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از بسيارى در رو اين از اسـت، آن شـهرى منظر مىماند، ذهن در و مىآيد چشـم به شـهر يك از آنچه : چكيده
طريق  اين به تا دارد، وجود ويژهاى رقابت شهرى منظر معنايى و كالبدى كيفيت ارتقاى براى دنيا كالنشـهرهاى
دستيابى جهت الزم زيرساختهاى مهمترين از دهند. ارتقا يا كرده تثبيت جهانى سطح در را خود جايگاه بتوانند
رشد و كنترل در جامع نظارتى و مديريت بتواند كه كرد اشاره سازمانى ايجاد به مىتوان باكيفيت شهرى منظر به
كيفيت جمله از شهرى منظر در تأثيرگذار اصلى عوامل كه قوى سـازمانى وجود باشـد. داشته شـهر بعدى سـه
شهر، كل به آبى و سبز فضاهاى نسبت شهر، ارتفاع شهر، در بلند ساختمانهاى جايگاه شهرى، ديدهاى معمارى،

است. كيفيت با شهرى منظر به دستيابى در گام اولين نمايد، كنترل را ... و شهر هويت و معنا شهر، خوانايى

لندن. شهرى، اسناد چشمانداز، و ديد شهرى، منظر شهرى، زيرساختهاى : كليدى واژگان

شهرىصاحبنظرانرويكرد منظر در اصلى زيرساختهاى

تاريخى كالبدى-
Lichfield

Carter & ramley
Coeterier
Ipekoglu

تاريخى سايتهاى ارزش
سنتى سكونتهاى ارزش

كالبدى فضاهاى تركيب به احترام

Nassarادراكى

شامل ادراكى شاخصهاى
ركود) و سادگى برابر (در تنوع
گرايى طبيعت و فضاها بازبودن

وضوح و تناسب

اقتصادى Pratoكالبدى-
بيوفيزيكى ويژگىهاى
مالى و اقتصادى شرايط

تصميمگيرندگان ترجيحات

محور طبيعت

Ozguner
Burgess
Mazotti

Jim
Bryant

شهر سطح در سبز فضاى و طبيعت نقش

بصرى كالبدى-
Daniel & vining

&Amir
gidalizon

شامل بصرى ويژگىهاى
انسانساخت عناصر

فيزيكى و زيستى منابع

مأخذ: شهرى. منظر در اصلى زيرساختهاى : 1 جدول
Gao & Asami, 2007; Ozguner,2007; Arriaza & et al., 2004

مقدمه
است جديدى نظرى پايگاه شهر، به مربوط مسايل موضوعى ادبيات در ــهرى ش منظر
تصويرى مىتواند مىگيرد قرار يكديگر كنار در كه شهرى اجزاى مجموع مىدارد بيان كه
براى دليل همين به مىشود. شهر شخصيت معرفى موجب نهايت در كه كند خلق را شهر از
شهرى منظر در تأثيرگذار و الزم زيرساختهاى كه است الزم شهر يك ــخصيت ش كنترل
چيستى كرد. ايجاد را دلخواه ــهرى ش منظر بتوان نهايت در تا ــد باش كنترل و توجه مورد
است، تفاوتهايى داراى شهر، به متفاوت نگاههاى اساس بر شهرى، منظر ــاختهاى زيرس
زيرساختهاى به ــپس س و ارايه ــهرى ش منظر به متفاوت نگاههاى ابتدا ادامه در رو اين از

مىشود. اشاره شهرى منظر

شهرى منظر در زيرساختها
مسايل به جامع نگاه نوعى تعريف براى منظر مفهوم شكلگيرى اصلى داليل كلى طور به
منظر واژه ــته گذش دهه چندين طول در دليل همين به .(1388 (منصورى، ــت اس مكانى
كاربرد حال عين در اما است، بوده شهر به مربوط متون ادبيات در گستردهاى كاربرد داراى
دارد، وجود مورد ــن اي در كه متفاوتى نگاههاى نوع دليل به آن ــق دقي تعريف و واژه ــن اي
نگاههاى نوع همچنين و واژه اين كاربرد نوع ــاس اس بر مىتوان اما باشد. ــان آس نمىتواند
به ادامه در كه ــمرد ش بر را منظر مهم اصول از تعدادى دارد، وجود منظر به كه ــى مختلف

