


 

 

  شهر هوشمند           

در شْزساسی ٍ هذیزیت شْزی، هذلْای ثاتت دیگز جَاتگَی ًیاسّای شْزّای َّشوٌذ 

ًثَدًذ. تزافیک در شْزّای اهزیکا اهزٍس دیگز اس طزیق اًساى هذیزیت ًوی شَد تلکِ اس 

طزیق تحلیل خَدکار تصاٍیز ٍ سیگٌالْای هَتایل در ّز تلَک شْزی تزافیک در سطح 

ٍ هتٌاسة تا حجن تزافیک، ساسهاًْای هذیزیتی آرایشْای  ْز تخویي سدُ هی شَدش

 تْیٌِ ی لحظِ ای تِ خَد هیگیزًذ.

 بازارهای هوشمند                
 

 

در صٌعت تاساریاتی، ایي تحَالت تِ شذتی تیشتز صَرت گزفت. تاسارّای آى الیي اهزٍس 

شًَذ، تعذاد کلیک ّای آًْا را ثثت هی کٌٌذ ٍ اس لحظِ ای کِ هشتزیاًشاى ٍارد تاسار هی 

یٌِ خزیذ طزاحی ٍ تز اساس ٍاصُ ّایی کِ آى جستجَی هی کٌٌذ، تزای آًْا تستِ ّای تْ

 پیشٌْاد هی کٌٌذ.

 بانکداری هوشمند                                                                                    

هاری تْتز جْت تفکیک ّای آاسهٌذ یافتي هذلّا خَد را ًیتاًک

ّا تا تلفیق کزدى اطالعات گذشتِ هشتزیاى خَب اس تذ شذًذ. تاًک

ّای ّای اطالعاتی دیگز اس جولِ شثکِخزیذاراى خَد تا تاًک

ّای اجتواعی، جزاین راًٌذگی ٍ ّشاراى هزکش اطالعاتی دیگز، پزٍصُ

ّای ارگیزی الگَریتنع کزدًذ ٍ تا کای را شزٍتحقیقاتی گستزدُ

ّای پیش تیٌی ( ٍ تکٌیکMachine learningهاشیٌی)یادگیزی 

(Predictive Analyticsتَاًستٌذ سیستن )ِای ّای لحظ(Real 

Time)  را تَلیذ ًوایٌذ کِ در لحظِ قادر است تِ ّز فزدی تا ّز

ای، ًزخ تْزُ هتفاٍت تذّذ ٍ ٍام دٌّذگاى را اس خطز اس دست پیشیٌِ

 ( حفظ ًوایٌذ.Default Risk) ّادر سهاى تاسپزداخت ٍام زهایِدادى س

 

 

 

 

هرکس پژٍّشی تَسعِ هحیط آهادُ ارائِ (Big Data)دپارتواى اطالعات بسرگ 

 info@ideh-co.irباشد.       خدهات بِ هدیریت شْری ، باًکداری ، بازاریابی هی
 

،  (Variety)، گًَاگًَی کیفیت اطالعات (Volume) اطالعات بسرگ چیست؟ چْار هَلفِ اصلی، حجن اطالعات

 ( اصَل ایي صٌعت ًَظَْر در دًیاست.Veracity، عدم قطعیت در صحت اطالعات ) (Velocity)جریاى اطالعات
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سخن مدیر مسئول

درباره مركز

مركز پژوهشی توسعه محیط و ســكونتگاه های انسانی در سال 1382 در قالب یک گروه پژوهشی به ابتكار تنی چند از صاحب نظران 
دانش مهندســی و با هدف توســعه پژوهش های كاربردی در زمینه های آمایش سرزمین، توســعه و عمران منطقه ای، شهرسازی، 
معماری، ســاختمان، مســكن، محیط زیست و گردشــگری با همكاری گروهی از استادان مجرب دانشــگاه های كشور و همچنین 
متخصصین كارآزموده مهندسی در حوزه های مختلف مدیریت شهری تشكیل گردید و در تاریخ 90/08/21 با نظر شورای گسترش 

آموزش عالی، از گروه به مركز پژوهشی ارتقا یافت.
اهداف مركز: دســتیابی به مبانی توسعه پایدار، بهبود مدیریت سكونتگاه های انسانی، توســعه برنامه ریزی و مدیریت پایدار كاربری 
اراضــی، تهیه طرح های موضوی- موضعی و اســناد موردنیاز مدیریت خردمندانه ســرزمین در مقیاس ملی، منطقه ای، شــهری و 

تحقیقات مرتبط. در راستای اهداف فوق طرح های مطالعاتی و اسناد مرتبط ذیل كه تاكنون مطالعه و به اتمام رسیده:
- طرح راهبردی، ساختاری زنجیره گردش بازارهای یاس)مال ها(، )27 جلد(

- طرح راهبردی، ساختاری و عملیاتی توسعه عمران ذخایر نوسازی شهر تهران)22 جلد(
- طرح گسترش حیات شهری در ترازهای زیرسطحی بافت پیرامون حرم رضوی

- تدوین اصول، معیارها و شاخص هایی برای بهبود مكان یابی و همجواری فضاهای عمومی كالن مقیاس در شهر
- شاخص ها و معیارهای تدوین حریم شهرها برای دستیابی به ضوابط تعیین سطح منطقی و كاركردهای مناسب در آن ها

- طرح راهبردی، ساختاری ساماندهی محله عودالجان میانی)3 جلد(
- فرآیند بررسی طرح های منظر شهری در انطباق با طرح های تفصیلی مناطق 22گانه تهران)32 محله(

- مطالعات شناســایی امكانات اقتصادی امكان ســنجی، فنی و مالی طرح محتوایی پروژه هتل شماره2شهر آفتاب، مجتمع ورزشی، 
تندرستی خاوران و تیمچه امین الدوله

- طرح مطالعاتی الگوهای معماری و شهرسازی در كرانه جنوبی ایران
- طرح جامع شهر دانش و فناوری ربع رشیدی تبریز / و ده ها طرح تحقیقاتی دیگر

دنیایی كه پیرامونمان را فرا گرفته و در آن زیســت می كنیم به سرعت در حال تغییر و تحول است در این میان 
فقط مقوله ی تغییرناپذیر، خود مفهوم تغییر و دگرگون شدن است.

طالیه دار این تحوالت، رشــته ها مختلف علمی هستند. آن هایی هســتند كه همگام با داده های جدید پربارتر 
شــده وتغییر می یابند و زمینه تغییر در تمامی شئون جامعه را فراهم می ســازند. چنین است كه امروز دانائی 
مهم ترین عامل قدرت و مراكز علمی برجســته ترین نقاط ثقل تحوالت تاریخی محسوب می شود، آنها هستند 

كه اندیشمندان و حامالن قدرت را تربیت كرده و موجبات تعالی روزافزون جامعه را مهیا می سازند.
مركز پژوهشی توســعه محیط و سكونتگاه های انسانی از ابتدای شكل گیری خود درصدد ارتقاء دانش در حوزه 
مدیریت شهری برآمده و تالش كرده است كه با روند نوگرائی و بهره گیری از ره آوردهای نوین علمی و فن آوری 
همگامی كند. نتایج این كوشــش هم در بعد علمی و اجرائی و هم در بعد مطالعاتی و تحقیقاتی رخنمون است. 

نتایج تالش ها و روند شكل گیری مركز ذیال ارائه گردیده:
بسیار خرسندم كه در دهمین سال تاسیس مركز پژوهشی توسعه محیط و سكونتگاه های انسانی اولین شماره 
فصلنامه پیش رو مجله ایده را عرضه نمائیم. تالش خواهیم نمود در مجله ایده مجموعه ارزشمندی از تحوالت 

جهانی، كنفرانس ها، رویدادها، كتاب، مقاالت و مجالت ارائه نمائیم و نتایج مطالعات خود را پی گیری نمائیم.
آنچه در فصلنامه ایده از ویژگی خاصی برخوردار اســت همراهی اندیشــمندان، اساتید، مدیران، دانشجویان و 
عالقمندان در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، كالبدی و زیســت محیطی اســت كه بتوان با 
اندایشه های نوآورانه خود در جهت ترویج و توسعه دانش و ارتقاء مطالب این فصلنامه در شماره های بعدی یاور 

ما باشند.
محمدتقی حسینی

بنام آن كه جان را فكرت آموخت
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سخن سردبیر

رویكردمنظر شــهری شاخه  ی جدیدی در علم نیســت بلكه چیدمانی تازه از اطالعات قبلی است كه به بررسی 
محصول برهم كنش دو مؤلفه ی فرهنگ و طبیعت در گذر زمان در بســتر شــهر می پردازد.ضرورت پرداختن 
به منظر شــهری به مثابه یک مخلوق فرهنگی كه جایگاه عمیق ترین و پیچیده ترین تعامالت انســانی با خرد 
اكوسیســتم در گذر زمان  است را از زوایای مختلف می توان مورد تأكید قرار داد و از هر زاویه الیه ای از الیه های 
در هم تنیده و پیچیده ی آن را آشــكار كرد. ایــن رویكرد نگاهی كل نگر به مقوله های شــناخت، برنامه ریزی، 
طراحی، اجرا و مدیریت تعامل با اكوسیســتم می باشد، مبنی بر اینكه چگونه می توان میراثی از گذشته را برای 
نسل های حاضر حفظ و به نســل آینده منتقل نمود. مدیریت منظر شهری دو بُعد منظر شهری تاریخی شامل 
ردپاهای به جا مانده از دوره ها و اعصار پیشــین بر بستر شــهر و منظر معاصر در بردارنده ردپاهایی از تعامالت 
انسان عصر حاضر را بر پهنه شهر، به صورت توآمان و یكپارچه مدیریت و حفاظت می نماید. جایگاه انسان معاصر 
حفاظت از منظر شهری تاریخی و مدیریت آن در عصر حاضر برای انتقال آن به آیندگان است، از این رو، مقوالتی 
كه در این حوزه بایســتی مورد توجه قرار گیرند شامل كلیه مباحثاتی اســت كه در شكل گیری، برنامه ریزی و 
مدیریت منظر شهری نقش ایفاء می كنند و از سطوح مختلف باعث شكل گیری منظومه پیچیده ای می گردند.

از این رو، برای دســتیابی به راهكارهای مناسب در هر زمینه و ســطحی نمی توان صرفاً از تجربیات بین المللی 
بهره برد یا آنها را بومی سازی نمود، بلكه نیازمند شــناخت از درون می باشند. هر چند كه رویكرد منظر شهری 
چندان بدیع و جدید نمی باشد لكن شــناخت جامع و یكپارچه آن نیازمند مطالعه، بازشناسی و خوانش جامع 
بوم در هر ســرزمین می باشــد و تنها در صورت دستیابی به شــناخت همه جانبه نگر؛ حفاظت از منظر شهری 
محقق می گردد. مدیریت در وجه تاریخی و معاصر منظر شــهری می توانــد در حوزه حفاظت منظر قرار گیرد، 
هرچند كه در وجه معاصر منظر شــهری لزوماً اتفاقاتی كه حادث می گردند اتفاقات خوبی نیستند و می توانند 
ســازگار و منطبق با منظر شهری تاریخی نباشــند. مقوله مهمی كه در فرآیند مدیریت منظر شهری تاریخی، 
معاصر و آینده بایســتی مورد توجه قرار گیرد ضرورت مدیریت تغییرات مبتنی بر دستاوردهای خوانش بومی 
می باشــد كه با دارا بودن ماهیت انعطاف پذیری، پویایی و فرآیند نگری به مثابــه بهترین فیلتر برای مدیریت و 
تعیین كمیت و كیفیت تغییرات در بســتر شهر راه را به سوی رویكردی آرمانی در مدیریت منظر شهری هموار 
می سازد، رویكردی كه دستاوردهای حاصل از آن فارغ از بُعد زمان در هر دوره ای در توسعه های معاصر و آینده 

قابلیت بهره برداری را داراست.
اقدامــات صورت گرفتــه در حوزه حفاظت از میراث شــهری تا هنگامی كه مبتنی بر رویكرد منظرین شــكل 
بگیرندمی توان بــه حفاظت از منظر در پهنه شــهرها امیدوار بود. به عبارتی رویكرد منظر شــهری تاریخی را 
می توان ماحصــل تالقی رویكرد منظرین در حفاظــت و رویكرد حفاظتی در منظر دانســت كه به عنوان یک 
اصطالح بیشتر حفاظتی برای نخســتین بار در سال 2005 در كنفرانس وین طرح گردید سپس در توصیه نامه 
یونسكو مصوب سال 2011 م توسعه یافت. یادداشت وین با اتكا قرار دادن رویكرد منظر شهری تاریخی با نگاهی 
جامع تر، مفهوم میراث شــهری و الیه های ارزشمند شــهر تاریخی را مورد توجه قرار داد و پیش نویس توصیه 
نامه یونسكو با مدنظر قرار دادن نظرات مكتوب تمامی كشورهای عضو در آن،  رویكردی جامع و یكپارچه برای 
شناسایی، ارزیابی، حفاظت ومدیریت از منظر های شهری تاریخی در درون چارچوب توسعه پایدار فراهم آورد. 
بر اساس این سند، رویكرد منظر شهری تاریخی در پی حفظ كیفیت محیط زیست انسان، افزایش بهره برداری 
كارا و استفاده ی پایدار از فضاهای شهری در عین پذیرش ویژگی پویایی آن و تقویت تنوع اجتماعی و عملكردی 
می باشد. این رویكرد اهداف، حفاظت،  میراث شهری و، توسعه، را  ادغام می كند و ریشه در یک رابطه متوازن و 
پایدار بین محیط شــهری و طبیعی و همچنین بین نیازهای نسل های كنونی و آینده و میراثی كه از گذشتگان 
باقیمانده   است، دارد. مبتنی بر این رویكرد حفاظت و توسعه نه دو رشته ی مجزا و نه مقوله ای بین رشته ای بلكه 
رشته ای جامع می باشند كه توسعه در مسیر حفاظت اتفاق می افتد وحفاظت به واسطه ی توسعه  تغییر می یابد 
و انعطاف پذیری خود را وام دار توســعه است. با توجه به اهمیت یادداشــت وین و توصیه نامه یونسكو پیرامون 
موضوع حفاظت از منظر شــهری شماره پیش روی مجله ایده ترجمه  فارســی این اسناد ارزشمند را در اختیار 

