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چکیده

بیان مسئله :ارتباط مستقیم شهر و طبیعت منجر به ظهور لبههایی طبیعی در شهر میشود .مسئلۀ این پژوهش ،با
مطالعۀ سند باالدستی مدیریتی شهر تهران ،یافتن جایگاه روددرههای شهر تهران بهعنوان مهمترین لبههای طبیعی
در این شهر است .این مطالعه و نقد وضع موجود با رجوع به مطالعات انجامشده دربارۀ این لبهها در حوزۀ منظر
صورت گرفته است .همچنین با نگاهی به اسنادی که بهنحوی حضور لبههایی طبیعی در آنها موضوعیت داشتهاند،
سعی در مطالعۀ نوع نگاه آن اسناد به این عناصر منظر شهری داشته است.
هدف پژوهش :این مطالعه با درنظرگرفتن این مواضع بهعنوان لبههای طبیعی به دنبال شناخت و بررسی جایگاه
آنها در اسناد و ضوابط شهری تهران است.
روش پژوهش :این پژوهش با روش کیفی و تحلیل محتوای اسناد بهدستآمده به روش مطالعات کتابخانهای انجام
شده است .این مطالعات در حوزۀ مبانی نظری ،اسناد و نمونه طرحهای خارجی صورت گرفته است.
نتیجهگیری :در سطح کالن مقایسۀ نگاه موجود به روددرههای شهر تهران بهعنوان مهمترین لبههای طبیعی در
شهر با مبانی علم منظر و همچنین بررسی نمونههایی از لبههای شهری در اسناد توسعهای در مقیاسهای مختلف
بیانگر عدم توجه به ابعاد فرهنگی یا هویتی لبههای طبیعی و زیباییشناسانۀ روددرههای شهر تهران در سند طرح
جامع شهر است .در ذیل این دو بعد ،مسائلی چون مشارکت عمومی و توجه به ذهنیت شهروندان از روددرهها در بعد
فرهنگی ،و موضوعاتی مانند توجه به نقش کریدور دید بودن آنها و چشماندازهای مربوط به این لبههای طبیعی در
جنبۀ زیباییشناسی ،مباحث مطرحشده در اسناد خارجی است که قابل بارگزاری بر لبههای طبیعی در شهر تهران
نیز است .در سطح میانی و عملیاتی نیز این مطالعه نشاندهندۀ نگاه شعاری و منقطع در مقیاسهای پاییندست
به روددرهها بهعنوان پهنههای سبز وسیع و اثرگذار است .تحلیل محتوایی و رجوع به مبانی شکلگیری طرحهایی
چون طرح جامع نشان میدهد با چنان مبنای فکری و فلسفیای ،جایگاه قائلشده برای لبههای طبیعی در شهر
امری ناگزیر و برآمده از تفکر مدرنیستی آن دوران است.
واژگان کلیدی :لبههای طبیعی ،اسناد باالدست شهری ،منظر ،روددرههای تهران ،طرح جامع تهران.

مقدمه

طرح موضوعات زیستمحیطی لزوم توجه بیشتر به قرارگرفتن
شهر در بستری طبیعی را پررنگتر کرده است .عالوه بر این،
* اين مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد «نسیم زهراییپور» با عنوان «تأثیر
لبههای طبیعی در معماری؛ طراحی کانون آرامش محله در لبۀ طبیعی روددرۀ
دربند» است که به راهنمايي دکتر «رضا جعفرپور» در  1398در «دانشکدۀ علوم
پایه ،گروه معماری» دانشگاه «آزاد اسالمی ،واحد پیشوا-ورامین» ارائه شده است.
** نویسندۀ مسئولnasimzahraeipoor65@gmail.com ،09365140401 :

توجه و مطالعۀ علوم نوظهوری چون منظر دربارۀ تعامل شهر
و طبیعت ابعاد موضوع را از حیطۀ مسائل زیستمحیطی فراتر
برده و دید افراد را به طبیعت در شهر وسیعتر کرده است.
یکی از عرصههای ظهور تعامل شهر با طبیعت نحوۀ برخورد
لبههای طبیعی با شهر و لبههای مصنوع آن است.
این مقاله با معرفی روددرههای تهران به عنوان مهمترین
لبههای طبیعی در این شهر ،به دنبال آن است تا پس از
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تبیین ضرورت پرداختن به این عرصههای تعاملی بین شهر و
طبیعت ،به جایگاه آنها در اسناد باالدستی توسعۀ شهری در
تهران بپردازد .برای مطالعۀ مصداق نحوۀ برخورد با نمونههایی
از لبههای طبیعی در شهر ،اسنادی از سایر شهرهای جهان نیز
مطالعه شده و با رجوع به مباحث منظر مطابقت داده شده است.

فرضیه

روددرههای شهر تهران بهعنوان مهمترین لبههای طبیعی در
شهر و یکی از عناصر منظر شهر ،در مهمترین سند باالدستی
شهر (طرح جامع) از بین سه نقش عملکردی ،هویتی و
زیباییشناسانۀ خود ،تنها با نقش عملکردی دیده شدهاند.
خاستگاه مدرنیستی و مبنای فکری برآمده از آن سبب شده
این طرح تنها در مقیاسهای باالتر نگاهی همهجانبه به آنها
داشته و در مقیاسهای پایینتر دچار جزءنگری باشد و فقط به
بعد عملکری بپردازد.

....................................................................

