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چکیـد ه| شـکل گیری موانـع  بصـری در برابـر مناظـری کـه امـکان رؤیت بـارگاه ائمـۀ معصومیـن)ع( را 
به عنـوان مهم تریـن نشـانۀ شـاخص شـهر فراهـم می آورنـد، نابـودی »مناظـر راهبـردی« را دربـردارد و 
در مشـاهد مشـرفه ای کـه محیـط بـه بارگاهی مقدس هسـتند به عنـوان »شـهرهای حرم- مقام«، سـبب 
فقـدان هویـت می گـردد. ایـن امـر خـود دلیلی بـر ازبین  رفتـن حس تعلـق،  امنیت، غنـا و زیبایـی  بصری، 
آرامش ذهنـی، خاطره انگیـزی و دیگـر کیفیاتـی اسـت کـه از نمایش شـکوهمند بنای بـارگاه در الیه های 
مختلـف شـهر حاصـل می شـود. درحالی کـه باوجـود بی توجهـِی ساخت وسـاز معاصـر بـه ایـن حریم های 
مقـدس، کمـاکان از طریـق اقداماتـی ماهرانـه  می تـوان از ارزش  آن هـا به عنـوان ثروت هـای فرهنگـی-

تاریخـی حفاظـت کـرد و حتـی ایـن گنجینه هـای ملـی و فراملـی را بهبـود بخشـید. در پژوهـش حاضر 
از روش تحقیـق توصیفی-تحلیلـی، گـردآوری اطالعـات کتابخانه ای-پیمایش میدانـی و از تکنیک هـای 
تعریف هندسـی و حفاظـت از مناظـر برگزیـده، طرح هـای مدیریـت بصـری، آنالیـز ارتفاعـی پروفیـل در 
GIS و همچنیـن ارزیابی بصـری کیفـی QVA اسـتفاده شـده  اسـت و با تدویـن چارچـوب مدیریت منظر 
راهبـردی شـهرهای حرم مقـام، سـندی ارائـه شـده کـه به واسـطۀ آن بتـوان طـی فراینـدی کاربـردی، 
سـازمان  بصـری شـهر را در مقیاس هـای کالن، میانـی و خـرد انتظـام بخشـید؛ به نحوی کـه بـه ارتبـاط 
بصـری بیـن عرصه هـای عمومـی شـهر و عنصـر شـاخص بـارگاه بیانجامـد. پی جویـی فراینـد مذکـور در 
شـهر  قـم کـه مناظر راهبـردی آن در معـرض تهدید قـرار دارد، به تعیین مناظـر، ارائۀ راهنمـای مدیریت 
 بصـری و محاسـبۀ ضوابـط ارتفاعـی بـرای حوزه های حسـاس به ابنیـۀ بلندمرتبه منجر شـده اسـت. این 
پژوهـش سـند مذکـور را متضمـن حفاظت و مدیریـت مناظر راهبردی شـهر دانسـته و به منظور مدیریت 
و سـازماندهی  بصـری دیگـر شـهرهای حرم مقـام هم چـون مشـهد، کربـال، نجـف و ... پیشـنهاد می شـود 

سـند چارچـوب مدیریـت بصـری به عنـوان برنامـه ای کارآمد در دسـتورکار قـرار گیرد.

واژگان کلید ی | منظر راهبردی، خوانایی، نشانۀ کلیدی، ضوابط ارتفاعی، نظام بصری.

مقد مـه| شـهرهایی کـه در آن هـا حرم ائمـۀ معصومیـن و اهل بیت 
ایشـان قـرار گرفتـه اسـت، به عنـوان شـهرهای »حرم مقـام« واجد 
بارگاهـی مقـدس  از وجـود  هویت قدسـی هسـتند؛ هویتـی کـه 

متأثـر  اسـت. در سـنت شـکل گیری چنیـن شـهرهایی، بازگشـت 
امـام  معصـوم تجلـی می یافـت،  بـارگاه  بـه چشـمه فیض کـه در 
به صـورت اقـدام وار روی مـی داده  اسـت و بـا حفـظ مسـتوری و 
رعایـت سلسـله مراتب حضـور، همـواره نـور حـرم  قدسـی بر شـهر 
گسـترده می شـده اسـت. زائـران بارگا ه هـا کـه به قصد زیـارت وارِد 
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حریـِم شـهرهایی این چنین می شـدند، طـرح وارۀ ذهنی خـود را با 
عینیـِت متأثـر از رؤیـِت الوهـی منطبـق می دیدند، و دسـتیابی به 
حـس این همانـی را، به سـان آییـن جشـن می گرفتنـد1. در ادامـه 
نـه بـا حضـور یکبـاره در فضـای  قدسـی بلکه بـا تمرکز بصـری بر 
یـادآورِی هدف  قدسـی، حین ورود به شـهر، گذر از الیه های شـهر 
و نزدیک شـدن بـه بـارگاه، در ترکیـب انگاره هـای حرکـت و زمان، 
ادراک حـس حضورقلـب میسـر می شـد2. امـروزه بـا برهم خـوردن 
سـازمان بصری شـهرهای حرم مقام، آشـفتگی و سـردرگمی حاکم 
شـده اسـت، چنان کـه روح شـهر دیگـر بـا روح زائـر هم نـوا نبـوده 
و فریادهـای ناخوشـایند، فضـای شـهرهای ما را در برگرفته اسـت. 
درحالی کـه دسـت یابی به هویتـی واحد از انتظام و سـازمان بصری 
در مقیاس هـای کالن، میانـی و خـرد، عالوه بـر تأثیـر مطلـوب در 
بین المللـی،  و  ملـی  از سـطوح  و طبقـۀ  خـالق  توریسـم  جـذب 
ارائـه  دهـد.  مقـدس  مناظـِر  مبحـث  بـه  نـو  نگرشـی   می توانـد 
رویکردی کـه بـرای تـداوم هویت بصـری شـهرهای حرم مقـام مؤثر 
می نمایـد، حفاظـت از »مناظـر راهبـردی« دربردارنـدۀ دیدهـای 
صریـح بـه سـمت بـارگاه، در برابـر شـکل گیری موانـع  بصـری و 
نیـز عناصـر فیزیکـی فاقـد هویـت اسـت. حال آن که این شـهرها از 
توسـعۀ شـتابزدۀ سـال های اخیر مصون نبوده و در کالن شـهرهای 
حرم مقـام پیـش گام در توسـعۀ شـهری، بی توجهـی به ایـن مناظر 
و رشـد انبـوه ابنیـۀ بلندمرتبـه، بارگاه هـا را در محاصـرۀ خـود قرار 
داده  اسـت. عدم کنتـرل توسـعۀ عمـودی و افقـی شـهرها، نابـودی 
مناظـر هویتمنـد و تنـزل کیفیـت فضاهـای شـهری را به همـراه 
داشـته و فقـدان چارچوبـی کاربـردی از فرایند و سـاختار مدیریت 
بصـری شـهرها بـه عاملی مؤثـر در بی توجهـی به مناظـر راهبردی 

در طرح هـا و برنامه هـای شـهری بـدل گردیـده اسـت.

سؤاالت پژوهش
ایـن پژوهـش در جسـتجوی پاسـخ بـه ایـن پرسش هاسـت کـه 
هدایـت دیدهـای منتهـی به عنصـر بـارگاه در شـهرهای حرم مقام 
چگونـه امکان پذیـر می شـود؟ و در کدام سـازوکار می تـوان به این 

اصـول در خـالل توسـعۀ شـهری، پایداری بخشـید؟  

فرضیه
به نظـر می رسـد به کارگیـری فراینـد مدیریـت منظـر راهبـردی، 
می توانـد بـه ایجـاد و تـداوِم ارتبـاط بصـری مطلـوب بیـن عنصـر 
بـا عرصه  هـای عمومـِی شـهرهای حرم مقـام در  بـارگاه  شـاخص 

مقیاس هـا و گام هـای مختلـف منجـر شـود.

روش شناسی پژوهش
ایـن پژوهـش از لحـاظ هـدْف کاربردی-توسـعه ای و روش تحقیـق 
آن توصیفی-تحلیلـی اسـت. در گـردآوری اطالعـات از روش هـای 
اسـت.  شـده  گرفتـه  بهـره   پیمایـش  میدانـی  و  کتابخانـه ای 

تکنیک هـای تحلیـل فـرم  بصـری شـهر از مطالعـات کتابخانـه ای 
استخراج شـده و تکنیـک برداشـت دقیق  بصـری در روش پیمایش 
 میدانـی مالک عمـل قرار گرفتـه اسـت. در فراینـد تحلیل داده های 
مرتبـط بـا منظرشـهری، از تکنیک های تعریف  هندسـی و حفاظت 
از مناظـر برگزیـده، طرح هـای مدیریـت بصـری، آنالیـز ارتفاعـی 
 QVA و همچنیـن معرفـی ارزیابی بصـری کیفـی GIS پروفیـل در

بهـره  گرفته شـده اسـت.

مبانی نظری پژوهش 
هـدف  بـا  کیفیت بصـری،  از  متأثـر  را  منظرشـهری  کوین لینـچ 
خوانایـی محیـط )لینـچ، 1387( و گوردن کالـن بـا هـدف لـذت 
دراین راسـتا  ذکاوت  می کننـد.  مطـرح    (Cullen, 1961)بصـری
بـا معـادل دانسـتن واژۀ »View« برابـر منظـر )ذکاوت، 1385(، 
و  طراحی شـهری  دانـش  بسـتر  دانسـتن  یکـی  بـا   بهزادفـر 
معماری منظـر )بهزادفـر، 1386( و محمـودی با تلقی منظرشـهری 
به عنـوان مشـاهدۀ واقعیتـی عینـی )محمـودی، 1385(، بـر نقش 
کیفیت هـای بصـری در منظرشـهری تأکیـد کرده اند. اما  راسـکین 
به رسـمیت  و  اهـداف  انسـانی  ارزش هـا،  مسـئلۀ  را  منظرشـهری 
دانسـته  جامعـه  آحـاد  اجتماعـِی  مسـئولیت های  شناخته شـدن 
(Raskin, 1974). همان طورکـه منصـوری منظرشـهري را نـه علم 
سمبل شناسـی و تحمیـل عالئـم تاریخی )منصـوری، 1389(، بلکه 
عضـوي از جامعـۀ  شـهري مي دانـد که همـراه با اهالـي آن در همۀ 
تجربه هـا و حـوادث خاطره سـاز، کـه تاریـخ و ذهنیت افـراد جامعه 
را نقـش مي دهـد، حاضر بوده   اسـت )منصـوری، 1383(. با اتصاف 
بـه تعاریـف فـوق، به منظـور بیانـی واحـد در پژوهش حاضـر، تمیز 

مفاهیـم، در سـه »تعریـف« زیـر صـورت می پذیـرد:
از  دور  فاصلـۀ   در  ثابـت  بصـری  کیفیت هـای  »منظرشـهر«3: 
پهنه هایـی از شـهر، کـه از مـکان  و حوزه هایـی خـاص دریافـت 
می شـود )ذکاوت، 1395(. همـان منظـر عینـِی  شـهر حاصـِل نگاه 
بـا چشمِ سـر، کـه در زیرسیسـتم ادراکـی قـرار می گیـرد )گلـکار، 

.)1385
»سیمای شـهر«4: کیفیت هـای بصـری متغیـری از فضای شـهری، 
کـه ناظـر در حرکـت و گذرزمـان از محیـط دریافـت می نمایـد 
)ذکاوت، 1395( و کمـاکان در زیرسیسـتم ادراکـی قـرار می گیرد 

)گلـکار، 1385(.
از  فـرد  ذهـن  در  ارزش گذاری شـده  طـرح وارۀ  »تجسم شـهر«5: 
سـیما و منظرشـهری کـه تحت تأثیر عوامـل متعـدد فیزیولوژیکی، 
اجتماعـی، اعتقـادی و... در ایجـاد تصویـر ذهنـی نقـش مهمی ایفا 
زیرسیسـتم  در  چشـمِ ذهن  بـا  نـگاه   .)1385 )پاکـزاد،  می کنـد 
شـناختی، و همچنیـن نـگاه بـا چشـمِ دل در زیرسیسـتم ارزیابانه، 

