
نبود معيارى براى سنجش نماهاى شهرى
ــيار مهم است، بحث نماها  ــهرى بس اولين بحثى كه در طراحى ش
ــهر است. متأسفانه بايد گفت كه ما در بحث طراحى  و بدنه هاى ش
ــيار ضعيف عمل كرده و يا اصًال كارى انجام نداده ايم.  ــهرى بس ش
ــت؛ به طورى  ــاش بصرى دچار اس ــال حاضر تهران به اغتش در ح
ــهر از اين نابسامانى  ــطح ش ــهروندان هر روز با حضور در س كه ش
ــت كه همگان به تأثير كالبد شهر بر  رنج مى برند. اين در حالى اس
اعصاب، روان و برخوردهاى اجتماعى بين مردم آگاه هستند. گويى 
ــزى ما حتى در انتخاب رنگ ها، مخاطب در نظر گرفته  در برنامه ري
نمى شود. البته اين نقيصه تنها به شهردارى مربوط نيست و اهمال 
چندين دستگاه اجرايى در كنار هم به اين وضع منجر شده است. 
ــهردارى- توقف اسناد در  علت اين بى توجهى –  در حوزه كارى ش
ــت. در صورتى كه بخش سوم قراردادهاى نوع  مقياس 1/2000 اس
ــازى است كه به حوزه كار  12، مربوط به مطالعات جزئيات شهرس
ــهرى و معمارى منظر مربوط مى شود و تا مواردى نظير  طراحى ش
ــود. با اين وجود، به دليل  ــهرى دقيق مى ش مقاطع گذرگاه هاى ش

ــلبى و ايجابى) در تصويب نقشه هاى ساخت و ساز  نبود الزامات (س
ــى در مورد نماى بناها انجام گرفته  و صدور پروانه، كمترين بررس
ــهردار محترم تهران  ــنجش وجود ندارد. اما ش ــارى براى س و معي
ــى، به پرداخت  ــه هاى داخل ــتر به نقش همواره به جاى توجه بيش
ــخص مقام رهبرى نيز در  ــت نماهاى بيرونى تأكيد دارند. ش كيفي
ــهردارى داشته اند، بر رعايت  تمامى ديدارهايى كه با هيئت هاى ش
ــتفاده از آن  ــالمى و يافتن راه حلى براى اس ــارى ايرانى و اس معم
ــبختانه اين بحث در برنامه 5  اصول و مبانى تأكيد كرده اند. خوش
ساله توسعه اقتصادى با تشكيل كميسيونى به رياست وزير مسكن 
ــتگاه ها ديده شده است. در اين كميسيون  و عضويت برخى از دس
ــپت معمارى ايرانى-  اسالمى تدبيرى  ــده تا در مورد كانس مقرر ش
انديشيده شود. اميدواريم بعد از طى كردن مراحل برنامه پنج ساله 
ــيون با پرداخت به طراحى شهرى به معناى  و ابالغ آن، اين كميس
عام آن و تهيه يك سند مرجع بتواند اين آشفتگى را كنترل كند.

اخيراً در شهردارى تهران حدود 40 طرح موضعى تهيه شده است 
ــت و اين توجه به طراحى  ــابقه اس كه در طول تاريخ انقالب بى س
ــهرى را (كه از خصايص طرح هاى ساختارى-راهبردى است) به  ش
فال نيك مى گيريم. به عالوه در حدود 2 سال پيش و بعد از توصيه 
مقام معظم رهبرى، با دستور شهردار كميته اى در شهردارى تشكيل 
شد كه به كانسپت معمارى ايرانى- اسالمى مى پردازد. اعضاى اين 
ــگاه، خبرگان و علماى حوزه (چراكه اسالم  كميته را اساتيد دانش
در حوزه شهر هم توصيه هايى دارد) تشكيل مى دهند تا زمينه آغاز 
ــيون ملى را مهيا كنند. طرح راهبردى تهران نيز همين  كار كميس

ــد.  مى كن ــه  ديكت را  روش 
ــوم كه  زيرا طرح هاى نوع س
در  مداخله  ــژه  وي طرح هاى 
است، جنس  ــهرى  ش بافت 

طراحى شهرى دارد.
ــتا  ــن در همين راس همچني
ــهر مصوبه كلى  ــوراى ش ش
مبنى بر محدوديت استفاده 
دارد.  ــه اى  شيش ــاى  نم از 
ــه اى نه با اقليم  نماى شيش
ــا توجه به  ــازگار و نه ب ما س
استقرار تهران بر روى گسل 