: مىشود اشاره آنها
سوي و سمت به جزئينگري سوي و ــمت س از منظر پارادايم در تغييرات و تحوالت 1ـ

.(Naveh, 2001) است كلنگري
ــت، اس فرد به منحصر ــتالت گش ــتم سيس يك آنها اجزاى مجموع از ــتر بيش مناظر 2ـ
اكولوژيك، بيولوژيك، ــون همچ آن اجزاى به پرداختن منظر درك ــراي ب خاطر همين ــه ب
بلكه نيست، كافى تنهايى به عملكردي و زيباشناسانه ــانه، روانشناس اقتصادي، اجتماعي،

.(Naveh, 2001) پرداخت نظر مورد زمينه در آنها تركيب به بايد
است تحول حال در و پويا فرايندهاى از متشكل زمانى" "در مقولهاى عنوان به منظر 3ـ

.(1390 (نونش،
شهرى منظر همچنين و منظر اهميت مىشود، مشخص شده ذكر اصول از كه همانطور
از كرد. مديريت و هدايت را آن ــهر ش به جامع نگاه نوعى ــاس براس بتوان كه ــت اس اين در
اين در اساسى زيرساختهاى به توجه مستلزم باكيفيت شهرى منظر به دستيابى رو اين
شهرهاى و كشورها در باكيفيت شهرى منظر به دستيابى زيرساختهاى البته است. رابطه
ويژگىهاى ــهرى، ش منظر مفهوم به متفاوت نگاههاى دليل به كه ــت اس متفاوت مختلف،
رو اين از ــت. اس شده متصور شهر هر براى كه ــت اس ــماندازهايى چش يا و ــهرها ش خاص
در كه مىشود اشاره مهمى ديدگاههاى از مواردى به ابتدا ادامه در موضوع ــخيص تش براى
جايگاه بررسى به سپس و دارد وجود آن ــاختهاى زيرس و شهرى منظر ــتى چيس با رابطه
موردى (نمونه جهان كشورهاى ساير توسعه اسناد در شهرى منظر به مربوط زيرساختهاى

(تصوير1). مىشود پرداخته لندن)
شهرى منظر در اصلى زيرساختهاى به نسبت متفاوت رويكردهاى از بخشى زير جدول
شهرى مسايل حوزه در مختلف انديشمندان كه مىكند مشخص را علمى متون ادبيات در

: كردهاند ياد آن از

Pic4. Modern landmarks
of London, located in the
historical zone of the city.
Photo by: Ayda Alehash-
emi, 2009.

مـدرن نمادهـاى : تصويـر4
قلـب در اسـتقرار لنـدن؛
آيدا : عكـس شـهر. تاريخى
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از متفاوتى جنبههاى داراى ــهرى ش منظر مىشود، ــاهده مش 1 جدول در كه همانطور
است. و... شهرى ارزش با ميراث سبز، فضاى شهر، بصرى و معنايى كالبدى، وضعيت جمله
مىرسد نتيجه اين به است داده انجام تجربى صورت به كه تحقيقاتى اساس بر «چوكور»
بندى تقسيم قابل زير حوزه چهار اساس بر ــهرى ش منظر كيفيت ترجيحات معيارهاى كه

.(Chokor, 1990) هستند
(structural/physical/visual) بصرى فيزيكى/ ساختارى/ .1

(institutional control) سازمانى كنترل .2
(social/cultural expectations) فرهنگى / اجتماعى توقعات .3