خوانندگان قرار می دهد.
 سمیه فدائى نژاد

رویکرد منظر شهرى 



ایده/ سال اول/ شماره یک/ بهار 94 6

توصیه  نامه ى 1 یونسکو درباره 
منظر شهرى تاریخى 2مصوب 

سى  و  ششمین جلسه ى کنفرانس 
عمومى 

پاریس، 10 نوامبر سال 2011
  درنا عشرتى 

دانشجوى کارشناسى ارشد طراحى شهرى،
دانشکده معمارى و شهرسازى، دانشگاه علم و 

صنعت ایران

  پرستو عشرتى
استادیار دانشکده هنر و معمارى شیراز

اد    سمیه فدائى نژ
استادیار گروه مرمت، دانشکده معمارى، دانشگاه تهران 

مترجمان:

پی نوشت:
 1 - مترجمانازسرکارخانمPatricia M. O’Donnellبهواسطهیدراختیارقراردادننسخهیاصلیاینتوصیهنامهبهزبانانگلیسیسپاسگزاریمینمایند.

2-  نسخهنهاییدرگزارشکمیسیونCLTدرهفدهمیننشستمجمععمومی،دردهنوامبر2011بهتصویبرسید.

كنفرانــس عمومــی، گــزارش نهایــی پیرامون 
بكارگیری ابزاری اســتاندارد برای منظر شــهری 
تاریخی را در قالب یــک توصیه نامه )گزارش - 36 
C/23 ؛ توصیه نامــه – ضمیمــه ی C 36/23( به 
منظــور تاكید بــر اهمیت رویكرد منظر شــهری 
تاریخی به مثابه راهــكاری ابتكاری برای محافظت 
میراث و مدیریت شهرهای تاریخی، مورد توجه قرار 

داده است. 
1. قدردانی از سازمان های بین المللی همكار كه در 
طول شش سال گذشــته در فرآیند بررسی سهیم 
بوده انــد و یونســكو را در وظیفه ی خــود مبنی بر 
تدوین اصول و دستورالعمل برای حفاظت از منظر 
شهری تاریخی در راســتای حمایت از كشورهای 

عضو و جوامع محلی پشتیبانی كرده اند؛ 
2. كشــورهای عضو را به انجام ایــن اقدامات ملزم 
می كند : بكارگیری توصیه نامــه جدید با توجه به 
ویژگی های خاص بســتر در هر ســرزمین، انتشار 
گســترده ی مفاهیــم توصیه نامه در ســطح ملی، 
تســهیل در اجرای مفــاد توصیه نامه به واســطه 
تدوین و تصویب سیاســت های پشتیبان و نظارت 
بــر تاثیرات بكارگیــری توصیه نامه بــر حفاظت و 

مدیریت شهرهای تاریخی؛
3. همچنین دولت های عضو و دولت های محلی را به 
شناسایی گام های مهم در راستای كاربست رویكرد 
منظر شــهری تاریخی در بســتر خاص خودشان 
توصیه می كند، كه می تواند شامل موارد زیر باشد: 

)الف( انجام مطالعات جامع و نقشه برداری از منابع 
طبیعی، فرهنگی و انسانی شهرهای تاریخی؛

)ب( اجماع با اســتفاده از برنامه ریزی مشــاركتی 
و مشــاوران دســت اندركار دربــاره ی حفاظت از 
ارزش هایی كه می بایست به نسل های آینده انتقال 

یابد و تعیین مصادیق حامل این دسته از  ارزش ها ؛
)ج( سنجش آســیب پذیری این ویژگی ها در برابر 
فشــارهای اجتماعی- اقتصادی و تأثیرات ناشی از 

تغییرات آب و هوا؛
)د( یكپارچه ســازی ارزش های میراث شــهری و 
وضعیت آسیب پذیری آن ها در یک چارچوب جامع 
توســعه ی شــهری، كه در آن حرائم و حوزه های 
حســاس میراث كــه نیاز بــه توجه دقیــق برای 
برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه های توســعه را 

دارد، مشخص گردیده باشد.
ایجاد چارچوب مدیریت محلی و )ه( اولویت بندی 

اقدامات حفاظت و توسعه؛ 
)و( ایجاد مشــاركت الزم و تدویــن چارچوب های 
مدیریــت محلــی بــرای هــر یــک از پروژه های 
شناسایی شــده ی حفاظت و توســعه و همچنین 
برای توسعه ی ســاز و كار هایی به هدف هماهنگی 
فعالیت های متعدد كنش گران مختلف، چه دولتی 

و چه خصوصی؛
4. اعضا را  بــه پذیرش توصیه نامه منظر شــهری 
تاریخی، تصویب شده در تاریخ 27 می سال 2011 
میالدی در نشســت بین دولتی كارشناسان منظر 
شــهری تاریخی )دســته ی II ( در مقر یونســكو، 
مصمم می كند، این بخش در ضمیمه این سند ارائه 

شده است.
ضمیمه

توصیه نامه ی منظر شهری تاریخی، شامل فهرستی 
از تعاریف.

مقدمه
كنفرانس عمومی، 

در نظر گرفتن این كه مناطق شهری تاریخی یكی 
از متنوع ترین تجلیات میراث فرهنگی مشترک ما 
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پی نوشت:
3-  به طور خاص، كنوانســیون سال 1972 میالدی پیرامون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان، كنوانسیون سال 2005 میالدی پیرامون حمایت و گسترش تنوع فرهنگی، توصیه نامه ی 
ســال 1962 میالدی پیرامون صیانت از زیبایی و ویژگی های خاص منظرها و مكان ها،  توصیه نامه ی ســال  1968 میالدی  درباره ی محافظت از دارایی های فرهنگی در معرض خطر به واسطه ی 
اقدامات عمومی و یا خصوصی، توصیه نامه ی سال 1972 میالدی در رابطه با حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی در سطح ملی، توصیه  نامه ی سال 1976 میالدی درباره صیانت و نقش معاصر مناطق 
تاریخی، منشور بین المللی ایكوموس در سال 1964  میالدی پیرامون حفاظت و مرمت یادمان ها و مكان های تاریخی )منشور ونیز(، منشور 1982 میالدی ایكوموس درباره باغ های تاریخی )منشور 
فلورانس( و منشــور 1987 میالدی ایكوموس درباره ی حفاظت از شهرها و مناطق شهری تاریخی )منشور واشنگتن(، بیانیه ی شیان سال 2005 ایكوموس پیرامون حفاظت از بستر ساختارهای 

میراثی، مكان ها و مناطق میراثی، همچنین یادداشت وین مصوب سال 5002 میالدی درباره ی میراث جهانی و معماری معاصر، مدیریت منظر شهری تاریخی.
4-   به طور خاص در كنفرانس جهانی 1982 میالدی با موضوع سیاست های فرهنگی در مكزیكوسیتی، نشست نارا در سال 1994 میالدی با محوریت موضوع اصالت، اجالس كمیسیون جهانی 
فرهنگ و توســعه در سال 1995 میالدی، كنفرانس هبیتات 2 درسال 1996 میالدی در اســتانبول با تصویب دستور كار 12، كنفرانس بین دولتی یونسكو در سال 1998 پیرامون سیاست های 
فرهنگی برای توسعه در استكهلم، كنفرانس مشترک بانک جهانی و یونسكو در سال 1998 میالدی با موضوع فرهنگ در توسعه پایدار- سرمایه گذاری در موقوفات فرهنگی و طبیعی، كنفرانس 
بین المللی سال 2005 میالدی درباره ی میراث جهانی و معماری معاصر در وین، مجمع عمومی ایكوموس در سال 2005 میالدی پیرامون اهمیت بستر یادمان ها و مكان های میراثی در شیان، و 

مجمع عمومی ایكوموس در سال 2008 میالدی با محوریت موضوع روح مكان در كبک كانادا.

هستند كه توسط نسل های مختلف 
شــكل گرفته اند و شــاهدی كلیدی 
بر تالش هــا و آرمان های بشــریت 
می باشند كه به واسطه فضا و زمان به 

منصه ی ظهور رسیده اند.
همچنیــن توجه به این كــه میراث 
شــهری، اجتماعــی، فرهنگــی و 
اقتصادی برای بشــریت محســوب 
واســطه ی  بــه  كــه  می شــود 
الیه بندی های تاریخــی از ارزش ها 
تعریف شــده  اســت؛ ارزش هایی كه 
توسط فرهنگ های متوالی و موجود 
و انباشــت ســنت ها و تجارب تولید 
شــده اند و تنوع شــان به رســمیت 

شناخته شده است،
عــالوه بــر ایــن عنایت بــه این كه 
شهرنشینی در یک مقیاس بی سابقه 
در تاریخ بشــریت در حال پیشرفت 
اســت، در سراســر جهان به مثابه ی 
محركــی بــرای رشــد و تغییرات 
اجتماعی- اقتصادی به شمار می آید، 
كــه باید در ســطوح محلــی، ملی، 

منطقه ای و بین المللی مهار گردد.
شــناخت، ماهیت پویای شــهرهای 

زنده،
با توجه و عنایت به نكات زیر:

توســعه ی ســریع و غالباً غیر قابل 
كنترل باعــث دگردیســی مناطق 
شــهری و بســتر آن ها می شود ، كه 
ممكن اســت منجر به انقطاع و زوال 
میراث شــهری، با اثــرات عمیق بر 
ارزش هــای اجتماعــی در سراســر 

جهان شود،
 بــرای حمایــت از محافظت میراث 
طبیعی و فرهنگی، بر یكپارچه سازی 

حفاظــت، مدیریت و سیاســت گزاری 
مناطق شــهری تاریخــی و فرآیندهای 
توســعه محلی و برنامه ریزی شــهری، 
از جمله معمــاری معاصر و توســعه ی 
زیرساخت ها تأكید می گردد، كه در این 
راستا اســتفاده از یک رویكرد منظرین 
می تواند به حفظ هویت شــهری كمک 

كند،
 اصل توســعه ی پایدار شرایط الزم برای 
حفظ منابــع موجود، حمایــت فعال از 
میراث شــهری و مدیریت پایدار میراث 
شــهری را فراهم می كند كه پیش شرط 

الزم برای توسعه به شمار می آید، 
 مجموعــه ی اســتاندار های مرتبــط 
بــا یونســكو، شــامل كنوانســیون ها، 
توصیه نامه ها و منشورها3 كه با موضوع 
حفاظت از مناطق تاریخی می باشــند، 

همگی معتبر باقی بمانند،
همچنین اشــاره به این موضــوع كه به 
واسطه ی فرآیند های تغییرات جمعیتی، 
آزاد ســازی بازار جهانی و تمركززدایی، 
گردشــگری انبوه، بــازار بهره برداری از 
میراث فرهنگــی و تغییرات آب و هوایی 
شــرایط تغییر كرده  اســت و شهرها در 
معرض آن دسته از فشارها و چالش های 
توســعه هســتند كه در زمان تصویب 
توصیه نامه ی یونســكو پیرامون مناطق 
تاریخی در ســال 1976 وجود نداشتند 
)توصیه نامه ی مربوط به صیانت و نقش 

معاصر مناطق تاریخی(،
عالوه بر این، توجه به سیر تحول مفاهیم 
فرهنگ و میراث و رویكردهای مدیریتی 
آن ها، از طریق تركیب طرح های محلی و 
نشست های بین المللی4، كه در هدایت و 

شهر پراگ، پایتخت 
جمهورى چک(2013 

میالدى)
عکاس: فدائى نژاد
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راهبری سیاست ها و اقدامات در سراسر 
جهان مفید است،

تمایل به تكمیل و گســترش كاربست 
استانداردها و اصول وضع شده در اسناد 

بین المللی موجود،
قبــل از ایــن، طرح های پیشــنهادی 
پیرامون منظر شــهری تاریخی به مثابه 
رویكــردی در حفاظت میراث شــهری 
مطرح شــده اند كه در دستور كار جلسه 
36 كنفرانــس عمومی بــه عنوان مورد 

8-1 ذكر شده  است،
1. در روز دهــم نوامبــر ســال 2011 
میــالدی توصیه نامــه ی حاضــر بــا 
موضوعیــت منظــر شــهری تاریخی 

