
 3سـؤال ذيـل از 10 صاحبنظر در حوزه شـهر كه 
آثارى در زمينه منظر شهرى داشته اند، پرسيده شد. 
كوتاهـى فرصت و مضيقه   هاى فردى مانع دريافت 7 
پاسخ شد. پاسـخ هاى ذيل و تنوع رويكردهاى آنها 
در عين وجود عناصر  مشـترك در متن نظر اساتيد 
گرانقـدر حاكـى از ضـرورت به دسـت آمدن توافق 
جمعى بر سـر تعاريف، نقش و ضرورت مقوله منظر 
شهرى در ادبيات علمى، حرفه اى و مديريت توسعه 

شهرى ايران است.
1- يكى از چالش هاى اصلى جامعه ايران در زمينه 
منظر  شـهرى به عنوان بعد جديد شـناخته شده از 
شهر، تعريف آن است. براساس يك گروه از نظرات، 
منظر  شهرى، همان فرم شـهر است كه مخاطب در 
آن تأثيـرى ندارد و اين در حالي اسـت كه  گروهي 
ديگر، منظر شهرى را حاصل تلفيق ذهنيت مخاطب 
و صورت شـهر مى شناسـند. نظـر جنابعالى در اين 

خصوص و تأثير آن در اقدامات بعدى چيست؟
2- گروهـى از مديران شـهرى، منظر شـهرى را 
مجموعه اقدامات مديريتى در جهت كيفيت بخشيدن 
به شهر مى دانند و آن را فاقد محتوا شناخته و تهيه 
طرح و برنامه را براى آن ضرورى نمى دانند. درمقابل، 
گروه ديگرى، منظر  شهرى را مظهر ادراك شهروندان 
از محيط زندگى و تاريخ مى دانند و بر تهيه طرح هاى 
كارشناسـى در ايـن زمينه تأكيـد مى كنند و نقش 
مديـر را تحقق راهبردها و برنامه  هاى منظر شـهرى 
مى دانند. نظر جنابعالى چيست؟ لطفاً مختصراًً داليل 

آن را تشريح فرماييد.
3- مهم ترين دسـتاوردهاى تدويـن راهبردهاى 
هدايـت و كنترل منظر  شـهرى را چه مى دانيد؟ اگر 
منظر شهرى به اقداماتى در حد تنظيم ضوابط نماى 
سـاختمان ها تقليل داده نشود، نسـبت آن با ساير 
طرح هاى توسعه  شهرى از جمله برنامه ريزى كالبدى 
چگونه اسـت؟ آيا اهداف و راهبردهاى منظر شهرى 
نمى تواند سـاير طرح ها را متأثر سـازد؟ لطفاً با ذكر 

مثال نظر خود را مختصراً تشريح فرماييد.

مجله منظر 

مهدى زنديـه، دكترى معمارى منظـر، عضو هيئت 
علمى دانشگاه بين المللى امام خمينى (ره)

ــهر  ــد كه منظر ش 1- اگرچه در گام اول به نظر مى رس
ــود و  ــت كه ديده مى ش همان كالبد و صورت عناصرى اس
ــت كه در  ــر اوليه بصرى و عينى اس ــل همان تصوي در اص
ــهرى، تلفيقى از هر  ذهن افراد نقش مى بندد؛ ولى منظر ش
سه عامل فيزيكى و كالبدى شهر، عوامل و عناصر (مصنوع 
ــته  ــود در آن و ذهنيات و ادراكات گذش ــى) موج و طبيع
ساكنين آن است كه مجموعاً در قالب منظر همراه با يادها، 