هيربد معصومى/ دكتراى شهرسازى/ معاون شهرسازى  و معمارى شهردارى تهران

در حال حاضر تهران به اغتشــاش بصرى دچار 
اســت و شــهروندان هر روز با حضور در سطح 
شــهر از اين نابســامانى رنج مى برنــد. اين در 
حالى اســت كه همگان به تأثير كالبد شــهر بر 
اعصــاب، روان و برخوردهــاى اجتماعــى بيــن 
مردم آگاه هســتند. ايده آل ما اين اســت كه 
هــر فردى بــا ورود به شــهر تهران احســاس 
كنــد كه اين جامعــه، فرهنگى ايرانــى دارد و 
توســط يك حكومت اســالمى اداره مى شــود. 
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ــگام زلزله هر تكه  ــت. چرا كه در هن ــى كافى برخوردار اس از ايمن
شيشه مى تواند مانند تركش عمل كند! اما به نظر من عالوه بر اين 
ــه به صورت پرداخت عوارض مضاعف و جريمه براى  محدوديت ك
استفاده از شيشه در بيش از 40 درصد نماى رو به معابر است نيز 
ــخت تر گرفته شود؛ زيرا ايمنى و حفظ هويت چيزى نيست  بايد س
ــه بتوان از آن عدول و عبور كرد. به نظر من بايد در مورد نماها  ك
ــهر را به سمت  ــود؛ البته تا جايى كه چهره ش حاكميتى برخورد ش
ــا فرهنگ ايرانى ـ  ــرد و نبايد اجازه اقداماتى مغاير ب ــى نب يكنواخت

اسالمى و مالحظات اقليمى را داد. 

حفظ آثار باستانى تهران
ــهر كه قابل مشاهده و ملموس است،  اولين بخش معرف هويت ش
ــت. بايد بتوان شهر را با عبور از آن  ــاختمان هاى شهر اس نماى س
ــده آل  ــخيص داد. اي تش
ــه هر  ــت ك ــا اين اس م
ــهر  ــردى با ورود به ش ف
ــاس كند كه  تهران احس
فرهنگى  ــه،  جامع ــن  اي
ــط  توس و  دارد  ــى  ايران
ــالمى  ــك حكومت اس ي
در  ــا  ام ــود.  مى ش اداره 
حال حاضر چنين حسى 
وجود ندارد. متأسفانه اين 
ــئله در حال سرايت  مس
ــى  ــهرهاى قديم ــه ش ب
ــر  ــا نظي ــر م و تاريخى ت
اصفهان، تبريز و ... است؛ 
ــه اقدامات كالبدى  چراك
ما  ــهرهاى  تمامى ش در 
ــت؛  ــس اس ــك جن از ي

ــتفاده از نماى  ــداث بزرگراه و زيرگذر، تعريض معابر، اس نظير اح
ــهرهاى بزرگ نيز الگوى ساير  ــفانه اين ش ــه اى و ... . متأس شيش
شهرهاى كوچك ما است. اين بى توجهى ها باعث محو شدن آخرين 
ــانه هاى هويت بخش به شهرها است. مسئله بى هويتى  عناصر و نش
ــل بزرگ ترى به  ــور با قدمتى چون ايران معض ــهرها براى كش ش
ــورهاى نو براى احراز هويت اقدام  ــيارى از كش ــمار مى رود. بس ش
ــته هاى قديمى خود در  به جعل آثار مى كنند اما ما توجهى به داش
ــهرها نمى كنيم. بخشى از اين بى مهرى ها در مورد آثار باستانى  ش
ــر مى گردد. به طور  ــك حاكم ب ــهرها به ضوابط خش موجود در ش
ــران نظير منطقه  ــاد در بافت تاريخى ته ــال محدوديت هاى زي مث
ــرف در ملك خود فلج  ــى را در دخل و تص ــاكنان آن نواح 12، س
ــارى براى تملك  ــراث فرهنگى هم اعتب ــت. از طرفى مي كرده اس
ــدارد. به تجربه ثابت  ــظ و نگهدارى آنها ن ــى اين بناها و حف تمام
ــل نمى كند و بايد  ــت كه معموالً محدوديت چيزى را ح ــده اس ش
امتياز قائل شد. از جمله اقداماتى كه در اين زمينه صورت پذيرفته 
ــازمان ميراث فرهنگى  ــهردارى و س پيگيرى تفاهم نامه اى ميان ش
ــت. مطابق اين ضوابط مالك مى تواند پس  براى تصويب ضوابط اس
ــازى نما در ملك خود فعاليت هاى اقتصادى داشته باشد تا  از بازس
ــوده  منجر به ترك بنا، تخريب تدريجى و تبديل آن به بافت فرس
ــود. همچنين با تصويب شوراى شهر از اين پس در تهران يك  نش
«مدير بافت تاريخى» خواهيم داشت كه در حوزه معاونت معمارى 

و شهرسازى شهردارى قرار مى گيرد.