در ایـن مفهـوم جـای می گیرنـد )گلـکار، 1385(.
بنابرایـن »محیـط بصـری شـهر«ها از طریـق نظـام پیچیـده ای از 
جوامـع  فرهنگـی  و  اقتصـادی  اجتماعـی،  ویژگی هـای  نشـانه ها، 
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خویـش را به منصـۀ ظهـور می رسـانند. در فراینـد تعامـل میـان 
انسـان و شـهر، محیـط  بصـری به مثابۀ »فصـل مشـترک« این دو، 
زمینـۀ ادراک،  شـناخت و ارزیابـی محیطـی شـهروندان را فراهـم 
مـی آورد )همـان(. و طراحی شـهری به مثابـۀ مدیریـت مکانـی )و 
یکـی از اجـزاء آن مدیریـت بصری(، ابزاری اسـت که بـرای کنترل 
فـرم محیط  بصری در مقیاس اسـتراتژیک به کار مـی رود. »مفهوم« 
محیـط بصـري شـهر از لحظۀ تولد تـا بلوغ طراحی شـهري، به مثابۀ 
زنجیـره اي متشـکل از چهـار حلقـه روندتکاملی خـود را طی کرده 
اسـت؛ در رویکـرد منظرشـهری آرایشـی/تزئینی جداره هـا ماننـد 
لفافـی  نـازک و جامـه اي  فاخـر بـر پیکرۀ  شـهر پوشـانده می شـود 
)بنه ولـو، 1358(؛ در رویکـرد منظرشـهري عملکردي/برنامه محـور 
ناپیوسـتۀ  نمـاي  و  مـدرن  کوشـک وار  سـاختمان هاي  انباشـت 
جداره ها رایج می شـود(Tranick, 1986) ؛ در رویکرد منظرشـهري 
منظرشـهري،  ارزیابـی  در  »حرکـت«  مسـئلۀ  ادراکی/زمینه گـرا 
بـراي نخسـتین بار بـا نظریـۀ »دیدهاي متوالـی« مـورد تأکیـد قرار 
»طراحی شـهري«  فهـم  همچنیـن   .(Cullen, 1961) می گیـرد 
به مثابۀ »مدیریت منظرشـهري« )گلـکار، 1382(، تدوین ابزارهایی 
جهـت »مدیریـت هندسـی و مدیریـت مفهومـی مناظرشـهري« 
می سـازد،  مبـدل  مدیریت شـهري  وظایـف  از  یکـی  بـه  را 
منظرشـهري(    مدیریـت  )چارچـوب  »وي.ام.اف«  دراین رابطـه 
زونینـگ  و  »کدهـا  و   (Greater London Authority, 2010)
  (Form Based Zoning Ordinance, 2004) »اوردینانس فرم-محور
به عنـوان اسـنادی کاربردی هسـتند؛ و نهایتاً رویکرد منظرشـهري 
مفهـوم  اقدامـات،  در  اکوسیسـتم  و  طبیعـت  تلفیـق  بـا  پایـدار 
منظرشـهری را بهینـه می کنـد )گلـکار، 1387(. در رویکـرد اخیر، 
مطالعـات »سـازمان بصرِی«  شـهر در قالـب مطالعـات منظـر کالن 
بـه بررسـی قابلیت های بصری سـطح کل شـهر، در مقیـاس میانی 
بـه قابلیـت، هویـت و خصایـص مناطـق، و در مقیـاس خـرد بـه 
کـه  فضاهای شـهری  سـیمای  کیفیت هـای  هویـت  تشـخیص 
سـازندۀ هویـت  شـهر اسـت، می پـردازد )جـدول 1( و »چارچـوب 
راهبـردی  سیاسـت های  ارائـۀ  ضمـن  شـهر«  بصـری  مدیریـت 
سـازماندهی و کنتـرل نظـم  بصـری به عنـوان مسـئولیت نهادهـای  
ذی مدخـل، توجهـی ویـژه بـه مناظر کلیـدی دارد. مناظـر کلیدی 
در مقیاس هـای مختلـف، امـکان رؤیـت عنصرکلیـدی بـا قابلیـت 
راهبـری خوانایی در سـطح  شـهر را فراهم می آورنـد. این مناظر که 

از جوهره و ذات شـخصیت عنصرکلیدی نشـأت می گیرند و ریشـه 
در فرهنـگ و ادراک مـردم دارنـد، به عنـوان »منظـر راهبـردی«6 
شـناخته می شـوند. ابعـاد ذهنـی منظـر راهبـردی یـا آن چـه کـه 
افـراد در مواجهـه بـا منظرشـهری از آن ادراک می کننـد، بخـش 
 مهمـی از محتـوای منظـر را تشـکیل می دهـد. انسـجام ایـن بُعـد 
از منظرشـهری بـا ابعـاد عینـی اسـت که بـه شـکل گیری »هویت 

 بصـری« منجرشـده و بـه  آن معنـا می بخشـد )ذکاوت، 1395(.
از ایـن رو رکـن اصلـی برجسته سـازی هویـت شـهر کـه موجـب 
روانشـناختِی  ابعـاد  بـر  اسـتوار  می گـردد،  آن  تشـخص بصری 
فرهنگـی مردم اسـت. یکی از ایـن ابعاِد معنایـی، »منظر مقدس«7 
اسـت که مصداق آن در شهراسـالمی، اماکن زیارتـی، بقاع متبرک 
و مسـجد، در مسـیحیت، کلیسـاها و زیارتگاه هـای قدیسـین و در 
اغلـب ادیان الهـی، گزیـده ای از عناصـر طبیعـی چـون چشـمه یـا 
غـار در یـک کـوه اسـت )نطـاق و مخلـص، 1398(. دراین میـان 
فرهنـگ تشـیع در مشـاهد مشـرفه، متصـف بـه اصـوِل تشـخص 
 بصـری، درجهـت احترام آفرینـی بـه عناصرقدسـی اسـت. چنان که 
ناشایسـت دانسـتِن سـاخت بنایـی باالتـر از کعبـه توسـط امـام 
محمدباقـر )ع( و امـام صـادق )ع( )حـّر عاملـی، 1372(، به عنـوان 
یکـی از احـکام ویـژۀ شـهر مکـه تشـریع شـده  و تعمیم ایـن اصل 
بـه  سـایر مشـاهِد محیـط بـه بارگاه هـا یـا »شـهرهای حرم مقـام« 
امکان پذیـر اسـت8. بنابرایـن منظـر راهبـردی با رسـالِت تشـخص 
 بصـری عناصـر کلیـدی درجهت ارتقـاء هویت بصری؛ در شـهرهای 
حرم مقـام به تشـخص  بصری عنصـر بارگاهی )بُعدعینـی( درجهت 
به این منظـور سـند  )بُعدذهنـی( می پـردازد.  ارتقـاء هویت قدسـی 
»چارچـوب مدیریـت منظـر راهبـردی«9 ابـزار اصلـی کنتـرل فرم 

محیـط  بصـری در شـهرهای حرم مقـام به شـمار مـی رود.

بررسی تجارب  جهانی در زمینۀ مدیریت منظرشهری
مدیریـت منظرشـهری در مراحـل مختلفـی از نظـام برنامه ریـزی 
فضایـی ممکـن  اسـت موردتوجـه قـرار گیـرد. اسـناد کالن کـه 
هم چـون  می پردازنـد  طراحی شـهری  اسـتراتژی های  بـه  تعییـن 
سیاسـت های مرتبط بـا مدیریت منظـر راهبـردی در طرح لندن10، 
طراحی شـهرِی  اسـتانداردهای  در  مناظرکالنِ شـهری  همچنیـن 
چارچـوب  تدویـن  فراینـد  در  کـه  میانـی  اسـناد  ادینبـرا11، 
طراحی شـهری قـرار می گیرنـد، هم چـون حفاظـت از کریدورهـای 

منظرشهری عملکردگرا-منظرشهری آرایشی-تزیینیسیر تکامل و مقیاس
برنامه محور

منظرشهری ادراکی-
زمینه گرا

منظرشهری پایدار-هوشمند

++++خرد

++--میانی

++--کالن

جدول 1. ماتریس سیر تکامل و مقیاس مطالعات سازمان بصری. مأخذ: چیتگرها، 1391.
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دیـد پهنـۀ  مرکـزی شـهر پاریـس و نهایتـاً اسـناد مقیـاس ُخـرد 
هم چـون دسـتورکار برنامه ریـزی و طراحی شـهری استیشـن هیل 
جنوبـی12 (Reading Borough Council, 2010) مثال هایـی 
طـرح  دراین راسـتا  هسـتند.  منظرشـهری  مدیریـت  جایـگاه   از 
فهرسـتي  لنـدن«،  منظـر  »مدیریـت  سیاسـت های  در  لنـدن 
موجـب  کـه  می کنـد  ارائـه  مناظرشـهري  و  سـاختمان ها  از 
شناسـایي شـهرلندن در سـطح راهبـردي مي شـوند )تصویـر 1( 
(Greater London Authority, 2019). ایـن سیاسـت ها تصریـح 
مي کنند که هرگونه طرح  پیشـنهادي توسـعه در فهرسـت مذکور، 
بایـد در تطابـق بـا اصـول طراحـي در طـرح لنـدن، سیاسـت هاي 
محلـي طراحي شـهري و اصـول مدیریـت منظرشـهر باشـند. تهیه 
و تصویـب سـند هدایـت و راهبـری بـا نـام »چارچـوب مدیریـت 
Greater Lon�(  منظـر لندن« به ایـن منظـور صورت پذیرفته اسـت

don Authority, 2010 & 2012(. براین اسـاس، در شـهر مسـطح 
لنـدن کـه بسـتر توپوگرافیـک به صـورت ویـژه در شـکل گیری و 
طـرح   ،)1393 )آل هاشـمی،  نمی کنـد  کمکـی  دیدهـا  مدیریـت 
مدیریـت منظرشـهری در پـي ایجـاد نظامـي، برمبنـای عرصه هاي 
طبیعـي، تاریخـي و هویتـي اسـت. به طوری کـه، مدیریـت دیـد و 
منظـر از سـطح سیاسـت گذاري هاي کالن، تـا تعریـف نقـاط دیـد 
مشـخص و جزئیـات در چشـم اندازهاي اسـتراتژیک انجـام شـده 
اسـت )محملی ابیانـه، 1390(. شـهر ادینبـرا کـه نسـبت به سـایر 
ارائـه  را  منظـر  دریافـت  توپوگرافـِی  بهتریـن  بریتانیـا  شـهرهای 
می دهـد به واسـطۀ سـند اسـتانداردهای طراحی شـهری، از اصـول 
ویـژه ای برای مناظر کالِن شـهری که بسـیاری از آن هـا خودمانی، 
مذکـور،  سـند  هـدف  می کنـد.  پیـروی  ضمنی انـد،  و  شـهری 
شناسـایی، حفاظـت و ارتقاء دیدهای راهبردی بـه عناصرکلیدی از 
دسترسـی های اصلی، دروازه ها و نقاط عمومِی مسـلط است )تصویر 
2(. عناصرکلیـدی از جملـه نشـانه های مهـم، تپه هـا، خط آسـمان 

)سیلوئت شـهر(، مناطق شـهری ویـژه )سـایت های میـراث جهانی( 
و الیه هـای محیـط  مصنـوع و سـایر محدوده های حفاظتـی نه تنها 
اطـراف  حومه هـای  از  حتـی  بلکـه  شـهر،  قسـمت های  اغلـب  از 
 .(The City of Edinburgh Council , 2020) شـهر برجسـته اند 
در طـرح کریدورهـای منظـر سـایت مرکـزی شـهر پاریـس هدف، 
شناسـایی عناصرنشـانه ای، بررسـی کریدورهـای بصری بـه عناصر 
شـاخص و هویتمنـد و نحـوۀ حفاظـت از ایـن مناظرکلیدی اسـت 
)تصویـر 3(. اصـول حفاظـت مبنی بـر ممانعـت از تخریـب عناصـر 
حفاظت شـده )شـامل قطعه زمیـن، بنـا و بخش هـای دارای کیفیت 
معمـاری قابل توجـه یـا گواه بـر تاریخ شـهر( و همچنین سـازگارِی 
مکانـی، ظرفیـت، نمـا، سـبک یـا رنـِگ توسـعه های پیشـنهادی با 
مناظرشـهری و نهایتاً تنظیم ارتفاعی سـازه های حاشـیه راه ها است 
تـا تأثیـرات معمـاری به واسـطۀ ارزش و یگانگـی  در منظرشـهری 
 .(Délibération du Conseil de Paris, 2016) بمانـد  پابرجـا 
بـه  باتوجـه  توسعه شـهر،  برنامـۀ  انضمامـی  مطالعـاِت  ایـن  در 
بسـترطبیعی ویـژه و نمادهـای شـهری متعـدد و مونومان هایـی 
کـه سـازندۀ تشـخص سـیمای شـهری و برندهـای معماری شـهر 
هسـتند، مناظرگسـترده و مناظرخطـی و چشـم انداز مناظردرونـی 
از گونه هـای منظرشـهری انتخاب و روش هندسـی مـالک حفاظت 

تعییـن شـده اسـت )قزوینـه، 1393(.