خاطرات و ادراكات تجلى پيدا مى نمايد.
2- منظر شهر، مظهر تعامل تاريخ گذشتگان و ادراكات 
ــاكنين حال آن است و نمى توان تصور كرد كه نيازى به  س
برنامه هاى كارشناسى نخواهد داشت و يا آنچه تنها مديران 
ــخگوى نيازهاى مادى و  ــن برنامه ها يافته اند، پاس در تدوي
ــت. يقيناً براى تحقق اهداف بايد  ــاكنينش اس معنوى س
ــده  باشد و به  ــى تهيه  ش ــخص و كارشناس برنامه هاى مش
ــتن راهبردى مناسب  هيچ عنوان بدون برنامه ريزى و داش
ــن راه، نقش  ــرد. در اي ــدا نخواهد  ك ــت پي به اهداف دس
ــران تأثير گذار  ــات خبرگان و صاحبنظ ــاكنين و تجربي س
خواهد بود، بنابراين براى دستيابى به طرحى موفق الجرم 
ــده در كنار نظرات  ــى ش بايد از طرح هاى مدون كارشناس
ــاً هدايت و رهبرى  ــاى صاحبان عقيده و نهايت و ديدگاه ه

متخصصان و مديران مربوطه بهره  برد.
ــدى صرف از  ــهر تنها بعد كالب ــه يقين، منظر ش 3- ب
ــت كه با تدوين ضوابط  ــهرى نيس يك جامعه و فضاى ش
ــهروندانش را برطرف  ــتانداردها نياز كلى جامعه و ش و اس
ــازد. اما نبايد منكر آن نيز بود كه در نهايت، منظر شهر   س
نه تنها نيازمند برنامه ريزى و تدوين استانداردها است، بلكه 
ــاير عوامل معنوى  ــن عناصر مادى و فيزيكى در كنار س اي
ــنت ها، آداب و رسوم و حفظ ميراث  از جمله احترام به س
ــتگان و يادمان هايى براى آيندگان است كه معنى و  گذش
مفهوم نيز پيدا مى كند. بديهى  است درجايى كه همه اين 
عوامل دست به دست هم دهند و مدبرانه هدايت و رهبرى 
ــهرى مفهوم و جايگاه اصلى خود را پيدا  ــوند، منظر ش ش

خواهد كرد.