بیان مسئله

از ابتدای شکلگیری هر شهر ،طبیعت آن جزئی از تصویر
ذهنی شهروندان و تاریخ و هویت آن شهر محسوب میشود،
تا جایی که برخی از متخصصان شهر را محصول نگاه انسان
به طبیعت میدانند« :شهر قبل از اینکه کالبدی فیزیکی
و بیجان باشد ،محل زیست انسان است؛ تجلیگاه اصول
و ارزشهای فرهنگی و مورد باور انسان است و نمایشی از
نحوۀ نگرش انسانی به طبیعت است» (نقیزاده،1385 ،
 .)58امروزه با گسترش یکبارۀ شهر و عدم اهمیت و ارزش
عناصر طبیعی ،جلوههای طبیعت در شهر محو شده ،روبهزوال
گذاشته است« .در حال حاضر هیچگونه توازن یا تعادلی بین
شبکههای شهری و الگوهای طبیعی مشاهده نمیشود و
شبکههای شهری در حال مسلطشدن بر شبکههای اکولوژیکی
آسیبپذیرند ( Cook & Vanlier, 1994به نقل از کوخایی و
مثنوی .)۱۳۹۳ ،طرحهای توسعۀ شهری نتوانستهاند در میان
سوداگری معماری به پاسخ و سیاست درست و پایداری برای
حضور طبیعت در شهر برسند و «همواره هنگام بحث در
خصوص ساختار و عناصر هویتبخش منظر شهری ،تنها عناصر
مصنوع شهر مورد تأکید قرار میگیرند» (قوامپور 1394 ،به
نقل از ملکی و سعیدی .)139۴ ،این روند که همچنان در
بسیاری از شهرها جریان دارد ،منجر به حذف عناصر و مناظر
طبیعی مانند لبههای طبیعی موجود در شهرها شده است.
لبههای طبیعی یکی از انواع لبههای شهری و جایی است که
گسترش شهری به طبیعت میرسد .این لبهها شامل کوه،
دره ،رودخانه ،دریا ،تپهماهور ،جنگل و غیره است .لبههای
طبیعی ارزشهای مختلفی برای هر شهر دارند که فقط به
جنبههای طبیعی آنها برنمیگردد .علوم محیطی جدید مانند
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علم منظر ،نشان میدهند که انسان در تعامل با طبیعت بهمرور
جنبههایی ذهنی برای آن متصور میشود که زیست او را در
کنار طبیعت معنادار میکند« .لبههای شهری از عناصر اصلی
معرفی شهر در ذهن مخاطب و بهوجودآورندۀ منظر شهری
است که به عنوان نشانه نقش مهمی در تبیین هویت شهر
دارد» (یاراحمدی.)۱۳۸۹ ،
مسئلهای که این پژوهش به دنبال آن است چگونگی برخورد
با لبههای طبیعی در اسناد باالدستی شهر تهران است .اهمیت
کالبدی-زیستمحیطی-هویتی این لبهها که در علوم پیشرو،
مانند منظر ،برای عناصر طبیعی در شهر قائل شده است
این مسئله را مطرح میکند که آیا جایگاه مهمترین لبههای
طبیعی تهران یعنی روددرهها در اسناد باالدستی بهعنوان یک
عنصر منظر شهری درست است؟ مهمترین سند باالدستی در
تهران طرح جامع شهر است که این مطالعه به تدقیق نقش
روددرههای شهر تهران در آن میپردازد .این مسئله با نگاهی
به تجارب جهانی و بر مبنای تعاریف و مبانی علم منظر به
دنبال پاسخ به این سؤاالت است که:
 .1آیا روددرههای شهر تهران جایگاه واقعی خود را در اسناد
باالدستی و طرحهای مربوط به آن دارد؟
 .2روددرههای تهران ،بهعنوان عناصر منظر شهر تهران ،کدامیک
از نقشهای خود را در منظر شهر بازی می کنند؟

روش تحقیق

روش تحقیق بر مبنای مطالعات و مطالب گردآوریشده و برای
نیل به هدف تحقیق از نوع کیفی است .از طرفی با توجه به
استخراج پژوهش از پایاننامۀ کارشناسی ارشد معماری ،که در
راستای کمک به روند طراحی معماری موضوع موردنظر بوده
است ،از نوع کاربردی خواهد بود .روش گردآوری اطالعات
مبتنی بر نیازهای اطالعاتی پژوهش در مرحلۀ تحقیق در باب
مبانی نظری و تئوریک تحقیق ،مطالعات اسنادی و کتابخانهای
و در مرحلۀ شناسایی مواضع و وجوه طبیعی شهر ،برداشت
میدانی و مشاهدات پژوهشگر خواهد بود.

پیشینۀ پژوهش

ادبیات تحقیق پیش رو را میتوان در چند بخش کلی دستهبندی
و در هر دسته به پیشینۀ مطالعات انجامشده اشاره کرد.
گروه اول تحقیقات انجامشده در رابطه با ارتباط شهر و طبیعت
تحت عنوان شهرهای طبیعتگرا ،شهرسازی طبیعتگرا
یا طبیعتگرایی در شهر است .در این زمینه کوخایی و
مثنوی ( )1393در مقالۀ «طراحی محیطی زیرساختهای
اکولوژیک منظر شهری با استفاده از اصل پیوستگی با انشعابات
( )AWOPبه منظور ارتقای کیفیت زندگی شهری ،مطالعۀ
موردی :منطقۀ دو شهرداری تهران» و حبیبی اردبیلی ،مثنوی
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لبههای طبیعی در شهر

لبههای طبیعی در شهر ،طبق تعریف این پژوهش ،بخشهایی
از طبیعت است که با توسعۀ شهر احاطه شده و در حد فاصل
شهر و قسمت طبیعی برجایمانده شکل گرفتهاند .بنابراین این
لبهها اساس و بنیانی طبیعی و بکر دارند و فضاهای سبزی که
در مراحل بعدی ساخت شهر به صورت دستساز و مصنوع

روددرههای شهر تهران ،مهمترین لبههای طبیعی شهر

با تعاریف فوق و رویکردی که مقاله برای پرداختن به موضوع
دارد ،لبههای طبیعی در شهر تهران شناسایی شده است.
میتوان لبههای طبیعی اصلی در شهر تهران را به دو گونۀ
امتداد رشتهکوههای البرز در شمال شهر و روددرههای تهران
در داخل شهر تقسیم کرد.
مطالعۀ مؤلفههای طبیعی در شهر تهران سه عنصر کالن و
اصلی را در شهر مشخص میکند .روددرهها ،دامنۀ کوههای
طبیعی در شمال و جنوب و تپههای چهارگانهای که در امتداد
خطی شرقی-غربی در نیمۀ شمالی شهر کشیده شدهاند سه
عنصر اصلی طبیعی در شهر تهران هستند که در تعامل با سایر
عناصر شهری قرارگرفتهاند (تصویر .)1
برای مطالعۀ لبههای طبیعی داخل شهر تهران میتوان
روددرههای شهر تهران را ،که ناشی از عبور چند رودخانه اصلی
از درون شهر هستند ،مهمترین عامل در جهت ایجاد لبههای
طبیعی به شمار آورد .دوازده رودخانۀ اصلی درواقع اصلیترین
لبههای طبیعی داخل شهر تهران را به خود اختصاص دادهاند.
این لبهها ،که به صورت خطی و در امتداد رودخانههای
دوازدهگانۀ درون شهر تهران تشکیل شدهاند ،امروزه تعریف
مشخصی بهعنوان لبههای طبیعی ندارند .یکی از دالیل نبود
تعریف برای این لبهها را میتوان رویکرد مدیریتی به شهر و
عدم قرارگیری این عناصر در زاویۀ دید مدیران شهری دانست
که نقشی برای آنها در روند توسعه و مدیریت شهر قائل نیست.
این روند به همین ترتیب موجب نادیده انگاشتن طرحهای
شهری و روبه افول گذاشتن این عناصر در شهر میشود تا
جایی که آنها اساساً بخشی از شهر دیده نشده و رو به تخریب
و محوشدن در شهر میروند.

