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در جستجوي کريدورهاي ديد راهبردي شهر تهران
دکترمهدي زنديه۱، مهندس راضيه زنديه۲

۱. استاديار دانشکده معماري وشهرسازي  دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)                                                                                               
۲.کارشناس ارشد  طراحي شهري از دانشگاه شهيد بهشتي

چکيده:    
ــت تا مناظر استراتژيک  ــده اس ــبب ش ــت محيطي س اهميت ارزش هاي بصري به عنوان بخش مهمي از کيفيت هاي زيس
شهري، در تشخيص هويت مکاني، عرصه رقابت هاي شهري و تعيين جايگاه بين المللي شهر يا کشور به ميزان زيادي موثر 
ــهرهاي ايراني الزم به نظر مي رسد. مقاله حاضر به دنبال تعريف  ــناخت مناظر استراتژيک ش ــوند. به اين ترتيب ش واقع ش
منظر شهري، مناظر راهبردي شهري، نشانه هاي راهبردي و کريدور ديد و بررسي ادبيات موضوع، به همراه نگاهي اجمالي 
ــهر تهران مي باشد. در اين راستا، شناخت عوامل موثر در  ــتجوي مناظر راهبردي ش به تجربه هاي خارجي مرتبط، در جس
اين گونه از مناظر از الزامات است، لذا با تکيه بر ويژگي ها و عوامل موجود در شهر پايتخت، به کشف کريدورهاي ديد، در 
حوزه خاصي از شهر تهران پرداخته و در پايان سه ديد راهبردي به عنوان کريدورهاي ديد راهبردي مهم شهر تهران در 
آن حوزه خاص معرفي مي گردند. پر واضح است که کشف ساير مناظر راهبردي کالنشهر تهران، زمان و انرژي بيشتري 

را طلب مي کند.
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نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۲۸۱۳۸۹

مقدمه
ــاي محيطي را  ــش از کيفيت ه ــري مهمترين بخ ــاي بص ارزش ه
ــتقيم و  ــري مطلوب ارتباط مس ــد. کيفيت هاي بص ــکيل مي دهن تش
ــت محيطي يک  ــا و کيفيت هاي زيس ــا مطلوبيت ارزش ه ــازنده ب س
ــهروندان از کيفيت هاي بصري شهر  مکان دارند. دريافت ادراک ش
ــهري،  ــيما و منظر ش ــي ارزش هاي بصري و س ــته به معرف وابس
ــود. در اين راستا  ــهروندان مطلوب تلقي مي ش ــت که توسط ش اس
مباحثي چون خوانايي، حس جهت يابي و کيفيت هاي دروازه اي نيز 
ــيما و  ــت. مهمترين بعد ارزش هاي س از جايگاه ويژه برخوردار اس
منظر شهري پديده تشخيص هويت مکان است. کيفيت هاي بصري 
ــهروندان ايجاد تعلق خاطر نموده و موجب رونق و ارتقاي  براي ش
ــود. نقش کليدي و تاثير گذار اين پديده در هويت  ارزش مکان مي ش
ــازنده  ــکل گيري تبعات س و مطلوبيت يک مکان و جامعه، باعث ش
ــم و طبقه خالق از نقاط مختلف  آن در اقتصاد مکان و جذب توريس
دنيا مي شود. بدين ترتيب، کيفيت هاي بصري نه تنها منعکس کننده 
ــت، بلکه امروزه در عصر جهاني شدن و رقابت  ارزش هاي فوق اس
ــمبل هويت ملي و منطقه اي بوده و جايگاه يک  ــهر ها، مي تواند س ش

کشور را در سطح بين المللي تثبيت کند.
با توجه به اهميت بررسي منظر شهري، بررسي مناظر شهر هاي 
ــرکت در رقابت جهاني  ايراني به منظور ارتقاي کيفيت محيطي و ش
ــران، از اهميت  ــتا پايتخت، ته ــن راس ــد. در اي ــه نظر مي رس الزم ب
ــا هدف تبيين هويت و  ــد. مقاله حاضر ب ويژه اي برخوردار مي باش
ارتقاي کيفيت محيطي تهران و همچنين تثبيت جايگاه آن در عرصه 
ــف کريدورهاي ديد استراتژيک شهر پايتخت  بين المللي در پي کش
ــتار با انجام مطالعات کتابخانه اي و اينترنتي و  ــد. اين نوش مي باش
مطالب برگرفته از درس مباني نظري طراحي شهري۲ (دکتر کورش 
گلکار- دانشگاه شهيد بهشتي) به دنبال بيان ادبيات و مفاهيم مرتبط 
با موضوع بوده است. با توجه به کمبود منابع و پروژه هاي داخلي 
ــتفاده  ــاي خارجي نيز در اين زمينه اس ــه پروژه ه ــع و نمون از مناب
ــت. در نهايت با بهره گيري از مطالب ياد شده، معيارهاي  ــده اس ش
ــناخت مقصد و مبدا ديدهاي  ــت تدوين نظريه اي در باب ش الزم جه
ــتراتژيک تهران بدست آمده است. به منظور کشف کريدورهاي  اس
ــهر از مطالعات ميداني و روش تحقيق به کمک  ديد راهبردي اين ش
طراحي (Research By Design) استفاده شده است و در پايان سه 

کريدور راهبردي مهم معرفي شده اند. 
ــتراتژيک تهران حفاظت از کريدورهاي  ــهري اس اهميت منظر ش
ــاذ تصميمات کليدي در اين  ــاخته و اتخ مذکور را اجتناب ناپذير س
زمينه به ارتقاي کيفيت محيطي و تثبيت موقعيت جهاني شهر منجر 

خواهد شد.