(symbolic quality) سمبليك كيفيت .4
منظر كيفيت ــنجش س با رابطه در كلى معيارهاى كه باال در ــده ش ذكر موارد بر عالوه
مقياسهاى جنبههاى از مىتواند شهرى منظر بررسى معيارهاى مىكند، مطرح را شهرى
شهرى مختلف مقياسهاى اساس بر كه مواردى جمله از گيرد. قرار بررسى مورد نيز شهرى
در ــامى» «آس و «گائو» معيارهاى به مىتوان مىپردازد ــهرى ش منظر كيفيت ــى بررس به
در نگرانيها را ــهرى ش منظر مفهوم ايجاد از هدف آنها كرد. ــاره اش خيابان و محله مقياس
محيطهاي ايجاد و تفريحي موقعيتهاي زيباشناسانه، لذت بخشهاي در منظر مطبوعيت
بخش دو در را ارزيابى معيارهاى آنها همچنين .(Gao & Asami, 2007) مىدانند ــالم س

: مىكنند ارايه زير صورت به خيابان و محله

محله خيابانمقياس مقياس

درختان و ديوارها سبزينگى
باز پياده فضاهاي سبزينگى

مطلوب پياده فضاهاي
دوستانه بيروني فضاي

جزئيات و خيابان مبلمان

خارجي ديوارهاي پيوستگي
مصالح و رنگها انطباق

ساختمانها شبكه سازگاري
آسمان خط زيبايي

ساختمانها مقياس و گشادگي
سبزينگى پيوستگي

كالبدى.  معيارهاى اساس بر خيابان و محله مقياس در urban landscape ارزيابى معيارهاى : 2 جدول
.Gao & Asami, 2007 : مأخذ

به ــاره اش ــت، اس ــيده رس انجام به (2008) وكاپالن ــوكا ماتس ــط توس كه تحقيقى در
انجام به كه بررسى در آنها است. شده جهانى ادبيات در شهرى منظر مهم ــاختهاى زيرس
زيباشناختى 50 مسايل درصد، 64 طبيعت كه رسيدهاند نتيجه اين به نهايت در رساندهاند
شكل را ــهرى ش منظر در اهميت حايز موارد كل از درصد 37 ــرگرمى س و تفريح و درصد

.(Matsuoka & Kaplan, 2008) مىدهد
اهميت حايز موارد است، رسيده انجام به اشكنازى و فرنكل توسط كه ديگرى تحقيق در
است. (composition) تركيب و (configuration) شكلبندى شاخصهاى شامل منظر در
جمله از مواردى شامل تركيب و پراكندگى و تراكم جمله از مواردى ــامل ش بندى ــكل ش

.(Frenkel & Ashkenazi ,2008) است كاربرىها تركيب

تهران شهرى منظر وضعيت
را تهران شهرى منظر آشفتگى است. زيادى هاى ــفتگى آش داراى تهران ــهرى ش منظر
مواردى به مىتوان كالبدى بخش در كرد. ــيم تقس معنايى و كالبدى بخش دو به توان مى
انسان، بر ماشين چيرگى مصنوع، و سبز فضاهاى تناسب عدم آشفته، آسمان خط همچون
شهر، جمعيت به روها پياده نامتناسب نسبت شهر، در ها برج نامتناسب رشد هوا، آلودگى
بافتهاى در متعدد هاى گسستگى ايجاد به توان مى نيز معنايى بخش در نمود. اشاره ... و
مسكونى هاى برج غلبه فرهنگى، و تاريخى ارزش با بناهاى به احترام عدم شهرى، ارزش با
كريمى ،1389 مشاور، (كريمى نمود اشاره .... و ــهرى ش ارزش با بناهاى و بافتها بر متعدد

