
ــهرى تهران امروز است. يكى از اين بافت هاى با ارزش، جماران است كه اين تحقيق  ش
به شناخت و برنامه ريزى براى ساماندهى آن، منطبق بر زندگى امروز و با الهام از زندگى 
ــته آن مى پردازد. جماران، از قديمى ترين و مشهورترين محالت شميران به شمار  گذش
ــطه آب و هواى مطبوع، باغ ها، كشتزارهاى متعدد و  مى آيد. اين منطقه از قديم به واس

نزديكى به سلسله جبال البرز مركزى، مورد توجه اقشار مختلف مردم بوده است.
ــت روستاشهرها در هنگام مواجهه با گسترش كالبدى شهر همجوار  اطالع از سرنوش
ــور كه عدم آگاهى از آن،  ــد، همان ط ــد در پيش بينى تغييرات آتى با ارزش باش مى توان
ــود. همچنين گسترش  مانع پيش بينى تدابير الزم در برخورد با چنين بافت هايى مى ش
ــئله مى افزايد. ضرورت  ــهر تهران نيز بر اهميت اين مس روزافزون چنين پديده اى در ش
معاصرسازى اين بافت ها، فوريت حفظ شخصيت اصيل اين مجموعه هاى كهن و تداوم، 
ــاخت و سازهاى امروزين و نيز انتقال آن به  هدايت حيات و هويت موجود در آنها با س

نسل هاى آينده از مهم ترين دغدغه هاى امروز است.

فرضيه 
ــهر جماران با توجه به ماهيت شهر به  ــاماندهى روستاش رويكرد پايدار مداخله در س
عنوان هويت تاريخ مند اجتماعى- كالبدى، بهره گيرى از نگرش كل نگر و سيستمى در 
ــهرى است كه بر مبناى شناخت و حفاظت از  نمادهاى فهم  چارچوب نظريه منظر ش
تاريخى جامعه در محيط قرار دارد. با كشف نظام حاكم، شناخت و تداوم نمادهاى منظر 

شهرى جماران مى توان در جهت بازگرداندن معناى مكان براى آن برنامه ريزى كرد. 

 نسبت محله جماران با هويت شهر
ــتوده» در كتاب «جغرافياى تاريخى شميران» درباره جماران مى نويسد : "اين  «س
ــم قرار دارد. چند باب دكان از  ــيب و جنوب شرقى امامزاده قاس ــمال دزاش قريه در ش
ــرق از يكديگر دارد. تقريباً چهل پنجاه خانه و يك  ــل عطارى و بقالى و قصابى متف قبي
ــت. زراعتش از آب قنات  ــم در اين قريه هس ــجد و تكيه مختصرى ه ــام دارد. مس حم
مشروب مى شود. حاصلش گندم و جو و بعضى حبوبات ديگر، زمينش سنگستان، بعضى 
صيفى كارى و باغات ميوه هم دارد. اين دهكده خرده مالك و قسمت اربابى آن متعلق 
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به ورثه مرحوم آقاسيدمحمد باقر جمارانى است. از دو چنارى كه يكى نزديك قنات و 
ديگرى در جوار مسجد است معلوم مى شود كه اين آبادى قدمت دارد و تازه آباد نيست. 
اين محل داراى دو محله باال و پايين است. كوچه قديمى محله پايين به نام «هلستون» 

(بفتح هاء و كسر الم) و كوچه قديمى محله باال به نام «خسيل» (بفتح خاء) است. 
كوچه پايين، كوچه باال، سرقبرستان، جوزستان از محله هاى ده هستند. در ميان ده 
ــت و پهلوى آن محلى به نام «سقاخانه» است كه  ــجد، چنار كهنسالى اس روبروى مس