تصویب می گردد؛
2. كشورهای عضو را به تدوین چارچوب 
سازمانی مناسب و اتخاذ اقدامات قانونی، 
با توجه به كاربســت اصول و هنجارهای 
موجــود در این توصیه نامــه در مناطق 

تحت اختیار خود توصیه می كند؛
3. همچنیــن توصیــه می كنــد كــه 
كشــورهای عضــو، ایــن توصیه نامه را 
بــه مقامات محلــی، ملــی، منطقه ای، 
نهادها، بخش هــا و انجمن های مربوط 
به صیانت، حفاظــت و مدیریت مناطق 
شــهری تاریخی و بسترهای جغرافیایی 
گســترده تر مرتبط با آن ها ارائه كرده و 

آنها را متوجه اهمیت این موضوع كنند.
مقدمه

1. زمانه ی ما شاهد بزرگترین مهاجرت 
بشــر در طول تاریخ است. بیش از نیمی 

از جمعیت جهــان در حــال حاضر در 
مناطق شهری زندگی می كنند. اهمیت 
مناطق شــهری به مثابه ی محركه های 
رشــد و نیز مراكز نوآوری و خالقیت به 
طور فزاینده ای در حال افزایش اســت. 
این مناطق فرصت هایی برای اشــتغال، 
آموزش و رفع نیازها و خواســته های در 

حال تحول مردم فراهم می آورند.
2. با این  حال، رشــد ســریع و غیر قابل 
كنتــرل شهرنشــینی می توانــد بــه 
گسســت های اجتماعی و فضایی و زوال 
شــدید كیفیت محیط شهری و مناطق 
روستایی اطراف آن ها منجر گردد. قابل 
ذكر است، این موضوع می تواند به علت 
تراكم بیش از حد ســاخت  و  ساز، ایجاد 
ســاختمان های یكنواخت ساخته شده 
مبتنی بــر اســتاندارد ها، تنزل كیفیت 
فضــای عمومــی و امكانــات رفاهی، 
زیرســاخت های ناكافی، فقــر و انزوای 
اجتماعی و افزایش خطر بالیای اقلیمی 

باشد.
3. میراث شــهری، شــامل مؤلفه های 
ملموس و ناملمــوس به منزله ی منبعی 
كلیــدی در ارتقاء ســرزندگی مناطق 
شــهری و ترویج توســعه ی اقتصادی و 
انسجام اجتماعی در یک محیط جهانی 
در حال تغییر به شــمار می آید. از آن جا 
كه آینده ی بشریت در گرو برنامه ریزی و 
مدیریت مؤثر منابع است، حفاظت منابع 
به راهبردی برای رسیدن به تعادل میان 
رشد شهری و كیفیت زندگی پایدار بدل 

شده است .
4. در طول نیم قرن گذشته، حفاظت از 
میراث شــهری به منزله بخش مهمی از 
سیاســت های عمومی در سراسر جهان 
پدیــدار گردیده اســت. حفاظت منابع 
پاسخی به نیاِز حفظ ارزش های مشترک 
و بهره مندی از میراث تاریخی اســت. با 
این حال، انتقال پیــش آمده از تأكید بر 
یادمان های معماری به ســوی شناخت 
جامع تر از اهمیت فرآیندهای اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصــادی در حفاظــت از 
ارزش های شــهری،  نیازمنــد انطباق 
سیاســت های موجود و ایجاد ابزارهای 
نوین برای رســیدن به این چشــم انداز 

جدید می باشد.
5. این توصیه نامه نیاز به یكپارچه سازی 
بهتر و تدوین اســتراتژی های حفاظت 
از میراث شــهری را در ارتباط با اهداف 
كالن تــر توســعه ی پایدار، بــه منظور 
حمایــت از فعالیت هــای عمومــی و 
خصوصی با هدف حفظ و ارتقاء كیفیت 
محیط زیســت انســانی خاطر نشــان 
می ســازد. این توصیه نامه یک رویكرد 
منظریــن بــرای شناســایی، حفاظت 
و مدیریــت مناطق تاریخی در بســتر 
گســترده تر شــهری این مناطق  با در 
نظــر گرفتن روابــط متقابل اشــكال و 
فرم های فیزیكی ، ارتباطات و ســازمان 
فضایی، ویژگی های طبیعی و زمینه ای 
و ارزش هــای اجتماعــی، فرهنگــی و 

اقتصادی آن ها پیشنهاد می نماید.
 نمایى از شهر 

یزد(1393)
عکاس: فدائى نژاد
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6 . این رویكرد سیاست، اداره و مدیریت 
دســت اندركاران مرتبــط محلی، ملی، 
منطقه ای، بین المللــی و نقش آفرینان 
دولتی و خصوصی را در فرآیند توسعه ی 

شهری مورد خطاب قرار می دهد.
7 . ایــن توصیه نامــه بر مبنــای چهار 
توصیه نامــه ی قبلی یونســكو مربوط 
بــه محافظت میــراث شــكل گرفته و 
اهمیت و اعتبار مفاهیــم و اصول آن ها 
در تاریخ حفاظــت و اقدامات حفاظتی 
را به رســمیت می شناسد. عالوه بر این، 
كنوانســیون ها و منشــورهای حفاظت 
مــدرن، ابعاد متنوع میــراث فرهنگی و 
طبیعی را شامل می گردند كه اركان این 

توصیه نامه را تشكیل می دهند.
الف. تعریف 

8. منظر شــهری تاریخی یک منطقه ی 
شــهری اســت كه بعنوان مجموعه ای 
تاریخی متشــكل از ارزش های فرهنگی 
و طبیعی شــناخته می شود، این مفهوم 
فراتــر از مفهــوم "مركــز تاریخی" یا 
"مجموعــه" اســت و شــامل بســتر 
گسترده تر شــهری و محیط جغرافیایی 

پیرامون آن می گردد.
9. ایــن بســتر گســترده تر بــه  طور 
خــاص شــامل توپوگرافــی محوطه، 
ژئومورفولوژی، هیدرولوژی، ویژگی های 
طبیعی، محیط ساخته شده   چه تاریخی 
و چه معاصر، زیرســاخت های ســطح و 
زیر زمینی اســت، فضاهای باز و باغ ها، 
الگوهای اســتفاده از زمین و ســازمان 
فضایی، ادراک و ارتباطات بصری و دیگر 
عناصر ساختار شــهری است. همچنین 
شــامل اقدامات و ارزش های اجتماعی 
و فرهنگی، فرآیندهای اقتصادی و ابعاد 
ناملموس میراث می باشــند كه با تنوع و 

هویت فرهنگی مرتبط هستند.
10. این تعریف پایه و اساس یک رویكرد 
جامــع و یكپارچه را برای شناســایی، 
ارزیابی، حفاظــت و مدیریت منظرهای 
شــهری تاریخــی در چارچــوب كلی 

توسعه ی پایدار فراهم می كند .
11. رویكرد منظر شهری تاریخی حفظ 
كیفیت محیط زیســت انســانی، ارتقاء 
استفاده ی ســازنده و پایدار از فضاهای 
شهری را دنبال می نماید و در عین حال 
شــخصیت پویای آن هــا و ترویج تنوع 
اجتماعــی و عملكردی را به رســمیت 
می شناسد. این رویكرد اهداف حفاظت 

از میراث شــهری و اهداف توســعه ی 
اجتماعــی و اقتصــادی را یكپارچــه 
می ســازد. این رویكرد ریشــه در یک 
رابطه ی متوازن و پایدار بین محیط های 
شــهری و طبیعی، با نیازهای نسل های 

امروز و آینده و میراث گذشته دارد.
12. رویكــرد منظــر شــهری تاریخی، 
تنوع فرهنگی و خالقیــت را به مثابه ی 
دارایی های كلیدی بشــر برای توسعه ی 
اجتماعی و اقتصــادی در نظر می گیرد 
و ابزارهایــی بــرای مدیریــت تحوالت 
فیزیكی و اجتماعی فراهــم می آورد تا 
اطمینان حاصل شود كه اقدامات معاصر 
به صورت هماهنگ و ســازگار با میراث، 
در یک بستر تاریخی یكپارچه می شوند 
و بســترهای منطقه ای را مــد نظر قرار 

می دهند.
13. رویكــرد منظر شــهری تاریخی در 
حین احترام به ارزش هــا جوامع ملی و 
بین المللی، از سنت ها و ادراكات جوامع 

محلی می آموزد. 
ب. چالش هــا و فرصت هایی برای 

منظر شهری تاریخی 
14. توصیه  نامه هــای موجود یونســكو 
نقش مهــم مناطق تاریخــی در جوامع 
مــدرن را به رســمیت می شناســند. 
ایــن توصیه نامه ها همچنین شــماری 
از  حفاظــت  خــاص  تهدیــدات  از 
مناطق شــهری تاریخی را شناســایی 
می كنند و اصــول كلی، سیاســت ها و 
دســتورالعمل هایی را برای رویارویی با 

چنین چالش هایی ارائه می نمایند.
15. رویكــرد منظــر شــهری تاریخی 
نشــان دهنده ی این واقعیت اســت كه 
هم رشــته ی تخصصــی حفاظت و هم 
اقدامات عملی حفاظت از میراث شهری 
در دهه های اخیر به صورت قابل توجهی 
دچار تحول شــده اند، و سیاست گذاران 
و مدیــران را قادر به برخــورد مؤثرتر با 
چالش هــا و فرصت های جدیــد نموده 
است. رویكرد منظر شــهری تاریخی از 
تالش جوامع برای توســعه و انطباق، در 
حالی  كه ویژگی ها و ارزش های مرتبط با 
تاریخ، حافظــه جمعی و محیط را حفظ 

می نمایند، حمایت می كند.
16. در دهه های گذشــته، بــا توجه به 
افزایش شدید جمعیت شهری در جهان 
و مقیاس و ســرعت توسعه ی اقتصاد در 
حال تغییر، ســكونت گاه های شهری و 

مناطق تاریخی در بســیاری از مناطق 
دنیا به مراكز و مولدهای رشد اقتصادی 
تبدیل شده اند، و نقشی جدید در زندگی 
فرهنگی و اجتماعی به دســت آورده اند. 
در نتیجه، آن هــا نیز تحت یــک آرایه 
بزرگ از فشــارهای جدید در آمده اند، از 

جمله:
شهرنشینی و جهانی شدن

17. رشد شــهری ساختار بســیاری از 
مناطــق تاریخــی شــهری را دگرگون 
نموده اســت. فرآیندهای جهانی تأثیر 
عمیقی بر ارزش های نســبت داده شده 
توسط جوامع به مناطق شهری و محیط 
شان و هم بر ادراک ســاكنان و كاربران 
آن ها دارند. از یک طرف، شهرنشــینی 
فرصت هــای اقتصــادی، اجتماعــی و 
فرهنگــی را فراهم می كند كه می توانند 
كیفیت زندگی و ویژگی ســنتی مناطق 
شــهری را ارتقاء بخشند؛ از سوی دیگر، 
تغییــرات مدیریــت نشــده ی تراكم و 
رشــد شــهری می توانند حس مكان، 
یكپارچگی بافت شهری و هویت جوامع 
را تضعیــف نماینــد. برخــی از مناطق 
شــهری تاریخی در حال از دست دادن 
قابلیت ها، نقش  ســنتی و جمعیت های 
خود هســتند. رویكرد منظر شــهری 
تاریخی می توانــد در مدیریت و كاهش 

چنین تأثیراتی، یاری رساند.