سـيد اميرسـعيد محمودى، دكترى معمارى، عضو 
هيئت علمي دانشگاه تهران

1- در تعريف شهر اتفاق نظرى وجود ندارد و در تعاريف 
بيان شده بر مواردى نظير تعداد جمعيت، نوع فعاليت هاى 
ــده  است.  ــاره ش اقتصادى، حوزه ادارى و موارد ديگرى اش
ليكن در بعد جهانى براى شناخت شهر از روستا بيشتر بر 
تعداد جمعيت تأكيد شده  است. اما آنچه مشخص است، در 
شكل گيرى شهرها عوامل متعددى از جمله عوامل انسانى 
ــى از جمله : فرهنگ، اجتماع  ــت دارد كه ويژگى هاي دخال
ــود. هر كدام از اين ويژگى ها  ــامل مى ش و اقتصاد را نيز ش
ــى هاى خاص،  ــه در بررس ــت ك ــود داراى جزئياتى اس خ
ــايى قرار مى گيرد. همچنين، عوامل محيطى  مورد شناس
ــود،  ــيم مى ش كه به محيط طبيعى و محيط مصنوع تقس
ــل محيط طبيعى كه با طبيعت يك  ــز وجود دارد. عوام ني
شهر مرتبط است مانند ويژگى  جغرافيايى، پوشش  گياهى 
ــهروندان  ــط طراحان و ش و عوامل محيط مصنوع كه توس
ايجاد شده  و به شكل گيرى ساختمان ها، راه ها، و فضاهاى 
ــود، از عوامل تشكيل دهنده شهر  باز شهرى مربوط مى ش
ــدى تلقى  كنيم، يك  ــده را كالب ــت. اگر عوامل ذكر ش اس
ــدى نيز وجود  دارد كه حس دريافت  گروه عوامل غيركالب
ــهرها را برانگيخته  ــهروندان و مخاطبين در ش و ادراك ش
ــهر مؤثر واقع شده است. اين  ــكل گيرى كيفيت ش و در ش
ــته عوامل را مى توان با تجربيات انسانى، برداشت هاى  دس
ــرد كه نمونه اى از آن  ــاهدات روانى معنى ك رفتارى و مش
ــوش از يك مكان  ــى از خاطرات خ ــامل لذت هاى ناش ش
ــل مؤثر در  ــتة اول را به عنوان عوام ــال اگر دس ــت. ح اس
ــهرى» معرفى كنيم، مشخص مى شود كه منظر  «منظرش
ــت كه اجزاى آن را  ــهر اس ــهرى يك منظر عيني از ش ش
ــكيل مى دهد. در مقابل،  عناصري ملموس و كاركردي تش
ــت ها و ادراك افراد و مخاطبين از عناصر موجود در  برداش
ــهر را مى توان به عنوان «سيماى  شهر» معرفى كرد. از  ش
ــيماي شهري به معني منظر ذهني از شهر است  اين رو، س
ــن ذهنيت از طريق ادراك و پردازش منظر در ذهن  كه اي
انسان ايجاد مي شود. در واقع معنا و مفهومي كه از سيماي 
شهري در اذهان مردم شكل مي گيرد، مي تواند با يكديگر 
متفاوت باشد، چون افراد با ذهنيت هاي خاص خود به فضا 
ــت.  نگاه مي كنند و ادراك آنها از فضاي اطراف متفاوت اس
ــهري مباحث پيچيده اي را  ــيماي ش مقوله هاي منظر و س
ــامل مي شود كه بين اين مباحث بعضاً همپوشاني هايي  ش
ــتلزم  ــه  هاي آن مس ــخيص دقيق ريش ــود  دارد و تش وج
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بررسى هاى كارشناسانه است. 
ــب ترين راه ها براى دست يابى  2-  اگرچه يكى از مناس
ــب و مطلوب، شناسايى و بكارگيرِى  به منظرشهرى مناس
ــهر است كه با مديريت و  كلية ظرفيت هاى مطلوب در ش
سياست گزارى  صحيح مى توان كمبودها را جبران و از قوت ها 
بهره بردارى نمود. اما ويژگى يك شهر مطلوب را مى بايست 
در تعامل بين عناصر عينى (طرح ها و فعاليت هاى عمرانى) 
و عناصر ذهنى (توجه به برداشت ها و ادراك افراد از طرح ها 
و مكان ها) در شهر جستجو كرد. از  اين رو، مى بايد با كمك 
ــت گزارى و اجرايى، ضوابط  ــتگاه ها و نهادهاى سياس دس
ــوب آن، طرح هاى  ــى تدوين نمود تا در چارچ و معيارهاي
ــهرى را مطرح و به اجرا گذارد. براى تحقق بخشيدن به  ش
ــا از راه تحقيق و پژوهش، ابتدا  ــن نظام، ضرورت دارد ت اي
ظرفيت ها را شناخته، سپس نيازها را شناسايى كرده، و در 

ادامه با هدف گذارى مناسب و منطقى، وارد عمل شد. 
ــيدن  ــتاورد آن را مى توان ارتقاء بخش 3- مهم ترين دس
به كيفيت فضاهاى شهرى و در نتيجه ارتقاء يافتن كيفيت 
ــمرد. با توجه به الگوى پيشنهادى در بررسى  زندگى برش
ــهرى مى توان تأثيرات تصميم سازى ها را در يك  منظر ش
فرايند جامع، از ابعاد كالن و حتى فراتر از يك شهر آغاز و 
در سطوح محله ها و سپس ساختمان ها و اجزاء آن پيگيرى 
ــه از منابع انرژى در  ــتفاده بهين نمود. براى مثال، براى اس
ــئله، مى توان به اهدافى چون  ــهر به عنوان يك مس يك ش
ــرژى، صرفه جويى اقتصادى  ــتفاده از ان صرفه جويى در اس
ــرد. از جمله  ــاره ك ــال آن اش ــه و امث ــا و جامع خانواده ه
ــب جهت نيل به اين اهداف مى توان  ــت هاى مناس سياس
ــهر  ــترس در يك ش به بهره گيرى از منابع انرژى قابل دس
ــاره نمود و راهبرد عملى دست يابى به اين هدف را در  اش
بكارگيرى تمهيدات طراحى با استفاده از انرژى خورشيدى 
برشمرد. براى اجرايى نمودن اين هدف، مى بايد دستگاه ها 
و نهادهاى متولى منظرشهرى دست به كار شده، با معرفى 
ضوابط و آيين نامه هاى الزم، دستور كار را براى مشاوران و 
ــهرى تدوين نمايند. در نهايت، در پاسخ به اين  طراحان ش
ــهرى اى در يك شهر روبرو  ــده با منظر ش برنامة تدوين ش
ــجام تعريف شده  ــويم كه كلية عناصر آن از يك انس مى ش
ــجام را مى توان در ساختار شهر،  پيروى مى كنند. اين انس
ــهرى (از جمله وسايط  نحوة بهره گيرى از كلية خدمات ش
ــكل گيرى  ــهر) نظام ش ــى و خصوصى در ش ــه عموم نقلي
كاربرى ها و پهنه ها در شهر، شكل گيرى محله ها، طراحى 
ــا، طراحى مبلمان  ــاى مربوط به آنه ــاختمان ها و نماه س
ــتفاده از مصالح مطلوب و قابل دسترس در  ــهرى و اس ش