منظر شهري
منظر شهري واژه نويي در زبان انگليسي است و چيزي بيش از 

مجموعه ساختمان  ها و فضاهاي ساخته نشده است. 
ــاختاري  ــيدن بصري و س ــهري" هنر يکپارچگي بخش " منظر ش
ــت که محيط  ــاختمان ها، خيابان ها و مکان هايي اس ــه مجموعه س ب
ــهري اولين بار در قرن ۱۹  ــازند. مفاهيم منظر ش ــهري را مي س ش
ــپس  ــتد (حبيب، ۱۳۸۵: ۴۸) و س ــط فردريک ال- المس ميالدي توس
ــيتکتورال  ــن (Gordon Cullen) در مجله آرش ــط گوردن کال توس

ــد. گوردن کالن در  ــو (Architectural Review  ) عنوان ش ري وي
ــته  ــد: «اگر از من خواس ــهري مي نويس ــاب گزيده اي از منظر ش کت
ــهري Cityscape را تعريف کنم، خواهم گفت که  ــود که منظر ش ش
ــار يکديگر منظر  ــاختمان در کن ــاختمان معماري، اما دو س ــک س ي
ــاختمان در کنار هم قرار  ــهري است؛ زيرا به محض اينکه دو س ش
ــهري عرضه مي شود. مسائلي مانند ارتباط  مي گيرند، هنر منظر ش
ــاختمان ها و فضاي بين آنها بالفاصله اهميت پيدا مي کنند.  ميان س
ــهر ضرب شود، با هنر  چنانچه اين روابط يا نکات در اندازه يک ش

محيط سر و کار خواهيم داشت» (کالن، ۱۳۷۷: ۵).
ــدند.  ــت زمان نظريات ديگري نيز در اين زمينه مطرح ش با گذش
ــي و  ــهري را تنها از بعد زيبايي شناس ــاي کنوني، منظر ش نظريه ه
ــته، بلکه جنبه هاي اجتماعي،  ــهري مهم ندانس يا مطلوبيت فضاي ش
فرهنگي و اقتصادي مترتب بر آن را نيز حائز اهميت تلقي نموده و 
ــطح تمدن و فرهنگ يک جامعه به شمار  به عبارت ديگر نمايانگر س

مي آورد (طرح تحقيقاتي دانشگاه شهيد بهشتي، جلد اول:۳).
ــطح تماس (Interface) انسان و پديده  ــهري، س ــًا منظر ش اساس
ــش و عواطف  ــل توجهي از دان ــن رو بخش قاب ــت و از اي ــهر اس ش
ــهري  ــکل مي گيرد. منظر ش ــهروندان تحت تاثير آن ش ــي ش محيط
وسيله اي است که شهر را پديدار مي کند. به عبارت ديگر ترسيمات 
ــهري است که به  تجريدي طراحان و معماران تنها در قالب منظر ش
ــطه، يعني  ــود. از طريق اين واس ــاني بدل مي ش تجربه واقعي و انس
ــهر امکان بروز و تجلي  ــهري است که ابعاد غيرکالبدي ش منظر ش

خارجي پيدا مي نمايد (گلکار،۳۸:۱۳۸۵).
توجه به گونه هاي مختلف منظر شهري در مطالعات بصري شهر 
ــامل منظر گسترده،  ــهري ش اهميت دارد. گونه هاي اصلي منظر ش
 چشم انداز دروني، مناظر سيماي شهري، کريدورهاي بصري است 
ــا دو گروه  ــم اندازه ــکل گيري انواع چش (ذکاوت،۳۰:۱۳۸۵). در ش
اصلي از عوامل را مي توان موثر دانست: ۱- ويژگي هاي جغرافيايي 
ــوع در منظر  ــدي عناصر مصن ــاي ترکيب بن ــاي الگوه ۲- ويژگي ه
ــوق را نيز نبايد از نظر دور  ــهري، البته ترکيبي از هر دو عامل ف ش

داشت(طرح تحقيقاتي دانشگاه شهيد بهشتي، جلد اول:۲۰۶).
ــي  از آنجا که در مقاله حاضر کريدور ديد راهبردي مورد بررس
مي باشد، لذا تعريف اين گونه از مناظر شهري الزم به نظر مي رسد. 
ــوزه اي از  ــامل ح ــت ش ــد (View Corridor) در حقيق ــدور دي کري
ــت که با توسعه ساختمان هاي بلند مرتبه در آن محدوده،  زمين اس
ــمند از بين خواهند رفت (ذکاوت،۱۳۸۵: ۳۳). با توجه  ديدهاي ارزش
به تعاريف متاخر، اين نوع از منظر، ارائه دهنده يک موضوع تعريف 
ــت و متمرکز بر يک عنصر معماري با اهميت و يا  ــده مجرد اس ش
ــه موضوع آن اغلب  ــد. چنين منظري، ک ــهر مي باش نماد فرهنگي ش
ــم اندازي است که در  ــط قرار دارد، چش در فاصله دور و يا متوس
ــت. حفاظت  ــاختاري و محيط طبيعي قابل حصول اس بين محيط س
ــم اندازها موضوع بحراني اين نوع از مناظر است. (تعريف  اين چش
اين مناظر با تعريف نشانه براي آن ها ميسر است) (ذکاوت، ۱۳۸۵: 
ــد، نماد قابل رويت  ــت منظر(مبدا ديد)، محور دي ــون درياف ۳۳). کان
ــتند. کانون  ــم مهم در اين گونه از مناظر هس ــد ديد) از مفاهي (مقص
ــت که امکان دريافت منظر از آنجا فراهم  دريافت منظر، نقطه اي اس
ــد ديد بوده و ديد بر آن  ــود. نماد قابل رويت در حقيقت مقص مي ش
ــدا و مقصد ديد را فراهم  ــت. محور ديد، ارتباط مب نقطه متمرکز اس