...................................................................

و ملکمحمدی ( )1396در «تدوین استراتژیهای ساماندهی و
طراحی اکولوژیک رودخانههای درونشهری با تأکید بر کنترل
سیالب ،مطالعة موردی :روددرۀ زیارت گرگان» به موضوع
طراحی اکولوژیک در شهر با تأکید بر رودخانههای شهری
پرداختهاند.
گروه دوم که نتیجۀ مطالعات در زمینۀ پرداختن به لبههای
طبیعی در شهر است ،بیشتر در حوزۀ منظر و منظر شهری
انجام گرفتهاند .یاراحمدی ( )1389در مقالۀ «لبههای شهری،
بررسی نقش لبهها در تحقق اهداف منظر» به صورتی عامتر به
موضوع پرداخته و با مطالعۀ موردی شهر تهران ،عدم انطباق
ساختار طبیعی و تاریخی با ساختار شهری لبههای طبیعی
تهران و نقش لبهها در ایجاد خوانایی شهری را مطرح کرده
است .همچنین رستگاری ( )1389در مقالۀ «دزفول ساحل
ی ()1394
دارد؛ بررسی ظرفیتهای منظرین رود دز» و زند 
در مقالۀ «نقش باغ درونشهری در شکلگیری قرارگاههای
رفتاری ،نمونه موردی :شهر تهران» به صورتی خاصتر به
دو نوع متفاوت لبههای طبیعی در شهر اشاره دارند .اما
آ لهاشمی ( )1393مشخصاً در مقالۀ «داالن دید ،عنصر
هویتبخش منظر ،مدیریت داالنهای دید» به روددرههای
تهران میپردازد .مطالعات او به وجه بصری این لبههای طبیعی
میپردازد ،اما توجه به نقش هویتسازی آنها موضوعی نو و
قابل تأمل است.
در پژوهشی دیگر کریمی مشاور ( )1392به توان روددرههای
تهران در اسناد توسعۀ شهری میپردازد و دو نتیجۀ عمده را
بهدست میآورد :نخست ،توجه سطحی و حداقلی اسناد شهری
به این مؤلفهها و دوم ،ارائۀ دو پیشنهاد برای ایجاد محور انسانی
و توجه به ظرفیتهای روددرهها در طرحهای ساماندهی.
آنچه با ذکر پیشینۀ تحقیق و در تبیین وجه نوآوری مقاله
قابل توجه است در مقایسه با مطالعۀ انجامشده توسط کریمی
مشاور است .میتوان گفت این پژوهش در تکمیل آن مطالعات
سعی دارد عالوه بر تحلیل محتوایی و مبنایی به صورت کلی و
از دید شهرسازانه ،بر اساس مبانی نظری منظر ،به نقد و تحلیل
دقیقتر رویکرد سند طرح جامع نیز بپردازد .عالوه بر این در
این مقاله با نگاهی به اسناد شهرهایی که نمونههایی از لبههای
طبیعی در آنها حضور دارد نحوۀ توجه به این لبهها در قالب
نگاه منظر مطالعه شده است.

ایجادشد هاند مشمول این تعریف نمیشوند« .لبۀ شهری
طبیعی نتیجۀ انطباق لبۀ شهری و عوارض طبیعی است»
(عسکرزاده و شکوهی بیدهندی .)۱۳۹۵ ،جایگاه لبههای
طبیعی در شهر بهخودیخود اهمیت آنها را برای تبیین جایگاه
آنها در اسناد فرادستی شهر نشان میدهد« .با توجه به نقش
لبهها در هویت منظرین شهر ،الزم است یک سیاست کلی
در مدیریت آنها حاکم باشد » (یاراحمدی .)۱۳۸۹ ،چندجانبه
نگریستن به این عناصر شهری در مدیریت آنهاست که منتج
به پاسخی پایدار خواهد شد« ،برنامهریزی برای ساحل رودخانۀ
یک شهر و مدیریت اتفاقات منظرین سایت درصورتیکه از
ابعاد مختلف نقش رودخانه در شهر (ابعاد زیستمحیطی ،ابعاد
حسی و بصری و  )...از یکسو و همچنین تاریخی که بر بستر
منظر ساحل در شهر گذشته است و نقشی که در اذهان مردم
شهر دارد از سوی دیگر صورت نپذیرد ،امری بیحاصل خواهد
بود» (رستگاری.)۱۳۸۹ ،
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تصویر  .1دوازده روددرۀ اصلی شهر تهران که از دامنههای البرز جنوبی سرچشمه
گرفتهاند و موقعیت شهر تهران در ارتباط با کوههای اطراف .مأخذ :نگارندگان.

....................................................................

لبههای طبیعی در منظر شهری

چگونگی برخورد با لبههای طبیعی در شهر تهران و واردکردن
آنها در روند تصمیمگیری برای منظر شهری مستلزم شناخت
نقش آنها در منظر شهری است .در تعریفی از منظر شهری
میخوانیم «منظر شهري فهم شهروندان از شهر است كه
بهواسطۀ ادراك نمادهاي آن (ابعاد كالبدي شهر) و تداعي
معاني مرتبط با آنها ( ابعاد ذهني و خاطرهاي) صورت مي گيرد.
اهداف سهگانۀ منظر شهري .1 ،زيباشناختي  .2فرهنگي-هويتي
 .3عملكردي است» (کریمی مشاور ،منصوري و اديبي.)1389 ،
کریمی مشاور ،سجادزاده و وحدت ( )1393تعاریف دیگر منظر
شهری و دستهبندی ابعاد مختلف آن را در سه وجه کالبدی-
فیزیکی ،زیباشناختی و هویتی-مکانی بیان میکنند (جدول .)۱
با رجوع به این منابع ابعاد منظر شهر یا اهداف مداخالت
منظر در شهر را میتوان در این سه حوزه مطالعه کرد .بالتبع
«مدیریت منظر لبههای شهری نیز همچون سایر مداخالت
منظر سه هدف فرهنگی ،عملکردی و زیباییشناسانه را
در بر میگیرد» (یاراحمدی .)1389 ،بنابراین میتوان شناخت
منظرین لبههای طبیعی شهر را نیز در این سه حوزه انجام داد.

