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ــكونى، داستان استقرار  ــتان سكنى گزينى انسان در مجموعه هاى مس داس
ــم انداز طبيعى است. در چنين حالتى انسان بخشى  ثابت انسان در يك چش
ــتقرار در يك مكان  ــاى آن (بعد از اس ــك از طبيعت و دورنم ــل تفكي غيرقاب
ــكان اوليه انسان در مناطقى كه بعدها به شكل  ــت. بدين ترتيب اس ويژه) اس
ــهر درآمده اند؛ اسكان در منظرى است كه در آن طبيعت حاكميت مطلق  ش
ــمان آبى، درختان  ــتى و بلندى زمين، ارتفاعات، رودهاى روان، آس دارد. پس
ــتند. حتى  ــى از عوامل طبيعى حاضر در اين صحنه هس ــات و... جزئ و حيوان
ــكل  ــاخت بناها و عوامل كالبدى نيز رنگ و بو و ش مصالح به كار گرفته در س
ــاس غريبى نمى كند.  ــان هنوز با محيط اطراف خود احس طبيعى دارند. انس
ــى وجود ارتباط  ــان و محيط زندگى وى يعن ــاس غريبى بين انس نبود احس
سيستماتيك و دو جانبه بين انسان و محيط و به وجود نيامدن بى هويتى مكان 
يا احساس عدم تعلق به مكان؛ كه خود مى تواند نوعى«از محيط» و در نتيجه 
ــد. در ادامه اين روند به تدريج عناصر طبيعى  ــود» بيگانگى را القاء نماي «از خ
منظر شهرهاى ايرانـ  به ويژه شهر تهرانـ  برچيده و عناصر مصنوعى و انسان 
ــكلى طبيعى و درون زا  ــغال كردند. اين روند نيز ش ــاخت جاى آن ها را اش س
ــت و از سوى ديگر سرعت آن بسيار بيشتر از تغييرات صورت گرفته در  نداش
قرن گذشته بود. ضمن آن كه ويژگى ديگر آن فرهنگ و تاريخ زدايى نيز بوده 
ــيارى از شهرهاى ايران، از يك ماهيت  ــت. به نحوى كه مناظر شهرى بس اس
ــمول و مدرن تبديل شد. اين روند را  بومى به يك ماهيت غير بومى، جهانش
از نظر ارتباط متقابل و فرهنگى ـ روانى انسان با محيط زندگى مى توان داراى 

موقعيت كامًال مصنوعى و مكانيكى در نظر گرفت. 
ــازماندهى محيط زيست انسان به وجود  ــكل از س اولين صدمه اى كه اين ش
مى آورد شكنجه روانى غير مستقيم انسان هايى است كه در اين گونه محيط هاى 
مصنوعى ـ مكانيكى زندگى مى كنند. با اين كه در ايران تحقيقات بسيار محدودى 

در اين مورد انجام شده است ولى از تجربيات جهانى و اظهار نارضايتى مردم از 
محيط هاى زيست شهرى فعلى در ايران مى توان ادعا كرد كه آن چه يك انسان 
مى بايد از ارتباط طبيعى و سالم خود با محيط زيستش كسب كند از او ـ در 
شهرهاى ماـ  دريغ شده است. نمى توان پذيرفت كه در اين شرايط انسان هاى 
ــين از نظر سالمتى روانى و جسمانى، از شرايط طبيعى و قابل قبولى  شهر نش
ــند. معضالت روانى و جسمانى مردم به ويژه در شهرهاى بزرگ  برخوردار باش

مبين اين واقعيت است.
با كمال تأسف پردازش مناظر شهرى در ايران يك امر تجملى و فانتزى 
تلقى مى شود در حالى كه اين امر مستقيماً با سالمت جسمى و روانى مردم، 
به ويژه كودكان، ارتباط دارد. لذا مى توان انتظار داشت كه ميزان بيمارى هاى 
ــى از زندگى در فضاهاى ناسالم شهرى در نسل هاى  ــمانى ناش روانى و جس
آينده بيشتر از زمان حاضر باشد. زيرا انسان ها به تعبيرى، زندانى شهرهاى 
شبه صنعتى و غيرطبيعى فعلى هستند. بنابراين توجه به ساماندهى علمى 
مناظر شهرى حركتى است در جهت گسترش سالمتى جامعه و باال بردن 