چارچوب مدیریت مناظر راهبردی شهرهای حرم مقام
چارچـوب مدیریت منظر راهبردی تشـریحی از چگونگی، وضعیت، 
صفـات و ترکیب مناظِر تعیین شـده، و راهنمایی برای سـازماندهی 
بصـری براسـاس اصول  مدیریت توسـعه اسـت. سیاسـتگذارِی این 

چارچـوب مطابق جدول 2 اسـت.
هریـک از مناظـر راهبـردی تعیین شـده منحصربفـرد هسـتند اّمـا 
اصـول مدیریتـی عام آن ها بسـیار مشـابه اسـت از ایـن رو راهنمای 

تصویر 1. دیدهای حفاظت شده در سند مدیریت منظرراهبردی 
 .Greater London Authority, 2010 & 2012:لندن. مأخذ

تصویر 2. تأثیر توپوگرافی در کریدورهای دید مناظرشهری 
 The City of Edinburgh Council , 2020:ادینبرا. مأخذ

تصویر 3. نقشۀ مناظرشهری تعیین شده در شهر 
 APUR, 2009.:پاریس. مأخذ



زمستان 321401 شمارۀ 61

                                              چارچوب مدیریت منظر راهبردی شهرهای حرم-مقام؛ موردپژوهی: شهر قم

راهکارهای طرح ریزیراهبرد
اقدامات طرح ریزی

تعیین مناظر راهبردی در شهرهای حرم مقام

مناظر راهبردی در شهرهای حرم مقام،  بایستی 
جهت بررسی و بازدید تعیین  شوند. این مناظر 
از مکان های عمومِی قابل دسترس، قابل دریافت 
هستند و دربردارندۀ عنصر بارگاه و یا چشم انداز 

تداوم بخِش هویت شهرمقدس، می باشند که 
حداقل یکی از انواع زیر را نمایش می دهند:

مناظر راهبردی گسترده در گسترۀ قابل توجهی 
از شهرهای حرم مقام، مناظر راهبردی از فضاهای 
شهری و یا گروهی از ابنیۀ بارگاه در قالب یک 
زمینۀ سیمای شهری )که کریدورهای خطی را 

نیز دربرمی گیرد( و یا مناظر راهبردی رودخانه ای 
در امتداد رودخانه های درون شهرهای حرم مقام؛ 
که شدت و نحوۀ  توسعۀ   آتی در مناظر راهبردی 
براساس این که در پیش زمینه، بستر میانی و یا 

پس زمینه قرار گرفته  باشد، تعیین می شود.

درون مناظر راهبردی تعیین شده می بایست عنصر »بارگاه« به عنوان »مهم ترین نشانۀ شاخص شهر«، 
به لحاظ زیبایی شناسانه، فرهنگی و سایر عوامل سهیم در آن ها بازشناسی شود، تا بتوان تشخیص  داد چه 

 چیزی به توانایی فهم و لذت ناظران از مناظر راهبردی کمک می کند.

باید در مناظر راهبردی، آن عناصر هویتمندی که به تصویر ذهنی مربوط به شهرهای حرم مقام کمک می کنند و 
نمادی فرهنگی از شهرهای حرم مقام شناخته می شوند، دیدهای حفاظت شده به سوی آن ها تعیین شود. 

نهایتاً باید جنبه هایی از مناظر راهبردی که به توانایی ادراک  و قدرشناسی ناظران از اعتبار، جامعیت، 
اهمیت و ارزش بارگاه کمک می کنند، حفظ و تقویت شوند و هویت  قدسی تداوم  یابد.

ت مناظر راهبردی در شهرهای حرم مقام
اقدام به مدیری

توسعۀ  جدید شهری نمی بایست به شخصیت و 
ترکیب شاخص اصلی شهرهای حرم مقام، یعنی 
عنصر بارگاه آسیبی برساند؛ و در مقابل بایستی 
به منظور ادراک  و قدرشناسی از عنصر مهم و 
راهبردی بارگاه، امکان رؤیت مناظر راهبردی 
را محافظت کند و یا افزایش دهد. همچنین آن 
بخش هایی که مناسب ارزیابی می شود، سیلوئت 
عنصر بارگاه، به عنوان محوطه ی میراث جهانی 
دربرابر توسعه محافظت شود، تا از مکان های 

دریافت منظر قابل رؤیت باشد.

توسعه در پیش زمینه و بستر میانی مناظر راهبردی، نباید با تجاوز به پهنۀ قابل رؤیت بارگاه، حالتی سرزده، 
ناخوشایند و یا گزنده داشته باشد.

طرح های توسعۀ پیشنهادی در پس زمینۀ یک منظر راهبردی باید حالت یک زمینه را برای عنصر بارگاه 
ارائه  دهند و نباید به ترکیب و ریتم سراسر منظر راهبردی آسیبی برسانند.

جایی که یک سیلوئت از محوطۀ میراث  جهانی بارگاه، تشخیص  داده می شود؛ نمی بایست در پس زمینۀ 
آن تعدیلی صورت  پذیرد. برآورد میزان توسعه در پیش زمینه، بستر میانی و پس زمینۀ مناظر راهبردی 

می بایست براساس فاصله، جو و یا تغییرات فصلی محاسبه شود.

توسعۀ جدید در مناظر راهبردی باید کاماًل از موارد زیر تبعیت کنند:
الف( مناظر راهبردی گسترده: باید طوری مدیریت شوند که توسعه در آن ها، متناسب با الگویی غالب از 
ساختمان ها و فضاها باشد، و گستردگی چشم انداز دست نخورده باقی بماند. مدیریت مناظر دارای امکان 

رؤیت بارگاه،  باید یک انتظام بخشی مناسب داشته باشند.
ب( مناظر راهبردی درونی-رودخانه ای: بایستی به منظور حصول اطمینان از این که، مجاورت بین عناصر 
حریم رودخانه و بارگاه، می تواند درون زمینۀ شهر حرم مقام، بر هویتمندی و ارزش تصویر ذهنی بیافزاید، 

مدیریت شوند.
پ( مناظر راهبردی سیمای  شهری و مناظر راهبردی خطی: باید طوری مدیریت شوند که امکان رؤیت 

عنصر بارگاه یا ترکیبی از فضای قدسی بارگاه در مجاورت با محیط پیرامون، شامل ساختمان های دوردست 
درون منظر، محافظت شود.

مکان های دریافت  منظر بایستی مکان هایی قابل دسترس عمومی13 باشند و طوری مدیریت شوند که امکان 
رؤیت  منظر توسط شهروندان افزایش یابد و افراد بیشتری موفق به دریافت مناظر راهبردی شوند.

در بخش هایی که مناظر راهبردی محافظت شده وجود دارد:
الف( از هرگونه توسعه ای که از آستانۀ ارتفاعی تعیین شده، تجاوز می کند، امتناع شود.

ب( توسعه در نواحی جانبی بارگاه می بایست جذابّیت و تشّخص درخوری به عنصرقدسی بیافزاید. همچنین 
نمی بایست با ساخت وساز اطراف عنصر بارگاه، موجب اثرفشردگی در کریدورهای مناظر راهبردی شد.

پ( توسعه در پیش زمینه ی مناظر مذکور نباید از برجستگی عنصر راهبردی بارگاه بکاهد.
نمی بایست الگوی طراحی شهری نامطلوبی در منظر رؤیت شود. می بایست در مناظر راهبردی اقدامات الزم جهت 

هویتمندی مناظر و سیلوئت از بارگاه، انجام پذیرد.

انتظام بخشی بارگاه و محوطه های احاطه کنندۀ آن

درصورت هرگونه توسعه در محوطه ی 
میراث جهانی بارگاه و محیط آن، شامل همه ی 
قلمروهای پیرامونی، باید اهمّیت و برجستگی 
همگانی آن، از هرگونه آسیبی محفوظ بماند، 

رشدیافته و برای آیندگان به امانت بماند؛ 
همچنین مدیر  شهر حرم مقام بایستی با مسئوالن 
ذی مدخل جهت تعیین راهنمای رشد و توسعه 
محوطه های میراث جهانی و محیط آن ها مرتبط 

باشد.

توسعه نباید موجب برخوردی ناسازگارانه با محوطه های 
میراث جهانی و محیط پیرامون شان شود، این امر 
شامل تمام قلمروهای پیرامونی آن ها می شود که 

احتمال می رود برای ادراک شهروندان از برجستگی 
و ارزش جهانی آن میراث مناسب، جهت امانت داری 
برای آیندگان تعیین کننده و سندی بر اهمّیت آن ها 

هستند. به منظور برنامه ریزی کاربردی مناسب برای آن ها 
می بایست طرحی برای مدیریت شان که شامل ابزار و 

مقّررات الزم باشد، ارائه شود.

حفاظت، رشد و ترّقی، نگهداری و شناساندن 
میراث جهانی با اهمّیت و همچنین ارزش های 

برجسته شان با تالشی در جهت امانتداری برای 
آیندگان و حفظ جامعیت و اعتبار.

حفاظت کردن و در مواقع الزم رشد مناسب 
محوطه های میراث جهانی و محیط پیرامون شان.

مواقعی که امکان پذیر است بایستی روند 
برنامه ریزی طرح های محوطه های میراث جهانی 

اطالع رسانی عام شود.

 Greater London Authority, 2019جدول 2. سیاست گذاری و طرح ریزی مدیریت مناظر راهبردی شهرهای حرم مقام. مأخذ: نگارندگان با اقتباس از
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مدیریـت مناظـر راهبردی به صورت سلسـله مراتبی در سـه سـطح، 
مطابـق تصویـر 4، مبنایـی بـرای ارزیابی قـرار می گیرد.

تشریح و توصیف حوزه ها و عناصر مناظر راهبردی 
اجـزاء یک منظـر راهبردی تعیین شـده در سـه دسـته طبقه بندی 

 : می شود
الـف( مـکان دریافـت منظـر14 کـه یـک یـا چنـد موقعیت رؤیـت15 
معیـن دارد. بـرای هریـک از مناظـر راهبـردی تعیین شـده، برنامۀ 
مدیریتـی جداگانـه وجـود دارد کـه نتیجـۀ تجزیه وتحلیـل پهنـۀ 
رؤیـت از مکان هـای دریافـت  منظـر اسـت. چراکـه درون هر مکان 
دریافـت  منظـر ممکـن اسـت یک یـا چند موقعیـت  ویژه کـه دید 
کـه  بگیـرد  قـرار  دارد،  را  منظـر  ادراک  بهتریـن  سرتاسری شـان 
همـان موقعیـت  رؤیـت هسـتند و در هـر برنامـۀ مدیریتـی بـا یک 
حـرف بعـد از شـمارۀ منظـر راهبردی مربوط، مشـخص می شـوند 
(… ,1A, 1B). موقعیت هـای  رؤیـت، عرصه هـای  عمومـی هسـتند 

کـه از آن هـا امـکان رؤیـت منظر راهبـردی وجـود دارد.
ب( هـر موقعیت رؤیـت یـک یـا چنـد نقطـۀ ارزیابـی16 دربـردارد 
به همـراه  رؤیـت  پهنـۀ  از  درجـه ای   120 میدانـی  هریـک  کـه 
تصویـری از چگونگـی هدایـت مدیریـت  بصـری تعریـف می کنـد. 
در برنامـۀ مدیریتـی، نقـاط ارزیابـی براسـاس مـکان دریافت  منظر 

بـا  و   (1B.1, 1A.2, …) و موقعیت رؤیـت مربوطـه شـماره گذاری 
یـک نمـاد قرمزرنـگ نمایـش داده  می شـوند. تحلیـل توسـعه های 
آتـی باید براسـاس میدان دیـد تعریف شـده در همیـن نقاط ارزیابِی 
بنابـه  میدان دیـدی،  از  بخشـی  )اگـر  شـوند  شـروع  تعیین شـده 
هردلیلـی واجد شـرایط رؤیـت مطلوب شـد، نقاط ارزیابـی تکمیلی 
درون موقعیت رؤیـت می تواننـد اضافـه شـوند(. گاهـی رسـیدگی 
بـه یـک منظـر راهبـردی که مسـتلزم حرکـت یـا جابجایـی افراد 
جهـت رؤیت منظر اسـت، از اهمیـت برخوردار اسـت. در این مواقع 
خطـی قرمـز بیـن دو یـا چنـد نقطـۀ  ارزیابی ترسـیم می شـود. در 
این مـوارد درجه بنـدی نقـاط دیـد در طرح هـای پیشـنهادی جهت 
تجزیه وتحلیـل ضروریسـت. در بخش هایـی کـه احتمـال تغییـرات 
در شـخصیت مناظر به واسـطۀ توسـعه مـی رود، مخصوصاً سـیمای 
مطلـوب، یـک یـا چنـد تصویر دقیـق درجه بندی شـده می بایسـت 
تأثیـر آن هـا تشـخیص داده  شـود. بدیهـی  اسـت  تـا  ارائـه  شـود 
موقعیـت نقطـۀ  ارزیابـی تعیین شـده بـرای مناظـر راهبـردی بایـد 

بهتریـن دید را داشـته باشـد. 
پ( پیش زمینـه17 و بسـتر میانـی18 ناحیـه ای بیـن موقعیت رؤیـت 
و  قابل رؤیـت هسـتند  کلـِی19  آسـماِن  گاهـی خـط  و  بـارگاه،  و 
پس زمینـه20 امتـداد بـه ورای پیش زمینـه یـا بسـتر میانـی اسـت. 
بخشـی از پس زمینـه ممکـن اسـت شـامل دورنمـای افقـی عنصر 
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تصویر 4. فرایند و سلسله مراتب مدیریت مناظرراهبردی. مأخذ: نگارندگان.
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اغلـب  پهنه هـا  ایـن  در  باشـد.  به همـراه پس آویـزش22  بـارگاه21، 
به لحـاظ  کـه  می گـردد  معیـن  نیـز  حفاظت شـده23  دیدهـای 
هندسـی ناحیـه ای بـا نمایش عمومـی از باالزدگی یـا پایین رفتگی 
خـط دیـد24 بیـن یـک نقطـۀ  ارزیابـی و عنصـر بـارگاه اسـت، و 
آسـتانۀ  ناحیـه  ایـن  می یابـد.  ادامـه  نیـز  پس زمینـه  در  گاهـی 
ارتفاعـی مشـخصی دارد کـه در مدتـی معیـن نیـز بایـد خط دیـد 
بـا آن هماهنگی داشـته باشـد. دیدهای حفاظت شـده، متشـکل از 