..............................................................................
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•ابعاد فرهنگی
ً
پیشینه و نقش فرهنگی یک فضا یا مؤلفۀ فضایی عموما به تاریخ
و هویت آن برمیگردد .به همین دلیل ،شناخت پیشینۀ حضور
روددرهها در زندگی شهروندان تهرانی بخشی از شناخت ابعاد
فرهنگی آنهاست .مرجان زندی در پژوهشی ضمن پرداختن به
جایگاه تاریخی و فرهنگی عناصر طبیعی در شهر ،روددرههایی
چون تجریش در کنار امامزاده صالح و دربند در کنار امامزاده
قاسم را بهعنوان قرارگاههای رفتاری معرفی میکند و به نقش
این لبههای طبیعی در تعریف این قرارگاهها اشاره میکند و
این دو روددره را از مهمترین عناصر ایجاد قرارگاههای رفتاری
شهروندان تهرانی معرفی میکند (زندی .)۱۳۹۴ ،همچنین در
مقاله دیگری مینویسد« :ویژگی باغهای درونشهری ریزدانه
این است که در هماهنگی کامل با مورفولوژی شهر تهران
متأثر از پنج روددرۀ مهم و الگوهای سلسلهمراتبی ساختاری و
رفتاری تعریفشده بنا به محل قرارگیری در ارتفاعات متفاوت
روددره به پارادایمهای فرهنگی یک جامعۀ ایرانی-اسالمی
شکل دادهاند» (زندی .)۱۳۹۳ ،این مطالعات نشان از ریشۀ
عمیق فرهنگی و هویتی روددرهها در شهر تهران دارد.
اما نکتۀ مهم در فهم هویت عناصر طبیعی در شهر تشخیص
این هویت است« .نخستین گام در راه تشخیص هویت ،امکان
بازشناسی پدیده بر اساس شباهتهای آن با پدید ههای
همسنخ و تفاوتهایش با پدیدههای غیرهمسنخ در ذهن
است .بر این اساس فرایند بازشناسی ،در حقیقت بر پایۀ تشابه
دروندستهای و تمایز میاندستهای شکل میگیرد و این
تشابه و تمایز تمام ویژگیهای ظاهری ،عملکردی و معنایی
پدیده را شامل میشود .حال اگر در فرایند تغییر ،فاکتورهای
بازشناسی یک پدیده در یک سطح خاص از آن گرفته شوند،
هویتمندبودن آن بهشدت زیر سؤال میرود .این مسئله
در ارتباط با اندامهای طبیعی نمود بسیاری دارد» (یوسفی
نجفآبادی .)۱۳۹۵ ،چراکه اندامهای طبیعی در محیط شهری
بهشدت متأثر و ناگزیر از تغییرات فراوان هستند.
جدول  .1تعریف ابعاد منظر شهری از محققان مختلف .مأخذ :کریمی مشاور،
سجادزاده و وحدت.1393 ،
محقق

ابعاد منظر شهری

کوین لینچ1376 ،

ادارکی – فیزیک – عملکردی

منصوری1387 ،
کریمی مشاور1389 ،

زیباییشناسی – عملکردی – هویتی

عبداهلل خان گرجی،
1385

بصری – کالبدی – فضایی – فعالیتی  -هویتی
– محیطی

محمودی1385 ،

پایداری – هویت – زیبایی  -وحدت
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روش انجام پژوهش

این پژوهش بر اساس روش کیفی و تحلیلهایی غیرکمی انجام
شده است .در حوزۀ نظری مطالعات کتابخانهای و پژوهشهای
متأخر بررسی شدهاند ،در زمینۀ اسناد باالدستی توسعۀ شهری
تهران و خارج از کشور به مطالعۀ اسنادی و ترجمۀ مدارک

جایگاه لبههای طبیعی در اسناد باالدستی شهری
(تهران)

با فهم مشترکی از لبههای طبیعی در شهر تهران و ارائۀ
نمونههای موجود در آن ،میتوان ردپایی که از آنها در اسناد
شهری برجایمانده یا نمانده است را جستوجو کرد .رویکرد
کلی مدیریت شهری تا دورههای اخیر اصوالً به شهر بهعنوان
عنصری انسانساخت مینگریست که به مؤلفههای طبیعی
موجود در آن یا بهعنوان عناصری زائد نگاه میکرد یا تنها وجه
عملکردی و زیستمحیطی آن را مد نظر داشت .حال آنکه
مؤلفههایی چون لبههای طبیعی در شهر پتانسیلهای مختلفی
داشته و دارند که در طول تاریخ و در تعامل شهروندان با
محیطشان ایجاد شده است .در نگاه علم منظر ،این مؤلفهها با
سه نقش هویتی ،زیباییشناسی و خوانایی (که نوعی عملکرد
است) در شهر اثرگذارند (همان) .در اسناد و ضوابط شهرسازی
موجود در ایران نیز همین رویکرد غالب جریان داشته است ،تا
دورههای اخیر که اندکی از نگاه اولیه فاصله گرفته است.
مطالعات انجامشده بر روی اسناد باالدستی شهر تهران و
استخراج نحوۀ پرداختن آنها به روددرههای تهران نشان از
تغییری در نوع نگاه به این لبههای شهری است:
«شهر تهران تاکنون دارای سه طرح جامع بوده  ...در
طرحهای جامع مصوب سالهای  ۱۳۴۷و  ،۱۳۶۹روددرهها
بیشتر به عنوان ابزاری برای کنترل سیالبها تلقی شدهاند.
در طرح جامع مصوب سال  ۱۳۸۶این نگاه به روددرهها تا حد
زیادی تغییر میکند و روددرهها عالوه بر کنترل سیالبها،
دارای ظرفیت ایجاد فضاهای تفریحی نیز میشوند» (کریمی
مشاور .)۱۳۹۲ ،نگاه ابزاری به روددرهها در طرح جامع اول
تهران ،خود پایه و اساس بسیاری از طرحها و اقدامات بعدی
بود و زمینۀ کانالیزهکردن و پوشاندن مسیلها و رودها را
در طرح دفع آ بهای سطحی تهران ( )1353مهیا کرد.
بنیان فکری حاکم بر این طرح در طرحهای تهیه شده در
سالهای  1370و طرح استراتژیک شهرداری تهران ()1374
ادامه داشت .اما در طرح جامع تهران ( )1385همگام با
تغییرات جهانی در توجه به ارزشهای طبیعی و فرهنگی
درون شهرها ،روددر ههای تهران نیز از جایگاه ویژ های
برخوردار شدند .در مقیاس کالن «ایدۀ اولیۀ توسعۀ فضایی و
کالبدی تهران بر اساس ساختاری غیرمتمرکز و چنداندامی
مبتنی بر الگویی شبکهای از محورها و سلسلهمراتبی از مراکز
ارائه شد که محورها و شبکههای اصلی این طرح منطبق بر

...................................................................