۲۹
ــتاي محور ديد از کانون  ــد. در حقيقت، نماد با اهميت در راس مي کن

دريافت منظر رويت مي شود.
در بررسي انواع چشم اندازها، بايد به مسئله چشم اندازهاي ثابت  
ــت. هر دو نوع اين   ــم اندازهاي در حال حرکت نيز توجه داش و چش
چشم اندازهاي شهري در منظر شهري بسيار اهميت دارند. در درون 
ــاهده از يک نقطه  ثابت  ــهري، چشم اندازهاي قابل مش فضاهاي ش
ــهري دارند، در حالي که چشم اندازهاي  جايگاه خاصي در منظر ش
ــاي جمعيت  در يک  ــم اندازه ــر در حال حرکت و يا حتي چش متغي
مسير حرکت نيز در مطلوبيت منظر شهري دخيل مي باشند. عناصر 
جلب کننده در حوزه ديد، نزديکي و دوري عناصر به ناظر، عناصر 
با ثبات، نشانه ها، فضاهاي بزرگ، فرم زمين، اين عناصر از جزييات 
ــوند. اما همه  ــا کليات در صحنه هاي مورد رويت موثر واقع مي ش ت
اين ها به ميزان سرعت حرکت ناظر بستگي دارد. توجه به نشانه هاي 
شهري اگر سيلوئت روشن و واضحي داشته باشند بيشتر متمرکز 
ــود (طرح تحقيقاتي دانشگاه شهيد بهشتي، جلد اول: ۲۰۲). لذا  مي ش
در نظر گرفتن سرعت حرکت، سواره و پياده در بررسي هاي منظر 

شهري از ضروريات مطالعه به شمار مي رود.
ــم  با توجه به تعريف کريدور ديد (View Corridor)، ارزش چش
 انداز يک جاده بخصوص وقتي افزايش مي يابد که يک نقطه کانوني 
ــيري  ــراي عابرين پياده يا رانندگان در انتهاي مس (Focal Point) ب
ــوي آن حرکت مي کنند وجود داشته باشد (طرح تحقيقاتي  که به س
ــگاه شهيد بهشتي، جلد اول: ۱۸۵). در ديد محوري اگر قسمتي  دانش
ــاختمان ها ديده شود، توجه ناظر را بيشتر جذب  از ساختمان يا س
ــاند. اگر شکل ساختمان  ــتر به سمت جلو مي کش کرده و او را بيش
انتهاي خيابان حالت توقف دهنده کامل در محور ايجاد نمايد، مقصد 
ــان مي تواند يک  ــد. نقطه کانوني انتهاي خياب ــکار مي باش کامًال آش
ــد (طرح تحقيقاتي دانشگاه شهيد بهشتي،  مجسمه يادماني هم باش

جلد اول: ۱۸۱).                                      
ــه مفهوم اين  ــت ک ــي کريدور ديد راهبردي الزم اس جهت بررس
عبارت تبيين شود. منظر راهبردي (Strategic View)، مناظر شهري 

ــوع و يا وجود  ــامل قابليت هاي محيط طبيعي و مصن ــتند که ش هس
ــمبوليک و تاريخي است که حضور  نمادها و المان هاي معماري س
ــلط آنها در سيما و منظر شهري هويت بخش بوده و جوهره  و تس
ــد (ذکاوت، ۱۳۸۵: ۳۰). به طور کلي،  ــکيل مي ده و ذات مکان را تش
ــهري داراي پوشش سطح شهر است  مطالعات راهبردي طراحي ش
و تشخيص هويت در اين مطالعات يک اصل محسوب مي شود، زيرا 
ــت، هويت در برگيرنده  هويت مهمترين رکن ماهيت وذات مکان اس
ــخص  ــت که معرف تش ــي از محيط طبيعي و مصنوع اس ارزش هاي
شهر در سطح کالن، مناطق و فضاي شهري است (همان منبع: ۲۷)؛ 
ــانه هاي  ــن، در کريدورهاي ديد راهبردي، نقاط کانوني، نش بنابراي
ــخيص  ــند. تش ــهر مي باش ــتند که معرف هويت ش ــردي هس راهب
ــهر باشد،  مکان هاي هويت مند که حاوي تاثيرات ذهني از هويت ش
از موضوعات کريدروهاي ديد راهبردي است. نشانه هاي راهبردي 
ــتراتژيک(Strategic Impact) نيز باشند، اين  بايد داراي تاثيرات اس
ــتردگي، به اين معني که  ــته اند: ۱- گس ــه عامل وابس تاثيرات به س
ــطح وسيعي تسلط داشته باشد. ۲- تداوم براي مدتي طوالني  بر س
ــت. ۳- غير قابل بازگشت: تاثيرات عميقي که براي مدت طوالني  اس