كليه بخش ها و جداره ها، مشاهده نمود. 

كامران ذكاوت، دكترى طراحى شهرى، عضو هيئت 
علمي دانشگاه شهيد بهشتي

ــهرى  1- قبل از پرداختن به تعريفى از مفهوم منظر ش
ــت ابتدا نگاهى به برگردان واژگان مرتبط  ــايد بهتر اس ش

داشته باشيم.
 Town) ــيماى شهر ــامل س واژگان كليدى مرتبط، ش
ــم شهر (Image of the city) چشم انداز و  Scape) تجس

منظر (View) و سيماى زمين (Landscape) است.
ــاى بصرى از محيط  ــيما و منظر، مجموعه كيفيت ه س
واقعى است كه ناظر با اتكا به تجارب بصرى خود از محيط 

آنها را زيبا و دلپذير و يا نامطلوب ادراك مى نمايد.
محمل دريافت اين كيفيت ثابت نبوده و ناظر با حركت 
خود در فضا و زمان، كيفيت  هاى بصرى متفاوتى را از محيط 
 (Town Scape)ــيماى شهر دريافت مى  كند. بنابراين، س
كيفيت هاى بصرى متغيرى از فضاى شهرى است كه ناظر 

در حركت و گذر زمان از محيط دريافت مى نمايد.
منظر شهرى (View)، كيفيت هاى بصرى ثابت در فاصله 
ــهر است كه از مكان ها و حوزه هايى  دور از پهنه هايى از ش

خاص دريافت مى شود.
ــيما  بنابراين در قالب يك تعريف كلى مى توان گفت: س
و منظر شهرى، مجموعه عناصر و كيفيت هاى محيطى از 
سازمان بصرى شهر است كه در زمان و مكان توسط ناظر 

تجربه مى شود.
ــاخص نمادها و  ــهر در گروى حضور ش هويت بصرى ش
عناصر تاريخى در منظر شهر و چيدمان مطلوب فرم و فضا 

در سيماى شهر است.
ــب در مكان مناسب، موجبات  ــتقرار معمارى مناس اس
ارتقاى هويت زمينه و خط آسمان و نهايتاً سيماى شهرى 

مطلوب را فراهم مى سازد. 
مناظر شهرى هويتمند به  عنوان مناظر راهبردى عناصر 

كليدى سازمان بصرى شهر به شمار مى آيد.
ــر به فردى  ــص و ويژگى هاى منحص ــر مكان، خصاي ه
ــژه و تفاوت هاى مكانى و  ــت. هويت، خصايص وي را داراس
ــهرى  ــت كه آنها را در رابطه با منظر ش محلى محيط اس
مى توان به تسلط و حضور شاخص عناصر ميراث فرهنگى 
در منظر، تشخص خط آسمان، تأكيدهاى نشانه اى و وجود 
عناصر طبيعى و اكولوژيك مانند كوه، آب و گياهان مرتبط 

دانست.
ــهرى، مهم ترين بخش  ــيماى ش در خصوص هويت س
ــر معمارى و  ــيما مربوط به چيدمان عناص ــخص س از تش

ــوردار بوده و  ــه از اهميت ويژه اى برخ ــت ك اكولوژيك اس
تعريف كننده حس مكان و ادراك فضاست.