عده اى با دخيل از اين محل حاجت مى طلبند" (ستوده،1371: 106- 105). 
ــى از هويت تاريخى  با توجه به قدمت جماران، اين منطقه حتى تا به امروز نيز بخش
خود را حفظ كرده و اگرچه در سال هاى اخير از هجوم بى امان ساخت و سازها مصون 
نمانده و تعدادى از خانه هاى قديمى و باغ هاى مصفاى آن تخريب و به آپارتمان تبديل 
شده اند، ولى كماكان مى توان خانه هاى قديمى كاه گلى با سقف هاى چوبى و كوچه هاى 

تنگ و باريك و پيچ در پيچ را در آن مشاهده كرد (تصوير 1).
يكى از نمادهاى مهم جماران و نشان دهنده قدمت بسيار باالى آن، وجود دو درخت 
ــيده است. عمر يكى از اين درخت ها را بيش از هشتصد  ــر به فلك كش چنار عظيم و س
ــتان محلى و  ــال تخمين زده اند. وجود قنات هاى متعدد، باغ هاى ميوه، حمام، گورس س
دكان هاى قديمى از ديگر ويژگى هاى جماران قديم بوده كه در روزگار كنونى شايد جز 

خاطره اى از آنها باقى نمانده است (تصوير 2).

گونه شناسى بافت 
ــتايى با ويژگى هاى خاص خود توسط بافت شهرى مدرن و  ــدن بافت روس احاطه ش
تجملى، سبب به وجود آمدن تنوع چشمگيرى در بافت محدوده و وسعتى كم شده؛ به 

طورى كه در اين بافت سه گونه شاخص مشاهده مى شود :
ــمالى– جنوبى بوده  ــيدگى قطعات، ش ــتايى كه اغلب كش اول : بافت ارگانيك روس
ــات، محدود و  ــطح قطع ــمال و جنوب دارد. در اين نوع، س ــاختمان ها روى به ش و س

ساختمان ها از ديوارهاى همسايگى مشترك برخوردار است. 
ــت كم تراكم با قطعاتى به صورت زمين هاى بزرگ كه يك عمارت را احاطه  دوم : باف
نموده است. در اين نوع بافت، احجام در يك فضاى باز سيال قرار گرفته و نسبت سطح 
ساخته شده به سطح باز بسيار كم است. بنابراين قرارگيرى ساختمان ها، تابع يك جهت 

خاص نبوده و بيش از هر عاملى از توپوگرافى تبعيت مى نمايد. 
سوم : بافت منظم شهرى با تراكمى متوسط كه قطعات آن حاصل از تفكيك باغات 

اوليه است، لذا داراى وسعت كمتر و نظم بيشترى نيز است (تصوير 3).

عناصر منظر جماران
روستاى جماران در يكى از شمالى ترين نقاط شميران واقع شده است و بافت ارگانيك روستايى 
ــش سبز طبيعى منطقه، منظر عمومى اين منطقه را تشكيل مى دهد.  در تركيب با باغات و پوش
اگرچه اين بافت نيز همچون ساير نقاط روستايى، توسط بافت نوساز آپارتمانى شهر احاطه شده 
است، ليكن اختصاص حسينيه جماران به محل استقرار امام (ره) و سكونت بيت رهبرى در اين 
ــت. از اين  ــاز و دگرگونى در اين منطقه بوده اس ــاخت و س ناحيه، اصلى ترين عامل در كاهش س
ــه با ساير نقاط روستايى منطقه شميران از  ــتايى و كوچه باغ هاى جماران در مقايس رو بافت روس

دگرگونى كمترى برخوردار است.
كوه، اولين عنصر طبيعى است كه در جماران خودنمايى مى كند و در همه جاى محله به چشم 
مى آيد و به صورت زمينه اى براى تمامى زواياى ديد عمل مى نمايد. درختان موجود در منازل و 
باغات بعد از رشته كوه البرز و به دليل ماهيت مسكونى جماران، عمده ترين ديد و منظر طبيعى 
به شمار مى آيد. تركيب سرشاخه هاى آنها و رنگ كاهگلى ديوارها يكى از شاخصه هاى بافت است. 
دو چنار قديمى و تنومند كنار مسجد نيز از مهم ترين عناصر طبيعى جماران به حساب مى آيند 