.(DEGW,2002) بر جاي مانده و امکان تغيير ندارند

بررسي نمونه  هاي خارجي
ــران،  ــهر ته ــردي ش ــري راهب ــاي بص ــتجوي کريدوره در جس
ــانه هاي راهبردي، موقعيت قرارگيري آنها در  ــخيص انواع نش تش
ــردي، اهميت  ــخيص ويژگي هاي کريدور بصري راهب ــهر و تش ش
ــع و نمونه پروژه هاي  ــتا، با توجه به کمبود مناب دارند. در اين راس
انجام شده در داخل کشور، مطالعه نمونه پروژه هاي خارجي که در 
زمينه اي مشابه انجام گرفته اند الزم مي نمايد. لذا بررسي شهرهاي 
 ،(Kuala-Lumpur) پايتخت انگلستان و کواالالمپور ،(London)لندن

پايتخت مالزي به عنوان نمونه هاي موردي انجام گرفته است.

شكل ۲- تقاطع خيابان  هاي آزادي و استاد معين، 
ديد به برج آزادي

شكل ۳- خيابان نصر (گيشا)، 
ديد به برج ميالد

در جستجوي کريدورهاي ديد راهبردي شهر تهران
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شهر لندن ë  
سند چارچوب مديريت منظر لندن که به توصيه مديريت عمران شهري 
ــهردار لندن انجام شده است، با هدف حفظ و مديريت  ــفارش ش و به س
مناظر راهبردي و کيفيت هاي بصري شهر لندن در مقابل توسعه ساخت 
و سازهاي بلند مرتبه، تدوين شده است. در اين سند، دو موضوع مورد 
ــتراتژيک ساختمان هاي بلند  ــت: ۱- موقعيت اس مطالعه قرار گرفته اس

مرتبه در زمينه شهر ۲- ارزيابي سياست هاي موجود منظر. 
ــي  ــتقل، اما به موازات يکديگر بررس اين دو موضوع به صورت مس

.(DEGW: 2002) شده اند
در اين مطالعه، ساختمان هاي بلند مرتبه و همچنين عناصر هويت مند 
ــهر به عنوان نشانه هاي شهري، از اهميت ويژه اي برخوردار هستند.  ش
ــف مي کند: "اين  ــانه اي را چنين تعري ــاختمان هاي نش ــند مذکور، س س
اصطالح به روش هاي مختلف تعريف مي شود. معمول ترين آنها، تعريف 
ــانه براي مکان  ــتند که به عنوان نش ــاختمان هاي بلند و منفردي هس س
ــمار مي روند و يک مکان مهم اجتماعي  ــهر به ش ــاختار ش مهمي در س
ــاختمان ها  ــاخص مي کنند. اين س يا فرهنگي و يا کاربري خاصي را ش
ــي برخوردارند." ايجاد  ــکل خاص معموًال طراحي ويژه اي دارند و از ش
ــهري با توجه به اصول معماري و طراحي شهري، باعث  نشانه هاي ش
خوانايي هرچه بيشتر شهر مي شود. ارزش نشانه در هر مکاني به سه 
ــهر، مکان هاي مهم در پالن و منظر  ــتگي دارد: ۱- ساختار ش عامل بس
ــا و اتفاقات  ــاي عمومي مهم ۳- ارزش ه ــهري ۲- جايگاه کاربري ه ش

فرهنگي و تاريخي مهم که در زندگي شهري رخ داده اند (همان منبع).
ــاختمان هاي هويت مند  ــند، ويژگي هاي ابنيه بلند مرتبه و س در اين س
ــري و کارايي، ايجاد  ــکل فيزيکي خاص، انعطاف پذي ــت. ش نيز آمده اس
ــي، کاربرد تکنولوژي در  ــازي، امکان دسترس ــرزندگي و فشرده س س
ــاختمان هاي بلند مرتبه به  ــداري از ويژگي هاي س ــاخت و پاي مراحل س
شمار مي رود. قدمت، ويژگي هاي خاص طراحي و نقش ابنيه در شهر نيز 

از ويژگي هاي عناصر هويت مند شهري معرفي شده اند. (همان منبع).
سند مذکور، عالوه بر تاکيد بر نشانه ها، نقش ابنيه بلند مرتبه و عناصر 
هويت مند به عنوان عناصر نشانه اي و تاثيرات ابنيه بلند مرتبه در شهر، 
منظر راهبردي شهر لندن را نيز مورد مطالعه قرار مي دهد. چهار گونه 

 :(DEGW:2002) از منظر شهري در اين چارچوب مطرح هستند
ــهر قابل رويت  ــه از پارک هاي مرتفع اطراف ش ــترده ک ۱- منظر گس

است.

شكل ۴- کريدورهاي ديد راهبردي در شهر لندن 
DEGW:2002 :ماخذ

۲- منظر دروني که از پارک هاي داخل شهر ديده مي شوند.
۳- کريدورهاي بصري که از رودخانه تايمز قابل رويت است.
۴- ديدهاي متوالي که يک تجربه کامل از کل شهر مي باشند. 

سند مذکور ده منظر راهبردي در شهر لندن مطرح مي کند که از هشت 
ــوند. هشت منظر به کليساي سنت پل  کانون دريافت منظر رويت مي ش
(St Paul’s) و دو ديد به کاخ وست مينستر (Westminister) وجود دارد. 
 Primrose hill،Parliament hill،Kenwood،،هشت کانون دريافت منظر
Alexandra Park، Richmond Park، Greenwich،Black Health و 
ــتند. از اين هشت کانون، شش کانون از لندن  Westminister Pier هس
ــه اي دارند. (آنچه مورد  ــترده مي دهند و دو کانون منظر لحظ منظر گس
توجه است عناصري هستند که به عنوان نشانه هاي استراتژيک لندن در 
نظر گرفته شده اند. اين نشانه  ها از عناصر هويت مند شهر لندن هستند 

و بر ويژگي هاي ذکر شده منطبق هستند.)