نمایى از شهر 
استراسبورگ فرانسه 

(2013 میالدى)
عکاس: فدائى نژاد
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راهكارهــا و روش هایــی بــرای كاهــش فقر 
شــهری و ترویج توســعه ی اجتماعی و انسانی 
ارائه می دهند. در دســترس بودن گســترده تر 
خالقیت و نــوآوری، از قبیل فناوری اطالعات و 
برنامه ریزی پایدار، طراحی و شیوه های ساخت 
و ساز می تواند مناطق شــهری را بهبود بخشد 
و در نتیجــه كیفیت زندگــی را افزایش دهد. با 
مدیریت مناسب از طریق رویكرد منظر شهری 
تاریخی، عملكردهای جدید از جمله خدمات و 
گردشــگری، مبدل به طرح های مهم اقتصادی 
می شوند كه این طرح ها می توانند به رفاه جوامع 
و به حفاظت از مناطق شهری تاریخی و میراث 
فرهنگی  شهری كمک كرده و در عین حال تنوع 
اقتصــادی و اجتماعی و عملكرد مســكونی را 
تضمین نمایند. استفاده نكردن از این فرصت ها 
به شهرهایی ناپایدار و ناكارآمد شده و همچنین 
به كارگیری نامناســب آن هــا منجر به تخریب 
دارایی های میراثی و زیان های غیر قابل جبران 

برای نسل های آینده می گردد.
محیط

19. ســكونت گاه های بشــری به طور مداوم با 
تغییرات آب و هوایی و زیســت محیطی- ناشی 
از بالیای طبیعی -تطابــق یافته اند. با این حال، 
شدت و ســرعت تغییرات كنونی به حدی است 
كــه در حال بــه چالش كشــیدن محیط های 
شهری پیچیده ی ما هستند. نگرانی های زیست 
محیطــی، به ویژه نگرانی مصــرف آب و انرژی، 
نیازمند رویكردها و الگو های جدیدی در زندگی 
شهری، بر اساس سیاست ها و شیوه های حساس 
به محیط زیست هستند، اعمال این سیاست ها 
با هدف تقویت پایداری و كیفیت زندگی شهری 
اســت. با این وجود، در كنار انجام بســیاری از 
این اقدامات می بایســت یكپارچه سازی میراث 
طبیعی و فرهنگی را به عنوان منابع توســعه ی 

پایدار در نظر داشت.
20. تغییرات مناطق شهری تاریخی همچنین 
می توانــد به علت بالیــای طبیعــی ناگهانی و 
درگیری های مسلحانه ایجاد شــود. این موارد 
ممكن اســت عمر كوتاهی داشــته باشند، اما 
اثرات آن هــا می تواند ماندگار باشــد. رویكرد 
منظر شــهری تاریخی می توانــد در مدیریت و 

كاهش چنین تأثیراتی یاری رساند.
ج. سیاست ها

21. سیاســت های مــدرن حفاظت شــهری- 
همان  گونه كه در توصیه نامه ها و منشــورهای 
بین المللی موجــود منعكس گردیده اســت- 
زمینه را برای حفاظت از مناطق شهری تاریخی 
فراهم آورده است. با این حال، چالش های حال 
و آینــده نیازمند تعریف و پیاده ســازی نســل 

جدیدی از سیاست های عمومی برای شناسایی 
و محافظت از الیه  بندی تاریخی و متعادل سازی 
ارزش های فرهنگی و طبیعــی در محیط های 

شهری  می باشند.
22. حفاظت از میراث شهری باید با برنامه ریزی، 
اقدامات مرتبط با سیاست های كلی و آن دسته 
از سیاست هایی كه به كلیت بافت شهری مرتبط 
اســت، یكپارچه گردد. سیاســت ها باید ساز و 
كارهای متعادل ســازی حفاظــت و پایداری را 
در مقاطع زمانی كوتاه مدت و بلند مدت فراهم 
آورنــد. هماهنگی یكپارچه ســازی مداخالت 
معاصــر و بافت شــهری تاریخی می بایســتی 
مــورد تأكید ویژه قــرار گیرد. بــه طور خاص، 
مسئولیت های دست اندركاران مختلف در این 

زمینه به شرح زیر است:
 )الــف( كشــورهای عضو باید اســتراتژی های 
حفاظــت میــراث شــهری را با سیاســت ها و 
برنامه های توســعه ملــی، بر اســاس رویكرد 
منظر شــهری تاریخــی، یكپارچه ســازند. در 
این چارچوب، مقامات محلــی باید برنامه های 
توسعه ی شــهری را آماده كرده و در این راستا 
ارزش منطقه، شامل ارزش های منظرین و دیگر 
ارزش های میــراث و ویژگی های مرتبط با آن را 

در نظر بگیرند؛
)ب( دســت اندركاران دولتی و خصوصی باید 
از طریق مشــاركت بــرای تضمیــن موفقیت 
بكارگیــری رویكــرد منظر شــهری تاریخی با 

یكدیگر همكاری نمایند؛ 
)ج( ســازمان های بین المللــی مرتبــط بــا 
فرآیندهای توســعه پایدار بایــد رویكرد منظر 
شــهری تاریخی را بــا راهبردهــا، برنامه ها و 

اقدامات عملیاتی خود یكپارچه سازند؛
)د( سازمان های مردم نهاد ملی و بین المللی باید 
در توسعه و انتشــار ابزارها و بهترین شیوه ها به 
منظور بكارگیری رویكرد منظر شهری تاریخی 

مشاركت نمایند. 
23. تمام ســطوح دولتی شــامل دول محلی، 
منطقــه ای، ملــی و ایالتــی كه از مســئولیت 
خود آگاه هســتند، بایــد به تعریف، شــرح و 
بســط، اجرا و ارزیابی سیاســت های حفاظت 
میراث شــهری كمک رســانند. این سیاست ها 
 بایــد مبتنــی بر رویكــرد مشــاركتی همه ی

 دســت اندركاران و هماهنگ بــا هر دو دیدگاه 
نهادی و بخشی باشد. 

د. ابزارها
24. رویكــرد مبتنی بر منظر شــهری تاریخی 
طیــف وســیعی از ابزارهای ســنتی و نوآورانه 
متناسب با بافت محلی را به كار می بندد. برخی 
از ایــن ابزارها كــه به عنوان بخشــی از فرآیند 

مرتبط با دســت انــدركاران مختلــف نیازمند 
توسعه است، موارد زیر را در بر می گیرد:

)الف( ابزارهــای مشــاركت مدنی باید 
مقاطع قشــر بزرگی از دست اندركاران را شامل 
شــده و آن ها را بــرای شناســایی ارزش های 
كلیدی در مناطق شــهری خود توانمند سازد؛ 
چشــم اندازهایی را كه منعكس كننده ی تنوع 
آن هاســت، توســعه بخشــد؛ اهداف را تعیین 
نمایــد؛  در اقداماتی كه به منظور نگاهداشــت 
میــراث فرهنگی الزم اســت، به توافق دســت 
یابد؛ و توســعه پایدار را ترویج دهد. این ابزارها 
كه بخشــی جدایی ناپذیر از پویایــی مدیریت 
شهری را تشــكیل می دهد، باید مكالمه ی بین 
فرهنگی را با آموختن تاریخ، سنت ها، ارزش ها، 
نیازها و آرمان های جوامع، و نیز با میانجی گری 
و مذاكره بین گروه هایی با منافع متضاد تسهیل 

نماید.
)ب( ابزارهای دانــش و برنامه ریزی باید به 
حفاظت از یكپارچگی و اصالت ویژگی های میراث 
شهری كمک رساند. همچنین بایستی بازشناخت 
اهمیت معنایی و تنوع فرهنگی را میســر ساخته و 
پایش و مدیریت تغییر برای بهبود كیفیت زندگی و 
فضای شهری را فراهم آورد. این ابزار مستندسازی 
و نقشــه برداری از ویژگی های فرهنگی و طبیعی 
را نیز شــامل می شــود. اثرات میراثی، اجتماعی 
و زیســت محیطی به منظور پشــتیبانی و تسهیل 
فرآیندهای تصمیم گیری در چارچوب توســعه ی 

پایدار می بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد.
)ج( سیســتم تنظیم مقررات باید منعكس  
كننده ی شــرایط محلــی باشــد و می تواند در بر 
ارنده ی اقدامات قانونی و نظارتی با هدف حفاظت و 
مدیریت از ویژگی های ملموس و ناملموس میراث 
شهری شامل ارزش های اجتماعی، زیست محیطی 
و فرهنگی باشد. سیستم های سنتی و مرسوم باید 
به رسمیت شناخته  شده و در صورت لزوم تقویت 

شوند. 
)د( ابزارهای مالــی باید در ایجــاد ظرفیت و 
حمایت از توســعه ی خالق درآمدزا كه ریشــه در 
سنت دارد، هدف گذاری شود. عالوه بر كمک های 
مالی دولتی و جهانی از ســازمان های بین المللی، 
ابزارهــای مالی باید به طور مؤثــر برای حمایت از 
سرمایه گذاری خصوصی در ســطح محلی به كار 
گرفته شوند. اعتبارات خرد و دیگر اعتبارات مالی 
قابل انعطاف برای حمایت از شــركت های محلی و 
همچنین گستره ی متنوعی از گونه های مشاركتی 
نیز برای پایدار ســازی مالی رویكرد منظر شهری 

تاریخى واجد اهمیت است. 

توسعه
18. بســیارى از فرآیندهــاى اقتصادى 
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25. ظرفیت ســازی باید دســت اندركاران اصلی 
شامل جوامع محلی، تصمیم گیران، افراد حرفه ای 
و مدیران را به منظور بهبــود درک رویكرد منظر 
شــهری تاریخی و اجــرای آن مشــاركت دهد. 
ظرفیت ســازی مؤثر در گرو همكاری فعال دست 
انــدركاران اصلی با هــدف تطبیق اجــرای این 
توصیه نامــه در بســترهای منطقــه ای به منظور 
تعریف و اصالح اســتراتژی های محلی و مقاصد، 
چارچوب اقدامات و برنامه های تجهیز منابع است.

26. تحقیقــات بایــد الیه بنــدی پیچیــده ی 
ســكونتگاه های شــهری را به منظور شناســایی 
ارزش هــا و درک معنای آن ها بــرای جوامع مورد 
هدف قرار دهد و به كمک شــیوه های جامع آن  را 
به بازدیدكنندگان ارائه نماید. مؤسســات علمی و 
دانشگاهی و دیگر مراكز تحقیقاتی باید به توسعه ی 
تحقیقات علمی در مورد جنبه های مختلف رویكرد 
منظر شــهری تاریخی و همكاری در سطح محلی، 
ملی، منطقه ای و بین المللی تشویق شوند. ضروری 
است كه وضعیت مناطق شهری و سیر تحول آن ها 
به منظور تســهیل ارزیابی طرح های پیشنهادی 
برای تغییر و بهبود مهارت ها و روندهای محافظتی 

و مدیریتی، مستندسازی شوند.
27. تشــویق به اســتفاده از فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات به منظور مستندسازی، ادراک و ارائه ی 
الیه بنــدی پیچیــده ی مناطق شــهری و اجزای 
تشكیل دهنده آن ها؛ جمع آوری و تجزیه و تحلیل 
این داده ها بخشــی اساســی از آگاهی نسبت به 
مناطق شــهری اســت. برای برقراری ارتباط با 
همه بخش های جامعه، رســیدگی به جوانان و 
تمــام گروه های زیر به منظور تشــویق آن ها به 

مشاركت از اهمیت خاصی برخوردار است.
و. همكاری بین المللی

28. كشــورهای عضو و ســازمان های دولتی و 
ســازمان های مردم نهــاد بین المللی باید درک 
و مشــاركت عمومی در كاربست رویكرد منظر 
شــهری تاریخی را با انتشــار بهترین اقدامات و 
درس های آموخته شده از نقاط مختلف جهان، 
تســهیل نمایند تــا از این گذار باعــث تقویت 

شبكه ای از هم اندیشان و ظرفیت سازان شود.
29. كشــورهای عضو باید همكاری چند ملیتی 

بین مقامات محلی را ترویج دهند.
30. ســازمان های توسعه و همكاری بین المللی 
كشــورهای عضــو، ســازمان های مردم نهاد و 
بنیادهــا باید به توســعه ی روش  شناســی به 
منظور كاربســت رویكرد منظر شهری تاریخی 
و هماهنگ ســازی آن با برنامه های پشــتیبان 
 و پروژه هــای مرتبــط بــا مناطــق شــهری،

  تشویق شوند.

ضمیمه 
تعاریف واژگان

منطقــه/ شــهر تاریخــی )برگرفته از 
توصیه نامه ی 1976(

"مناطــق تاریخــی و معمارانــه )شــامل 
معمــاری بومی(" هر گروه از ســاختمان ها، 
ســازه ها و فضاهای باز از جمله محوطه های 
دیرینه شناســی،  و  باستان شناســی 
سكونت گاه های انســانی در حال تشكیل در 
محیط های شهری یا روستایی را در بر می گیرد 
كه یكپارچگی و ارزش های این مناطق از نقطه 
نظر ارزش هــای باستان شناســی، معمارانه، 
تاریخــی و پیش از تاریخ، زیبایی شناســانه و 
فرهنگی- اجتماعی قابل شناسایی و بررسی 
می باشد. این "مناطق" كه دارای تنوع ذاتی 
می باشــند می توانند مناطق پیش از تاریخ، 
شــهرهای تاریخی، محله های قدیمی شهر، 
روســتا و دهكده های كوچک و نیز گروه های 
یادمانی همگن را در بــر گیرند كه مورد آخر 
یعنی گروه های یادمانی همگن بایســتی به 

دقت و بدون تغییر مورد محافظت قرار گیرد.
منطقه ی شــهری تاریخی )بــر گرفته از 

منشور ایكوموس واشنگتن(
مناطــق شــهری تاریخی، چه بــزرگ و چه 
كوچک، شــامل شهرها، شــهرهای كوچک، 
مراكز یــا محله هــای تاریخــی در پیوند با 
محیط های طبیعــی و انسان ســاخت خود 
می باشــند كه فراتر از نقش خــود به مثابه ی 
اسناد تاریخی، تجسم ارزش های فرهنگ های 

شهری سنتی نیز به شمار می آیند.
میراث شهری )بر گرفته از گزارش پژوهش 
اتحادیــه اروپــا اِن. 16 )2004( توســعه ی 
پایــدار مناطــق تاریخی شــهری از طریق 
یكپارچه سازی فعال در شهرها – اِس. یو. آی. 

تی(
میراث شهری ســه دســته ی اصلی را در بر 

می گیرد:
•  میــراث یادماندنــی دارای ارزش فرهنگی 

استثنایی؛
•  عناصر میراثی غیر اســتثنایی كه در حال 
حاضر به  صورت منسجم به تعداد قابل توجه 

موجود می باشد.
• عناصر جدید شــهری كه باید در نظر گرفته 

شوند )به عنوان مثال(:
- شكل و فرم ساخته شده ی شهری؛

- فضای باز: خیابان ها، فضاهای باز جمعی؛
- زیرساخت های شهری: شبكه ها و تجهیزات.