اجزایـی مطابـق تصویـر 5 اسـت.
بیـن  کـه  مخروطی شـکل  ناحیـه ای  بـارگاه25:  رؤیـت  کریـدور 
نقطـۀ  ارزیابـی و عنصـر بـارگاه واقـع می شـود. آسـتانۀ ارتفاعـی26 
ناظـر در  بـه  از خط دیـد متصـل  ناحیـه  ایـن  بـرای  تعیین شـده 
نقطـۀ  ارزیابـی بـا هـدف تعیین شـده یعنی بـارگاه، منتج می شـود 
آتـی  توسـعه های  حفاظت شـده،  دیـد  بخش اصلـِی  به عنـوان  و 
نمی بایسـت از ایـن آسـتانۀ  ارتفاعـی تجـاوز کننـد. اگـر کیفیـت 
سـاختمان های موجـود در کریـدور رؤیـت بـارگاه، فاقـد ارزش و 
تخریبـی باشـد، بناهـای جایگزین نبایـد طوری طراحی شـوند که 
بخشـی از عنصـر هدف به واسـطۀ  هر عضـو از بنای جدید پوشـانده  

و یـا بـه آسـتانۀ ارتفاعـی آن تجـاوز شـود. 
ناحیـۀ تنظیـم جانبی27: محدوده ای از دو طـرف کریدو رؤیت بارگاه 
در پیش زمینـه و بسـتر میانـی و همچنیـن پس زمینـۀ دیدهـای 
حفاظت شـده اسـت. ایـن ناحیـه بایـد کامـاًل امـکان دریافت حس 
به طوری کـه  فراهـم  کنـد.  بـارگاه  از  را  قدرشناسـی28  ادراک  و 
می تـوان ایـن محـدوده را نیـز ناحیـه ای حسـاس قلمـداد کـرد. 

شـدت توسـعۀ نواحـی  جانبـی بسـتگی بـه تناسـبات نمـای مقابل 
و یـا اطـراف عنصـر بـارگاه دارد. بایـد توجه  داشـت تمـام دیدهای 
حفاظت شـده، الزامـاً دربردارنـدۀ ناحیـۀ جانبـی نیسـتند. هـر دید 
حفاظت شـده  در قسـمت برنامه هـای مدیریتـی، در حاشـیه نقطـۀ 
ارزیابـی   کـه آن هـا را معّیـن می کنـد، تعریـف و تفصیـل می شـود. 
کریـدور رؤیـت بـارگاه بـا رنـگ قرمـز و ناحیـۀ  جانبی بـا رنگ زرد 
نمایـان می شـود. به منظـور خوانایی، نشـان ارتفاع آسـتانۀ  ارتفاعی 
بـا خطـی هندسـی نشـان  داده می شـود )تصاویـر 6 و 7(. زمانی که 
ارتفاعـی دیـد  از آسـتانۀ  بنابـه دالیـل ویـژه،  طـرح پیشـنهادی 
حفاظت شـده  تجـاوز کنـد، هرگونـه تأثیـر هویتی، زیبایی شناسـانه 
و به طورکلـی ادراکی آن باید بررسـی شـود. هنگامی که محدوده ای 
در بیـش از یک کریـدور رؤیت بارگاه قرارگیرد، پایین ترین آسـتانۀ 
ارتفاعـی می بایسـت مالک عمـل باشـد. توسـعه های جدیـد بایـد 
سـیمایی جـذاب و هویت منـد در نما، حجم و فرم  داشـته  باشـند و 
نبایـد به تنهایـی بـه ضوابط  ارتفاعی دیدهای حفاظت شـده بسـنده 

. کرد
نیم رخ هـای حفاظت شـده29: نیم رخ هایـی از بـارگاه کـه در منظـر 
سـیمای شـهری و یـا منظـر درونی-رودخانـه ای، شـاخص شـده ، 
هویتمند هسـتند و درون بافت با آسـمانی واضح و قابل رؤیت در دو 
طـرف، به خوبـی نگهـداری می شـوند. به طوری که نبایـد پس زمینۀ 
در  بدیهی اسـت  کنـد.  تغییـر  آتـی  توسـعه های  به واسـطۀ   آن هـا 
نیم رخ هـای حفاظت شـده ای کـه تعیین می شـوند،  هرگونه تغییری 
کـه بـه محوطـۀ میراث جهانـی30 بـارگاه و پس زمینۀ آن ها آسـیب 
می رسـاند ممنوع اسـت و بایـد سـازوکاری برای نگاهداشـت آن ها 
برنامه ریـزی شـود. نیم رخ هـای حفاظت شـده بـا خطـی ارغوانـی 
در بـاال و پاییـن تصاویـر منظـر راهبـردی متمایـز هسـتند )تصویر 
8(. جهـت واضح کـردن تأثیـر نیم رخ هـای حفاظت شـده بـر بافـت 
پیرامونـی، در هریـک از برنامه هـای مدیریتـی مناظـر راهبـردی، 
ناحیـۀ  از  کـه  می شـوند  مشـخص  سـایه دار  ناحیـه ای  به صـورت 
تحت تأثیـر در مـکان دریافـت منظـر شـروع می شـوند )تصویر 9(.

راهنمای مدیریت عام مناظر راهبردی
توسـعۀ جدیـدی کـه از مناظر راهبـردی تعیین شـده رؤیت خواهد 
شـد بایـد ارتفاعـی مناسـب و مقتضـی و کیفیتی عالـی در طراحی 
بایـد  توسـعه  آن  باشـد.  داشـته  معنـوی  و  هماهنـگ  معمـاری 
بتوانـد محیـط و انتظـام بـارگاه را به صـورت امـن حفاظـت کنـد 
و جایی کـه توسـعه مرتفـع می شـود بایسـتی به طـور ایده آلـی بـا 
سـاختمان های بلندمرتبـه ای کـه سـیمایی مطلـوب دارنـد، تلفیق 
شـود. به طورکلـی توسـعۀ جدیـد نبایـد بـه امـکان رؤیـت ناظـران 
از بـارگاه آسـیبی برسـاند. تعییـن شـدت و میزان توسـعۀ  شـهری 
در مناظـر راهبـردی براسـاس جدول 2 اسـت. مناظـر راهبردی در 
شـهرهای حرم مقـام، از جهـت سـهم بسـیار مهمـی کـه در تقویت 
توانایـی شـهروندان نسـبت  بـه ادراک حس هویـت و این همانـی از   .Greater London Authority, 2012:تصویر 5. حوزه ها و عناصر یک منظرراهبردی. مأخذ
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تصویر 6. نقشۀ دید حفاظت شده؛ حاشیه نوشته، نشان دهندۀ میزان آستانۀ ارتفاعی. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 7. عکس مسافت دور از نقطۀ  ارزیابی، نشان دهندۀ آستانۀ دید حفاظت شده. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 8. حاشیه نگاری در تصویر پانوراما جهت نمایش وسعت سیلوئت حفاظت شده. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

شـهری مقـدس دارند و همچنیـن فراهم آوردن امـکان رؤیت بارگاه ها 
در چشـم اندازها و نیم رخ های شـهری -که به لحـاظ تاریخی و فرهنگی 
بسـیار بااهمیـت هسـتند- و پی بـردن بـه رابطـۀ بیـن آن هـا، بسـیار 
بـاارزش هسـتند. از این رو اگـر در مواردی از عناصرشـاخص هیچ یک از 
معیارهـای فـوق صدق نکنـد، الزامی جهت حفاظت از دیدها به سـمت 
آن هـا در هـر سـطحی از مناظـر راهبـردی وجـود نـدارد و بایـد آن هـا 
در مسـیری مدیریـت شـوند که بـه ترکیب و شـخصیت سـایر مناظر 
راهبردی تعیین شـده آسـیبی نرسـانند و بالعکس اگر عنصر شـاخصی 
به عنـوان بارگاه شـناخته نشـود ولی ارتباطی تنگاتنـگ به لحاظ کالبد، 
عملکـرد و معنـا بـا بـارگاه داشـته باشـد، می تـوان به عنـوان عنصـری 
راهبـردی بـرای آن برنامه ریزی و مدیریت منظر راهبـردی را پی گرفت 

.)1393 )یدالهی، 

تصویر 9. ناحیۀ سایه دار به عنوان نیم رخ حفاظت شده. مأخذ: نگارندگان.
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تکنیـک محاسـبۀ آسـتانۀ ارتفاعـی در محـدودۀ 
حفاظت شـده دیدهـای 

توسعۀپیشـنهادی که درون ناحیه دیدهای حفاظت شـده قرارمی گیرد 
بایـد محاسـبات آن جهـت تعیین آسـتانۀ ارتفاعـی انجام گیـرد. برای 
مکان هایـی که درون نواحی جانبی قرار می گیرند، یک محاسـبۀ سـاده 
از شناسـایی یک مخروط دید و تعیین آسـتانۀ ارتفاعی، براساس ارتباط 
فواصـل بیـن نقطـۀ ارزیابـی، محـل موردنظر و بـارگاه انجـام می گیرد. 
اگـر بخشـی از محـل موردنظـر درون کریـدور رؤیت بارگاه قـرار بگیرد 
و پتانسـیل انسـداد دید داشـته باشـد، در این مورد محاسـبات با دقت 

بیشـتری انجام می گیرد.
آستانۀ ارتفاعی ناحیۀ جانبی در دید حفاظت شده •

نقطـۀ  ارتفـاع  همچنیـن  و  عرض جغرافیایـی  و  طول جغرافیایـی 
دیـد  در   ،)Bx, By, Bz( بـارگاه  عنصـر  و   )Ax, Ay, Az( ارزیابـی 
حفاظت شـدۀ موردنظـر، ثبـت می شـود. مطابـق تصویـر 10 یـک 
محـور قائـم از نقطۀ فرضی P که درون ناحیۀ توسـعه قرار می گیرد 
و نقطـۀ Q کـه امتـداد نقطـۀ P بـر روی محـورAB  اسـت، معیـن 
 AB (L2) اندازه گیـری طول هـایAQ (L1)  و  می شـود. به منظـور 
رابطـۀ فیثاغـورث و یـا سیسـتم های اندازه گیـری در نرم افزارهـای 
CAD یـا GIS مناسـب هسـتند. حـال تعییـن آسـتانۀ ارتفاعی در 
نقطـۀQ (Qz)  مطابـق فرمـول زیـر اسـت کـه از روش مثلث هـای 
متشـابه حاصل شـده اسـت. )آسـتانۀ ارتفاعـی برای نقطـۀ فرضی) 
P (Pz درون ناحیـۀ جانبـی همـان آسـتانۀ ارتفاعـی تعیین شـده 
.(Greater London Authority, 2012) اسـت  Q (Qz( برای نقطۀ
Qz = Az + L1/L2 × (Bz � Az)

بـرای تعییـن آسـتانۀ ارتفاعـی در ناحیـۀ جانبـی پس زمینـۀ دیدهای 
حفاظت شـده، ابتدا خطی دلخواه در محـدودۀ موردنظر از نقطۀ ارزیابی 
تـا بـارگاه ترسـیم می شـود کـه نزولی و یـا صعودی اسـت. اگـر نزولی 
 )Bz( باالتر از نقطۀ تعیینـی در بارگاه )Az( باشـد، ارتفاع نقطـۀ ارزیابی
اسـت و جهـت تعیین آسـتانۀ ارتفاعی بـرای ناحیۀ جانبـی پس زمینه، 
امتـداد افقـی خـط  فرضـی در پس زمینـۀ دیدهای حفاظت شـده، مبنا 
تعییـن می گـردد. اگـر ارتفـاع نقطـۀ ارزیابـی پایین تـر از بارگاه باشـد، 
جهـت تعیین آسـتانۀ ارتفاعی پس زمینـه، رویکردی مشـابه آن چه در 
پیش زمینـه درنظـر گرفته شـده اسـت، اتخاذ می شـود. درهمین  راسـتا 
محاسـبات نمونـه ای در محـدودۀ موردنظـر تحت عنـوان نقطـۀ S را 
می تـوان نسـبت به نقطـۀ T که در امتـداد خـط AB قرارگرفته اسـت، 
انجـام  داد. در این مـورد طـول L1  و L2فاصلۀ AT و AB در نقشـه اسـت 
و ارتفـاع برنامه ریزی شـده بـرای نقطـۀ T (Tz)، به واسـطۀ  فرمـول زیـر 
به دسـت می آید: )آسـتانۀ ارتفاعی نقطۀ فرضی S (Sz)  مشـابه آسـتانۀ 