شهر کواالالمپور ë  
ــاي گوناگون  ــي از نژادها و فرهنگ ه ــهري با جمعيت کواالالمپور ش
ــور، ايجاد هويتي  ــهري در کواالالمپ ــد. انگيزه اصلي طراحي ش مي باش
ــهروندان قادر به  ــهر بوده تا به اين طريق ش ــر به فرد، براي ش منحص
ــند. يکي  ــهرخود باش ــات فردي و ويژگي هاي ش ــايي خصوصي شناس
ــت خوانايي و  ــب جه ــهر، عدم وجود تعريف مناس ــکالت اين ش از مش
ــت، اين مسئله موجب گسستگي ارتباط  تمايز کانون هاي دروازه اي اس
ــده است. طرح ساختاري- راهبردي  ــهر ش بصري اين نقاط با مرکز ش
ــهر،  ــل و ارتقاي کيفيت بصري ش ــا هدف حل اين معض ــور ب کواالالمپ
ــنهاد مي دهد.  ــمت شهر پيش ــش کريدور ديد از راه هاي اصلي به س ش
ــه منظور  ــهر، ب ــاي اصلي و نقاط ورودي ش ــتا دروازه ه ــن راس در اي
ــاي دريافت منظر در  ــهر، به عنوان کانون ه ــاي حس ورودي به ش ارتق
ــانه اي که  ــاختمان هاي مهم نش ــده وتپه هاي مرتفع و س ــر گرفته ش نظ
ــه عنوان  ــوند، ب ــي و ارتقاي خوانايي مي ش ــهولت جهت ياب ــب س موج
ــد ديد مطرح گرديده اند. به طور کلي، ارتقاي تجربه توالي بصري  مقاص
ــخيص  ــول راه هاي اصلي، تعريف کريدورهاي ديد موجود و تش در ط
ــير راه آهن از  ــداد مس ــدور ديد در امت ــد و کري ــد جدي ــاي دي کريدوره
 سياست هاي اتخاذ شده جهت ارتقاي کيفيت بصري اين شهر مي باشند. 

 (Kuala-Lampure Structure Plan 2020)

کريدورهاي ديد راهبردي شهر تهران
محدوده مورد مطالعه از کالن شهر تهران ë  

از آنجا که تهران شهري بزرگ است، انجام مطالعات منظر شهري و 
ــف کريدورهاي ديد راهبردي، جهت اتخاذ نصميمات کليدي در اين  کش
ــهر از ضروريات است. در اين راستا بررسي کريدورهاي ديد  کالن ش
ــت که احتمال تردد  ــهر صورت گرفته اس راهبردي در محدوده اي از ش
پياده و حمل و نقل سواره در آن بيشتر است. بدين منظور، پهنه انتخابي 
ــه چيدمان فضايي (Syntax) شهر تهران، برگزيده شده  با توجه به نقش
است، لذا از درجه همپيوندي بااليي، در سطح شهر برخوردار مي باشد و 
اين مساله حاکي از آنست که احتمال حضور عابر پياده در اين محدوده 
ــرقي از ميدان آزادي تا  ــت. محدوده فوق، محور غربي- ش ــتر اس بيش
چهارراه تهرانپارس را شامل مي شود. اطالعات بدست آمده از سازمان 
حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران نيز حاکي از آنست که اين مسير 
ــيرهاي تردد  ــه طول ۱۸/۷ کيلومتر بوده و يکي از پر ازدحام ترين مس ب



۳۱

ــايل  ــمار مي رود. بنابراين احتمال حضور وس ــودرو در تهران به ش خ
ــت. همچنين توجه به حرکت سواره و پياده  نقليه در اين محور زياد اس
ــت. حرکت  ــرعت حرکت در انتخاب حوزه مذکور مد نظر بوده اس و س
ــود و محدوده  ــرعت بااليي انجام نمي ش ــا در اين حوزه با س اتومبيل ه
ــت. چنين سرعتي باعث توجه  ــيرهاي بزرگراه و تندرو نيس شامل مس
بيشتر افراد به محيط و مناظر پيرامون مي گردد. با توجه به حجم تردد 
ــوزه، ضرورت اهميت  ــرعت حرکت آنها در اين ح ــواره و س پياده و س
ــود. در اين راستا،  ــکار مي ش مطالعه مناظر موجود در اين محدوده آش
بررسي مفاهيم کريدورهاي راهبردي در شهر تهران از ملزومات است. 
بنابراين در مطالعه حاضر، کشف مقصد و مبدا ديد جهت بررسي مناظر 

راهبردي در اولويت قرار دارد.