كارايى آن در فعاليت هاى روزمره و توسعه اى شهروندان.
ــران و تصميم گيران در فكر  ــئوالن و مدي اگر روزى در جامعه ما نيز مس
نظام دهى علمى محيط هاى شهرى باشند؛ بايد عالوه بر تهيه نقشه ها و ضوابط 
ــاماندهى و  ــت به تهيه برنامه ها و ضوابط اجرايى براى س كاربرى اراضى دس
ــت  ــتى ذهنى مردم با محيط  زيس ــهرى بزنند. اين كار موجب آش اصالح ش
ــه  ــفالت و آهن و شيش خود (كه اينك فرق چندانى با جنگل هاى بتن و آس
ــد. اگر مردم دوباره به گفتمان ذهنى با محيط زيست  و ... ندارند) خواهد ش
ــالمت آنان بهبودى گسترده اى ايجاد خواهد شد،  خود بپردارند نه تنها در س
ــت. زيرا  ــر روابط متقابل اجتماعى آنان نيز تأثير خواهد داش ــه اين امر ب بلك
ــهرى حاضر نشان مى دهد كه گويى آن ها  نگاه به رفتار مردم، در فضاهاى ش
ــورها)ى ذهنى خود، بر روى اطالعات صادر شده از محيط  حس گرها(سنس
ــرآور و بى معنى  ــا را اطالعاتى مزاحم و زج ــوده اند زيرا آن ه ــوش نم را خام
ــلماً اين نتيجه اى بسيار نامطلوب و شكستى بزرگ براى  تلقى مى كنند. مس
ــانى در ايران است.  ــت انس برنامه ريزان، طراحان و مديران محيط هاى زيس
ــهرى  ــى به برنامه ريزى، طراحى و اجرايى در مورد مناظر ش لذا توجه خاص
(جداى از برنامه ريزى كاربرى هاى اراضى) با توجه به برنامه هاى توسعه، بسيار 
ــد. انسان زمانى به مناظر اطرافش توجه سازنده  الزم و ضرورى به نظر مى رس
مى  كندكه بتواند معناى مناسبى به آن بدهد و بدين ترتيب گفتمان دو جانبه 
مثبتى بين آن ها برقرار مى شود. در غير اين صورت گفتمان منفى خواهد بود 
ــكل نخواهد گرفت. در نهايت، شكل گيرى چنين امرى  يا اصوالً گفتمانى ش
مستلزم ارتقاء سطح مديريت شهرى، زمينه سازى حقوقى براى افزودن اسناد 
جديد توسعه منظر شهرى به اسناد توسعه شهرى فعلى، آموزش در سطوح 

مختلف و زمينه سازى براى توليد علم (بومى) است.  

موضوع منظر شهرى و ارتباط آن با اسناد توسعه 
شــهرها در ايران داراى دو وجه متفاوت اســت. 
اول آن كه اصوالً اســناد توسعه شهرى در ايران 
كمترين ارتباط را با ماهيت فعلى شهرسازى در 
جهان دارند و كهنگى و ناكار امدى چارچوب هاى 
نظرى و روش شناســانه آن ها باعث مى شود كه 
عنوان كردن هرگونه بحث جديدى  در اين حوزه 
در ايران كامالً بى ثمر بماند. از سوى ديگر، حداقل 
در عرصه مباحث ترقى جويانه و اصالح طلبانه در 
مباحث شهرسازى در ايران، متخصصان شهرسازى چاره اى جز مطرح 
نمودن تجربيات جديد در حوزه علم شهرسازى و بر پايه يافته هاى علمى 
ندارند، زيرا اين بخشى از رسالت علمى حرفه اى آن ها محسوب مى شود.
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