•ابعاد عملکردی
یقیناً اولین وجه عملکری عناصر طبیعی در شهر اثرات
زیستمحیطی آنهاست« .رودخانهها بهعنوان مجاری طبیعی،
برای جمعآوری و انتقال بارشهای جوی که در سطح کرة
خاکی جریان مییابند ،همواره از گذشتههای دور مورد توجه
جوامع انسانی بودهاند و تمدنهای کوچک و بزرگ در کنار
این پدیدههای حیاتبخش طبیعی ظهور و امتداد یافتهاند»
(حبيبي اردبیلی ،مثنوي و ملکمحمدي .)۱۳۹۶ ،همچنین
نمیتوان از اثرات زیرساختی آنها در تقویت فضای سبز شهری
غافل ماند« ،عناصر طبیعی چون روددرهها و مسیلها ،شبکة
دسترسیها به منزلة کریدورهای جریان هوا و گسلها و خطوط
فشار قوی به منزلة پتانسیلهایی برای ایجاد کریدورهای
سبز در منطقه در رشد و توسعة پایدار شهر و احیای محیط
زیست شهری ،همچنین ایجاد شبکة زیرساختهای اکولوژیک،
اهمیت غیرقابلجایگزینی در این منطقه دارند» (کوخایی و
مثنوی .)۱۳۹۳ ،بیان نقش زیرساختی طبیعی این عناصر از
طرف متخصصان بیانگر اهمیت زیستمحیطی و عملکردی
آنهاست.
•ابعاد زیباییشناسانه
ابعاد زیباییشناسانۀ این عناصر شهری بیشتر به نقش آنها به
عنوان کریدورهای دید و ارائه مناظر شهری زیبا برمیگردد.
همواره یکی از نقشهای مهم کریدورهای دید در مطالعات
دید و منظر ایجاد تصاویری در ذهن شهروندان است که ادراک
شهر را برای آنها میسر میکند .به عبارت دیگر بخشی از
زیباییشناسی شهری ،که مربوط به تصاویر ذهنی شهر در ذهن
شهروندان است ،از طریق کریدورهای دید به دست میآید که
عناصری چون روددرهها و مسیلهای شهری یکی از مهمترین
بسترها برای شکلگیری آنهاست ...« .در بزرگراههای جدید
شمالی-جنوبی بهواسطۀ هماهنگی و انطباق با روددرههای
هفتگانۀ تهران و توپوگرافی طبیعی شهر ،به صورت طبیعی
داالنهای دید به سمت قلۀ توچال و ارتفاعات شمال شهر شکل
گرفته است » (آلهاشمی .)۱۳۹۳ ،عالوه بر این حضور عناصری
جزءتر در این کریدورهای دید خود وجهی زیباشناسانه به آنها
میدهد «برای مثال ،تداعی حاصل از درخت شاخص منطقۀ
فرحزاد  -درخت توت  -سبب تشدید حس لذت و درک زیبایی
منظر لبۀ روددرۀ فرحزاد در لبۀ بزرگراه یادگار امام در ذهن
شهروندان خواهد شد» (یاراحمدی.)۱۳۸۹ ،

موجود پرداخته شده است .در بخش بحث نیز نتیجۀ تحلیل
محتوای سند باالدستی شهر تهران با اصول مستخرج از مبانی
نظری منظر و نیز سیاستهای اسناد خارجی مطالعهشده
منطبق شده و به نتیجهگیری انجامیده است.
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مسیلهای طبیعی شمالی-جنوبی تهران شکل گرفته است»
(مهندسین مشاور بومسازگان ،1385 ،الف ۳۲ :و  )۳۳و
«در مقیاسهای میانی و خرد ،روددرهها به عنوان پهنههای
تفرجی وگردشگری و مؤلفههای هویتبخش مورد توجه
قرار گرفتند» (آلهاشمی ،باقری و اخوان .)1394 ،هرچند
در مبانی ایدۀ توسعۀ شهر تهران نیز ،استفاده از دامنههاي
البرز بهعنوان حد شمالی سکونت و فعالیت و محور پیوستۀ
تفرجگاهی و استفاده از روددر ههاي شمالی-جنوبی شهر
تهران به منظور تمرکززدایی از مرکز و تراکم عملکردهاي
غیرمسکونی در پهنۀ محورهاي پیوستۀ شمالی-جنوبی و
تعدیل فرایند قطبیشدن شمال-جنوب تهران با توزیع و
استقرار عملکردهاي عمومی در حاشیۀ روددرهها و ایجاد
تجهیز مراکز شهري ،پراکنش و مقیا سهاي متفاوت ذکر
شده (مهندسین مشاور بو مسازگان ،)1385 ،اما در بیان
همین مطلب نیز ابهاماتی در نحوۀ برخورد جامع با آنها با
بار عملکردی غالب دیده می شود و در ادبیات این ایده نیز
مسائل هویتی ،فرهنگی یا زیباشناسانه جایگاهی ندارند.
کریمی مشاور در جمعبندی مطالعاتی که بر روی اسناد