نشانه هاي استراتژيک شهر تهران (مقصد ديد)
ــتفاده از تعاريف و مطالعات فوق، به ايجاد نظريه اي در مورد  اس
ــف کريدورهاي ديد استراتژيک شهر پايتخت کمک خواهد کرد.  کش
ــه صورت "مناظري که  ــت، کريدور ديد ب ــور که قبًال آمده اس همانط
ارائه دهنده يک موضوع تعريف شده مجرد هستند و متمرکز بر يک 
ــهر مي باشند" تعريف  عنصر معماري با اهميت و يا نماد فرهنگي ش
ــت ديدهاي محوري اي  ــوند و کريدور ديد راهبردي، در حقيق مي ش
هستند که نقاط کانوني آن ها، نشانه هاي راهبردي هستند که معرف 
 (Strategic Impact) ــردي ــهر بوده و داراي تاثيرات راهب هويت ش
مي باشند. با توجه به تعاريف ارائه شده از کريدور بصري و اهميت 
نشانه هاي شهري در چنين مناظري، تشخيص نشانه هاي استراتژيک 
ــه اهداف مقاله حاضر به  ــهر تهران، گام اول در جهت نيل ب کالن ش

شمار مي رود. 
بدين منظور با توجه به مطالعات انجام شده و در نظر گرفتن تعاريف 
و ويژگي هاي نشانه هاي استراتژيک شهري که در نمونه موردي شهري 
ــکل گيري  ــورد مطالعه قرار گرفتند، و همچنين عواملي که در ش لندن م
ــتند (عوامل طبيعي و مصنوع)، نشانه هاي  ــم انداز دخيل هس انواع چش
راهبردي شهر تهران در سه دسته طبقه بندي مي شوند: ۱- نشانه هاي 

اکولوژيک، ۲- ابنيه بلند مرتبه، ۳- عناصر هويت مند شهر تهران.

۱-  نشانه هاي اکولوژيک:
ــمال  - قلـه دماونـد با ارتفاع ۵۶۷۱ متر، درحدود ۱۰۰ کيلومتري ش
ــهر تهران واقع شده است. کوه دماوند که بلندترين قله فالت  خاوري ش
ــور ايران مي باشد، قله اي است  ايران و بالطبع مرتفع ترين کوه هاي کش
ــارم زمين  ــه در دوران چه ــت خاموش، ک ــاني اس مخروطي و آتشفش

شناسي فعال بوده و هنوز هم گازهاي گوگرد از آن متصاعد مي شود. 
اين قله از برف دائمي پوشيده شده است و در روزهاي صاف و آفتابي 
از شهر تهران ديده مي شود. قله دماوند از نشانه هاي راهبردي تهران به 

شمار مي رود (بختياري،س، ۱۳۸۵: ۲۵۹). 
ــوب مي شود.  - قله توچال، پس از دماوند، بلندترين قله تهران محس
ــهر تهران واقع است و از نقاط  ــمال ش اين قله با ارتفاع ۳۹۳۳ متر در ش
زيادي در شهر تهران ديده مي شود، لذا از نشانه  هاي استراتژيک تهران 
ــهولت جهت يابي (به خصوص جهت  ــود۱ و موجب س ــوب مي ش محس

شمال) در شهر مي شود.

۲- ابنيه بلند مرتبه:
ــات فوق العاده در  ــرج مخابراتي که با امکان بـرج ميـالد اولين ب
ــمالي تپه گيشا ساخته شده است. اين مرکز ارتباطي بين  ــمت ش قس
ــارم را از نظر  ــاير برج هاي دنيا، رتبه چه ــه با س ــي در مقايس الملل
ــرج  ۴۳۵ متر  ــت. ارتفاع اين ب ــود اختصاص داده اس ــاع به خ ارتف
ــتاره، مرکز همايش هاي بين المللي و مرکز  ــامل هتل ۵ س بوده و ش

شكل ۵- نقشه محورهاي بحراني در تهران
ماخذ: آرشيو شهرداري تهران 

شكل ۸- قله توچال

شكل ۷- قله دماوند

در جستجوي کريدورهاي ديد راهبردي شهر تهران

(Syntax)شكل ۶-نقشه چيدمان فضايي
 ماخذ: مهندسان مشاور نقش پيراوش
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ــد. از طبقه فوقاني برج، تمام سطح شهر تهران قابل  تجاري مي باش
ــد.  رويت مي باش

از آنجا که اين ساختمان داراي ويژگي هاي ابنيه بلند مرتبه (مطروحه 
ــهر لندن) مي باشد، و همچنين از نقاط متعددي در شهر  در مطالعات ش
ــته ابنيه بلند مرتبه از نشانه هاي راهبردي  ــت، لذا در دس قابل رويت اس

شهر تهران به شمار مي رود (بختياري، ۱۳۸۵: ۲۶۶).

۳- عناصر هويت مند شهر تهران:
ــران و ابتداي جاده  ــال ۱۳۵۰ در غرب ته بنـاي يادبود آزادي در س
ــت. اين برج در ابتدا به عنوان برج  ــده اس مخصوص تهران- کرج بنا ش
شهياد نامگذاري گرديد و پس از پيروزي انقالب اسالمي به نام برج آزادي 
ياد مي شود. وسعت محوطه آن ۵۰۰۰۰ متر مربع مي باشد و شامل موزه 
ــمعي و بصري است. بلندي آن از سطح زمين ۴۵ متر است و  و مرکز س

آميزه اي از معماري قديم و جديد را نمايان مي سازد. 

ــن ويژگي ها و همچنين نقش آن به عنوان دروازه غربي تهران، اين  اي
نماد را در رديف عناصر هويت مند تهران جاي مي دهد. قابليت رويت اين 
ــهر در سطح گسترده اي  نماد از نقاط مختلف و همچنين نقاط مرتفع ش
فراهم بوده و در اذهان همه مردم اين شهر داراي جايگاه ويژه اي است 

(بختياري، ۱۳۸۵: ۲۶۵).