.(ibid.) )اسـت T (Tz) ارتفاعـی محاسبه شـده برای نقطـۀ
Tz = Az + L1/L2 × (Bz�Az)

آستانۀ ارتفاعی کریدور رؤیت بارگاه در دید حفاظت شده •
قاعـده ای کـه بتـوان به واسـطۀ  آن آسـتانۀ ارتفاعـی کریدورهـای 

رؤیـت بـارگاه را محاسـبه کـرد، براسـاس سـازوکار مسـاحی کردن 
محاسـبه  را  زمیـن«  »کرویـت  به طوری کـه  می شـود.  کشـف 
می کنـد )تصویـر 11( و همچنیـن تصحیحاتـی به منظـور خطـای 
جزئـی »شکسـت نور در جـو« )ناشـی از فاصله های موجـود( انجام 
می دهد. چنین قاعده ای همیشـه آسـتانۀ ارتفاعـی را درون کریدور 
رؤیـت بـارگاه نسـبت به  روش »خـط مسـتقیم« کاهـش می دهـد 

)تصویـر 13(.
ارتفـاع نقطـۀ ارزیابـی و نقطـه بـارگاه قرارگرفتـه در دیدحفاظتـی 
ارتفـاع نقطـۀ فرضـی P درون  موردنظـر ثبـت می شـود. سـپس 
و نقطـه Q کـه امتـداد نقطـۀ P روی خـط AB اسـت )مطابـق 
تصویـر 12(، همچنیـن طول هـای L1, L2  و L3  مشـابه محاسـبات 
محاسـبۀ  بـرای  زیـر  فرمـول  از  می آیـد.  به دسـت  نواحی جانبـی 
 (B’z) بـارگاه  و   (A’z) ارزیابـی  نقطـۀ  در  تصحیح شـده،  ارتفـاع 

:(Greater London Authority, 2015) می شـود  اسـتفاده 
 A’z = Az � 0.0673 (L1/1000)2 :ارتفاع تصحیح شده در نقطۀ ارزیابی
B’z = Bz � 0.0673 (L3/1000)2 :ارتفاع تصحیح شده در نقطۀ بارگاه

حـال می تـوان آسـتانۀ ارتفاعـی تصحیح شـده ازQ (Q’z)  را طبـق 
روش مثلث هـای متشـابه کـه در زیـر بیـان شـده اسـت، به دسـت 
آورد: )آسـتانۀ ارتفاعـی تصحیح شـده از نقطۀ فرضـی(P’z)  درون 
محـدوده موردنظـر را می تـوان مشـابه با محاسـبه آسـتانۀ ارتفاعی 

.(ibid.) )به دسـت آورد  Q (Q’z) تصحیح شـده در نقطـۀ
Q’z = A’z + L1/L2 × (B’z�A’z)

مدیریِت نظارت بر اجرا
کلیـۀ مناظر تعیین شـده بـه کمک تکنیـک ارزیابی بصـری کیفی31 
طـرح   یـک  اجرایـی  برنامـۀ   شـد.  خواهنـد  مدیریـت  و  ممیـزی 
پیشـنهادی که احتمـال تأثیرگذاری بر مناظر راهبردی تعیین شـده 
دارد، بایـد همـراه یـک تحلیل و ارزیابـی باشـد به طوری کـه هرگونـه 
تأثیرگـذاری بـر مناظـر را ارزشـیابی، تشـریح و نهایتـاً توجیـه کند. 
مسـائل  درنظرگرفتـن  بـا  بایسـتی  تحلیل و ارزیابـی  به عبارت دیگـر 
مفهومـی، مقیـاس و ادراک شـکوهی کـه به واسـطۀ اندازه، شـکل و 
همچنیـن نوع طراحی پیشـنهادی موجب می شـود، اثبـات کند که 
طـرح  پیشـنهادی بـا سـند سـازگاری دارد. متقاضیان ساخت وسـاز 
بایسـتی جهت تأییدیه، فرایند تحلیل و ارزیابی را در سـه گام مطابق 
تصویـر 14 به پیـش برنـد. در توصیـف کیفیـت و شـخصیت هریک 
از مناظـر راهبـردی بـا عکس هـای پشـتیبان آن هـا نمی تـوان کاماًل 
تجربـۀ رؤیـت غنـی انسـان از مـکان دریافت منظـر را نمایـش داد. 
بنابرایـن انتظـار مـی رود متقاضیـان در تشـخیص شـدت تأثیر یک 
طـرح پیشـنهادی روی یـک منظـر راهبـردی مشـخصات بیشـتری 
به نمایـش بگذارنـد؛ از ایـن رو بـرای کمـک بـه ارزیابـی،  نمایـش 
بصـری دقیـق بـرای توصیـف طـرح  توسـعۀ پیشـنهادی بایـد انجام 
شـود. نمایـش بصـری دقیـق32 یک تصویر سـاکن یا متحرک اسـت 
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تصویر 10. وضعیت نقاط فرضی تعیین شده در نواحی جانبی دید حفاظت شده. 
.Greater London Authority, 2012 :مأخذ

Greater Lon�:11. خطای کرویت زمین در رؤیت مناظرراهبردی. مأخذ  تصویر
don Authority, 2012

دید  در  بارگاه،  رؤیت  کریدور  در  تعیین شده  فرضی  نقطۀ  تصویر 12. وضعیت   
 .Greater London Authority, 2015:حفاظت شده. مأخذ

تصویر 13. عملکرد ارتفاع تعدیلی یا تصحیح شده، در دید حفاظت شده. مأخذ: 
.Greater London Authority, 2015

و یـا مخالـف بـا اصـول مدیریـت سـند باشـد )طرحـی بـا بن مایـه 
خودپسـندی و تکبـر باشـد(، اعضـای گـروه کارشناسـی از نهادهای 
مسـئول، می تواننـد طـی »فراینـد ارزیابـی و مشـاوره«33 از اجـرای 
آن امتنـاع کننـد. متصدیـان مناطقی کـه تصمیـم صدورپروانه برای 
طرح هـای پیشـنهادی دارنـد، تـا بعـد از تاریخـی که گروه مشـاوره 
نظـر کارشناسـی خـود را پیرامـون طـرح پیشـنهادی ارائـه کننـد، 
نبایـد اقـدام بـه صـدور پروانه نماینـد. تصمیمی که از گروه مشـاوره 
مقامات مسـئول برمی آیـد، بایـد تمامـی دالیـل بـرای پذیرفتـن یـا 

امتنـاع را شـرح دهد.

راهنمای مدیریت انواع مناظر راهبردی 
اصول مدیریت مناظر راهبردی گسترده34 •

به طورمعمـول مناظـر راهبردی گسـترده دیـد به محـدودۀ بارگاهی 
امکان پذیـر می کنـد  را  مرتفـع  و  بـاز عمومـی  فضاهـای  از  شـهر 
)تصویـر 15(. توسـعه در پیش زمینه و بسـتر میانی باید متناسـب با 
الگـوی مطلوب سـاختمان ها و فضای درون مناظر راهبردی باشـد و 
نباید از گسـتردگی چشـم انداز بکاهد. بارگاه ها نشـانه هایی شـاخص 
هسـتند کـه به ارتقاء راهبری در شـهرها کمـک می کنند، همچنین 
خوانایـی و جهت یابـی در چشـم اندازها را موجب می شـوند، بنابراین 
هـر منظـر راهبـردی گسـترده یـک یـا چنـد دیـد حفاظت شـده را 
دربرمی گیـرد تـا ادراک  و قدرشناسـی از عنصـر بـارگاه حاصل شـود. 
توسـعه در پیش زمینـه، بسـتر میانـی و پس زمینۀ مناظـر راهبردی 
گسـترده بایـد انتظامی درخـور از عنصـر راهبردی بارگاه، به واسـطۀ 
عـدم شـلوغی بیـش ازحـد پیرامـون، و جلوگیـری از ایجـاد اثـر 

فشـردگی35 در اطـراف دیدهـای حفاظت شـده را فراهـم کند.
پیش زمینـه و بسـتر میانـِی مناظـر راهبـردی گسـترده را می تـوان 
به شـدت تحت تأثیـر کیفیـت عناصر موجـود در پیش زمینه دانسـت 
کـه ممکن اسـت از بافـت، مصالـح، رنـگ و فـرم و شـکل متفاوتـی 
تشـکیل شـده باشـند. بسـتر میانـی نیـز بخـش مهمـی اسـت کـه 
از پیش زمینـه به سـوی کانـون اصلـی منظـر سـوق داده می شـود. 
بن مایـۀ نمایـش پهنـۀ رؤیـت، شـامل خـط بـام، رنگ هـا و مصالـح 
اغلـب درهم آمیختگـی از نواحـی مختلـف را نشـان می دهـد؛ که آن 
تفاوت هـا، ممکـن اسـت شـخصیتی ماهرانـه و ظریف و یـا درمقابل 
کاماًل متضاد و افراطی داشـته باشـند. بسـتر میانی غالبـاً یک ناحیۀ 
گذار اسـت کـه در آن نسـبت نمایش و نمود ابنیـه فروکش می کند 
و درادغـام بـا هسـته های کالبـدی شـدیدتری شـکل می گیـرد. از 
توسـعه در پیش زمینـه و بسـتر میانـی کـه ناخوانـده به نظـر بیایـد، 
بدمنظـر باشـد و یـا آسـیبی به واسـطۀ برجسـتگی و خودنمایـی به 

منظـر راهبـردی برسـاند، باید امتناع شـود.
پس زمینـۀ مناظـر راهبـردی گسـترده ناحیۀ آن سـوی کانون اصلی 
سـاختمان های درون مناظـر راهبـردی تعیینـی را شـامل می شـود. 
توسـعه ای کـه در ایـن ناحیـه، قابل مالحظـه باشـد، بایـد ارتفاعـی 

کـه موقعیـت توسـعۀ  پیشـنهادی، درجه گـذاری خوانـا، جزییـات 
فـرم و مصالـح به کاررفتـه را نمایـش می دهـد. همچنیـن تصاویـر 
توسـعۀ  پیشـنهادی را بـا نمایـش نحـوۀ رؤیت یـک منظـر در وضع 
براین اسـاس، اگـر طرحـی پیشـنهادی  موجـود ترکیـب می کنـد. 
تأثیـر قابل مالحظـه ای بـر یک منظـر راهبردی تعیین شـده داشـته  
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و وابستگی مناظر راهبردی  ارتباط •
اجرایی طرح  شده و برنامۀ تعیین

 پیشنهادی
وساز  تحلیل و ارزیابی مکان ساخت•

 ارزیابیبه موقعیت تمام نقاط نسبت
سازگاری هر طرح پیشنهادی با  •

های  شده و سیلوئتدیدهای حفاظت
 شده، طی روند مشاورهحفاظت

تأثیر فرم هدف و جزئیات متریال  •
 ه بر منظر راهبردیمورداستفاد

نهایی مستلزم تکمیل در کارگروه  طرح •
مشاورۀ مقامات مسئول شهر است؛  
چراکه ممکن است برخی از نقاط  

ارزیابی و همچنین سطوح تصویر ذهنی  
 باشد.تصحیح شده 
 
 
 

 
 
 
 

ترکیب و ریتم مناظر که شامل  •
آن افزوده یا   آسمان و عنصری که بهخط

 .ستاشده  کاسته
هویت و عوامل  خصیت، ش•
ترین  شناختی و همچنین مهمزیبایی

 شاخصۀ فرهنگی در منظر
هرگونه محدودیت یا فرصتی که در  •

 منظر و انتظام آن موجود است.
جوی، تخمین مسافت و   تأثیر شرایط•

فصلی، عوامل  وهوا یا تغییرات آب
واسطۀ بنیان  توانند بهمصنوع که می

را مسدود   موقت خود، دیدهای راهبردی
  ها آسیب برسانند؛ و نهایتاًد و یا به آنکنن

 منظرِ شب
 

اثر مقیاس، فرم و حجم طرح  •
 پیشنهادی بر منظر مرتبط

  سیما و متریال آن )بافت، رنگ،•
 پذیری و..(مقیاس و بازتاب

 آسمانتأثیر روی خط•
مقابله  انسداد مناظر موجود و هرگونه •

 های شهربا شناسایی نشانه
بصری طرح پیشنهادی با   باطارت•

 انتظام خود و محیط پیرامون
هنگام/روشنایی، شامل  تأثیرات شب•

ها  نیرونی و تأثیر آپردازی درونی و بنور
رؤیت از  ها و مناظر قابلبر نشانه

 های دریافت منظرمکان
وهوا و شرایط  تغییرات فصول، آب•

 جوی
 اندازی بر سایر ابنیههرگونه سایه•
ۀ بین ناظر، عناصرمنظر و  تأثیر فاصل•

 طرح پیشنهادی

 سوم گام
توصیف طرح پیشنهادی و تأثیر 

 آن بر منظر
 

دوم گام  
ریتأثتحت یمنظر راهبرد فیتوص  

اولگام   
یرگذاریقلمرو تأث نییتع  

 Greater London Authority, 2012.:تصویر 14. گام های ارزیابی بصری کیفی. مأخذ

مناسـب و کنترل شـده به واسـطۀ ضوابـط  ارتفاعـی داشـته باشـد، 
همچنیـن بایـد زمینـه ای درخـور بـرای عنصر بـارگاه فراهـم کند. 