تصویر  .2شبکۀ محورهای شریانی شمالی-جنوبی در سازمان فضایی شهر تهران .مأخذ :شورای عالی معماری و شهرسازی ایران.1386 ،
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باالدستی انجام داده است میگوید« :مروری بر طرحهای
جامع ،موضوعی و موضعی در ارتباط با روددرههای سطح
تهران نشان از توجه سطحی و حداقلی به این مؤلفهها دارد.
این در صورتی است که شرایط ویژۀ طبیعی و جغرافیایی شهر
تهران در طول تاریخ همواره نقشهایی حیاتی و چندوجهی
را به روددرههای شهر تهران داده است که توجه و درک تمام
ابعاد وجودی حضور این مؤلفههای طبیعی گام نخست در
برنامهریزی و مدیریت آنها در شهر است» (کریمی مشاور،
 .)۱۳۹۲در بررسی گزارهای که از گزارش مهندسین مشاور
بوم سازگار در باال اشاره شد و نحوۀ مواجهه با روددرهها در
این ساختار چنداندامی میتوان به مطالعه و تحلیل نقشههای
مختلف طرح جامع تهران پرداخت.
در تحلیل نقشههای اصلی طرح جامع و بررسی جایگاه
روددرههای شهر تهران دو نقد اساسی به این جایگاه وجود دارد.
نخست در یک نگاه سلسلهمراتبی بین نقشههای اصلی این
طرح است .در مقیاس باالتر و نقشۀ سازمان فضایی پیشنهادی
این طرح چنانکه در تصاویر  2و  3مشخص است محدودۀ
اطراف و خود روددرههای شهر به صورت نواحی بزرگ و
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عریض سبز در نظر گرفت ه شدهاند .چنانکه راهنمای نقشه نشان
میدهد ،این گرافیک در نقشۀ سازمان فضایی شهر تهران ناظر
بر انواع فضاهای سبز و در نواحی شمالیتر کوهسارها و کمربند
سبز شهر است .این محورهای شمالی-جنوبی «پیونددهنده»،
که از آنها «بهمثابۀ شریانهای حیاتی که نقش بااهمیتی در
سازمان فضایی شهر دارند» تعبیر شده است ،در وهلۀ اول و
تصمیمگیری کالنمقیاس ،اهمیت محوری بسیاری در سازمان
فضایی و اتصال سایر عناصر شهری دارند.
اما مسیر و تصمیم درنظرگرفتهشده برای این محورها که
برخی روددرههای شهر تهران ،و نه همۀ آنها ،را شامل میشود
در مقیاس بعدی تصمیمگیری متفاوت میشود .در نقشۀ
 1:10000رویکرد اولیه ،و میتوان گفت ،شعار اولیه بر طرح
حاکم نیست (تصویر  .)4نگاهی اجمالی و تنها گرافیکی به این
نقشه نشان از انحراف مسیر تصمیمگیری از هدف نخست دارد.
خط عریض سبزرنگ حواشی روددرهها تبدیل به خطی نازکتر
شده و گاه دیده نمیشود .در مقابل این پهنه ،محورهای کار و
فعالیت (تجاری و خدمات) است که خودنمایی میکند.
این فاصله بین دو نقشۀ سازمان فضایی و پهنهبندی در طرح

جامع البته در مراتب بعدی طرحهای شهری نیز دیده میشود و
نگاهی گذرا به طرحهای مصوب تفصیلی در مناطقی با پتانسیل
حضور روددرهها نشان از هرچه کمرنگشدن ایدۀ اولیه این
شریانهای حیاتی در شهر است؛ امری که تا رسیدن به مرحلۀ
عملیاتی تقریباً بهطور کامل رنگ باخته و تنها شعاری از آن
باقی مانده است .این سیر تطور در نهایت به پیشنهاد طرح
موضعی-موضوعی در پیوست شمارۀ  4سند طرح جامع ختم
میشود که به معنای حوالهدادن موضوع به تصمیمگیریهای
بعدی است.
اما نگاهی مبنایی به این سند باالدستی میتواند دلیل این
مسیر شکلی و مدیریتی را روشن کند .با مرور این مسیر و
رجوع به مبانی فکری حاکم بر طرح جامع بهعنوان ابزار اصلی
مدیریت کالن شهری میتوان بنیانی مدرنیستی که این طرح
و مانند آن در دورۀ معاصر از آن متولد شدهاند را علت اصلی
این نگاه ناقص به روددرههای تهران دانست .مروری تاریخی
بر چگونگی شکلگیری ایدۀ این طرحها نیز از این موضوع
حکایت دارد« :نظریۀ مربوط به طرح جامع تهران به صورت
خطی (طولی) از پیشنهاد ثریاماتا برای شهر مادرید در سال
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 1261ش 1882 /.م .و پروژۀ تونی گارنیه برای شهر صنعتی
و بافت مجدد لندن پس از جنگ جهانی دوم ،نشئت و ریشه
یافته بود .پس از طرح جامع تهران ،لرد لولین دیویس ،طراح
شهرهای واشینگتن ،و میلتون کنیس در بریتانیا با الگوی شبکة
خیابانها ،یک طرح مرکزیت خطی-اداری برای تهران طراحی
و پیشنهاد کرد» (مدنیپور« .)340، 1381 ،حاصل تفكرات
مدرنيستهاي شهرساز از جمله پاتريك گرس و لوئيز ممفورد
كه از طريق منشور آتن تحت عنوان شهرسازي مدرن در سال
 1933فراگير شد ،محصولي به نام طرح جامع شهري بود  ...كه
از جمله خصوصيات آن تا حد زيادي تغييرناپذيري آن است
و انديشۀ طراحي آن هندسي كالبدي است و بهعبارتي تأكيد
بيش از حد بر خصوصيات كالبدي-فيزيكي دارد» (پارسیپور
و ضیاء توانا .)1392 ،نوع نگاه مدرنیستی نیز به عناصر طبیعی
همچون زمین ،آن هم در شهر امری بدیهی است« :در ديدگاه
مدرنيست ،زمين (يا به طور كلي طبيعت) بهخوديخود ارزشي
ندارد ،مگر اينكه منبعي براي سودمندي انسان باشد .از اين
رو يكي از جنبههاي كليدي مدرنيسم ،تفكر “غلبه بر طبيعت
به منظور توليد يك ثروت يا کاال” است» (پژوهان ،الیاسزاده
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مقدم و فتحی .)1392 ،در چنین چارچوب فکریای ،همۀ
ابعاد دیگر شهر و شهرنشینی تحت تأثیر یا فدای توجه به ابعاد
عملکردی و کالبدی خواهند شد ،چنانچه نقد پستمدرنیستی
این طرحها نشان میدهد« :برنامهريزي شهري مدرنيستي
در دو سطح قابل بررسي است :سطح اول مشكالت فيزيكي
و اجتماعي در شهر مدرن مانند نابرابري ،تكهتكهشدن شهر
و بيگانگي حكشده بر سيما و چهرۀ شهرهاي مدرن .سطح
دوم و باالتر از بحران در شناخت شهرها ،ارزشهاي زندگي
شهري و هويت شهري است كه از يك سو با گذشتۀ سنتي و
تاريخي خود گسستهاند و از سوي ديگر ،به نتايج قابل قبولي
دست نيافتهاند» ( Besteliu & Doevendans, 1994به نقل
از پژوهان ،الیاسزاده مقدم و فتحی .)1392 ،این موضوع
نیز در مطالعاتی که با رویکرد رجوع به گذشتۀ شهرها به
بررسی اتفاقات دوران مدرن پرداختهاند مورد توجه بوده
است« :این طرحها با برنامهریزی گسترش شهر بر مبنای
رشد كمي جمعیت نسبت به الگوهای اقتصادی و اجتماعی
و تفاوتهای فرهنگی بيتوجه و بيتفاوت ماندند» (زمانی
و شمس )1393 ،و هم در نگاهی بنیادین« :به دليل تأكيد
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مدرنيسم بر ماديگري در عرصههاي معماري و شهرسازي،
جنبههاي مادي و اقتصادي ،هدف اصلي طرحهاي برنامه ريزي
شهري قرار ميگيرد و به همين خاطر ساختمانسازي در
دستور كار اصلي شهرسازي قرار ميگيرد و مقياس ارگانيك
انسان و نيازهاي اجتماعي-فرهنگي او فراموش ميگردد»
(نقيزاده.)85 ،1378 ،

مطالعۀ تجارب جهانی

...................................................................