ــته مذکور باعث  ــانه هاي ياد شده در سه دس ــت نش الزم به ذکر اس
تسهيل جهت يابي شهروندان و گردشگران و ارتقاي کيفيت خوانايي در 

شهر تهران نيز مي شوند.

کانون  هاي دريافت منظر (مبدا ديد) ë  
ــي کريدورهاي ديد راهبردي تهران در محدوده  به منظور بررس
ــدان آزادي تا  ــرقي ( از مي ــي- ش ــور غرب ــي (Syntax)، مح انتخاب
ــارراه تهرانپارس) به عنوان محور اصلي مورد مطالعه در نظر  چه
ــت. اهميت محور مذکور به لحاظ حجم تردد پياده  ــده اس گرفته ش
ــرعت حرکت در آن محور بوده است. همچنين اين  ــواره و س و س
ــهر تهران در غرب  ــده دو کانون دروازه اي ش ــور، ارتباط دهن مح
ــار راه تهرانپارس)  ــدان آزادي و چه ــهر (مي ــرق اين کالن ش و ش
ــد. به لحاظ محدوديت منابع، کشف کريدورهاي ديد تهران  مي باش
ــد.  ــير تنها با مطالعه ميداني اين محدوده ممکن مي باش در اين مس
 Research By) ــي ــک طراح ــور از روش تحقيق به کم ــن منظ بدي
ــت. از آنجا که کاهش سرعت و مکث  ــده اس ــتفاده ش Design) اس
ــتر اتفاق مي افتد،  ــا و گره ها بيش ــواره در تقاطع ه ــراد پياده و س اف
ــاي اصلي موجود در  ــل رويت در تقاطع ها و گره ه ــه مناظر قاب کلي
ــي شده اند. ترمينال غرب، ميدان آزادي، تقاطع  محور مذکور بررس
ــراه نواب، ميدان انقالب، چهار راه وليعصر،  خيابان آزادي و بزرگ
ميدان فردوسي، ميدان امام حسين، تقاطع خيابان انقالب و خيابان 

شكل ۹- برج ميالد

شكل ۱۰- برج آزادي

شكل ۱۱- تقاطع خيابان  هاي انقالب و شريعتي

شكل ۱۲- تقاطع خيابان  هاي آزادي و خوش



۳۳
ــارس از جمله نقاط  ــرق و چهار راه تهرانپ ــريعتي و ترمينال ش ش
مورد بررسي بوده اند. در بعضي از اين کانون ها هيچ محور ديدي 
ــانه هاي راهبردي شهري وجود ندارد، ميدان انقالب از جمله  به نش
ــرد. در بعضي نقاط نيز  ــته جاي مي گي ــت که در اين دس نقاطي اس
ــه دماوند قابل  ــرج ميالد و قل ــردي به خصوص ب ــانه هاي راهب نش
ــع خيابان آزادي  ــوان مثال برج ميالد از تقاط ــتند. به عن رويت هس
ــين  ــود و قله دماوند از ميدان امام حس و بزرگراه نواب ديده مي ش

قابليت رويت دارد. 
ــاي ديد  ــف کريدوره ــه حاضر کش ــدف از مقال ــه ه ــا ک از آنج
ــت  ــد، با توجه به تعريف منظر راهبردي، الزم اس راهبردي مي باش
تا کانون هاي دريافت منظر نيز داراي اهميت ويژه بوده و هويت و 
ــه نمايند. بنابراين، با مرور  ــهر را عرض خصيصه هاي راهبردي ش
تجربيات شهر کواالالمپور و نظر به اهميت دروازه هاي شهري، از 
ــده، تنها به کانون هاي دروازه اي موجود در  ــي ش کليه نقاط بررس
ــر راهبردي پرداخته  ــوان کانون هاي دريافت منظ ــن محور به عن اي
ــرودگاه مهرآباد و همچنين  ــه ترمينال غرب، ف ــود. از آنجا ک مي ش
ــهري در مجاورت ميدان آزادي قرار  ــراني داخل ش پايانه اتوبوس
ــرق نيز در چهارراه تهرانپارس (انتهاي خيابان  دارند و ترمينال ش
ــهري داراي  ــاي بين ش ــد، همچنين جاده ه ــع مي باش ــد) واق دماون
ــهري به  ــتند، اين گره هاي ش ــا نقاط مذکور هس ــتقيم ب ارتباط مس
ــده و داراي  ــهر مطرح ش ــوان کانون هاي ورودي و خروجي ش عن
ــور در حقيقت از اولين  ــتند. دروازه هاي مذک ــش دروازه اي هس نق
ــگران و ... به  ــمار مي روند که مسافران، گردش ــهري به ش نقاط ش
ــهر پبدا مي کنند.  ــي و اوليه از ش ــناختي کل ــدم مي گذارند و ش آن ق
ــان دهنده هويت شهر مي باشند  مناظر قابل رويت از دروازه ها، نش
ــند. مناظر  ــهر را به تصوير مي کش ــاي راهبردي يک ش و ويژگي ه

دريافتي از دو دروازه ورودي به قرار زير هستند:
ــه توچال و برج  ــکان رويت قله دماوند، قل ۱- ميـدان آزادي: ام
ــود دارد. از آنجا که برج آزادي، خود نيز از  ــالد از اين نقطه وج مي
ــهر تهران به شمار مي رود، دريافت مناظر  نشانه هاي راهبردي ش
راهبردي از اين نقطه به سمت ديگر نشانه هاي راهبردي، درحقيقت 
ــهر بر قرار  ــانه هاي راهبردي اين کالن ش ارتباط و تعاملي بين نش
ــون راهبردي دريافت منظر، با  ــد. اين ميدان به عنوان يک کان مي کن