كه به دليل منحصر به فرد بودن از عناصر خاطره انگيز محله نيز محسوب مى شوند (تصوير 4).
شكل شيروانى ها با رنگ خاص حلبى آنها در تركيب با ديواره هاى آجرى، از شاخصه هاى بافت 
جماران به ويژه شميران است كه هنوز هم در گوشه و كنار محله در معابر به چشم مى خورد. با 
توجه به ارتفاع بناهاى موجود در بافت، تأثير شكل بام در منظر معابر را نيز نمى توان ناديده گرفت. 
مصالح بكار رفته در نماى محدوده بافت روستايى، كاهگل، آجر بهمنى- قزاقى و سيمان است كه 

به شكلى ساده با تناسباتى روستايى و ساده قرار دارد (تصاوير 6-5).
يكى از ويژگى هاى منظر جماران كه بسيار به شكل و فرم معابر مرتبط است، وجود توالى هاى 
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تصوير 1 : سير تحول منطقه 
-1348-1335 سال هاى  در 

: عكس هـاى  1375. مأخـذ 
هوايى سازمان نقشه بردارى.

و  همجوارى هـا   :  2 تصويـر 
محورهاى مرتبط كننده محله 
جماران. مأخـذ : برگرفته از 
طرح بازنگرى بهسازى محله 
تهيه شـده  تهران  جمـاران 
توسط دفتر قدمگاه صالحيه، 

.1386

تصوير3 : انواع بافت در محله 
جماران. مأخذ : نگارنده.

تصويـر 4 : چنـار كهنسـال 
در نزديكـى مسـجد محله از 
عناصر طبيعى منظر. عكس : 
نگارنده، 1389، آرشـيو طرح 
بهسازى (تفصيلى ويژه) بافت 
پيرامونـى حسـينيه و بيـت 
حضرت امـام خمينى (ره) در 

محله جماران تهران.

Urban Landscape is the border of 
interaction and mutual understanding 
of human and environment and Pres-
ence of historical layers of the city. 
Gradually additions of each element, 
including human, object, space and etc 
to the city is assumed an actor having 
a role in the scenario of the city. Hu-
man living space is organized by the 
concepts of landscape and through a 
special system that is established be-
tween its elements and is given spatial 
and social identity. Systemic and holis-
tic view and sustainable approach are 
the most important strategies in inter-
vention and organization of this neigh-
borhood in current today.

منظر شهر، مرز تعامل، فهم متقابل انسان و محيط 
و تبلور اليه هاى تاريخى شهر است. الحاق تدريجى 
هر عنصر اعم از انسـان، اشـيا و فضاها به شـهر، به 
مثابه بازيگرى است كه نقشى از سناريوى شهر را به 
عهده مى گيرد. فضاى زندگى انسان، توسط مفاهيم 
منظـر و از طريـق نظـام خاصى كه بيـن عناصر آن 
برقرار مى شود، سـازمان يافته و واجد هويت مكانى 
و اجتماعى شـده اسـت. نگرش كل نگر و سيستمى 
و رويكرد پايدار مداخله در سـاماندهى روستاشهر 
جماران از مهم ترين راهبردهاى ساماندهى منظر اين 

محله در تهران امروز به شمار مى آيد.

از  نمونـه اى   :  7 تصويـر 
گذرهاى ارگانيك روسـتايى 
نگارنـده،  عكـس :  محلـه. 

.1388

تصوير 6 : بناى نوساز مسجد 
محله از عناصر مصنوع منظر. 

عكس : نگارنده، 1389.

تصويـر 5 : يكـى از بناهـاى 
محلـه  شـاخص  قديمـى 
بـا مصالـح بومـى. عكـس : 

نگارنده، 1388.
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ارزش و عناصرى همچون درختان چنار قديمى اشاره كرد. توجه به اين نشانه ها در طرح 
منظر، عالوه بر حفظ روحيه تاريخى محله، بر غناى طرح مذكور نيز مى افزايد. 