مطالعۀ طرحهای منتخب از سایر کشورها در این مقاله نه صرفاً
برای یک مقایسۀ کامل بلکه در راستای بررسی دیدگاه این
طرحها نسبت به موضوع لبههای طبیعی بوده است .همچنین
این مطالعه محدود به نوع لبههای طبیعی غالب در تهران -
که روددرههای شهر در نظرگرفته شده است  -نیز نیست،
بلکه رویکرد این طرحها در سند نخست به حد فاصل شهر
و طبیعت ،در چارچوب مدیریت دیدهای شهر لندن به یک
رودخانۀ مرکزی شهر و در طرح راهبردی شهر جده به لبۀ
ساحل شهر بوده که بهعنوان لبههای طبیعی موجود در این
طرحها بررسی شدهاست.
•سند منظر شهر کیوتو
این سند که به شناخت ،مطالعه و در نهایت ارائۀ پیشنهادهایی
برای توسعۀ شهر و منظر کیوتو میپردازد ،در چهار بخش
تنظیم شده است .در بخش اول با عنوان «شناخت منظر
کیوتو» اجزای منظر شهر شناساییشدهاند .در بخش شهری
این شناخت ،موقعیت جغرافیایی ،آب و هوا ،توپوگرافی،
پهنههای تاریخی ،تغییرات در طول زمان ،صنایع ،درآمد روزانۀ
مردم ،فرهنگ و سنت ،معماری و خیابانها بررسیشدهاند که
نشاندهندۀ جامعیت نگاه این طرح به موضوع منظر و منظر
شهری است .چنانکه در این بخش مشاهده میشود ،یکی از
وجوه شناخت منظر در ارتباط با طبیعت اطراف ،که شامل
کوهها و دامنههای آنهاست ،شناسایی «نواحی مرزی» است که
میتوان از آن تحت عنوان «لبۀ طبیعی» نام برد .در توصیف
این نواحی آورده شده« :این منطقه با رشد جمعیت و توسعۀ
شهر در لبۀ کوه و تحت عنوان پروژۀ توسعۀ مسکن و اصالح
زمین ،که مستلزم جایدادن بیش از یک میلیون نفر در سال
 1931بوده ،به شهر اضافه شده است .این پروژه سیاست
ساخت منازل مسکونی ویالیی تکواحده باکیفیت باال را در این
منطقه مشخص کرده است و مانع از شلوغی یا آسیبرسیدن به
چشماندازهای سبز طبیعی شده است» (.)Kadokawa, 2010
در تشریح هر بخش از این مرز رویکرد حفظ چشماندازها و
زیرساختهای طبیعی موجود که در تالقی با شهر قرارگرفته
است مشاهده میشود.
اما در ابتدای بخش سوم به عنوان سیاست کلی سند آمده
است« :مدیریت شهری کیوتو باید رابطۀ بین ساختمانها

و محدودههای کوهی اطراف آن را در نظر بگیرد ،زیرا شهر
در یک حوضه قرار دارد .با در نظر داشتن این موضوع ،یک
سیاست اساسی در ارتفاع ساختمان مشخص شده است :در
بخشهای تجاری و مرکزی ،ارتفاع ساختمانها بیشتر از سایر
نقاط است و بهتدریج به سمت پایین کوهها کاهش مییابد»
(.)ibid.
دیاگرامهای فصل پایانی در کنار سایر ضوابط و راهبردهای
ارائهشده در این سند مهمترین عامل تعیینکنندۀ ضابطۀ
ارتفاعی شهر را لبۀ طبیعی دامنۀ کوههای شمالی شهر قرار
داده است .بخش چهارم سند ،که بیشتر به جنبههای مدیریتی
طرح میپردازد ،با تکیه بر ذهنیت شهروندان و مشارکت و
هویت جمعی آنها برای کنترل منظر شکل گرفته است.
•طرح راهبردی لندن (چارچوب مدیریت مناظر
شهری لندن)
این سند ،به عنوان یکی از اسناد پشتیبان (موضوعی) طرح
راهبردی شهر لندن ،تدوین چارچوب مدیریت مناظر شهری
لندن را از طریق دستهبندی دیدهای مهم و مناظر استراتژیک
شهر به چهار دسته دیدهای «پانورامیک گسترده»« ،دیدهای
رودخانه»« ،مناظر شهری» و «مناظر خطی» انجام میدهد
(.)Greater London Authority, 2010
چنانکه در این دستهبندی دیده میشود ،یکی از چهار دستۀ
مهم این مناظر ،دیدهایی است از یک لبۀ طبیعی در شهر.
رودخانۀ تایمز ،که از میان شهر میگذرد ،بهعنوان مهمترین
عنصر طبیعی در شهر ،بیشترین تعداد از این مناظر را به خود
اختصاص داده است .در این سند در توضیح اهمیت این دیدها
میخوانیم« :دیدهای رودخانۀ تایمز و عناصر منظر آن تصاویر
کلیدی لندن را به دست داده ،هویت شهر را تقویت میکنند.
چراکه این دیدها در سراسر لبۀ رودخانه و از یک پل به پلی
دیگر نمایندۀ پایتخت و دربرگیرندۀ بسیاری از ساختمانهای
نمادین شهر هستند » ( .)ibid.اهمیت حضور یک لبۀ طبیعی
در شهر و مدیریت دیدهایی که از آن به شهر وجود دارد
مهمترین بخش از توجه این سند نسبت به لبۀ طبیعی درون
شهر است.
•طرح راهبردی جده
طرح راهبردی جده تحت نظارت مستقیم شهردار این شهر
و در  13بخش ارائه شده است (Municipality of Jeddah,
 .)2009عالوه بر پرداختن به موضوع کنارۀ ساحلی دریا،
که طرح راهبردی جده شهرداری این شهر را ملزم به تهیۀ
طرحی جداگانه با نام «طرح جامع مدیریت کنارۀ دریا»
میکند و باید در آن اجزای محدودههای حوزۀ مدیریتی،
عناصر کالبدی منظر ،خصوصیات طبیعی ،فرایندهای حیاتی
بومشناختی ،نیازها و ترجیحات انسانی و نیازهای توسعهای
بخش صنعت و کسبوکارهای قرارگرفته در محدودۀ طرح
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را با جزئیات تدوین کند ،در بخشهای دیگر این سند نیز
به این لبۀ طبیعی اصلی شهر پرداخته شده است :در بخش
محیط زیست و خدمات شهری ساحل به عنوان یکی از
نواحی حساس در موضوع جمعآوری زباله و حفظ کیفیت
محیطی مطرح شده است .در فصلی که به موضوع گردشگری
پرداخته شده ،لبۀ طبیعی ساحل بهعنوان یکی از جاذبههای
گردشگری معرفی شده است .در فصلی که بهطور خاص به
کنارۀ ساحلی دریا پرداخته شده است ،سه موضوع اصلی در
حوزۀ «مدیریت یکپارچۀ آبخیزداری»« ،حفاظت و ارتقای
کیفی» و «دسترسیهای عمومی و تفریح» مورد مطالعه
قرارگرفته است.
فصل «فضای باز و اوقات فراغت» نیز یکی دیگر از جلدهای این
سند است که بهتفصیل به موضوع لبۀ طبیعی پرداخته است.
توجه به فضاهای باز کنارۀ ساحل و نقش آنها در پرکردن اوقات
فراغت شهروندان موضوع این بخش است که در پنج سیاست