احترام به خاطره جمعى مردم
ــهر به كالبد باز مى گردد و بخشى از آن ذهنى  بخشى از هويت ش
است كه به خاطرات شهروندان مربوط مى شود. البته در اين مورد 
نيز اين حفظ كالبد است كه معانى را نسل به نسل منتقل مى كند. 
ــازى فعاليت هايى را  ــت معمارى و شهرس ــن مورد نيز معاون در اي
شروع كرده است تا هويت از دست رفته برخى از نقاط مهم تهران 
ــايى  ــئوليت «مدير بافت تاريخى» شناس ــه آن باز گرداند. مس را ب

اوليــن بخــش معرف هويت شــهر كــه قابل 
مشاهده و ملموس است، نماى ساختمان هاى 
شهر است. متأسفانه ما توجهى به داشته هاى 
قديمــى خود در شــهرها نمى كنيــم. از جمله 
اقداماتــى كه بــراى حفــظ بناهاى باســتانى 
تهران صورت پذيرفته پيگيرى تفاهم نامه اى 
ميان شــهردارى و ســازمان ميراث فرهنگى 
بــراى تصويب ضوابط اســت. از اين پس در 
تهــران يك «مديــر بافت تاريخــى» خواهيم 
داشت كه مســئوليت او  شناسايى اين گونه 
بافت هــا و مكان ها، توقــف اقدامات عمرانى 
مخــرب و ارائــه روش جايگزيــن بــراى حفظ 
ايــن گوشــه هايى از شــهر اســت كــه بــه 
تداعــى معانــى در اذهــان كمــك مى كنــد.

www.iran-photogallery.blogfa.com : مدرسه سپهساالر، دهه 30 شمسى، عناصر شاخص، نقش مهمى در خوانايى و هويت بخشى مكان دارد، مأخذ
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به جز بناها و بافت تاريخى، بخشــى از هويت به 
فضاهاى طبيعى شهر نيز مربوط است. خوشبختانه 
بــراى اولين بــار در طرح جامع تهــران از عبارت 
«فضاى سبز ارزشــمند» استفاده شده است. تا 
قبل از اين تنها براى توده هاى ساختمانى ارزش 
قائل بوديــم. در حالى كــه برخى مناطقــى مانند 
رود- دره ها فضاهاى ســبز ارزشمندى هستند 
كه نمى توان با بى توجهى كاربرى آنها را تغيير داد.

هرگــز نمى تــوان در تعريــف هويت يك شــهر، 
ناديــده گرفــت. مقــرر شــده  را  مــردم  نظــر 
تــا طرح هــاى موضعــى بــا مشــاركت مــردم در 
جايــى به نام «ســراى محلــه» يا «پاتــوق محله» 
تهيــه شــود. در اين پاتوق هــا از شــورايارى ها 
و حتــى خــود مــردم نظرســنجى خواهــد شــد.

ــه بافت ها و مكان ها، توقف اقدامات عمرانى مخرب و  ارائه  اين گون
روش جايگزين براى حفظ اين گوشه هاى شهر است كه به تداعى 
ــاماندهى  ــان كمك مى كند. براى نمونه در مورد س معانى در اذه
ــده  ــگاه تهران منعقد ش ــان تاريخى الله زار قراردادى با دانش خياب
ــد. صنف فعال  ــت كه البته اين گونه اقدامات نبايد تحكمى باش اس
ــده  در آن محدوده و حفظ وضعيت اقتصادى آنها در نظر گرفته ش
ــه زار به آن بازگردانده  ــت تا در يك برنامه درازمدت هويت الل اس
شود. به همين ترتيب برنامه هايى براى رود-دره هاى تهران نيز در 
ــهردارى تهيه طرح هاى  ــتور كار قرار دارد. چون كار كنونى ش دس
ــت و عمًال در گام سوم وارد كارهاى اجرايى و طراحى  موضعى اس

شهرى شده ايم.