کليه نشانه هاي راهبردي شهر تهران داراي ارتباط بصري است.
ــن نقطه به صورت  ۲- چهـارراه تهرانپـارس: قله دماوند از اي
کامًال واضح ديده مي شود. رويت اين قله مرتفع از تقاطع خيابان هاي 
ــلط بلندترين قله  ــود، ولي تس ــريعتي امکان پذير مي ش انقالب و ش
ــدت آشکار و  ــرق به ش ــور از ترمينال ش ايران بر پايتخت اين کش

محسوس است.

نتيجه گيري
ــتاي نيل به  هدف کشف کريدور هاي ديد  مطالعه حاضر در راس
راهبردي شهر تهران، به بررسي چهار ديد قابل رويت از دو کانون 
دريافت منظر پرداخته است. در اين زمينه ميدان آزادي و چهار راه 
تهرانپارس با نقش دروازه اي به عنوان مبدا ديد بررسي شده اند. از 
ــه کريدور ديد راهبردي از ميدان آزادي و تنها  ديدهاي مذکور، س
يک کريدور ديد راهبردي از چهارراه تهرانپارس بدست آمده است. 
با توجه به پتانسيل هاي عملکردي (وجود فرودگاه، ترمينال و پايانه 
ــه عنوان نماد  ــهري)، ادراکي (وجود برج آزادي ب ــراني ش اتوبوس
ــهر پايتخت و همچنين  ــهر و نشانه راهبردي ش ورودي دروازه ش
رويدادهاي تاريخي و خاطرات جمعي شهروندان از دروازه غربي 
ــانه هاي  ــاير نش ــانه با س تهران) و بصري (ارتباط بصري اين نش
ــد راهبردي قابل دريافت  ــهر تهران در کريدورهاي دي راهبردي ش
از اين مبدا) موجود در ميدان آزادي، اين طور نتيجه گيري مي شود 
ــبت به  ــتري نس که اين ميدان به لحاظ راهبردي داراي اهميت بيش
ــذا مهمترين  ــت. ل ــران (چهارراه تهرانپارس) اس ــرق ته دروازه ش
ــده  ــهر تهران، در محدوده انتخاب ش کريدورهاي ديد راهبردي ش
ــدان آزادي) قابل  ــه، از دروازه غربي پايتخت (مي ــن مطالع براي اي
ــال و برج ميالد را  ــه قله دماوند، قله توچ ــند و ديد ب رويت مي باش

شامل مي شوند.

 شكل ۱۳- ميدان آزادي، ديد به قله دماوند

شكل ۱۵- اغتشاش ديد سواره، به دليل وجود کابل  هاي اتوبوسهاي برقيشكل ۱۴- چهارراه تهرانپارس، ديد به قله دماوند،
چهارراه تهرانپارس، ديد به قله دماوند
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نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۳۴۱۳۸۹

شكل ۱۸- نقشه کريدورهاي ديد راهبردي شهر تهران

شكل ۱۷- ميدان آزادي، ديد به قله توچالشكل ۱۶- ميدان آزادي، ديد به برج ميالد

ــهر تهران و  ــعت کالن ش ــه لحاظ وس ــت که ب ــر اس ــه ذک الزم ب
محدوديت زمان، اين مقاله با توجه به معيارهايي خاص و در بخش 
ــهر تهران بررسي شده است. پر واضح است که در  محدودي از ش
نظر گرفتن ساير معيارها و مطالعه ديگر بخش هاي اين کالن شهر، 

منجر به کشف کريدورهاي ديد راهبردي جديدتري خواهد شد. 
ــهر پايتخت  ــهر به خصوص ش ــتراتژيک ش از آنجا که مناظر اس
ــگري و... اهميت  در کليه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، گردش
ــور خواهد شد، لذا الزم  ــبب تثبيت موقيت جهاني کش ــته و  س داش
ــريع، بدون برنامه و شتابزده جلوگيري  ــت تا از توسعه هاي س اس
شود. تصميمات و سياست هاي کليدي شهر در راستاي حذف موانع 
بصري اتخاذ گردند و معيارها و ضوابطي جهت حفظ کريدورهاي 
ــي کريدورهاي ديد  ــه منظور بررس ــوند. ب ــد راهبردي، ارائه ش دي
ــد از اهميت زيادي  ــناخت کانون هاي مبدا و مقص ــتراتژيک، ش اس

ــت و در اولويت قرار دارند، بنابراين انجام اقداماتي  برخوردار اس
جهت خوانايي ساير کانون  هاي استراتژيک شهر تهران مثل دروازه 
شرقي(چهارراه تهرانپارس) ضروري به نظر مي رسد. اين نوشتار 
ــد، بسيار مناسب است که آن  با جمله اي از ”گوردن کالن“ آغاز ش
ــن خصوص به پايان بريم:  ــخن حکيمانه اي از وي در اي را را با س
«زماني که شما نوت هاي خود را تعريف نکرده و يک دستورالعمل 
موزيکال براي آن تنظيم نکرده ايد، هرگز قادر به نواختن يک آهنگ 

نخواهيد بود، حتي يک آهنگ ساده تا چه رسد به موازات».
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