اصول مدیریت مناظر راهبردی خطی36 •
مناظـر راهبـردی خطی به موجب فاصلۀ شـکاف بیـن عناصر مصنوع 

و طبیعـی موجـود، معیـن شـده اند. در ایـن مناظـر کیفیـت ترکیب 
و سـاختار دیدهـا مطابق شـخصیت هم  پیونـد با مکان هـای دریافت 
منظـر اسـت. آن هـا باید طـوری مدیریت شـوند که امـکان ادراک و 
قدرشناسـی از عنصـر بـارگاه  را در ترکیـب بـا محیـط احاطه کننده 

تصویر 15. منظر راهبردی گسترده در شهر قم، از کوه خضر نبی؛ بارگاه در مرکز دید. مأخذ: نگارندگان.
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بسـتر  و  پیش زمینـه  در  نماینـد.  تقویـت  آن  را  و  به وجـودآورده 
میانـی مناظـر راهبـردی خطـی توانایـی رؤیـت بنایـی به خصـوص 
احاطه کننـده،  بـا محیطـی  پیوسـتگی  ابنیـه در  از  یـا گروهـی  و 
نمـود مهمـی تلقـی می شـود. طـرح پیشـنهادی بـرای توسـعه در 
پیش زمینـه یـا بسـتر میانـی مناظـر راهبـردی خطـی، بایـد ریتم و 
ترکیـب موجـود در مناظر راهبـردی را حفظ کند یـا افزایش دهد که 
می توانـد شـامل قاب گیـری بـارگاه در گرداگرد آن باشـد. همچنین 
در ایـن بخـش نبایـد عنصـری مسـلط و غالـب در دید قـرار بگیرد. 
مناظـر راهبـردی خطـی کـه بـر عنصـر بـارگاه تمرکـز می کننـد، 
در دیـد حفاظت شـده ای جـای می گیرنـد کـه پهنـای میدان دیـد 

به واسـطۀ عناصـر ایجادکننـدۀ شـکاف، تعییـن می شـوند.
در پس زمینـۀ مناظـر راهبـردی خطی، توسـعه بایسـتی شـخصیت 
دیـدی کـه اجـازۀ دریافـت منظـر راهبـردی بـارگاه را در قالب یک 
چشـم انداز یـا منظـره داده  اسـت، حفظ کنـد. همچنیـن قرارگیری 
طـرح توسـعۀ پیشـنهادی در ایـن ناحیـه، نبایـد بـه ترکیـب منظر 
راهبـردی آسـیبی برسـاند و تا حدممکن بایسـتی به تقویـت ارتباط 
بیـن عنصـر بـارگاه با عناصر منظـر و چشـم اندازهای هم  پیوند منظر 

راهبـردی خطـی بیانجامد. 
اصول مدیریت  مناظر راهبردی درونی -رودخانه ای37 •

غالبـاً دیدهایـی کـه از بسـتر رودخانه هـا و حاشـیۀ آن به سـمت 
می دهـد  ارائـه  کلیـدی  تصاویـری  می شـود،  ارائـه  بـارگاه  عنصـر 
کـه هویت شـهر را تقویـت می کنـد. مناظـر مذکـور و خط آسـمان 
نمایش گـر  دیگـر  پـل  بـه  پلـی  از  رودخانـه،  چشـم انداز  سراسـر 
سـرمایۀ غنـی و فضای مسـلط آرامش گر بارگاه اسـت. برخـی از این 
مناظـر به واسـطۀ حرکـت و جابجایـی ناظـر در گردشـگاهی خطـی 
قابل تجربـه هسـتند. هر توسـعه ای باید شـرایطی را تأمیـن کند که 
امـکان لذت بـردن از سـیمای کلیدی منظـر راهبـردی در زمینـه ای 
کـه توسـط سـاختمان های دوردسـت احاطه شـده، به وجـود آیـد. 
پیش زمینـه و بسـتر میانـی مناظـر راهبـردی درونی-رودخانـه ای 
آن،  خاکـی   دیـوارۀ  و  رودخانـه  از  وسـیعی  پهنـۀ  شـامل  اغلـب 
فعالیت هـای  و  هم  پیونـد  عناصـر  و  پل هـا  سـتوِن  موج شـکن، 
وابسـته بـه آن اسـت. گاهـی پیش زمینه، عنصـر راهبردی بـارگاه را 
دربرمی گیـرد، در این صـورت پل هـا بـه قاب کـردن و چارچوب گیری 
منظـر راهبردی کمـک می کننـد و صحنه آرایی خاصی بـرای بارگاه 
پدیـد می آورنـد و به تبـع آن حـس حرکـت و گـردش در ناظـران 
هم جـواری  می بایسـت  ناحیـه  ایـن  در  توسـعه  می شـود.  ادراک 
عناصر سـیمای شـهری با عناصـر رودخانـه ای را افزایش دهد و عمق 
و تنـوع چشـم انداز احاطه کننـده را افزایش دهـد. همچنیـن مداخله 
در سـبک ساخت وسـاز بایـد ارتباطـات را حفـظ کرده و یـا درصورت 

امـکان افزایش دهـد. 
در پس زمینـۀ مناظـر راهبـردی درونی-رودخانـه ای توسـعۀ جدیـد 
ضمـن حفظ و ارتقـاء ترکیب و ریتم موجود منظـر راهبردی نباید در 
مکان هایـی کـه جایگاهـی درخـور در نیم رخ های حفاظت شـده تلقی 

می شـود، پدیـدار شـود و درمقابـل بایسـتی تنهـا طرح یـک زمینه را 
دراندازند.

سیمای  • راهبردی  مناظر  برای  مدیریت بصری،  اصول 
شهری38

مناظـر سـیمای شـهری بـر سـاختار معمـاری عنصـر بـارگاه تمرکز 
از سـاختاری معمارانـه و یـا  می کننـد. آن هـا مناظـری راهبـردی 
سیمایی شـهری از محوطـه ای پراهمیـت هسـتند. تمـام توسـعه های 
آتـی درون مناظر راهبردی سـیمای شـهری می بایسـت کیفیتی باال 
داشـته و کنتـرل ارتفاعـی شـوند. ایـن مناظـر بایـد طـوری مدیریت 
شـوند که امکان رؤیت ابنیۀ بارگاه و یا گروهی از آن ها در پیوسـتگی 

بـا محیـط احاطه کننده شـان، حفاظـت یـا ارتقـاء یابند.
کیفیـت بـاالی پیش زمینـه و بسـتر میانـی مناظر راهبردی سـیمای 
شـهری کیفیـت مناظر را نمـودار می کند. توسـعه درون پهنه ها نباید 
آسیب رسـان باشـد، بلکه بایسـتی در هماهنگی سـازنده بـا ترکیب و 

ریتم عناصر سـیمای شـهری موجود  باشـد. 
پس زمینۀ مناظر راهبردی سـیمای شـهری مستعد تغییر و دگرگونی 
اسـت. به همیـن دلیل، هر توسـعه ای که در آینده ممکن اسـت بر این 
مناظـر تأثیـر بگذارد بایـد با دقت مورد بررسـی قرارگیـرد و اطمینان 
حاصل شـود که شـخصیت ترکیب و ریتم عمومی خط آسـمان حفظ 
شـده و یـا بهبود  یابـد، مخصوصاً هنگامی کـه آن ها بـر صحنه پردازی 
بـارگاه تأثیرگـذار باشـند. مکانی کـه به عنـوان نیـم رخ حفاظت شـده 
تعییـن می شـود نبایـد پس زمینـه اش به واسـطۀ  توسـعه دسـتخوش 

تغییرات و دگرگونی شـود )یدالهـی، 1393(.

یافته های پژوهش 
موردپژوهـی در تدویـن چارچـوب مدیریـت منظر راهبردی، شـهر 
قـم در جنوب تهران پایتخـت ایـران و بـا مختصـات  جغرافیایـی 
شـرقی،  درجـۀ   50  /89064 و  شـمالی  درجـۀ   34/643711
رودخانـۀ  حاشـیۀ  شـهر،  اسـتقرار  بسـتر  مرکز استان قم اسـت. 
اناربـار در دشـت قـم بـوده کـه بـا حـدود 10 هزارسـال قدمـت، 
شـهر در پهنـۀ ایـن دشـت عمدتـاً به شـکل افقـي گسـترش یافته 
 اسـت )مهندسین مشـاور امکـو ایـران، 1382(. قریب 1200 سـال 
از برپایـی بـارگاه حضرت معصومـه )س( در بـاغ  بابـالن واقـع در 
جنوب غربـی شـهرقم و حاشـیۀ رودخانـه اناربـار می گـذرد. آبـادی 
واقعـی قـم از ایـن تاریـخ شـروع می شـود و از ایـن زمان اسـت که 
شـهر از سـمت مشـرق به طـرف مغـرب کـه بـارگاه در آن واقع بود 
کشـیده  شـد )رشیدیاسـمی، 1317(.  ایـن سـاختار موجب شـده 
توانمندی هـای  از  قابلیت های منظریـن،  سـنجش  در  شـهرقم  تـا 
ویـژه ای برخـوردار باشـد. چراکـه عالوه بـر مناظر خطی و سـیمای 
شـهری کـه خیابان کشـی های باروکـی در سـرآغاز مدرنیزاسـیون 
ایـران، پدیدارسـاخته؛ مناظررودخانـه ای از شـکاف عمیق رودخانـه 
اناربـار و همچنیـن مناظرگسـترده از ارتفاعـات شـمالی و جنوبی39 
قابلیت هـای بصـری متنوعی در شـهر ارائه  داده  اسـت. دراین راسـتا 
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مطابـق تصاویـر 16، 17 و 18 مناظـر راهبـردی شـهر قـم تعییـن 
شـده اسـت، کـه به عنـوان نمونـه ای از اصـول مدیریـت خـاص، 

برنامـه مجـزای مدیریـت منظـر1A. 1  بیـان می شـود.
•  72 محدودۀ  از  قابل رؤیت  گسترده،   راهبردی  مناظر 

تن
بـارگاه  بـا  کیلومتـر   5 حـدود  72 تـن  محـدودۀ  ارتفاعـات 
منظـر  دریافـت  مـکان  ایـن  دارد.  فاصلـه  حضرت معصومـه )س( 
در اراضـی پشـت میـدان 72 تـن کـه به شـکل تپـه مرتفـع شـده 
اسـت، دیـد به سـمت جنـوب را فراهـم مـی آورد. در مناظـری کـه 
از ایـن مـکان دریافـت منظـر قابل رؤیـت اسـت، تشـخیص مـرز 
بیـن بسـتر میانـی و پس زمینه بسـیار دشـوار اسـت. در ایـن مکان 
دریافـت منظـر سـه موقعیت رؤیـت وجـود دارد؛ فراینـدی کـه در 

 تصویر 16. ویژگی های معماری بارگاه حضرت معصومه )س(. مأخذ: نگارندگان.

AP زمینسطح جغرافیاییعرض جغرافیاییطول 
 دوربینارتفاع
(AOD) 

 ی گستردۀ شهر قمراهبردمناظر 
1A.1 6/528/954  3/378/535/3  38/499  48/498  
1B.1 3/421/954  8/398/535/3  28/492  58/493  
1B.2 0/424/954  6/392/535/3  10/492  70/493  
1C.1 0/486/954  8/114/535/3  26/433  56/439  
2A.1 2/533/957  5/600/527/3  08/007/1  68/005/1  
2A.2 1/553/957  9/847/527/3  26/009/1  56/008/1  
2A.3 7/594/957  2/631/527/3  18/000/1  78/001/1  
2A.9 2/746/957  5/638/527/3  74/445  34/000/1  
3A.1 7/025/958  3/299/531/3  09/494  69/480  

ی خطی شهر قمراهبردمناظر   
9A.1 8/874/955  2/078/536/3  77/420  37/422  
8A.1 7/994/940  3/838/539/3  69/420  29/422  

ای شهر قمرودخانه-ی درونیراهبردمناظر   
6A.1 6/015/941  3/856/538/3  84/419  14/416  
7A.1 5/268/940  7/507/539/3  66/420  31/422  
7A.2 6/288/940  0/515/539/3  93/420  03/422  
5A.1 1/876/954  4/131/539/3  04/428  64/426  
4A.1 5/237/954  9/745/533/3  04/425  64/424  

10A.1 7/172/954  2/712/533/3  91/427  01/424  
11A.1 5/049/954  7/715/533/3  96/427  06/424  
12A.1 6/887/955  1/326/533/3  55/426  95/425  
12A.2 0/805/955  1/242/533/3  06/427  66/425  
13A.1 7/034/955  2/471/532/3  50/433  98/438  
13A.2 3/036/955  3/476/532/3  10/433  78/439  

ی سیمای شهری در شهر قمراهبردمناظر   
19A.1 9/065/954  4/313/533/3  97/424  02/431  
18A.1 7/130/954  1/964/533/3  22/425  52/424  
16A.1 8/461/955  8/617/533/3  07/429  72/428  
16A.2 9/739/955  4/983/533/3  81/428  16/427  

تصویر 17. جزئیات کمِی نقاط ارزیابی هر یک از مناظرراهبردی تعیین شده. مأخذ: نگارندگان.
تصویر 18. )1( مناظرراهبردی گسترده، )2( خطی، )3( درونی رودخانه ای و )4( 

سیمای شهری در شهر قم. مأخذ: نگارندگان.