حفاظت شهری 
حفاظت شهری به محافظت از ساختمان های 

منفرد محدود نمی شود؛ این دیدگاه معماری 
را به عنوان یک عنصر در كلیت شــهر بررسی 
می نماید و آن را به یــک منظومه ی پیچیده 
و چندوجهی تبدیل می كنــد. بنابراین با این 
تعریف، حفاظت شهری در بطن برنامه ریزی 

شهری قرار می گیرد.
محیط ساخته شده 

محیط ساخته  شده به منابع انسان ساخت )در 
برابر طبیعی( و زیرســاخت های طراحی شده 
برای پشــتیبانی از فعالیت های انسانی مانند 
ســاختمان ها، جاده هــا، پارک هــا، و دیگر 

امكانات رفاهی اشاره دارد.
رویكرد منظرین )از اتحادیــه بین المللی 
حفاظــت از طبیعــت – آی. یو. ســی. اِن، و 
صندوق جهانی حیات وحــش- دبلیو. دبلیو. 

اِف(
رویكرد منظرین یک چارچــوب )چارچوبی 
بــرای تصمیم گیــری در مــورد حفاظت در 
مقیاس منظر اســت. رویكرد منظرین برای 
تصمیم گیری دربــاره ی مصلحت مداخالت 
خــاص )مانند احــداث یک جــاده جدید و 
یا كشــت و زرع( كمک می كند و به تســهیل 
برنامه ریزی، مذاكره و كاربست فعالیت ها در 
مقیاس كل نگر منظــر می انجامد. در مقیاس 

رویكرد كل نگر می انجامد
منظر شهری تاریخی

)تعریف موجــود در پاراگراف 9 توصیه نامه را 
مالحظه كنید(

بستر )از بیانیه ی ایكوموس شیان(
بســتر یک ســاختار میراثی، یک محوطه و 
یا یک منطقه، محیط همجــوار و نیز محیط 
گسترده ی دربرگیرنده ی آن است كه بخشی 
از اهمیت معنایی و ویژگی متمایز آن به شمار 
می آید و یا در آن نقش دارد. بستر یک ساختار 
میراثــی، محوطــه و یک منطقه، بــه عنوان 
محیط همجوار و گسترده نقش بسزایی در  در 

بیان اهمیت و ویژگی متمایز آن ایفا می كند.
اهمیت معنایی )از منشــور بورا ایكوموس 

استرالیا( اهمیت فرهنگی  
اهمیــت معنایی بــه معنــی ارزش  زیبایی  
شناختی، تاریخی، علمی، اجتماعی و معنوی 
برای نسل های گذشته، حال و یا آینده است. 
اهمیــت معنایــی در مكان خــودش، بافت، 
بســتر، كاربری، پیوند های تداعی گر، معانی، 
مدارک، اماكن و اشــیاء مرتبط گنجانده شده 
اســت. اماكن ممكن اســت طیف وسیعی از 
 ارزش ها را بــرای افــراد و گروه های مختلف 

در بر داشته  باشند.

ظرفیت ســازى، پژوهــش، اطالعات و 
ارتباطات
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 Recommendation on the Historic
Urban Landscape5

adopted by the General Conference 
at its 36th session

Paris, 10 November 2011

The General Conference, Taking 
note of the final report on the elabora-
tion of a standard-setting instrument 
on the historic urban landscape in 
the form of a recommendation (re-
port – 36 C/23; recommendation 
– 36 C/23 Annex), Recognizing the
significance of the historic urban 
landscape approach as an innova-
tive way to preserve heritage and 
manage historic cities, 
1. Commends the international part-
ner organizations that have con-
tributed to the review process and 
supported UNESCO over the last 
six years in its task of establishing 
principles and guidelines for the con-
servation of the historic urban land-
scape in support of Member States 
and local communities;
2. Recommends that Member States
take the appropriate steps to: adapt 
this new instrument to their specif-
ic contexts, disseminate it widely 
across their national territories, facil-
itate its implementation through the 
formulation and adoption of support-
ing policies, and monitor its impact 
on the conservation and manage-
ment of historic cities;
3. Also recommends that Member
States and relevant local authorities 
identify within their specific contexts 
the critical steps for implementing 
the historic urban landscape ap-
proach, which may include the fol-
lowing: 
(a) to undertake comprehensive 
surveys and mapping of the historic 
cities’ natural, cultural and human 
resources;
(b) to reach consensus using par-
ticipatory planning and stakeholder 
consultations on what values to pro-
tect for transmission to future gen-
erations, and to determine the attri-

butes that bear these values;
(c) to assess the vulnerability of such 
attributes to socio-economic pres-
sures and the impacts of climate 
change;
(d) to integrate urban heritage val-
ues and their vulnerability status into 
a wider framework of city develop-
ment, which shall provide indications 
of areas of heritage sensitivity which 
require careful attention to planning, 
design and implementation of devel-
opment projects;
(e) to prioritize actions for conserva-
tion and development;
(f) to establish the appropriate part-
nerships and local management 
frameworks for each of the projects 
identified for conservation and de-
velopment, as well as to develop 
mechanisms for the coordination of 
the various activities between differ-
ent actors, both public and private;
4. Decides to adopt the Recom-
mendation on the Historic Urban 
Landscape, as approved on 27 May 
2011 at the Intergovernmental Meet-
ing of Experts on the Historic Urban 
Landscape (category II) at UNESCO 
Headquarters, which is annexed to 
this resolution.

ANNEX
Recommendation on the Historic 
Urban Landscape, including
a glossary of definitions.
Preamble
The General Conference,
Considering that historic urban ar-
eas are among the most abundant 
and diverse manifestations of our 
common cultural heritage, shaped 
by generations and constituting a 
key testimony to humankind’s en-
deavours and aspirations through 
space and time, Also considering 

that urban heritage is for humanity a 
social, cultural and economic asset, 
defined by an historic layering of val-
ues that have been produced by suc-
cessive and existing cultures and an 
accumulation of traditions and expe-
riences, recognized as such in their 
diversity, Further considering that 
urbanization is proceeding on an un-
precedented scale in the history of 
humankind, and that throughout the 
world this is driving socioeconomic 
change and growth, which should 
be harnessed at the local, national, 
regional and international levels, 
Recognizing, the dynamic nature of 
living cities , Noting, however, that 
rapid and frequently uncontrolled 
development is transforming ur-
ban areas and their settings, which 
may cause fragmentation and de-
terioration to urban heritage with 
deep impacts on community values, 
throughout the world, Considering, 
therefore, that in order to support 
the protection of natural and cultural 
heritage, emphasis needs to be put 
on the integration of historic urban 
area conservation, management 
and planning strategies into local 
development processes and urban 
planning, such as, contemporary 
architecture and infrastructure de-
velopment, for which the application 
of a landscape approach would help 
maintain urban identity, Also consid-
ering that the principle of sustainable 
development provides for the pres-
ervation of existing resources, the 
active protection of urban heritage 
and its sustainable management is 
a condition sine qua non of develop-
ment, Recalling that a corpus of UN-
ESCO standard-setting documents, 
including conventions, recommen-
dations and charters 6 exists on the 
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subject of the conservation of his-
toric areas, all of which remain val-
id, Also noting, however, that under 
processes of demographic shifts, 
global market liberalization and de-
centralization, as well as mass tour-
ism, market exploitation of heritage, 
and climate change, conditions have 
changed and cities are subject to de-
velopment pressures and challeng-
es not present at the time of adoption 
of the most recent UNESCO recom-
mendation on historic areas in 1976 
(Recommendation concerning the 
Safeguarding and Contemporary 
Role of Historic Areas), Further not-
ing the evolution of the concepts 
of culture and heritage and of the 
approaches to their management, 
through the combined action of local 
initiatives and international meetings 
7 , which have been useful in guiding 
policies and practices worldwide, 
Desiring to supplement and extend 
the application of the standards and 
principles laid down in existing inter-
national instruments, Having before 
it proposals concerning the historic 
urban landscape as an approach to 
urban heritage conservation, which 
appear on the agenda of the 36th 
session of the General Conference 
as item 8.1, Having decided at its 
35th session that this issue should 
be addressed by means of a recom-
mendation to Member States, 
1. Adopts, this 10th day of November
2011, the present Recommendation 
on the Historic Urban Landscape;
2. Recommends that Member
States adopt the appropriate legis-
lative institutional framework and 
measures, with a view to applying 
the principles and norms set out in 
this Recommendation in the territo-
ries under their jurisdiction; 
3. Also recommends that Member
States bring this Recommendation 
to the attention of the local, nation-
al and regional authorities, and of 

institutions, services or bodies and 
associations concerned with the 
safeguarding, conservation and 
management of historic urban areas 
and their wider geographical set-
tings.

Introduction
1. Our time is witness to the largest
human migration in history. More 
than half of the world’s population 
now lives in urban areas. Urban ar-
eas are increasingly important as en-
gines of growth and as centres of in-
novation and creativity; they provide 
opportunities for employment and 
education and respond to people’s 
evolving needs and aspirations.
2. Rapid and uncontrolled urbaniza-
tion, however, may frequently result 
in social and spatial fragmentation 
and in a drastic deterioration of the 
quality of the urban environment and 
of the surrounding rural areas. No-
tably, this may be due to excessive 
building density, standardized and 
monotonous buildings, loss of public 
space and amenities, inadequate in-
frastructure, debilitating poverty, so-
cial isolation, and an increasing risk 
of climate-related disasters.
3. Urban heritage, including its tangi-
ble and intangible components, con-
stitutes a key resource in enhancing 
the liveability of urban areas, and 
fosters economic development and 
social cohesion in a changing glob-
al environment. As the future of hu-
manity hinges on the effective plan-
ning and management of resources, 
conservation has become a strategy 
to achieve a balance between urban 
growth and quality of life on a sus-
tainable basis.
4. In the course of the past half cen-
tury, urban heritage conservation 
has emerged as an important sec-
tor of public policy worldwide. It is 
a response to the need to preserve 
shared values and to benefit from 

the legacy of history. However, the 
shift from an emphasis on architec-
tural monuments primarily towards 
a broader recognition of the impor-
tance of the social, cultural and eco-
nomic processes in the conservation 
of urban values, should be matched 
by a drive to adapt the existing pol-
icies and to create new tools to ad-
dress this vision.
5. This Recommendation address-
es the need to better integrate and 
frame urban heritage conservation 
strategies within the larger goals of 
overall sustainable development, in 
order to support public and private 
actions aimed at preserving and en-
hancing the quality of the human en-
vironment. It suggests a landscape 
approach for identifying, conserving 
and managing historic areas with-
in their broader urban contexts, by 
considering the interrelationships 
of their physical forms, their spatial 
organization and connection, their 
natural features and settings, and 
their social, cultural and economic 
values.
6. This approach addresses the
policy, governance and manage-
ment concerns involving a variety 
of stakeholders, including local, na-
tional, regional, international, public 
and private actors in the urban devel-
opment process.
7. This Recommendation builds
upon the four previous UNESCO 
recommendations concerning her-
itage preservation, and recognizes 
the importance and the validity of 
their concepts and principles in the 
history and practice of conservation. 
In addition, modern conservation 
conventions and charters address 
the many dimensions of cultural and 
natural heritage, and constitute the 
foundations of this Recommenda-
tion.

I. Definition

6 In particular, the 1972 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, the 2005 Convention on the Protec-
tion and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, the 1962 Recommendation concerning the Safeguarding of the Beauty and Char-
acter of Landscapes and Sites, the 1968 Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private 
Works, the 1972 Recommendation concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage, the 1976 Recommenda-
tion concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas, the 1964 ICOMOS International Charter for the Conservation and 
Restoration of Monuments and Sites (Venice Charter), the 1982 ICOMOS Historic Gardens (Florence Charter), and the 1987 ICOMOS Charter 
for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington Charter), the 2005 ICOMOS Xi’an Declaration on the
Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas, as well as the 2005 Vienna Memorandum on World Heritage and Contem-
porary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape
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7 In particular the 1982 World Conference on Cultural Policies in Mexico City, the 1994 Nara Meeting on Authenticity, the 1995 summit of the 
World Commission on Culture and Development, the 1996 HABITAT II Conference in Istanbul with ratification of Agenda 21, the 1998 UNESCO 
Intergovernmental Conference on Cultural Policies for Development in Stockholm, the 1998 joint World Bank-UNESCO Conference on 
Culture in Sustainable Development–Investing in Cultural and Natural Endowments, the 2005 International Conference on World Heritage 
and Contemporary Architecture in Vienna, the 2005 ICOMOS General Assembly on the Setting of Monuments and Sites in Xi’an, and the 2008 
ICOMOS General Assembly on the Spirit of Place in Québec.