فعاليت ها : كالبد با فعاليت است كه معنا و مفهوم واقعى خود را بازمى يابد و به واسطه 
فعاليت آن، رفتارها شكل گرفته و كالبد متأثر مى شود. تنوع و همجوارى فعاليت ها در 
جماران از اجزاى الينفك آن به شمار مى رود. محورهاى فعاليتى از شاخصه هاى اصلى 
ــزايى بر آن خواهد گذاشت. احياى نقش عملكردى آنها  ــت كه تأثير بس منظر محله اس

مى تواند يكى از محرك هاى نوسازى محله باشد.
تركيب توده و فضا : از خصوصيات بافت هاى ارگانيك و تاريخى فشردگى آن هاست.

ويژگى هاى منظر ابنيه و محله : در محدوده جماران، بناهاى ارزشمند تاريخى متعددى 
وجود دارد. شناسايى ويژگى هاى معمارى اين بناها و توجه به آنها در طراحى هاى جديد، 
ــت. با توجه به موارد ذكر شده، در طرح منظر شهرى  از ضروريات طرح منظر محله اس

محله، توجه به نكات زير ضرورى است :
- عدم ايجاد گشودگى با مقياس بزرگ در بافت به نحوى كه فشردگى آن را مخدوش كند.

- عدم تعريض در معابر اصلى 
- عدم ايجاد موانع بصرى در كريدورهاى ديد

- حفظ درصد بازشوها و گشودگى ها به سمت معابر و يا ايجاد آنها در اليه هاى بعدى
- عدم تعريف ارتفاع بناها به صورت يكدست و استفاده از تركيب هاى ارتفاعى براى 

تعديل عرض كم معابر
- تقويت مراكز محله اى 

- تقويت ورودى ها با عناصر شاخص
- حفظ تفكيك پالك ها تا حد امكان (به دنبال پرهيز از ساخت بناهاى يكپارچه در 
محدوده هاى تخريب شده، بهتر است ساخت و سازها به صورت مجموعه هايى هماهنگ 

با پر و خالى بافت باشد)

ديد و مناظر گم شده اى است كه به ناگاه و در پى پيچش ناگهانى معبر ايجاد مى شود. حفظ اين 
توالى ها به عنوان يكى از شاخصه هاى بافت در طراحى بايد مورد توجه قرار گيرد كه نكته مهم، 
توجه به طراحى نقاط عطف بصرى در آنهاست. در نمونه هاى بسيارى، انتهاى ديد با سردر زيبا 

و يا نمايى با پنجره هاى كشيده و بلند به سمت معبر تعريف شده است (تصوير 7).
جماران به لحاظ دارا بودن گذرهاى ارگانيك از حيث وجود ديد و منظرهاى مصنوع 
مى تواند جزو بافت هايى باشد كه واجد ارزش هاى خاص است. درست است كه در حال 
حاضر به دليل وجود نابسامانى هايى در سيماى معابر، جذابيتى وجود ندارد، اما به نظر 
ــد زدودن اين الحاقات و ساماندهى هاى مختصر بتواند تا حدودى اين مشكل را  مى رس

حل كند و به غناى كريدورهاى ديد بيفزايد.