1 2

3 4
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موقعیت رؤیـت اول (1A)  صورت پذیرفتـه )تصویـر 19(، در ادامـه 
مشاهده اسـت. قابـل 

• 1A موقعیت رؤیت
محدودۀ 72 تن - ارتفاعات مجاور واحد خدماتی رفاهی.

توصیف منظر راهبردی •
در محـدودۀ 72 تـن و در ارتفاعـات مجـاور واحـد خدماتی رفاهـی،  
  1A. 1باتوجـه بـه محدودبـودن عرصه های عمومـی موجود، نقطـۀ
به عنـوان بهتریـن نقطـه جهـت دریافـت و ادراک و قدرشناسـی از 
منظـر راهبـردی انتخـاب شـد )تصاویـر  20 و 22(. همانطـور کـه 
در تصاویـر 21 و 23 مشـخص اسـت، در راسـتای افقـی، عاملـی 
محصورکننـده، چشـم انداز را در برنگرفتـه اسـت. ولـی قرارگیـری 
پهنۀ یک پادگان در پیش زمینه و مسـتحدثات جدیِد آن در مسـیر 
رؤیـت بـارگاه، چشـم انداز را به طـور قائم محـدود می کنـد. در این 
منظـر، پیش زمینـه مسـلط بـر چشـم انداز اسـت کـه نـه به دلیـل 
وجـود عناصـر قابل توجـه در پیش زمینـه بلکـه به علت وسـعت آن 
می باشـد. گسـتردگی در ایـن منظـر جریـان دارد و موجب شـده 
چشـم انداز همـواره در معـرض دیـد باشـد ولـی چیدمـان عناصـر، 
نگاهـی گـذرا و اتفاقـی را بـه بـارگاه به عنـوان هدف  قدسـی منظر 

تصویر 19. قرارگیری اجزاء منظر راهبردی تعیینی در انطباق با ساخت وسازمان 
شهر. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 20. موقعیت رؤیت 1A: ارتفاعات مجاور واحدخدماتی رفاهی. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 21. تصویر پانوراما از نقطۀ ارزیابی1A. 1 ، محدودۀ 72 تن: ارتفاعات مجاور واحدخدماتی رفاهی. مأخذ: نگارندگان.
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موجـب شـده اند. بسـتر میانـی از فـراز پـادگان شروع شـده تـا بـه 
مرزهـای غربـی و شـرقی می رسـد. ایـن بخـش از منظـر جلـوه ای 
سـکونتی دارد. بااین وجـود ابنیـۀ شـاخص بـا کاربری هـای اداری، 
می کننـد  فعالیـت  مقیاس شـهری  در  کـه  و...  تجـاری  درمانـی، 
نیـز در آن قرارگرفتـه اسـت، کـه می تـوان بـه سـاختمان چنـد 
بیمارسـتان، بانـک  و آپارتمان های مسـکونی خوشـه ای اشـاره کرد. 
چنیـن شـرایطی نشـان از بلـوغ و تکامـل پهنـۀ قابل رؤیـت دارد. 
مصالـح سـنگ و آجـر به ترتیب شـاخص ترین مصالـح به کاررفته در 
ایـن بخـش اسـت و  بام ها برخـالف لکه هـای درشـت پیش زمینه با 
فـرم ناصواب شـیروانی، غالباً مسـطح هسـتند. حاکمیـت مجموعۀ 
بـارگاه حضـرت  معصومـه )س( پس زمینـۀ ایـن منظر راهبـردی را 
دربرگرفتـه اسـت. در ایـن بخش عالوه بـر بارگاه حضـرت معصومه 
)س( و مسـجداعظم )کـه هم  پیوند با بارگاه اسـت(، مسـجدمقدس 
امام حسن عسـکری)ع( نیـز قابل رؤیـت اسـت. دیـد به سـمت بارگاه 
حضـرت معصومـه )س(  امـکان رؤیـت گنبد زرین حضرت و سـاقۀ 
گنبـد را فراهـم مـی آورد، به طوری کـه پایـه و بسـتر آغازین سـاقۀ 

گنبـد به خوبـی در معـرض دیـد قـرار می گیـرد. ایـن چشـم انداز 
همـوار  توپوگرافیـک  و  جغرافیایـی  ویژگی هـای  از  قـوی  حسـی 
شـهر را نشـان می دهـد؛ البتـه خط آسـمان نیـز به خوبـی از همین 
شـرایط پیـروی کـرده و خط آسـمانی یکنواخـت در راسـتای افـق 

ایـن چشـم انداز را سـازماندهی کرده اسـت.
راهنمای مدیریت  بصری •

توسـعۀ   جدیـد در نواحـی چشـم انداز می بایسـتی ترکیـب و ریتـم 
دیـد  هدایت گـر  و  ببخشـد  بهبـود  را  منظـر  در  موجـود  عناصـر 
به سـمت مجموعـۀ بـارگاه باشـد و تمامی ابنیه ای کـه در هر بخش 
از چشـم انداز، تسـلط بـارگاه را تحت تأثیـر قرارداده انـد، باید به نحو 

مطلوبـی سـاختار موجـد خودنمایـی در آن هـا ازبین برود.
پیش زمینه و بستر میانی -

قطعاً مشـخص ترین اغتشـاش در این منظر به واسـطۀ سـاختمانی 
نیمـه کاره  در پـادگان اسـت، کـه حـذف و کاسـتن از ارتفـاع آن، 
از مقدمـات بهبـود ایـن منظـر راهبـردی اسـت. همچنیـن تجمع 
و تمرکـز نورپردازی هـا حـول بـارگاه، امـکان رؤیـت در شـب را 

تصویر 22. نقطۀ  ارزیابی 1.1A در مکان  دریافت  منظر محدودۀ  72تن: موقعیت رؤیت ارتفاعات مجاور واحد خدماتی  رفاهی.6E ،3838375/ 3N /489825. ارتفاع دوربین:  945/95 
متر )AOD(. هدف قدسی:  بارگاه حضرت معصومه)س(. زاویه: 169 درجه، فاصله: 5/13 کیلومتر. زمان عکس برداری:   11:22  دقیقه، اردیبهشت ماه 1393.  مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر 23. دید از نقطۀ ارزیابی1A. 1  با زوم نزدیک. مأخذ: آرشیو نگارندگان.
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ارتقـاء می بخشـد. ایـن امـر می تواند به واسـطۀ  تنظیـم نورپردازی 
و روشـنایِی حاشـیه  مسـیر رؤیـت بـارگاه بـه حداقـل اسـتاندارد، 
بـارگاه  بـه روشـنایی مسـیر رؤیـت  و درمقابـل شدت بخشـیدن 
مطابـق حداکثر اسـتانداردها، صورت  پذیرد. ادراک و قدرشناسـی 
از مجموعـۀ بـارگاه، مسـتلزم دیـد حفاظت شـده ای ا سـت کـه از 

نقطـۀ ارزیابـی شـروع  شـود و تا بـارگاه ادامه داشـته باشـد. 
پس زمینه -

یابـد.  ارتقـاء  و  حفـظ  بـارگاه  تسـلط  بایسـتی  بخـش  ایـن  در 
از  ارتفـاع 8/ 12 متـر  بـه  بـارگاه،  بدین منظـور کریـدور رؤیـت 
سـطح زمین، کـه ارتفـاع پایۀ سـاقۀ گنبد اسـت، متصل می شـود. 
بررسـی های  از  پـس  حفاظتـی،  دیـد  پهنـای  تعییـن  جهـت 
میدانـی، بلـوک بالفصـل بقعـۀ حضـرت معصومـه )س(، به عنـوان 
محـدودۀ بارگاه شـناخته  شـد. ازایـن رو صحن های عتیـق، اتابکی 
همچنیـن  می گیرنـد.  قـرار  مجموعـه  مرکـز  در  مسـجداعظم  و 
ناحیـۀ جانبـی کریـدور نیـز عناصـر هویتمنـد هم پیونـد بـا بارگاه 

دربرمی گیـرد. را 

مدیریت موقعیت رؤیت در مکان دریافت منظر
ورود و دسترسـی بـه موقعیت رؤیـت مسـتلزم عبـور از گـذری بـا 
شـیب تنـد اسـت کـه ایـن امـر دسترسـی را دشـوار می سـازد، 
ازایـن رو ایجـاد دسترسـی مناسـب بـا شـیبی مالیـم از مقدمـات 
مدیریـت ایـن موقعیت رؤیـت اسـت. نصـب تابلویـی در حاشـیۀ 
ایـن موقعیـت  رؤیـت، مبنی بـر شناسـایی و تعییـن آن به عنـوان 
مسـتقیم  به صـورت  می توانـد  راهبـردی  منظـر  دریافـت   محـل 
طراحـی  سـازد.  مطلـع  راهبـردی  منظـر  نسـبت به  را  افـراد 
به سـمت  کرنـش  و  تعظیـم  حیـن  سـالم،  درحـال  مجسـمه ای، 
و آسـان  فهـم سـریع  بـارگاه حضـرت معصومـه )س(، عالوه بـر 
بـرای شـهروندان مبنی بـر وجـود محل دریافـت  منظـر راهبردی، 
عطـر  پراکنـدن  می کنـد.  مشـخص  نیـز  را  رؤیت منظـر  جهـِت 
بـارگاه حضـرت معصومـه )س(، پخـش صوت و نواهـای مختـص 
بـارگاه اعـم از نقاره زنی هـا، صـدای زنـگ سـاعت، اذان و حتـی 
در مواقعـی زیارت خوانی هـا به طـور هم زمـان بـا بـارگاه، طراحـی 

المانـی از پنجره هـای مشـبک ضریـح  مطهـر جهـت لمـس، در 
ایـن موقعیـت  رؤیت، ازجملـه راهکارهـای ماهرانه ای هسـتند که 
می تواننـد غنای حسـی را تقویـت کننـد. همچنین محوطه سـازی 
موقعیت رؤیـت بـا اسـتفاده از گیاهـان بوته ای )و نـه درختان بلند 
و حجیـم( به نحوی کـه جایگزیـن پهنۀرؤیـت بزرگـراه نیز شـوند، 

در کنـار حفـظ سـکوی موجـود، از الزامـات امـر اسـت.

محاسبۀ آستانۀ ارتفاعی دید حفاظت شدۀ تعیینی
ایـن منظـر  تعیینـی در  مطابـق تصویـر 24 دیـد حفاظت شـدۀ 
ناحیـۀ جانبـی پس زمینـه  بنابرایـن  اسـت.  »نزولـی«  راهبـردی 
به صـورت خطـی مسـتقیم، امتـداد ارتفـاع نقطۀ Bz یعنـی همان 
آسـتانۀ  محاسـبۀ  اسـت.  پس زمینـه  در  متـر،   942/88 ارتفـاع 
صـورت  و   فرضـی  نقطـۀ  دو  در  حفاظت شـده،  دیـد  ارتفاعـی 

پذیرفته اسـت:
Qz=Az+L1/L2×(Bz�Az)
Assessment point: 1A. 1
Q1 z=945.95+753.39/5139.80×(942.88�945.95) Qz=945. 50
Q2 z=945.95+4938.89/5139.80×(942.88�945.95) Qz=943. 00

در سـایر نقـاط قرارگیرنـده در ایـن بخـش از دیـد حفاظت شـدۀ 
ارتفاعـی  آسـتانۀ  محاسـبات  شـیوه  به همیـن  نیـز  تعیین شـده 
دیـد  هندسـی  مشـخصات  اسـاس  ایـن  بـر  می پذیـرد.  صـورت 
حفاظـت شـده مطابـق تصویـر 25 اسـت. البتـه محاسـبات فـوق 
مختـص نقـاط واقـع در نواحی جانبی کریـدور رؤیت بارگاه اسـت 
و جهـت محاسـبۀ آسـتانۀ ارتفاعـی نقـاط واقع در کریـدور رؤیت 
بـارگاه، بایـد مطابق بخـش آسـتانۀ ارتفاعی مکان هایـی که درون 
کریـدور رؤیـت بـارگاه قـرار می گیرنـد؛ ارتفـاع تعدیلی محاسـبه  

. د شو

بحث
در ایـن پژوهـش چگونگـی هدایـت دیدهـای منتهـی بـه عنصـر 
بـارگاه در شـهرهای حرم مقـام و سـازوکار پایـداری بخشـی بـه 
ایـن اصـول در خالل توسـعۀ شـهری، پرسـش های اصلـی بودند. 