2- شهرها، پديده  اى زنده و مدام در حال تغيير و تحول 
ــدرت و اتفاقى  ــن تغييرات به  ن ــتند. از آنجايي كه اي هس
ــبب ارتقاى كيفيت محيط شده ، ليكن عمدتاً موجبات  س
ــع آن را فراهم آورده  اند. يكى از ابعاد تغيير  حذف يا تضيي
ــت. اگرچه اين  ــهر اس ــول، فرايند افزايش ارتفاع ش و تح
پديده، بيشترين تهديد را براى كيفيت هاى بصرى شهر به 
ــت، اما وجود چارچوب هاى سياستگزار سبب  بار آورده اس
ــش ارتفاع به كيفيت و  ــود تا حوزه هاى مكانى افزاي مى ش

خوانايى شهر بيافزايد.
ــهر عالوه بر حفظ كريدورها و  اسناد راهبرى بصرى ش
كيفيت هاى بصرى، عامل كليدى در شكل دهى به حوزه هاى 
ــد دروازه اى جهت تعريف مكان ها و ورودى ها، كنترل  تأكي
ارتفاع پهنه هاى مختلف، چيدمان مطلوب سيلوئت منظر و 

خط آسمان... نيز به شمار مى آيند.
ــهر از ديگر ابعاد  ــوى ديگر، سرزندگى و حيات ش از س
كيفى سيماى شهرى است كه همجوارى آن با كيفيت هاى 
ــت و اين مهم در  ــز اتفاقى صورت نگرفته اس بصرى هرگ
ــرد و فعاليت نيازمند  ــا نظام عملك ــى تنگاتنگ ب هماهنگ

سياستگزارى و راهبرى قرار دارد. 
ــاس، تنها هدايت و راهبرى آگاهانه از حفظ،  بر اين اس
ارتقاء و شكل دهى به كيفيت هاى بصرى است كه مي تواند 
ــهروندان  ــارب بصرى مطلوب براى ش ــن ايجاد تج متضم

باشد. 
حضور و نحوه تسلط عناصر و نمادها در فضا، ضمن بيان 
هويت و تشخص مكان، حاوى تداوم ابعاد ادراكى از زمان1 

گذشته نيز است.
ــهرى كه از عملكرد فضا نشأت  ــرزندگى و حيات ش س
ــط از جايگاهي ويژه  ــخص و ادراك محي مى گيرد، در تش
برخوردار است. بحث هويت محلى نه تنها منحصر به منظر 
ــت، بلكه بخشى از  ــيماى فضاى شهرى نيس ــهر و يا س ش
ــيماى محالت آن نيز  ــهر در تنوع و تشخص س هويت ش
ــمار مي آيد. حفظ و ارتقاى اين تنوع از مأموريت هاى  به ش

مديريت سيما و منظر شهرى است. 
ــز ضوابط  ــهرى هرگ ــات منظر ش ــول مطالع 3- محص
ــازى نبوده  است و در سطوح مختلف اقدام به تعريف  نماس
ــت هاى طراحى و راهنماى طراحى دارد.  راهبردها و سياس
ــطح مطالعه در قالب برنامه  ليكن ماهيت و محتواى هر س
ــهر از مقياس راهبردى تا برنامه توسعه محلى  ــعه ش توس
مرتبط با اهداف توسعه عملكردى شهر، همچنين با توجه 
به شرايط ارتقاي كيفى محيط تدارك مى شود. به طور كلى 

مطالعات كيفى از نوع اسناد راهبرى ضميمه اى 2 است. 
ــت كه مطالعات منظر شهرى از نوع  الزم به توضيح اس
ــت كه ماهيت، محتوا و  طرح هاى موضوعى و موضعى اس
ــتراتژى  ــتي در قالب مطالعات اس ضرورت انجام آن بايس
طراحى شهرى سطح شهر (هم سطح طرح راهبردى شهر) 

تعريف شود  

پى نوشت 
  1. Temporal dimension
 2. Supplementary planning Guidance
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