مطالعه سير تحول جماران و ترسيم سازمان فضايى
ساختار محله جماران (در محدوده هسته اوليه) با ساختار T شكل مشخص مى شود. 
ــت كه از طريق گذرهاى فرعى  ــرقى– غربى گسترده شده اس پيكر اصلى در امتداد ش
پياده به محور شمالى–جنوبى نيايش مربوط مى شود. حضور عناصرى همچون حسينيه 
جماران، مسجد، درختان كهنسال و چند واحد تجارى خرد با هويتى روستايى، حاكى 
ــت كه به نقش و اهميت اين محور در  ــخصيت مركزى براى محور نيايش اس از يك ش

حيات روستاى جماران تأكيد مى كند.
ــنى كيا نيز دومين محور ساختارى محله جماران به  ــرقى– غربى شهيد حس محور ش
حساب مى آيد. كه ارتباط مستقيم آن با دو محور اصلى ياسر و جماران و نيز حضور عناصر 
عمده ايى همچون حسينيه امام (ره) و بيمارستان در بدنه هاى آن هويت عمومى ترى را به 

آن بخشيده و نقش آن را از قالبى صرفاً محله اى خارج ساخته است (تصوير8).
همان طور كه پيشتر ذكر شد، جماران در گذشته روستايى كوهستانى بوده و ساختار 
آن بر اساس منابع آب (قنات ها) و توپوگرافى پديد آمده است. از مهم ترين عناصر  باقى 
ــجد و تكيه ها، چنارهاى  مانده از بافت قديمى جماران مى توان به فضاهاى مذهبى مس
ــچ، حمام و زورخانه  ــا و گذرهاى باريك و پيچ در پي ــال، باغات متعدد، كوچه ه كهنس

قديمى و چند رشته قنات اشاره نمود (تصوير9).
ترتيب پيدايش مراكز و ساختار روستا را مى توان به صورت زير بين نمود : 1- مركز 

محله 2- تكيه پايين3- مركز محله جديد (ميدان جماران) 4- راسته حسنى كيا

تفكيك اليه هاى عملكردى در جماران
ــى داراى عملكرد محله اى است.  ــى از اين محدوده داراى عملكرد ملى و بخش بخش
ــود، با نقشى  ــينيه و منزل امام (ره) محدود مى ش عملكرد ملى كه به محور اصلى حس
ــاير قسمت ها  ــرايط خاص، نيازهاى متفاوت ترى از س تاريخى– مذهبى و فرهنگى و ش
ــته و باعث به وجود آمدن فعاليت هاى نظامى و امنيتى پراكنده در محدوده جهت  داش
ــتيبانى از اين فضا شده است. بخشى كه محدوده ويژه امنيتى است محدوديت هاى  پش
خاصى براى دسترسى، گسترش و تأمين خدمات دارد. بخش ديگر، كه سطح زياد بافت 
مسكونى روستايى و توسعه يافته شهرى را شامل مى شود داراى ماهيت محله مسكونى 
است. با توجه به تضاد بين اين دو بهتر است سطوح عملكردى اين دو را نيز از يكديگر 
جدا نمود. بدين صورت كه زائرين حسينيه امام از خيابان ياسر و ساكنين محلى عمدتاً 
ــد  ــاران رفت و آمد كنند؛ بدين صورت تداخل اين دو به حداقل مى رس ــان جم از خياب
ــود. كوچه نيايش، محل تداخل اين اليه هاى  ــتخوش تغيير نمى ش و آرامش محله دس

عملكردى خواهد بود. 

شناسايى نمادهاى منظرين و تبيين نكات مؤثر بر برنامه ريزى
بر اساس نتايج مطالعات، مهم ترين عوامل تشكيل دهنده منظر محله به ترتيب عبارت 

است از :
معابر : معابر جماران با شكل و فرم، جداره ها و عرض و تناسبات و سلسله مراتب خود، 
مهم ترين عامل شكل دهنده منظر جماران است. بنابراين، در طرح منظر شهرى محله، 

توجه به معابر اصلى و حفظ تناسبات و ديد و منظر آنها ضرورى به نظر مى رسد. 
ــانه هاى محله مى توان به بناهاى  ــانه هاى ذهنى و عينى موجود در بافت : از نش نش
ــمند تاريخى، فضاهاى تاريخى، بدنه هاى با  ــامل مسجد، تكيه)، ابنيه ارزش مذهبى (ش