.(1389 همكاران، و مشاور
وضعيت همچنين و شهرى منظر مختلف مؤلفههاى و مختلف ديدگاههاى بيان از مقصود
ــهرى، ش منظر مفهومى ــعت وس به پرداختن عالوهبر كه بود آن بخش اين در تهران ــهر ش
كه ديد خواهيم ادامه در ــود. ش معرفى نيز ــهرى ش منظر در ــاختارى س اهميت با مواردى
تبديل مىتواند لندن) موردى (نمونه شهرى منظر در تأثيرگذار و اهميت حايز موارد چگونه

شود. شهرى اسناد در كنترلى ضوابط به

لندن شهرى منظر در زيرساختها
جهتدهى و حفظ با مرتبط تصميمگيرىهاى و برنامهريزى توسعهيافته، ــورهاى كش در
است. شهرى توسعه و شكلگيرى در مهم مسئله چندين به توجه ــاس براس ــهرى ش منظر
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ديدهـاى نفشـه : تصويـر2
و شهرى نشـانههاى به مهم
جهانى ارزش بـا سـايتهاى
درك و خوانايـى در كـه
بسزايى تأثير شهر از انسـان
نقشـه در ديدها ايـن دارد.
و لنـدن شـهر جامع طـرح
پالن در بيشـتر جزئيـات با
بصرى مديريت اسـتراتژيك
تفصيـل بـه (LVMF) لنـدن

: مأخذ است. شده بيان
www.southwark.gov.uk.

Pic2. These are views of
significant important land-
marks, including World
Heritage Sites, that help
us to understand and ap-
preciate the city.These
views are established in
the London Plan and with
more detailed description
and guidance provided in
the London View Man-
agement Framework
(LVMF), Source:
www.southwark.gov.uk.

شـهرى منظـر بـه دسـتيابى
هماهنگ عملكرد براساس مطلوب،
شـهر يك متفاوت بخشهاى ميان
الزم رو ايـن از اسـت، امكانپذيـر
كنترل براى قوى سازمان يك است
طراحى و توسـعه وسازها، سـاخت
سه رشد كنترل كلى، طور به و شهر
شهرى منظر زيرساختهاى و بعدى

باشد. داشته وجود
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نشـانههاى و عناصر : تصوير3
شهرى مهم ديدهاى در شهرى
بىاهميت عناصر پشت در نبايد
: عكس شـود. پنهان اول پالن

.1388 هاشمى، آل آيدا

Pic3. Victoria Embank-
ment: between West-
minster and Hungerford
Bridges- axial to County
Hall Landmarks in the
view should not be ob-
scured by foreground el-
ements, Photo by: Ayda
Alehashemi, 2009.

Pic1. Urban views to his-
torical elements have an
important effects on View
Management Framework,
Photo by: Ayda Alehash-
emi, 2009.

شهرى اندازهاى چشم تصوير1:
سايت ارزش با تاريخى عناصر به
امروزى منظرشـهرى ضوابط در
دارند، عهده بر پراهميتـى نقش
.2009 هاشمى، آل آيدا : عكس
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است. متفاوت شهر هر براى متصور ــماندازهاى چش و سياستها ــاس براس موارد اين البته
جمله از مواردى شهر اين به مربوط فضايى توسعه برنامه در و لندن شهر در مثال بهعنوان
طراحى كيفيت و مكانيابى عمومى، فضاهاى ــت كيفي ارتقاى طراحى، و معمارى ــت كيفي
همچنين و ــهر ش ارزش با ميراث به توجه ــهرى، ش ديدهاى به توجه بلند، ــاختمانهاى س
چنانچه است. كنترل تحت شدت به كه است مواردى از تيمز) (رودخانه لندن آبى ــبكه ش
شهرى منظر شكلگيرى اصلى زيرساختهاى جزو كه مواردى است، مشخص موارد اين از
به باشد. نظر مد نيز ديگر شهرهاى ساير در مىتواند آبى شبكه مورد جز به است لندن در
صورت به مىتواند و ــت اس ــده ش تاكيد آن بر لندن ــهر ش در كه را آنچه مىتوان كلى طور
Mayor) كرد خالصه زير بند 8 در باشد، استفاده مورد نيز دنيا شهرهاى ساير در مشترك