فضاى سبز ارزشمند؛ ميراث طبيعى شهر
ــى از هويت به فضاهاى طبيعى  به جز بناها و بافت تاريخى، بخش
ــبختانه براى اولين بار در طرح جامع  ــهر نيز مربوط است. خوش ش
ــتفاده شده است. تا  ــمند» اس ــبز ارزش تهران از عبارت «فضاى س
ــاختمانى ارزش قائل بوديم. در  ــل از اين تنها براى توده هاى س قب
ــبز  حالى كه مناطقى مانند فرحزاد، ازگل و رود-دره ها فضاهاى س
ارزشمندى هستند كه نمى توان با بى توجهى كاربرى آنها را تغيير 
ــراى اين فضاها مى توان به آغاز  ــهردارى ب داد. از جمله اقدامات ش
ــالم آباد اشاره كرد. همچنين بزرگراه چمران (با  كار بر روى دره اس
ــازهايى كه در دو طرف  نام قديم پارك وى parkway) با ساخت وس
ــده از مفهوم نام اوليه خود فاصله گرفته است كه با توجهات  آن ش

شهردارى اين طور نخواهد ماند.

تقدم انسان بر ماشين
ــتگى  ــهر به چگونگى حضور مردم در آن بس يك بعد از هويت ش
ــاده راه نداريم. در حالى كه  ــروز چيزى به نام پي ــران ام دارد. در ته
شهر بايد در اختيار مردم باشد. گويى هدف ساخت اين شهر عبور 
ــت! اين طراحى توقع مردم را  ــين با حداكثر سرعت بوده اس ماش
ــهولت حركت تغيير داده است. منظور از امكان دسترسى  نيز از س
ــا حداكثر امكان  ــورد نظر ما ت ــين به مقصد م ــدن ماش نزديك ش
نيست. شهر را بايد با مقياس انسانى ديد. در خيلى از موارد لزومى 
به دسترسى سواره وجود ندارد. به جز كاربرى و رنگ، خودروهاى 
ــامانى در منظر شهر  ــده در كنار خيابان ها نيز باعث نابس پارك ش
ــتفاده از تكنولوژى  ــوند. ساخت پاركينگ هاى مكانيزه با اس مى ش
ــهر كمك  ــطح ش ــز مى تواند به حذف حضور خودروها از س روز ني
ــود. براى صدور  ــهر اين گونه صرف نش ــد تا زمين گرانبهاى ش كن
ــازمان ثبت و امالك نيز  ــاخت و فروش پاركينگ نيز با س مجوز س

همكارى خوبى داريم.

طرح هاى موضوعى در «سراى محله»
بديهى است كه هرگز نمى توان در تعريف مفهوم هويت يك شهر، 
نظر مردم را ناديده گرفت. در اين راستا مقرر شده تا در گام سوم، 
طرح هاى موضعى با مشاركت مردم در جايى به نام «سراى محله» 

يا «پاتوق محله» تهيه شود. 
براى  ــا  ــن طرح ه اي چراكه 
مردم انجام مى شود. تاكنون 
ــوده كه  ــور ب روال كار اينط
را  مهندس، طرحى  چندين 
ــر تهيه كرده و پس  در دفات
ــدند  مى ش متوجه  ــرا  اج از 
ــدام از نظر مردم  ــه اين اق ك
اگرچه  است.  نبوده  ضرورى 
نمايندگى  به  ــهر  شوراى ش
از مردم اين طرح ها را تأييد 
ــا اين كافى  ــت، ام كرده اس
ــوق محله از  ــت. در پات نيس
ــى خود  ــورايارى ها و حت ش
ــنجى خواهد شد.  مردم نظرس
ــالت كالبدى  همچنين مداخ
ــطح تعامالت ــد در س مى توان

ــهرهاى صنعتى،  ــروزه در ش ــفانه ام ــد. متأس ــانى تأثيرگذار باش  انس
ــن  اماك ــه  اين گون ــت.  اس ــيده  ــل رس ــه حداق ب ــانى  انس ــط  رواب
ــد كه  ــم مى كن ــر فراه ــا يكديگ ــردم ب ــل م ــراى تعام ــه اى ب زمين
ــود.  ــايگان با هم مى ش ــنايى كنونى همس ــذف ناآش ــود باعث ح خ

كالم آخر
تمامى اين اقدامات مى تواند در بهبود سيماى زشت و ناهنجارى 
ــد. البته اين نكته را نبايد ناديده  ــرى كنونى تهران مؤثر بيفت بص
ــده و تمامى  ــه تازگى آغاز ش ــه تمامى اين اقدامات ب ــت ك گرف
ــردم تأمين  ــل پرداختى هاى م ــهردارى نيز از مح ــارات ش اعتب
مى شود. ما با حجم بااليى از كارهايى مواجه هستيم كه 30 سال 
برروى زمين باقى مانده است! اميدواريم كه بتوانيم در دوره هاى 
ــى از امور باشيم تا با نهادينه شدن  كوتاه مديريتى، آغازگر بخش

آنها آيندگان نيز ادامه دهنده همين راه باشند.
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