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آذر    88شماره دوم

طراحى مجموعه هاى مسكن مهر با استفاده از عناصر آشناى منظر شهرهاى سنتى از قبيل كوچه، ميدان گاه 
و مركز محله صورت گيرد.

جنبه هاى ذهنى مكان اسـتقرار مسـكن مهر شـامل عوامل تاريخى، فرهنگى، طبيعى و منظرين كه موجب 
پايدارى محيط مى گردد در طراحى سايت مد نظر قرار گيرد.

 بـا توجـه به اين موضوع كه هنوز در حوزه تهيه طرح هاى توسـعه شـهرى  بخش مسـتقلى با عنوان 
«برنامه ريزى منظر» لحاظ نمى گردد، رويكرد منظر در برنامه ريزى حومه شهرها از حيث ارزش، نقش و منظر زمين 

چيست و  ساخت و سازهايى چون مسكن مهر  در اين  اراضى را از اين زاويه چگونه ارزيابى مى كنيد؟
على االصول بحث توسعه شهرى در شهرسازى ما به دو گونه مطرح مى شود :

1) توسعه پيرامون شهرها مبتنى بر برنامه مداخله كه طبق فاكتورهاى توسعه صورت مى گيرد لذا ارتباط بين عناصر توسعه چون مسكن و عناصر كالبد كلى چون 
خدمات به گونه اى است كه به تبع مشكالت كمترى را پيش رو داشته باشد.

2) دومين بحث توسعه شهرى به گونه اى خودرو و بدون برنامه انجام مى شود لذا محصول آن هم كالبدهايى خارج از برنامه خواهد بود.    
با وجود كم و كيف برنامه هاى توسعه شهرى هيچ گاه ديدگاه منظر شهرى و معمارى منظر به طور ويژه در آن ها لحاظ نشده است و در واقع منظر،  بخش 
فراموش شده اين برنامه ها و طرح ها بوده است؛ تا جايى كه بعد از احداث و توسعه شهر، جداره سازى و لبه سازى را به عنوان منظر شهرى مطرح مى كردند. لذا در 
حالت اول نيز كه برنامه ريزى توسعه شهرى از طريق طرح هاى كالبدى انجام مى شود بحث منظر شهرى به طور ويژه مطرح نمى شود؛ حتى در مصوبات شوراى عالى 

شهرسازى نيز حلقه اى مفقوده است. همين موضوع در بحث توسعه شهرى خودرو به مسئله اى بسيار غامض و پيچيده تبديل مى شود.  
ــهرهاى جديد براى پاسخگويى به سر ريزى جمعيت شهرها ايجاد مى شود و مبناى شكل  گيرى آن ها طرح هاى توسعه يا  ــعه اى كه ش حتى در ديدگاه توس
طرح هاى جامع شهرى مى باشد، نيز هيچ گونه برنامه ريزى منظرين يا ديدگاهى در جهت حفظ و توسعه منظر لحاظ نمى گردد. فقدان اين موضوع به يقين در بخش 
شهرسازى و طراحى شهرى ما به عنوان ضعف باقى است لذا كيفيتى به اسم منظر شهرى هيچ گاه ايجاد نشده و درك نمى شود. در واقع بعدها در بخش مديريت 
اجرايى است كه متوجه مى شويم شهر فاقد خصوصيات منظر هست. لذا برنامه هاى سفارشى و بخشى براى طراحى منظر انجام مى گيرد اما داراى شالوده تعريف 
شده، فكر شده و منسجم نمى باشد و فقط مبتنى بر فضاهاى باز باقى مانده اى مى شود كه در جريان توسعه جا مانده است و قابليت بهره بردارى نداشته است؛ و 
يا برخى از اراضى شهرى را بازيافت مى كند كه اكنون نياز به كيفيت بخشى دارد. بدين ترتيب طرح هاى شهرى ما حتى طرح هاى راهبردى جديد در حوزه منظر 

شهرى از يك شالوده و هسته فكر شده براى مديريت و توسعه منظر برخوردار نمى باشد. 
  به اين ترتيب جايگاه منظر در مسكن مهر به دليل تعجيل در زمينه توليد در هر يك از بخش هاى مذكور، دچار مشكل مى شود. برنامه ريزى مالى در مسكن 
مهر با ترازى لحاظ مى شود كه بهره ورى حداكثر از زمين صورت گيرد لذا بار مفهومى و خدماتى منظر روى بار شهر پياده مى شود و شهرى كه خود دچار فقر منظر 
شهرى مى باشد گستره خود را به اين مناطق حومه اى هم مى كشاند بنابراين پتانسيل هاى منظر اين اراضى خاموش مى ماند و برنامه ريزى منظر حتى در يك مقياس 

حداقلى فضاى باز هم لحاظ نمى شود.
 منظر در مقياس درون شهرى و حومه ها در ايجاد درك مشترك از شهر محل توجه معماران منظر مى باشد.  حضور توده اى مسكن 