 شماره13، اسفند1389- فروردين1390
22



- استفاده از پوشش گياهى متناسب با بافت 
- رعايت اصول معمارى بافت

- استفاده از آجر و مصالحى كه بافتى مشابه آن داشته باشد
- رعايت خطوط ارتفاعى در نما 

- رعايت سلسله مراتب در معابر  

نتيجه گيرى
پيوند پايدار مابين انسان و محيط مبني بر تعامل قابليت هاي بالقوه قلمروي كالبدي 
و نيازهاي انسان است. توسعه محله اي به معناي گونه اي از پناهگاه هاي انساني است كه 
در آن همزيستي مؤثر انسان و محيط كالبدي به ارضاى نيازهاي جمعي انسان در قالب 
مفهوم محله منتهي مى شود. يكى از اهداف نوسازى شهرى در ايران، حفظ هويت محله 
به عنوان يك كل نيمه مستقل شهر در روند توسعه و نوسازى شهرى است. روستاشهر 
ــتثنى نبوده و برنامه ريزى براى ساماندهى و احياى بافت،  جماران نيز از اين قاعده مس
مستلزم شناخت آن به عنوان يك ساختار اجتماعى- فضايى با سابقه تاريخى و معنايى 

براى ساكنين است.
ــهر جماران در تهران امروز را  ــهرى روستاش ــاماندهى منظر ش مهم ترين راهبرد س
ــازمان فضايى  ــتمى و كل نگر به محله جماران و حفظ و احياى س ــگاه سيس مى توان"ن
ــازمان فضايى، تصور ذهنى شهروندان از شهر  ــمرد. س ــاكنين" برش تاريخى و ذهنى س
است كه ذهن با ارتباط عناصر متفرق در نظمى هدفمند، آن را ادراك مى كند. سازمان 
فضايى، امرى واقع گرا و پنهان در محيط است كه نيروى خود را بر مكان يابى كاربرى ها، 
جهت توسعه و ساير تحوالت شهر اعمال مى كند و در طول تاريخ و تحت تأثير شرايط 
جغرافيايى، اقليمى، تاريخى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى شكل گرفته است و محصول 

تعامل عوامل فيزيكى و متافيزيكى شهر است.

نمادهاى منظر در جماران شامل ابنيه، فضا (راسته و گذر)، عناصر ارزشى (درخت هاى 
چنار، مساجد، تكايا)، نظرگاه ها (ديد از باغ پايين حسينيه جديد)، چشم اندازها (ديد به 
كوه)، جزئيات (كفسازى، مصالح، رنگ، ديوار كوچه ها، لبه بام ها، شيروانى ها يا لبه هاى 
ــازمان فضايى، تأكيد بر نمادهاى  ــت كه تداوم اين نمادها و احياى س تخت چوبى) اس
ــته ها و واشدگاه ها موجب تكرار  ــهروندان از شهر است؛ لذا احياى مراكز، راس ادراك ش

خاطرات جمعى و حفظ منظر جماران مى شود. 
همچنين از نكات منحصر به فرد اين منطقه، بيت امام خمينى (ره) در آن بوده است 
كه موجب تبديل جماران به كانون تصميم گيرى و هدايت ايران و برخوردارى از شهرتى 
جهانى شده است. همچنين بين سال هاى 59 تا 68 كانون سياسى ايران بوده است كه 
خود بر اهميت تصميم گيرى در بافت مى افزايد. در برنامه ريزى سعى بر آن بوده است، 
ساختارى زنده و منسجم براى بافت موجود تعريف شود و با تفكيك اليه هاى عملكردى 
در دو مقياس "ملى" (بازديدكنندگان حسينيه و بيت امام) و "محلى" (ساكنين) آرامش 
محله حفظ و نيازهاى بازديدكنندگان نيز برآورده شود تا با اتصال درست بافت ارگانيك 
ــب براى فعاليت هاى روزانه و ويژه در اين منطقه فراهم  ــاز، بسترى مناس با بافت نوس

شود 
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