طرح جامع تهران

فرهنگی

* حفااظت و سااااماندهی
میراث طبیعی

اهداف
سهگانۀ
منظر

سند منظر کیوتو

* مشارکت و هویت
جمعی

* ذهنیت شهروندان

اصلی این فصل آمده است و موضوعاتی از قبیل «مشارکت
عمومی و خصوصی»« ،قابلیت دسترسی به فضاهای عمومی
و عرصههای اجتماعی در ساحل»« ،ایجاد امکانات متنوع و
قابلیتهای گوناگون برای همۀ اقشار بازدیدکننده»« ،مدیریت
یکپارچه و نگهداری جامع» و «فراهمآوردن امکانات و خدمات
برای شهروندان و بازدیدکنندگان» را پوشش میدهد.
در جمعبندی بحث و رجوع به مبانی نظری پژوهش میتوان به
تصویر  5رسید .اگر نقش عناصر منظر یا اهداف سهگانه منظر را
در طرحهای باالدستی سه نقش فرهنگی یا هویتی ،عملکردی
و زیباییشناسانه بدانیم ،رویکرد طرح جامع تهران و نمونههای
خارجی مطالعهشده بدین ترتیب خواهد بود .هرچند مقیاس
طرح جامع تهران بزرگتر از سایر اسناد مطالعهشده است و باید
از جامعیت بیشتری برخوردار باشد ،اما نگاه این طرح به مهمترین
لبههای طبیعی شهر به عنوان عناصری از منظر شهر تهران
محدود به ابعاد عملکردی و در مواضعی فرهنگی است.
طرح مدیریت
دیدهای لندن

* نمایندۀ پایتخت
* سااااختمااانهااا
نمادین

* ساااامااندهی محورها و
مراکز شهر

* ساااامااندهی پهنهها
تفریحی

عملکردی

* ساماندهی کوهمارها

* توسعۀ جمعیتی

زیباییشناسانه

....................................................................

* خط آسمان شهر

* دستهبند دیدها و
مناظر
* جااگااو اایاار از
اقدامات مزاحم
* تاایمااایاام بنااد
چشمانداز

* عناصر کالبد
* کیفیت محیطی

تصویر  .5مقایسۀ تطبیقی جایگاه لبههای طبیعی شهر در طرح جامع تهران با تجارب جهانی بر اساس مبانی منظر .مأخذ :نگارندگان.
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* چشمانداز طبیعی

* مشارکت مردمی
* ردشگر
* دسترسیها عمومی و
تفریحی
* فضار باز و اوقات فراغت
* نیازها توسعها
* خدمات شهر
* آبخیزدار
* ترجیحات انمانی
* خصوصیات طبیعی
* بومشناختی

* اصالح زمین

* توسعۀ فضا سبز

طرح راهبردی جده

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

نشریۀ علمی باغ نظر / 16-5 ،)97(18 ،تیر 1400

نتیجهگیری

جایگاه روددرههای شهر تهران در طرح جامع تهران ،در ابعاد
فرهنگی و زیباییشناسانۀ روددرههای شهر تهران در منظر
شهری در سطح کالن بسیار ضعیف است .مباحثی مانند
مشارکت عمومی ،گردشگری ،توجه به ذهنیت شهروندان
و موضوعات هویتی و نمادین هیچ جایگاهی در پرداختن
طرح جامع تهران به لبههای طبیعی ندارد .در میان مباحث
زیباییشناسانه نیز عدم توجه به روددرهها بهعنوان کریدورهای
دید و چشماندازهای مربوط به آنها ،که خود پشتیبان بُعد
هویتی و فرهنگی آنها هم هستند ،و نیز کیفیات محیطی،
بصری و کالبدی در مقایسه با طرحهای جهانی مطالعهشده
بسیار مشهود است .در این میان تنها پرداختن به موضوعات
عملکردی ،مانند ساماندهی محورها یا توسعۀ فضای سبز و
البته پهنههای تفرجی و گردشگری که میتواند تا اندازهای بار
فرهنگی نیز داشته باشد ،مشاهده میشود .هرچند سطحی یا
حداقلیبودن این موضوع در سطح عملیاتی نیز مشهود است.
بررسی سلسلهمراتبی نقشۀ سازمان فضایی و پهنهبندی طرح
جامع بیانگر نگاه شعاری این طرح به روددرهها به عنوان
پهنههای گسترده و فراخ سبز در سازمان فضایی است .این
جایگاه هرچند امروزه و با وسعت نگاه در تعریف از منظر شهری
ناقص به نظر میآید اما رجوع به مبانی اندیشهای طرحهایی
اینچنینی در دوران مدرن روشن میکند که آن نوع بینش
به جهان ،شهر و طبیعت نتیجهای جز نگاه کالبدی ،ابزاری
یا عملکردی نداشته و نسبت به هر مؤلفهای خارج از نگاه
مادهگرای مدرن غفلت میورزد .روددرههای تهران به عنوان
لبههای طبیعی شهر نیز در طرح جامع این شهر مصون از این
نگاه و برخورد قهری نبودهاند.
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