8. The historic urban landscape is
the urban area understood as the 
result of a historic layering of cultur-
al and natural values and attributes, 
extending beyond the notion of “his-
toric centre” or “ensemble” to include 
the broader urban context and its 
geographical setting.
9. This wider context includes no-
tably the site’s topography, geo-
morphology, hydrology and natural 
features, its built environment, both 
historic and contemporary, its infra-
structures above and below ground, 
its open spaces and gardens, its land 
use patterns and spatial organiza-
tion, perceptions and visual relation-
ships, as well as all other elements of 
the urban structure. It also includes 
social and cultural practices and val-
ues, economic processes and the 
intangible dimensions of heritage as 
related to diversity and identity.
10. This definition provides the basis
for a comprehensive and integrat-
ed approach for the identification, 
assessment, conservation and 
management of historic urban land-
scapes within an overall sustainable 
development framework.
11. The historic urban landscape
approach is aimed at preserving the 
quality of the human environment, 
enhancing the productive and sus-
tainable use of urban spaces, while 
recognizing their dynamic character, 
and promoting social and functional 
diversity. It integrates the goals of ur-
ban heritage conservation and those 
of social and economic develop-
ment. It is rooted in a balanced and 
sustainable relationship between 
the urban and natural environment, 
between the needs of present and 
future generations and the legacy 
from the past. 
12. The historic urban landscape ap-
proach considers cultural diversity 
and creativity as key assets for hu-
man, social and economic develop-
ment, and provides tools to manage 
physical and social transformations 

and to ensure that contemporary 
interventions are harmoniously inte-
grated with heritage in a historic set-
ting and take into account regional 
contexts.
13. The historic urban landscape ap-
proach learns from the traditions and 
perceptions of local communities, 
while respecting the values of the 
national and international commu-
nities.

II. Challenges and opportunities
for the historic urban landscape
14. The existing UNESCO recom-
mendations recognize the important 
role of historic areas in modern soci-
eties. These recommendations also 
identify a number of specific threats 
to the conservation of historic urban 
areas, and provide general princi-
ples, policies and guidelines to meet 
such challenges.
15. The historic urban landscape
approach reflects the fact that both 
the discipline and practice of urban 
heritage conservation have evolved 
significantly in recent decades, en-
abling policy-makers and manag-
ers to deal more effectively with new 
challenges and opportunities. The 
historic urban landscape approach 
supports communities in their quest 
for development and adaptation, 
while retaining the characteristics 
and values linked to their history and 
collective memory, and to the envi-
ronment.
16. In the past decades, owing to the
sharp increase in the world’s urban 
population, the scale and speed 
of development, and the changing 
economy, urban settlements and 
their historic areas have become 
centres and drivers of economic 
growth in many regions of the world, 
and have taken on a new role in cul-
tural and social life. As a result, they 
have also come under a large array 
of new pressures, including:

Urbanization and globalization

17. Urban growth is transforming
the essence of many historic urban 
areas. Global processes have a 
deep impact on the values attributed 
by communities to urban areas and 
their settings, and on the percep-
tions and realities of their inhabitants 
and users. On the one hand, urban-
ization provides economic, social 
and cultural opportunities that can 
enhance the quality of life and tra-
ditional character of urban areas; 
on the other hand, the unmanaged 
changes in urban density and growth 
can undermine the sense of place, 
the integrity of the urban fabric, and 
the identity of communities. Some 
historic urban areas are losing their 
functionality, traditional role and 
populations. The historic urban land-
scape approach may assist in man-
aging and mitigating such impacts.

Development
18. Many economic processes offer
ways and means to alleviate urban 
poverty and to promote social and 
human development. The greater 
availability of innovations, such as 
information technology and sustain-
able planning, design and building 
practices, can improve urban areas, 
thus enhancing the quality of life. 
When properly managed through the 
historic urban landscape approach, 
new functions, such as services and 
tourism, are important economic 
initiatives that can contribute to the 
well-being of the communities and to 
the conservation of historic urban ar-
eas and their cultural heritage while 
ensuring economic and social diver-
sity and the residential function. Fail-
ing to capture these opportunities 
leads to unsustainable and unviable 
cities, just as implementing them in 
an inadequate and inappropriate 
manner results in the destruction of 
heritage assets and irreplaceable 
losses for future generations.

Environment
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19. Human settlements have con-
stantly adapted to climatic and envi-
ronmental changes, including those 
resulting from disasters. However, 
the intensity and speed of present 
changes are challenging our com-
plex urban environments. Concern 
for the environment, in particular for 
water and energy consumption, calls 
for approaches and new models for 
urban living, based on ecological-
ly sensitive policies and practices 
aimed at strengthening sustainabil-
ity and the quality of urban life. Many 
of these initiatives, however, should 
integrate natural and cultural her-
itage as resources for sustainable 
development.
20. Changes to historic urban areas
can also result from sudden disas-
ters and armed conflicts. These may 
be short lived but can have lasting ef-
fects. The historic urban landscape 
approach may assist in managing 
and mitigating such impacts.

III. Policies
21. Modern urban conservation
policies, as reflected in existing in-
ternational recommendations and 
charters, have set the stage for the 
preservation of historic urban areas. 
However, present and future chal-
lenges require the definition and 
implementation of a new generation 
of public policies identifying and pro-
tecting the historic layering and bal-
ance of cultural and natural values in 
urban environments. 
22. Conservation of the urban heri-
tage should be integrated into gen-
eral policy planning and practices 
and those related to the broader ur-
ban context. Policies should provide 
mechanisms for balancing conser-
vation and sustainability in the short 
and long terms. Special emphasis 
should be placed on the harmoni-
ous, integration of contemporary 
interventions into the historic urban 
fabric. In particular, the responsibili-
ties of the different stakeholders are 
the following:
(a) Member States should integrate 
urban heritage conservation strate-
gies into national development pol-
icies and agendas according to the 
historic urban landscape approach. 

Within this framework, local author-
ities should prepare urban develop-
ment plans taking into account the 
area’s values, including the land-
scape and other heritage values, 
and features associated therewith;
(b) Public and private stakeholders 
should cooperate, inter alia, through 
partnerships to ensure the success-
ful application of the historic urban 
landscape approach;
(c) International organizations deal-
ing with sustainable development 
processes should integrate the his-
toric urban landscape approach into 
their strategies, plans and opera-
tions;
(d) National and international 
non-governmental organizations 
should participate in developing and 
disseminating tools and best practic-
es for the implementation of the his-
toric urban landscape approach.
23. All levels of government – local,
regional, national/federal, – aware 
of their responsibility – should con-
tribute to the definition, elaboration, 
implementation and assessment of 
urban heritage conservation poli-
cies. These policies should be based 
on a participatory approach by all 
stakeholders and coordinated from 
both the institutional and sectorial 
viewpoints.
IV. Tools
24. The approach based on the his-
toric urban landscape implies the 
application of a range of traditional 
and innovative tools adapted to lo-
cal contexts. Some of these tools, 
which need to be developed as part 
of the process involving the different 
stakeholders, might include:
(a) Civic engagement tools should 
involve a diverse cross-section of 
stakeholders, and empower them to 
identify key values in their urban ar-
eas, develop visions that reflect their 
diversity, set goals, and agree on 
actions to safeguard their heritage 
and promote sustainable develop-
ment. These tools, which constitute 
an integral part of urban governance 
dynamics, should facilitate intercul-
tural dialogue by learning from com-
munities about their histories, tradi-
tions, values, needs and aspirations, 
and by facilitating mediation and ne-

gotiation between groups with con-
flicting interests.
(b) Knowledge and planning tools 
should help protect the integrity and 
authenticity of the attributes of urban 
heritage. They should also allow for 
the recognition of cultural signifi-
cance and diversity, and provide for 
the monitoring and management 
of change to improve the quality 
of life and of urban space. These 
tools would include documentation 
and mapping of cultural and natural 
characteristics. Heritage, social and 
environmental impact assessments 
should be used to support and fa-
cilitate decision-making processes 
within a framework of sustainable 
development.
(c) Regulatory systems should re-
flect local conditions, and may in-
clude legislative and regulatory 
measures aimed at the conservation 
and management of the tangible 
and intangible attributes of the ur-
ban heritage, including their social, 
environmental and cultural values. 
Traditional and customary systems 
should be recognized and reinforced 
as necessary.
(d) Financial tools should be aimed 
at building capacities and support-
ing innovative income-generating 
development, rooted in tradition. In 
addition to government and global 
funds from international agencies, 
financial tools should be effectively 
employed to foster private invest-
ment at the local level. Micro-credit 
and other flexible financing to sup-
port local enterprise, as well as a va-
riety of models of partnerships, are 
also central to making the historic ur-
ban landscape approach financially 
sustainable.

V. Capacity-building, research, in-
formation and communication
25. Capacity-building should involve
the main stakeholders: communi-
ties, decision-makers, and profes-
sionals and managers, in order to 
foster understanding of the historic 
urban landscape approach and its 
implementation. Effective capac-
ity-building hinges on an active 
collaboration of these main stake-
holders, aimed at adapting the im-
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plementation of this Recommenda-
tion to regional contexts in order to 
define and refine the local strategies 
and objectives, action frameworks 
and resource mobilization schemes.
26. Research should target the com-
plex layering of urban settlements, in 
order to identify values, understand 
their meaning for the communities, 
and present them to visitors in a com-
prehensive manner. Academic and 
university institutions and other cen-
tres of research should be encour-
aged to develop scientific research 
on aspects of the historic urban 
landscape approach, and cooperate 
at the local, national, regional and 
international level. It is essential to 
document the state of urban areas 
and their evolution, to facilitate the 
evaluation of proposals for change, 
and to improve protective and mana-
gerial skills and procedures.
27. Encourage the use of informa-
tion and communication technology 
to document, understand and pres-
ent the complex layering of urban 
areas and their constituent compo-
nents. The collection and analysis 
of this data is an essential part of the 
knowledge of urban areas. To com-
municate with all sectors of society, it 
is particularly important to reach out 
to youth and all under-represented 
groups in order to encourage their 
participation.

VI. International cooperation
28. Member States and international
governmental and non-governmen-
tal organizations should facilitate 
public understanding and involve-
ment in the implementation of the 
historic urban landscape approach, 
by disseminating best practices and 
lessons learned from different parts 
of the world, in order to strengthen 
the network of knowledge-sharing 
and capacity-building.
29. Member States should promote
multinational cooperation between 
local authorities. 
30. International development and
cooperation agencies of Member 
States, nongovernmental organi-
zations and foundations should be 
encouraged to develop methodol-
ogies which take into account the 

historic urban landscape approach 
and to harmonize them with their as-
sistance programmes and projects 
pertaining to urban areas.

APPENDIX
Glossary of definitions
Historic area/city (from the 1976 
Recommendation)
“Historic and architectural (includ-
ing vernacular) areas” shall be tak-
en to mean any groups of buildings, 
structures and open spaces includ-
ing archaeological and palaeon-
tological sites, constituting human 
settlements in an urban or rural en-
vironment, the cohesion and value 
of which, from the archaeological, 
architectural, prehistoric, historic, 
aesthetic or sociocultural point of 
view are recognized. Among these 
“areas”, which are very varied in na-
ture, it is possible to distinguish the 
following “in particular: prehistoric 
sites, historic towns, old urban quar-
ters, villages and hamlets as well as 
homogeneous monumental groups, 
it being understood that the latter 
should as a rule be carefully pre-
served unchanged.

Historic urban area (from the ICO-
MOS Washington Charter)
Historic urban areas, large and 
small, include cities, towns and his-
toric centres or quarters, together 
with their natural and man-made 
environments. Beyond their role as 
historical documents, these areas 
embody the values of traditional ur-
ban cultures.
Urban heritage (from European 
Union research report Nº 16 (2004), 
Sustainable development of Urban 
historical areas through and active 
Integration within Towns – SUIT)
Urban heritage comprises three 
main categories:
• Monumental heritage of exception-
al cultural value;
• Non-exceptional heritage ele-
ments but present in a coherent way 
with a relative abundance;
• New urban elements to be consid-
ered (for instance):
o The urban built form;
o The open space: streets, public
open spaces;

o Urban infrastructures: material
networks and equipments.

Urban conservation
Urban conservation is not limited to 
the preservation of single buildings. 
It views architecture as but one el-
ement of the overall urban setting, 
making it a complex and multifac-
eted discipline. By definition, then, 
urban conservation lies at the very 
heart of urban planning.

Built environment
The built environment refers to 
human-made (versus natural) re-
sources and infrastructure designed 
to support human activity, such as 
buildings, roads, parks, and other 
amenities.
Landscape approach (from the Inter-
national Union for Conservation of 
Nature – IUCN, and the World Wild-
life Fund – WWF) The landscape 
approach is a framework for making 
landscape-level conservation de-
cisions. The landscape approach 
helps to reach decisions about the 
advisability of particular interven-
tions (such as a new road or planta-
tion), and to facilitate the planning, 
negotiation and implementation of 
activities across a whole landscape.

