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• حکایت مجله، حکایت انسان است؛ پای در زمین دارد و سر در آسمان. اگر نبود وابستگی پرواز روح به دغدغه های زندگی مادی، روح آدمی 

هرگز در زمین طاقت نمی آورد. گویی وصال »حقیقت« در گرو » اختیار« زندگی مادی است.
• در سفر به مونیخ با انجمن سفرهای پژوهشی منظر، از نمایشگاه BMW بازدید کردیم. مقایسه نخستین نمونه اتومبیل BMW با آخرین آنها، 
بس��یار تأمل انگیز بود. ترمز نس��خه ابتدایی، صفحه ای الس��تیکی بود که با پای راننده به زمین فشار داده می شد، چراغ هایش دو فانوس بود که 
درون آنها شمع روشن می کردند؛ و نسخه آخر BMW به سفینه فضایی شبیه بود. این همه پیشرفت، مرهون همت مردان هدفمند بوده است. 
به نمونه ابتدایی آن اتومبیل بعید است بتوان، حتی در عصر خود، نمره قبولی داد. اما توسعه، از سکون به دست نمی آید؛ توسعه، معلول حرکت 

است. اگرچه هر حرکتی قابل دفاع نیست، اما خوب می دانیم از سکون چیزی حاصل نمی شود. 
• ماهنامه، متنوع، تولید، بومی، ارزان، روشنفکران، روزآمد... اینها کلید واژه های اندیشه ای است که به تولد »ماهنامه منظر« انجامید. پیش از آن 
با جمعی از دست اندرکاران مجالت هنر و معماری مشورت کرده بودیم : دیوانه اید، نمی شود، هنرمندان ما بصری هستند، ایرانی، پول به خواندن 

نمی دهد، باید به جایی وصل شوید، چه کسی بنویسد؟ هر ماه؟! هرگز نمی شود. 
• دل به دریا زدیم. نگران آن بودیم که تولید به copy-paste بدل شود. همه عزم را جزم کردند. شبکه ملی نویسندگان منظر: جوانان ایران، 

دانشگاهیان همراه و حرفه مندان دردآشنا. یک سال گذشت و مجله هر ماه پربارتر از قبل روی گیشه رفت. 
• در سیاست های عمومی، تفاوتی میان کار فرهنگی و کار اقتصادی مطبوعات وجود ندارد. در راهبردهای کالن، حمایت از »تولید و فرهنگ« 
مطرح می ش��ود، اما در اقدامات پایین دس��تی اثری از آنها وجود ندارد. تنها مطبوعات عامه پس��ند در حاشیه امن اقتصادی قرار  دارند؛ زیرا رشته 

حیات خود را به بازار و آگهی بسته اند که پایدارتر از سیاست های دیگر است. 
• اما مس��ئله، تنها محتوا نبود. اعتالی روح مجله وابس��ته به بقای آن اس��ت. تیراژ، فروش، توزیع، کاغذ، چاپخانه، لیتوگرافی، گرافیست، انبار، 
برگش��تی، وصول چک ...، ش��ئون دنیایی مجله است که تا نباشد، روح آن پر نمی کشد. هیهات! اعتالی معنا در بند ماده افتاده است. جسمانیه 

الحدوث و جسمانیه البقا. این فرق آن با انسان است.
• این بار حکم ش��د که »مادة« مجله را تدبیر کنیم. مدتی به مطالعه نبض بازار گذش��ت. این عالوه بر نیاز جامعه بود که اول بار بررس��ی شده 
بود. اقتضائات بازار، شرایط خود را به مجله تحمیل می کند. در غیاب حمایت های دولت از تولید علم و اندیشه، اتکا به اقتصاد بازار، راه بقاست. 

مساجد را به یاد بیاورید. برای بر پا ماندن، مغازه-ای درست می کنند. رونق مسجد در گرو اقتصاد آن است.
• در دوره دوم منظر، ترتیب انتشار، دو ماهه است. صورت مجله به کلی دگرگون شد. هزینه انتشار افزوده گردید. این حکم بازار است و برای 

آگهی دهنده، اینها مهم است. اگرچه مجله خوش آب و رنگ تر می شود، اما...
• تمام تالش دس��ت اندرکاران، حفظ و ارتقای کیفیت مجله اس��ت. انش��االه با مش��ارکت عالقمندان به علم و فرهنگ بومی مجله برپا و پربار 

بماند.  
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• همایش ملی منظرشهری، که با مشارکت پژوهشکده نظر و پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی و حمایت جمعی از دستگاه های علمی 

و اجرایی برپا گردیده، فرصت مغتنمی بود تا نخستین شماره دوره دوم مجله منظر منتشر گردد. 
برای این کار با نهاد برنامه ریزی توس��عه ش��هری تهران، که اینک ماموریت آن به مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران واگذار شده، توافق 
شد که ویژه نامه ای تحت عنوان »منظر شهری تهران« تولید و منتشر شود تا از یک سو از فضای همایش برای طرح مسئله تهران بهره برده شود 

و از سوی دیگر با رویکردی علمی و تخصصی به مطالعۀ هستی شناسانه و کاربردی منظر شهری پرداخته شود. 
برای انجام این کار از بخش اعظم ظرفیت این دانش در ایران بهره گیری شد. مجله حاضر محصول فعالیتی ده ساله است که در دانشگاه در 
موضوع منظر شهری انجام گرفته و همچنان ادامه دارد. مقاالت مختلف آن دریچه هایی نو به دنیای ناشناخته منظرشهری و ظرفیت های آن را 

می گشاید. 
نش��ر تجربه هایی که از مراتب شایس��ته علمی و حرفه ای برخوردار باشد در فرهنگ سازی و ارتقای فعالیت های مدیریت شهری تاثیر غیر قابل 

انکاری دارد. امید که این روند تداوم یابد.
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