تصویر 24. پروفیل طولی نسبت به نیم ساز کریدور رؤیت بارگاه از نقطۀ ارزیابی1A. 1 ، در هم پوشانی با بستر توپوگرافیک شهر. مأخذ: نگارندگان.
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ارتقـاء و نظـارت  و  نوشـتار حاضـر، فراینـد تعییـن، حفاظـت  و 
نگهـداری را به عنـوان اصـول مدیریـت مناظر راهبردی شـهرهای 
حرم مقـام تبییـن کـرده اسـت. همچنیـن اصـول مدیریـت مناظر 
راهبـردی گسـترده، خطی، درونی- رودخانه ای و سـیمای شـهری 
را کـه در سـه مقیـاس کالن، میانـی و خـرد جـای می گیرنـد، در 
مرتبـۀ بعدی تشـریح کـرده و نهایتـاً اصول خـاص مدیریت منظر 
راهبـردی را بـا پیگیـری برنامـه ای مجـزا در شـهر حرم مقـام قم، 
موردپژوهـی کرده اسـت. همان طورکـه مشخص اسـت فرایندکلی 
سـه  دربردارنـدۀ  رفت و برگشـتی  و  سلسـله مراتبی  به صـورت 
مرحلـۀ مدیریـت عـام، طبقه بندی شـده و خاِص مناظـر راهبردی 
اسـت. هریـک از آن ها، خـود دربردارنـدۀ فرایندی سلسـله مراتبی 
ارائـه  چارچوبـی  فراکتـال  سـاختار  ایـن  هسـتند.  چرخشـی  و 
می دهـد کـه هدایت و راهبـری دیدهـای منتهی به عنصـر بارگاه 
در شـهرهای حرم مقـام را طراحـی و برنامه ریـزی می کنـد. ایـن 
چارچـوب قابلیـت بازنگـری جهـت انطبـاق بـا بسـتر شـهرهای 
تنـوع گونه هـای  از  را داراسـت، چنان چـه ممکن اسـت  مختلـف 
مناظـر راهبـردی کاسـته یـا )هم چون منظـر راهبـردی دروازه ای 
و ...( بـه  آن افـزوده شـود. یکـی دیگـر از بخش هـای اصلـی ایـن 
سیسـتم توجـه بـه مؤلفـۀ مدیریـت، شـامل نظـارت و نگهـداری 
نظـام توسـعۀ  تـا کارآیـی یـک سـند در  باعث شـده  اسـت کـه 
کاربـردی،  رویکـردی  بـا  سـند  ایـن  باشـد.  داشـته  را  شـهری 
می توانـد راهنمـای هـم آورد طرح ریزی هـا و سیاسـت گذاری های 
شـورای عالی معماری  و شهرسازی، سـازمان های راه  و شهرسازی، 
میـراث  فرهنگـی، شـهرداری، شورای شـهر، بهسـازی  و نوسـازی، 
آسـتان  مقـدس و یـا آسـتانۀ   مقدسـۀ حرم مطهـر، اوقـاف، مرکـز 
احیـاء میراث اسـالمی و ...، جهـت بررسـی و تأییـد درخواسـت ها 

و سـایر توافقـات باشـد. 

نتیجه گیری
بصـری  محیـط  بـه  انتظام بخشـی  شـد  مشـخص  همان طورکـه 
شـهر به منظـور دسـتیابی بـه سـازمان بصری مطلـوب در جریـان 
توسـعۀ شـهری مسـتلزم تأکیـد و توجـه ویـژه اسـت. حال آن کـه 
در  حرم مقـام  شـهرهای  در  مطلـوب  سـازمان  بصـری  پی جویـی 
اصـل دسـتیابی بـه  همان چهـرۀ آکنـده از ادب و احترام نسـبت به 
ثروتـی  اسـت کـه گذشـتگان هم چـون  آرامـگاه در شـهر  بنـای 
بـرای مـا بـه امانـت گذاشـته اند. رخ نمایـی حریم هـای مقـدس از 

بخش هـای مختلـف شـهر کـه هـم هدایت گـر معنـوی )متذکـر( 
بوده انـد، در حقیقـت شـهری  )نشـانه(  مـادی  و هـم هدایت گـر 
قاعده منـد و نظام یافتـه را سـاختار می بخشـید و در عصرحاضـر 
برعهـدۀ طراحـان و برنامه ریـزان اسـت کـه آن  را به عنـوان مناظـر 
مقـدس، در توسـعه های آتـی شـهر حفاظـت و تقویـت نمایند. این 
مهـم در شـهر قـم کـه از فرصت های بصـری و مناظـر راهبـردی 
ارزشـمندی در ارتبـاط بـا بارگاه حضـرت معصومـه )س( برخوردار 
اسـت، به واسـطۀ تعریـف برنامـۀ مدیریـت  منظـر و محدودیت های 
ارتفاعـی در هریک از مناظر چاره جویی شـده اسـت. کاربسـت این 
چارچـوب در شـهر قـم موجب تشـخیص 16 مـکان دریافت منظر 
راهبـردی )به ترتیـب 3، 2، 8 و 3 مـکان دریافـت منظـر گسـترده، 
خطـی، درونی-رودخانـه ای و سـیمای شـهری( و همچنیـن 18 
موقعیت رؤیـت و 26 نقطـۀ ارزیابـی راهبردی شـده اسـت. بنابراین 
پژوهش حاضـر تهیـۀ سـند چارچـوب مدیریـت مناظـر راهبـردی 
شـهر قـم را متضمن حفاظـت و مدیریت دیدهـا و مناظر راهبردی 
شـهر دانسـته و از این طریق دسـتیابی به سـازمان  بصری و فضایی 
بـا تعییـن و  به نحوی کـه  امکان پذیـر نمـوده  اسـت.  را  ارزشـمند 
تعریـف اجـزای یـک منظـر راهبـردی، نحـوۀ حفاظـت از هـر جزء 
در برابـر عناصـر تهدیدکننـده تبیین شـده اسـت و این امـر، ایجاد 
و تـداوم ارتبـاط  بصـری بیـن عنصر شـاخص بـارگاه بـا عرصه های 
 عمومـی در پهنه هـای ویـژه ای از شـهر را به عنـوان صحـِت فرضیۀ 
پژوهـش، به تصویـر می کشـد. در انتها پیشـنهاد می گـردد به منظور 
شـهرهای  دیگـر  بصـری  سـازماندهی  و  انتظام بخشـی  مدیریـت، 
قدسـی و حرم مقـام هم چون مشـهد مقـدس، کربالی معلـی، نجف 
 اشـرف و یـا سـایر شـهرهای سـرزمین های اسـالمی، تهیـۀ اسـناد 
چارچـوب مدیریـت  بصـری به عنـوان راهبـردی کارآمـد و مؤثر در 

دسـتورکار قـرار گیرد.

تقدیر و تشکر 
مقالـۀ  حاضـر، حاصـل ایـدۀ معنـوی سـیدجواد ذاکرطباطبایـی 
اسـت، کـه نویسـندگان بـر خـود الزم می داننـد بـا یـاد ایشـان، 
مراتـب سـپاس گزاری را به جـا آورده  باشـند. همچنیـن از دکتـر 
کامـران ذکاوت، دکتـر پانتـه آ حکیمیـان و مهنـدس عبدالرضـا 
گلپایگانـی کـه بـا بازبینی و نظرات شـان یاری رسـان نویسـندگان 

بوده انـد، کمـال تشـکر و امتنـان را داریـم.
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تصویر 25. تعریف هندسی دید حفاظت شده در نقطۀ ارزیابی 1A. 1 . مأخذ: نگارندگان.
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پی نوشت ها
* این مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی سعید یدالهی با عنوان »چارچوب مدیریت 
منظرقدسی شهرهای حرم-محور؛ مورد مطالعه: شهرمقدس قم« است که به راهنمایی 
مهندس »علی دانشوری« در سال 1393 در گروه شهرسازی مؤسسه آموزش عالی 

اشراق به انجام رسیده است.
1. کلود آنه در 1910 م.، با اولین رؤیت درخشش گنبد طالیی آرامگاه حضرت  اقدِس 
معصومه )س( از فراز تپه، صدها کپه سنگ چین در اثر نشانه گذاری زائران می بیند و 
بیان می کند: »چشم های ایمان در میدان دید از ابزارهای دقیق فیزیکی گوی سبقت 
را می ربایند« )آنه، 1370(. مکان های تماشای اولین مناظر بارگاه، اسامی ویژه ای 
می یافتند. کوه های شمال قم )مسیر تهران به قم( به علت ارائۀ منظِر گنبد حضرت 
 معصومه )س(، منظریه نامیده می شده و ارتفاعات یزدان در جنوب غرب شهر )مسیر 
اصفهان به قم(، که به طور یک مرتبه گنبد مطال را نمایش می داده به تپه سالم معروف 

بوده  است.
2. پیر لوتی درابتدای قرن 20 م.، اولین رؤیت بارگاه حضرت معصومه )س( حین ورود 
به شهر را به طلوع سیاره ای از آتش تشبیه می کند و با گذر از الیه های شهر، ضمن 
بیان این که »آن فانوِس روشن گاه دیده می شود و زمانی  از انظار پنهان می گردد«، 
درحاِل اکتشاف، سؤال می کند: »پس آن گنبد طالیی که آن  را می دیدیم کجاست؟ 
گمان می کنم آن را در عالم خیال دیده باشم... « و نهایتاً رؤیت غمزۀ پایانِی بارگاه 
در خروجی بازار را این چنین توصیف می کند: »گنبد درخشنده در محیطی مزین 
و آراسته که گویی ساحری برای خیره کردن چشم ما ترتیب داده، مانند تاجی بر 
سرپاست... چشمانم چیزهای شگفت آور و زیبا بسیار دیده ولی هیچ یک از آن ها را 
با شکوه تر و بهت آورتر از مقبرۀ حضرت  فاطمه )س( نیافته ام« )لوتی، 1372(./3. 
 .7 /Strategic View .6 /Image of the City .5 /Townscape .4 /Urban View
Sacred Landscape/ 8. همان طورکه چهار مورد از 14 حکم ویژۀ شهر مکه، شامل: 
ممنوعیت اقدام برعلیه جنایتکار پناهنده، جواز قصر و اتمام برای مسافر، ممنوعیت 
صیدوشکار حیوانات وپرندگان و کراهت مجاورت در مکه به   سایر شهرهای حرم مقام 
 Strategic  .9  /.)1395 روشنی،  و  یدالهی  رستگار،  )یدالهی،  است  یافته   تعمیم 
The Edin�  .11 /The London Plan  .10 /View Management Framework

 View Corridors to Protect the .12 /burgh Standards for Urban Design
 /Station Hill South Planning and Urban Design Brief .13 /Site of Paris
14. به طور مثال پادگان ها و برخی مال های دروازه  دار در این دسته قرار نمی گیرند./ 
 .18 /Assessment Point  .17 /Viewing Locations  .16 /Viewing Place  .15
 /Background .21 /General Skyline .20 /Middle Ground .19 /Foreground
ناحیه ای هم  پیوند   Backdrop:   .23 /Strategically Important Landmark  .22
با نواحی جانبی، که اغلب در پس زمینه قرار می گیرد. پس از اتصال کریدور رؤیت 
بارگاه به عنصر بارگاه، و در پشت سر آن، ناحیۀ پس آویز شکل می گیرد و تا انتهای 
 Shrine .26 /Sight Line .25 /Protected Vistas .24 /.ناحیۀ جانبی امتداد می یابد
 Wider Setting Consultation .28 /Threshold Height .27 /Viewing Corridor
Recognition and Appreciation .29 /Area: عبارت »ادراک و قدرشناسی« اندازۀ 
استانداردی از تداوم قابلیت دیده شدن کافی بارگاه است. عبارت »ادراک« واحدی 
کمی دارد و مربوط است به توانایی ناظران بر رؤیت بخش های حساسی از بارگاه که 
ترکیب و ریتم آن را قابل شناسایی می کند. وضوح و آشکاری عنصر بارگاه تحت تأثیر 
تعدادی عوامل از جمله فاصله، آب وهوا و شرایط جوی است. کلمۀ »قدرشناسی« 
اندازه ای کیفی است که به مسیر رؤیت بارگاه بستگی دارد. این ویژگی در ارتباط است 
با سایر عناصر نزدیک در چشم انداز، فضاهای اطراف بارگاه و درجه ای از آن اختالل 
که عناصر در پیش زمینه، میان زمینه و پس زمینه نسبت به لذت بصری روا داشته اند 
 World .31 /Protected Silhouette .30  .(Greater London Authority, 2012)
 A.V.R((  .33 /Q.V.A( Qualitative Visual Assessment(  .32 /Heritage Site
Assessment Process and Consulta� .34 /Accurate Visual Representation

Canyon Effect .36 /Panoramic Strategic Views .35 /tion: این اثر درپی ازدحام 
ساختمان های جدید با محصوریت بیش از حدشان به وجود می آید که با قرارگیری در 
پیش زمینه و یا پس زمینۀ مناظر راهبردی بارگاه، موجب حس تنگی و باریکی رؤیت 
 /Inside-River Strategic Prospect .38 /Linear Straregic Views .37 /.می شوند
Townscape Strategic Views .39/40. این کار با ایجاد نقشۀ DEM از بستر زمین 

شهرقم براساس نقشه ُکد ارتفاعی با مقیاس 1:2000 صورت پذیرفته  است.
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