Historic urban landscape
(see definition in paragraph 9 of the 
Recommendation) 
Setting (from the ICOMOS Xi’an 
Declaration)
The setting of a heritage structure, 
site or area is defined as the immedi-
ate and extended environment that 
is part of, or contributes to, its signifi-
cance and distinctive character.
Cultural significance (from the ICO-
MOS Australia Burra Charter)
Cultural significance means aes-
thetic, historic, scientific, social or 
spiritual value for past, present or 
future generations. Cultural signifi-
cance is embodied in the place itself, 
its fabric, setting, use, associations, 
meanings, records, related plac-
es and related objects. Places may 
have a range of values for different 
individuals or groups.
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مقدمه
1- یادداشــت ویــن نتیجــه ی یــک 
كنفرانس بیــن المللی در مورد "میراث 
جهانی و معماری معاصر" 2  اســت كه 
برگزاری آن از ســوی كمیتــه میراث 
جهانی در بیست و هفتمین جلسه این 
كمیته طرح گردیده است )پاریس، 30 
ژوئن - 5 ژوئیــه 2003(3  و در 14-12 
ماه مــه 2005 در ویــن اتریش، تحت 
حمایت یونسكو و با حضور بیش از 600 
كارشــناس و متخصص از 55 كشــور 

برگزار شد؛
هــدف  یادداشــت(  ایــن  )در   -2
"كنوانســیون یونســكو در رابطــه با 
حفاظت از میــراث فرهنگی و طبیعی 
جهان" )كنوانســیون میــراث جهانی، 

1972(4  و بندهــای 4 و 5 آن، تــالش 
بــرای همــكاری جهانــی و نیــاز به 
گفتگوی جهانــی در مــورد تغییرات 
پویای اقتصادی و ســاختاری جدید در 
شــهرهای ثبت شده در فهرست میراث 

جهانی یونسكو، ذكر شده است؛
3- همچنین خاطر نشــان شــده است 
كه ثبت محوطه ها در فهرســت میراث 
جهانی مبتنــی بر ارزش برجســته ی 
جهانــی صــورت گرفتــه و محافظت 
از ایــن ارزش ها بایــد در مركز تمامی 
سیاست های حفاظتی و استراتژی های 

مدیریتی قرار گیرد؛
4- )در این یادداشت( توجه ویژه ای  به 
"منشــور بین المللی حفاظت و مرمت 
بناها و محوطه های تاریخی" )منشــور 

ونیز(5  شده است. سال 1964، "توصیه 
نامه یونســكو درمــورد حفــظ اموال 
فرهنگــی در معرض خطر بــا اقدامات 
عمومــی یا خصوصی"6  ســال 1968، 
"توصیه نامه یونســكو درمورد حفاظت 
و نقش معاصر مناطق تاریخی"7  ســال 
1976، " منشور بین المللی ایكوموس- 
ایفال درمورد باغ های تاریخی")منشور 
فلورانــس(8  ســال 1982، " منشــور 
ایكوموس در مورد حفاظت از شــهرها 
و مناطق شــهری تاریخی" )منشــور 
واشنگتن(9  سال 1987، سند نارا10 در 
مورد اصالت، ســال 1994، و همچنین 
 Agenda و HABITAT II كنفرانــس
21 كــه توســط كشــورهای عضو در 
اســتانبول )تركیــه( در ژوئــن 1996 

مترجمان:

یادداشت وین درباره
»میراث جهانی و معماری معاصر - مدیریت منظر شهری تاریخی«1 

پی نوشت:
VIENNA MEMORANDUM on "World Heritage and Contem- -1
"porary Architecture –Managing the Historic Urban Landscape

World Heritage and Contemporary Architecture  -2
Paris, 30 June-5 July 2003, Decision 27COM 7B.108 -3

 UNESCO’s Convention concerning the Protection of the  -4
World Cultural and Natural Heritage (World Heritage Conven-

tion, 1972)
 International Charter for the Conservation and Restoration of -5

Monuments and Sites (Venice Charter)
 UNESCO Recommendation concerning the Preservation of 6

Cultural Property endangered by Public or Private works
 UNESCO Recommendation concerning the Safeguarding -7

and Contemporary Role of Historic Areas
 ICOMOS-IFLA “International Charter for Historic Gardens” 8

(Florence Charter)
Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Ar--9

eas (Washington Charter)
Nara Document -10

   پوپک پوربهادر
دانشجوی کارشناسی ارشد 

مرمت و احیای بناها و 
بافت های تاریخی،  پردیس 
هنرهای زیبا، دانشگاه تهران 

   نرگس حمزه
کارشناس ارشد مرمت و 

 احیای بناها و 
بافت های تاریخی، دانشکده 
معماری، پردیس هنرهای 

زیبا، دانشگاه تهران،  
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تصویب شد؛
5- درخواست شــده یادداشت وین در 
زنجیره ی اســناد مذكور و بحث كنونی 
در مورد حفاظت پایــدار از آثار تاریخی 
و محوطــه هــا، بــه عنــوان بیانیه ای 
كلیدی برای رویكــردی یكپارچه دیده 
شــود تا معماری معاصر، توسعه پایدار 
شــهری و یكپارچگی منظر را براساس 
الگوهای تاریخی موجود، مجموعه های 
ساختمانی و بســتر پیرامونی آن ها، به 

یكدیگر متصل كند.
تعاریف:

6- یادداشت پیش رو به شهرهای تاریخی 
كــه در حال حاضر در فهرســت میراث 

نــی  جها

یونسكو ثبت شده یا برای ثبت پیشنهاد 
شده-اند و همچنین به شهرهای بزرگتر 
كه دارای آثــار و محوطه هــای میراث 
جهانــی در محــدوده ی شــهری خود 

هستند، اشاره می كند. 
7- منظر شهری تاریخی، نشات گرفته 
از "توصیه نامه 1976 یونسكو در مورد 
حفاظت و نقش معاصر مناطق تاریخی"  
به مجموعــه ای از هرنوع ســاختمان، 
ســازه و فضاهای باز در بستر طبیعی و 
بوم شناختی آن ها، شامل محوطه های 
باستان شناســی و دیرین شناسی كه از 
سكونتگاه های انســانی در یک محیط 
زیست شهری در طی یک دوره ی زمانی 
خاص تشكیل شده است، اشاره می كند.  
انســجام و ارزش هركــدام از نقطه نظر 
باســتان شناســی، دیرین شناســی، 
تاریخــی، علمــی، زیبایی شناســی و 
اجتماعی- فرهنگی و یا بوم-شــناختی 

شــناخته می شــود. این منظر جامعه 
مدرن را شــكل داده و ارزش زیادی در 
درک ما از نحوه زندگی امروزمان دارد.   

8- منظر شهری تاریخی در بر گیرنده ی 
حالت هــا و تحــوالت اجتماعــی حال 
و گذشــته می باشــد كه بــر پایه مكان 
شــكل گرفته اند. منظــر از المان های 
تعریف كننده خصوصیات تشكیل شده 
اســت كه شــامل كاربری های زمین، 
الگوها، ســازمان فضایی، روابط بصری، 
توپوگرافی، خاک، پوشش گیاهی و تمام 
عناصر زیرســاخت های فنــی، ازجمله 
اجــزای كوچــک مقیــاس و جزئیات 
ساخت و ساز چون جدول، سنگ فرش، 

ناودان، چراغ و غیره می باشد.
9- معماری معاصــر در زمینه ی تعریف 
شده چنین درک می شــود كه به تمام 
مداخــالت مهــم برنامه ریزی شــده و 

طراحی شــده در محیط ســاخته 

شــده ی تاریخی شــامل فضاهای باز، 
ســاختمان های جدیــد، بخش هــای 
الحاقی و یا گســترش یافته و تغییرات 
صــورت گرفته در بناهــا و محوطه های 

تاریخی، اشاره كند. 
10-  مفهــوم درحال گســترش میراث 
فرهنگی بــه ویژه در دهه گذشــته كه 
تفســیر گسترده تری را شــامل شده  و 
منجر به بازشناســی همزیستی انسان 
با زمین و دیگر انســان ها در جامعه شده 
اســت، نیاز به روش ها و متدولوژی های 
جدید برای حفاظت شــهری و توسعه ی 
زمینه ی ارضــی را به وجــود می آورد. 
منشــورهای بین المللی و توصیه نامه ها 
در این مســیر تكامل هنوز به طور كامل 

یكپارچه نیستند. 
11- یادداشــت وین بر تاثیر توسعه ی 
معاصر بر منظر شهری با اهمیت میراثی 
تمركــز دارد، كه به موجــب آن مفهوم 

منظر شــهری تاریخی از تعاریف سنتی 
"مراكــز تاریخــی"11، "مجموعه ها"
12  یا "محیط اطــراف" 13، كه اغلب در 

منشــورها و قوانین حفاظتی اســتفاده 
می شــوند، فراتر می رود تــا محدوده ی 

وسیع تری را شامل شود.
12- منظــر شــهری تاریخــی اهمیت 
اســتثنایی و جهانی خود را در طی یک 
تكامــل تدریجی، همچون توســعه ی 
اراضی برنامه ریزی شــده در یک دوره 
زمانــی خــاص از طریــق فرآیندهای 
شهرنشــینی، در تركیــب با شــرایط 
محیطی و توپوگرافی و بیان ارزش های 
اقتصــادی و اجتماعی- فرهنگی مربوط 
به جوامع، بدست می آورد. بدین ترتیب 
حمایــت و حفاظــت از منظر شــهری 
تاریخی شامل تک بناهای تاریخی ثبت 
شده، مجموعه ها و روابط با ارزش آن ها از 
نظر كالبدی، كاركردی، بصری، مصالح 
شناسی با گونه شناسی و ریخت شناسی 

تاریخی می شود. 
اصول و اهداف

13- تغییــرات مداوم در نــوع كاربری، 
ســاختار اجتماعی، زمینه ی سیاسی و 
توســعه اقتصادی كه در قالب مداخالت 
ساختاری در منظر شهری تاریخی ظهور 
می یابد، ممكن است به عنوان بخشی از 
آداب و سنن شهر شــناخته شود، و نیاز 
به بینشی در مورد شهر دارد كه آن را به 
عنوان یک كل با اقدامات و نگاهی رو به 
جلو در بخش تصمیم گیرندگان و فراهم  
آوردن بستر گفتگو با دست اندركاران و 

دیگر افراد درگیر در شهر، در نظر گیرد.
 14- چالش اصلی معمــاری معاصر در 
منظر شهری تاریخی از یک سو پاسخ به 
پویایی توسعه به منظور تسهیل تغییرات 
و رشــد اجتماعیـ  اقتصادی، و از طرف 
دیگر به طور همزمــان احترام به منظر 
شهری و زمینه و بســتر منظر آن است. 
شــهرهای تاریخی زنــده، به خصوص 
شهرهای میراث جهانی، به یک سیاست 
برنامه ریزی و مدیریت شهری نیاز دارند 
كه حفاظت را به عنوان یک نكته كلیدی 
بــرای حفاظــت درنظر گیــرد. در این 
فرآیند اصالت و یكپارچگی شهر تاریخی 
كه با فاكتورهای متنوعی تشخیص داده 

historic centres  -11
 ensembles  -12

surroundings  -13

پی نوشت:
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می شود نباید به خطر بیافتد. 
15- آینده ی منظر شــهری تاریخی ما 
خواســتار درک متقابل میان سیاســت 
گذاران، طراحان شــهری، توسعه گران، 
معماران، مرمت گران، صاحبان امالک، 
ســرمایه گذاران و شــهروندان اســت، 
تا درحالی  كه مدرن شــدن و توســعه 
جامعه را به بستر فرهنگی و با حساسیت 
تاریخی مدنظر قرار می دهند، با یكدیگر 
برای حفــظ میراث شــهری همكاری 
كرده و موجب تقویت هویت و انســجام 

اجتماعی شوند.
16- بــا درنظر گرفتن ارتبــاط عاطفی 
موجود بین انسان ها و محیط اطرافشان 
و حس آن ها از مــكان، تضمین كیفیت 
زندگی محیط شــهری جهت كمک به 
موفقیت اقتصادی شــهر  و ســرزندگی 
اجتماعی و فرهنگی آن الزم و اساســی 

است.

17- یــک موضوع مهــم در مداخالت 
كالبــدی و كاركردی، ارتقــاء كیفیت 
زندگــی و بهره وری تولید به وســیله ی 
بهبود بخشــیدن زندگــی، كار و اوقات 
فراغت و اســتفاده سازگار بدون به خطر 
انداختــن ارزش های موجود مشــتق 
شده از خصوصیت و اهمیت فرم و بافت 
شهری تاریخی، است. این موضوع نه تنها 
به معنی بهبود بخشیدن استانداردهای 
فنی اســت بلكه به معنی احیا و توسعه 

معاصر محیط  تاریخی بر اساس ارزیابی 
مناســب ارزش هــای آن  و همچنیــن 
افزودن بیان های فرهنگی با كیفیت باال 

است.  
   دســتورالعمل های مدیریــت 

حفاظت
18- تصمیــم گیری بــرای مداخالت و 
معمــاری معاصر در یک منظر شــهری 
تاریخــی، مالحظات دقیــق، رویكردی 
فرهنگــی و بــا حساســیت تاریخــی، 
همفكری و مشــورت دســت اندركاران 
و فــوت و فن متخصصیــن را می طلبد. 
چنین روندی، اقدام مناســب و كافی در 
هر مورد را، با بررسی زمینه فضایی بین 
قدیم و جدید، در حالــی كه به اصالت و 
یكپارچگی بافــت قدیم و مجموعه های 
ســاختمانی احترام می گــذارد، فراهم 

می كند. 
19-  داشــتن دركی عمیــق از تاریخ، 
فرهنــگ و معماری مــكان14، در مقابل 
هدف قراردادن صرف بناها، برای توسعه 
چارچوب حفاظتی بسیار مهم و حیاتی 
است و كمیسیون های معماری بایستی 
از شهرسازی و ابزارهای آن برای تجزیه 
و تحلیل گونه شناسی و ریخت شناسی 

مطلع شوند.  
20-  یک فاكتور ضروری در فرایند برنامه 
ریزی، به منظور تضمین توسعه متعادل 
و تعادل در فرآیند طراحی، شــناخت به 
موقع فرصت ها و تهدیدها اســت. پایه و 