:(of London ,2011
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شهرى ارزش با ميراث حفظ .6
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طبيعى ويژگىهاى با شهر توسعه تناسب .8
مديريت براى چارچوبى دارند، لندن شهر در مناظر و ديدها كه اهميتى دليل به همچنين
در كه دارد وجود درشهر (LVMF London View Management Framework) بصرى

(تصوير2). مىشوند كنترل زير موارد آن
شهرى شاخص نقاط -
بناها ارتفاعى آستانه -

آسمان خط و شهر نيمرخ -
شهر) بعدى سه و خطى ديدهاى پانوراميك، : (شامل شهرى ديدهاى -

اساس بر لندن در شهرى منظر گيرى شكل زيرساختهاى شد ــخص مش كه همانطور
اصول اولين جزو كه است مواردى ــامل ش اصول اين است. شده برنامهريزى ــاده س اصولى
مشخص لندن شهر بررسى از كه چه آن شهرهاست. يا محلهها خيابانها، بناها، گيرى شكل
ساده اصولى شامل شهرى منظر شكلگيرى جهت زيربنايى اصول كه است اين ــود، مىش
كه است ساده اصول همين به شهرى مديران و مسئولين اعتقاد و صحيح اجراى اما ــت اس

(تصوير3). شود خارج آشفتگى از شهر يك مىشود موجب
جامع صورت به بلكه ــى تنهاي به نه لندن، ــهر ش گانه 8 بندهاى كه ــت اس ذكر به الزم
مذكور موارد به جامع توجه ديگر، عبارت به ــد. باش موثر ــهرى ش منظر ارتقاى در مىتواند

(تصوير4). باشد دلخواه كيفيت داراى شهرى منظر كه مىشود موجب

نتيجهگيرى
در اصل مهمترين كه ــد ش ــخص مش ــهرى ش منظر براى ــده ش ارايه تعاريف به توجه با
به منجر كه است تصميمگيرىهايى در كلنگرى كيفيت، با ــهرى ش منظر به ــتيابى دس
توجه مطلوب، شهرى منظر به دستيابى جهت رو اين از مىشود. شهر شكلگيرى و توسعه
شهر هر در زيرساختها البته است. فراوانى اهميت داراى شهرى منظر ــاختهاى زيرس به
نگاههاى همچنين و شهر چشماندازهاى و ويژگىها از ناشى تفاوتها اين كه بوده متفاوت

است. شهرى منظر به متفاوت
است اين است مسلم كه آنچه اما است، متفاوت مختلف شهرهاى در زيرساختها هرچند
كلى طور به كه است مواردى شامل اصلى زيرساختهاى شهرسازى، و معمارى حوزه در كه
و مصنوع شهرى عناصر از زيادى تعداد شامل موارد اين مىآيد. "نظر" و "ديد" به شهر در
بخشهاى ميان هماهنگى درستى به بتواند تا باشد سازمانى كنترل در بايد كه است طبيعى
و ديد) به (مربوط كالبدى وضعيت اين، بر عالوه كند. اعمال را ــهر ش ــكل ش در تأثيرگذار

باشد. نظر مد هماهنگىها ايجاد در بايد نيز شهرى عناصر نظر) به (مربوط معنايى
هماهنگ عملكرد اساس بر مطلوب شهرى منظر به دستيابى اينكه به توجه با همچنين
لندن شهر در آنچه همانند است الزم است، امكانپذير ــهر ش يك متفاوت بخشهاى ميان
كنترل براى قوى سازمان يك مىشود، ياد ــهر ش بصرى مديريت چارچوب عنوان به آن از
زيرساختهاى و بعدى سه رشد كنترل كلى، طور به و شهر طراحى و توسعه سازها، و ساخت

باشد داشته وجود شهرى منظر
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