
دى   88شماره سوم

4

شماره دوم

تنها چند سال است كه واژه  «منظر شهرى» در ادبيات ايران به كار برده مى شود. اگرچه با ترجمه كتاب «سيماى شهر» اثر
«لينچ» در سال 1350، فارسى زبانان با جلوه ناشناخته اى از محيط آشنا شده بودند، ولى تلقى كالبدى از شهر كه محصول
ــهر را مانند ــاز خوانده بودند، گويى ش ــهر بود، (و به همين دليل خود را به غلط شهرس ــازان دور افتاده از معناى ش شهرس

ساختمان مى توان ساخت) مانع آن شده بود تا براى شهر حيثيت ديگرى جز كالبد به رسميت شناخته شود.
ــاختمان ها و يكسانى سبك معمارى آن ها ــهرى نزد مديران و حرفه مندان، ساماندهى نماى س ــتين تلقى از منظر ش نخس
ــكل و همجوارى ساختمان ها، آرزوى ــفتگى و هرج و مرج ش ــهرى ضمن گاليه از آش ــئوالن ش بود. در اظهار نظرهاى مس
ــهر تهران در كارنامه خود دارد. الزام ــوراى اسالمى ش ــهرى را ش ــترين بحث ها در مورد منظر ش نظم آن ها نهفته بود. بيش
ــازى به تهيه طرح جامع منظر شهرى تهران در چند ماه و مانع تراشى در راه استفاده از شيشه ــهردارى و سازمان زيباس ش
ــورا براى ارتقاى كيفى منظر شهرى تهران بود. طرح جامع تهران (86) نيز تهيه ــاختمان ها از جمله اقدامات ش در نماى س
ــهرى تهران را در ميان اسناد پايين دستى خود تعريف كرد. اين ها نشانه هاى ارزشمندى از طرح ــند راهبردى سيماى ش س

مسئله اى مهم در محيط زيست انسان است؛ اگر در نطفه دچار انحراف نگردد.
ــت، كه اگر به درستى تعريف نگردد، قابليت آن را دارد تا به ــهر داراى ظرفيت هايى اس ــهرى به عنوان نگاه نو به ش منظر ش
ــاخت شهر مانع بروز ذهنيت ها و خواسته هاى ساكنان مى شود؛ اگر چه ــود. تأكيد بر نظم حداكثرى در س ضد خود بدل ش
ــئوالن ــت نتيجه  آن به عنوان يك تصوير مورد تمجيد مديران متمايل به اقتدارگرايى قرار گيرد. بارها از زبان مس ممكن اس
شنيده شده است كه منظر شهر و نماى ساختمان ها در حوزه  حقوق عمومى است و حق دولت و شهردارى است كه براى
آن تصميم بگيرند؛ زيرا سيماى خيابان از آن ها ساخته مى شود. اين منطق مبتنى بر تعريف نادرست از منظر شهرى است

كه آن را كالبد تلقى مى كند و براى مديران شهرى دخالت حداكثرى در آن را وظيفه مى شمارد.
اين رويكرد در ميان برخى متخصصان حوزه هاى شهرى، كه با ادبيات منظر به صورت تجربى و نه علمى، آشنا شده اند نيز
ــيما و منظر شهرى در سال 1383، كه توسط جمعى از شهرسازان و وزارت مسكن ــتين بيانيه همايش س حضور دارد. نخس
تنظيم گرديد، منظر را عينيتى مستقل از انسان تعريف كرد (1)؛ اين تلقى از منظر جز تصويرى بى معنا و خودرو، كه زيبايى
ــتان «شهرساز» است، نتيجه اى ندارد. اين رويكرد يادآور اقتدارگرايى معماران اعصار گذشته ــىء در دس آن همچون يك ش
ــت كه معمارى را محصول معمار و نه استفاده كنندگان از آن مى دانستند. تالش براى تنظيم «دستورالعمل» ساماندهى اس

منظر شهرى، از سوى كسانى كه تعريف ناقصى از آن دارند، نتيجه  طبيعى رويكرد كالبدى آنان است.
ــت كه به مجرد دست يابى به صفات ظاهرى واجد كيفيت گردد؛ بلكه مفهومى از ــهرى صورت خاصى از شهر نيس منظر ش
ــاس تجربه ى آن ها از مكان پديد مى آيد. در اين تعريف منظر شهرى صورت شهر ــت كه توسط شهروندان و بر اس ــهر اس ش
نيست و قهرا نگاه كالبدى به آن راهگشا نمى تواند باشد؛ دستورالعملى هم وجود ندارد كه بتواند در همه جا اجرا شود. بلكه
پديده ى سيالى است كه با شناخت تجربه  ى ساكنان از فضاهاى شهر و نمادهاى آن (منظر)، شكل مى گيرد. در اين تعريف
براى ساماندهى و مراقبت از منظر شهر بايد شهر را از دريچه  چشم ساكنان ديد نه طراحان؛ منظر شهر عينيت صرف نيست

بلكه ذهن ادراك كنندگان شهر نيز در تشكيل آن نقش دارد. (2)
ــى دارد و مانع ــده ى عينى-ذهنى در رويكرد مداخله كنندگان و تصميم گيران تأثير اساس ــهر به مثابه پدي ــف منظر ش تعري
ــازى به جاى ــه قبل در مورد ترجمه  واژه شهرس ــابه اين اتفاق چهار ده ــود. مش ــطحى نگرى و انحراف از موضوع مى ش س
ــازان» به عنوان تنها ــاخت، باعث پديد آمدن صنف «شهرس ــت كه شهر را مى توان س ــم» رخ داد و تلقى نادرس «اوربانيس
متوليان شهر شد و تدريجا ساير تخصص هايى كه در پديدآمدن (نه ساختن) شهر نقش داشتند از صحنه بيرون شدند و بر
سر شهرهاى ما آن آمد كه امروز شاهديم. اهميت رويكرد علمى و مستند به مقوله منظر شهرى در شرايط جامعه ايران كه
اين مسئله در دوره طفوليت خود به سر مى برد، بيشتر جلوه مى كند. براى باز كردن دريچه هاى جديد به چيستى معمارى

منظر و كاركردهاى آن، پرونده اين شماره، «منظر شهرى» را از زواياى مختلف مورد بررسى قرار داده است.
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