در اين دو بخش را از بعد نظام حسى و ذهنيت آشناى شهر ايرانى چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
گذشته از بحث انجام شده، امروزه بحث شهرهاى انسان مدار و كودك محور مطرح است؛ به گونه اى كه اصول شكل گيرى شهر و طراحى فضاهاى شهرى مبتنى 
بر نياز انسان و حركتش در فضا مى باشد. حال نياز انسان و كودكى كه مى خواهد مبناى بازتعريف فضاى شهر باشد از حيث مقياس و فواصل خدماتى و سكونتى، 
بايد فضاى پياده رويى باشد كه از تصادف با ماشين جلوگيرى كند يا فضاى شهرى و منظرى داشته باشد كه ارتباط با محيط را تقويت كند؟ جاى اين ديدگاه در 
توسعه هاى شهرى در كل يا حتى در بخش هاى سكونتگاهى چون مسكن مهر كه با تعجيل در حال انجام است خالى مى باشد و نهايت امر در نظر گرفتن اين مقوله، 

تأمين دسترسى به خدمات و تعريف مبدأ و مقصد نسبت به مسكن و چگونگى حركت بين اين دو است. 
اگر برگرديم به گونه هاى توسعه، مى بينيم كه در جايى كه توسعه با برنامه ريزى انجام مى گيرد، ديگر به مولفه هاى محيطى  چندان نقشى را نمى دهند و توسعه 
بين فضاهاى پر و خالى با محدوديت هايى روبرو است اما اين دليل نمى شود كه موضوع منظر و منظر شهرى و انسان مدارى شهرى لحاظ نگردد. در توسعه شهرهاى 
جديد اين امكان وجود دارد كه از عناصر طبيعى در ايجاد منظر شهرى و انسان مدارى فضاى شهرى استفاده كنيم ولى اين موضوع به دليل قراردادهاى كليشه اى 

سازمان مديريت نمى تواند جايى بيابد كه نقش خود را ايفا كند.
اما پيشينه هاى انسان مدارى در تاريخ شهرسازى ما به وفور ديده مى شود. اگر شهرهايى چون تهران قديم، اصفهان، كاشان، يزد را در نظر بگيريم فاصله بين محل 
زندگى خصوصى(خانه) و خدمات، فضايى شهرى بوده كه در آن زندگى شهرى جارى است. از سكوى جلوى در خانه اين حيات شروع مى شود تا مكان هاى كار و فعاليت 
جمعى. در واقع تعريف فضاى شهرى بر محور انسان، ويژگى ها و روحيات انسانى بوده است و اين بيانى از پايدارى حيات شهرى در آن دوره هست- اگر چه فشارهاى 
اقتصادى، تراز مالى و فيزيكى ايجاد مى كند ولى اگر نياز به حيات است بايد متوجه جايگاه منظر شهرى نيز بود وگرنه اسير زندانى خواهيم شد كه مفهوم زندگى را در 
خود ندارد- درك منطق محيطى شهر به عنوان محور اصلى برنامه ريزى منظر شهرى در شهرهاى تاريخى مطرح بوده و نمونه هاى بارزى چون «مادى»هاى اصفهان را 
داريم كه يك نظام حسى را با سلسله مراتبى از حركت آب در زندگى شهرى روان مى كرده است. عالوه بر اين، حضور سلسله مراتبى فضاهاى شهرى از خانه، كوى و 

كوچه تا بازارچه و بازار با نقش هاى خاص خود، فضاهاى عمومى و منظرى را ايجاد مى كرد كه عامل تجمع و ايجاد روابط اجتماعى و تداوم زندگى شهرى مى شد.
در واقع در طراحى فضاى شهرى يكى از اصول مهم و ضرورى ارتباط با تاريخ است. بايد ديد تجربيات مشابه در اين موضوع به چه نتايجى رسيدند و در توسعه منظر از بستر و 

زمينه، چه بهره اى گرفته اند. از يك سو ارزش و تجربه تاريخ بايد لحاظ شود و از سوى ديگر فهم اكولوژيك و بستر آن. در واقع تلفيقى از هر سه عامل ذيل انجام گيرد :
1) احساس انسانى و پويا شدن شهر 2) اكولوژى محيطى و در نظر گرفتن بستر طبيعى3) تجربيات و دانش ساماندهى منظر شهرى 

مهدى شيبانى

منظر شهرى و مسكن مهر

عضو  هيئت علمى 
دانشگاه شهيد بهشتى

حضور سلسله مراتبى 
فضاهـاى شـهرى از 
خانه، كـوى و كوچه 
تـا بازارچـه و بـازار 
بـا نقش هـاى خاص 
خود، فضاهاى عمومى 
و منظـرى را ايجـاد 
مى كـرد كـه عامـل 
روابط  ايجـاد  تجمع، 
تـداوم  و  اجتماعـى 
زندگى شهرى مى شد.