اساس تمام مداخالت ســاختاری، یک 
بررســی جامع و تجزیه و تحلیل منظر 
شــهری تاریخی به عنــوان راهی برای 
بیان ارزش ها و مفاهیم اســت. بررسی 
اثرات طوالنی مدت و پایداری مداخالت 
برنامه ریزی شده بخشی جدایی ناپذیر 
از فرایند برنامه ریزی و اهدف حفاظت از 
بافت تاریخی، ساختمان ها و بستر است. 
21- با توجــه به تعریف پایه )مطابق بند 
7 این یادداشــت( برنامه ریزی شهری، 
معماری معاصر و حفاظت منظر شهری 
تاریخی باید از تمام اشكال طراحی شبه 
تاریخی اجتناب كننــد، زیرا در طراحی 
شــبه تاریخی شــكل تاریخی و معاصر  
به صورت كاذب، یكســان و شبیه به هم 
می باشــند. یک نگرش تاریخــی نباید 
جای بقیه را بگیــرد و درحالی كه تداوم 
فرهنگ از طریق مداخالت كیفی هدف 
نهایی اســت به عنوان تاریخ باید خوانا 

باقی بماند.   
دستورالعمل های توسعه شهری

22- رعایــت اســتانداردهای اخالقی، 
طراحــی و اجرای با كیفیت و حســاس 
بودن بــه زمینه ی تاریخــی- فرهنگی، 
پیــش نیازهــای فرآیند برنامــه ریزی 
هســتند. معماری با كیفیت در مناطق 
تاریخی بایستی با توجه به مقیاس های 
تعریف شــده، به خصوص حجم و ارتفاع 
ســاختمان ها، صورت گیرد. در توسعه 
جدید به حداقل رساندن اثرات مستقیم 
بــر المان هــای تاریخی مهــم از جمله 
ســازه های شــاخص و یا ذخایر باستان 

شناسی اهمیت زیادی دارد. 
23- ســاختارهای فضایــی در داخــل 
و اطراف شــهرهای تاریخــی، از طریق 
طراحی شهری و هنر كه عناصر كلیدی 
نوزایی شــهرهای تاریخی هستند، ارتقا 
می یابند: طراحی شــهری و هنر اجزای 
شــاخص تاریخی، اجتماعی و اقتصادی 
آن ها را بیان می كنند و به نسل های بعد 

انتقال می دهند.  
24- حفاظت از سایت های میراث جهانی 
طراحی فضــای عمومی را نیز شــامل 
می شود: باید به مواردی از قبیل كاركرد، 
مقیــاس، مصالح، نورپــردازی، مبلمان 
شهری، پوشش گیاهی و تبلیغات، توجه 

شــهر  از  نمایــی 
منبع رجنسبورگ، 

brodyaga.com

place  -14پی نوشت:
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درسدن   Elbe دره 
انــداز  چشــم  و 
منبع  رودخانــه، 
Nomination File

قلعه ســفید و دید 
منبع  شهر،  تمام  به 
UNESCOVan Oers

ویژه ای شــود. زیرســاخت های برنامه 
ریزی شــهری در مناطــق میراثی باید 
شــامل تمام اقدامات به جهت احترام به 
بافت های تاریخی، ساختمان ها و زمینه 
و بســتر، و به جهت كاهش دادن اثرات 

منفی تردد و توقف خودروها، باشد.    
25- منظر شهرها، چشم انداز سقف ها، 
محورهای اصلی بصــری، انواع قطعات 
ساختمانی، همه بخش های جداناپذیری 
از هویت منظر شــهری تاریخی هستند. 
در نوســازی، چشــم انداز ســقف های 
تاریخی و طرح های اصیل ســاختمانی 
به عنــوان بنیانی برای برنامــه ریزی و 

طراحی استفاده می شوند. 
    26- به عنوان یک اصل كلی، تناسبات 
و طرح باید با نوع خاص معماری و الگوی 
تاریخی متناســب باشــد. در شهرهای 
میراث جهانی برای حصــول اطمینان 
از اینكه تحول معمــاری معاصر، مكمل 
ارزش های منظر شهری تاریخی هست، 
بایســتی توجه ویژه ای مبذول داشت و 
با پذیــرش محدودیت ها مانع از به خطر 

افتادن ماهیت تاریخی شهر شد.  
راه  و روش ها:

27- در میراث جهانی، مدیریت تغییرات 
و تحوالت پویای منظر شهری تاریخی، 
دربرگیرنده ی دانــش دقیق و جامع در 
مورد سرزمین و عناصر با اهمیت میراثی 
آن اســت كه از طریق روش های علمی، 
قوانین مرتبط، مقررات، ابزارها و روش ها 
شناخته شده و در یک برنامه مدیریتی، 
مطابق با راهنمای عملیاتی برای اجرای 
كنوانســیون میراث جهانی15، رســمی 

شده اند.
28- طرح و اجرای پالن مدیریتی برای 
منظر شهری تاریخی نیازمند مشاركت 
یک تیم میان رشــته ای از كارشناسان، 
متخصصان و همچنین شــروع به موقع 
مشورتی فراگیر با عموم جامعه می باشد.

 29- هــدف مدیریــت كیفــی منظر 
شهری تاریخی، حفاظت دائمی و بهبود 
ارزش های مكانی، كاركردی و مرتبط با 
طرح است. در این رابطه باید تاكید ویژه 
ای بر زمینه و بســتر معماری معاصر در 
منظر شهری تاریخی بشود و طرح های 
پیشــنهادی برای مداخالت معاصر باید 

همراه با مطالعات ارزیابی اثرات فرهنگی 
و بصری صورت گیرد.  

30- جنبه هــای اقتصادی توســعه ی 
شهری باید با اهداف بلندمدت حفاظت 

میراث مرتبط و متصل باشند. 
31- ســاختمان های تاریخی، فضاهای 
باز و معماری معاصر با برجســته كردن 
شــخصیت شــهر به طور قابل مالحظه 
ای به ارزش شــهر اضافــه می كنند. از 
آنجایی كه معماری معاصر، شهروندان، 
گردشگران و ســرمایه را به شهر جذب 
می كند، می توانــد یک ابزار قوی رقابتی 
برای شهرها باشــد. معماری تاریخی و 
معاصر ســرمایه ای برای جوامع محلی 
به حســاب می آیند، كه باید در خدمت 
اهداف آموزشــی، تفریحی، گردشگری 
و امنیت ارزش مالی امالک قرار گیرند.    

توصیه ها
مالحظــات زیر بــرای كمیتــه میراث 
جهانی16  و یونسكو17  تنظیم شده است:

A( بــا توجه به مناطق شــهری تاریخی 
كه در حــال حاضر در فهرســت میراث 
جهانــی ثبت شــده انــد، مــورد توجه 
قرارگرفتن مفهوم منظر شهری تاریخی و 
توصیه های مطرح شده در این یادداشت، 
هنگام بررسی هرگونه اثر ممكن یا قطعی 
بر روی یكپارچگــی دارایی های میراث 
جهانی ضروری اســت. این اصول باید با 
ترســیم طرح هایی به منظــور اقدامات 
خاص بــرای حفاظت از منظر شــهری 

تاریخی، افزایش یابند.     
B( توصیه می شود هنگام ثبت دارایی ها 
و محوطه هــای جدید مناطق شــهری 
تاریخی در فهرســت میــراث جهانی، 
مفهوم منظر شهری تاریخی در مراحل 

انتخاب و ارزیابی در نظر گرفته شود. 
C( از یونســكو جهــت مطالعــه امكان 
تدوین یک توصیه نامه جدید به منظور 
تكمیل و به روزرسانی نسخه موجود در 
مورد موضوع منظر شــهری تاریخی با 
توجه ویژه بــه زمینه ی معماری معاصر، 
دعــوت به عمل آمده اســت. كه باید در 
تاریخی در آینده بــه كنفرانس عمومی 

یونسكو تقدیم شود. 
)20 مه 2005(

پی نوشت:
 Operational Guidelines for the Implementation of the World -15

Heritage Convention

World Heritage Committee  -16
UNESCO   -17
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United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization Organisation des Nations Unies pour 

l‘éducation, la science et la culture

Centre du patrimoine mondial World 
Heritage Centre

VIENNA MEMORANDUM on
“World Heritage and Contemporary Architecture – 

Managing the Historic Urban Landscape”

PREAMBLE
1. Recalling that the Vienna Mem-
orandum is the result of an interna-
tional conference on the subject of 
“World Heritage and Contemporary 
Architecture”, which was requested 
by the World Heritage Committee 
at its 27th session (Paris, 30 June-
5 July 2003,  Decision 27COM 
7B.108) and held from 12 to 14 May 
2005 in Vienna, Austria, under the 
patronage of UNESCO and attend-
ed by more than 600 experts and 
professionals from 55 countries;
2. Bearing in mind the scope of UN-
ESCO’s Convention concerning 
the Protection of the World Cul-
tural and Natural Heritage (World 
Heritage Convention, 1972), and 
recalling its Articles 4 and 5, striv-
ing for global collaboration and the 
need for global discussions on the 
subject of the strong economic dy-
namic and recent structural chang-
es in cities inscribed on UNESCO’s 
World Heritage List;
3. Further recalling that sites are in-
scribed on the World Heritage List 
on the basis of the Statement of 
Outstanding Universal Value and 
that the preservation of this value 
should be at the centre of any con-
servation policy and management 
strategy;
4. Considering in particular the 
1964 “International Charter for 

the Conservation and Restoration 
of Monuments and Sites” (Ven-
ice Charter), the 1968 “UNESCO 
Recommendation concerning the 
Preservation of Cultural Property 
endangered by Public or Private 
works”, the 1976 “UNESCO Rec-
ommendation concerning  the  
Safeguarding and Contemporary 
Role of Historic Areas”, the 1982 
ICOMOS-IFLA “International Char-
ter for Historic Gardens” (Florence 
Charter), the 1987 ICOMOS  “Char-
ter for the Conservation of Historic 
Towns and Urban Areas” (Wash-
ington Charter), the 1994 Nara 
Document on Authenticity, as well 
as the HABITAT II Conference and 
Agenda 21, which was ratified by 
Member States in Istanbul (Turkey) 
in June 1996;
5. Desiring that the Vienna Mem-
orandum be seen, within the con-
tinuum of these afore- mentioned 
documents and the current debate 
on  the  sustainable  conservation  
of monuments and sites, as a key 
statement for an integrated ap-
proach linking contemporary ar-
chitecture, sustainable urban de-
velopment and landscape integrity 
based on existing historic patterns, 
building stock and context.

DEFINITIONS
6. The present Memorandum refers 

to historic cities already inscribed or 
proposed for inscription on the UN-
ESCO World Heritage List, as well 
as to larger cities that have World 
Heritage monuments and sites 
within their urban territories.
7. The historic urban landscape, 
building on the  1976  “UNESCO  
Recommendation concerning the 
Safeguarding and Contemporary 
Role of Historic Areas”, refers to 
ensembles of any group of build-
ings,  structures  and  open spaces, 
in  their  natural  and ecological con-
text, including  archaeological  and  
palaeontological  sites,  constitut-
ing human settlements in an urban 
environment over a relevant period 
of time, the cohesion and value of 
which are recognized from the ar-
chaeological, architectural, prehis-
toric, historic, scientific, aesthetic, 
socio-cultural or ecological point of 
view. This landscape has shaped 
modern society and has great val-
ue for our understanding of how we 
live today.
8. The historic urban landscape is 
embedded with current and past 
social expressions and develop-
ments that are place-based. It is 
composed of character-defining el-
ements  that include land uses and 
patterns, spatial organization, vi-
sual relationships, topography and 
soils, vegetation, and all elements 
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of the technical infrastructure, in-
cluding small scale objects and de-
tails of construction (curbs, paving, 
drain gutters, lights, etc.).
9. Contemporary architecture in 
the given context is understood to 
refer to all significant planned and 
designed interventions in the built 
historic environment, including  
open spaces, new constructions, 
additions to or extensions of histor-
ic buildings and sites, and conver-
sions.
10. The expanding notion of cultural 
heritage in particular over the last 
decade,  which includes a broader 
interpretation leading to recogni-
tion of human coexistence with the 
land and human beings in society, 
requires new approaches to  and  
methodologies  for urban conserva-
tion and development in a territorial 
context. The international charters 
and recommendations have not yet 
fully integrated this evolution.
11. The Vienna Memorandum fo-
cuses on the impact of contempo-
rary development on the overall 
urban landscape of heritage sig-
nificance, whereby the notion of 
historic urban landscape goes 
beyond traditional terms of “histor-
ic centres”, “ensembles” or “sur-
roundings”, often used in charters 
and protection laws, to include the 
broader territorial and landscape 
context.
12. The historic urban landscape 
acquires its exceptional and uni-
versal significance from a gradual 
evolutionary, as well as planned ter-
ritorial development over a relevant 
period of time through processes of 
urbanization, incorporating envi-
ronmental and topographic condi-
tions and expressing economic and 
socio-cultural values pertaining to 
societies. As such, protection and 
conservation of the historic urban 
landscape comprises the individual 
monuments to be found in protec-
tion registers, as well as ensembles 
and their significant connections, 
physical, functional and visual, ma-
terial and associative, with the his-
toric typologies and morphologies.

PRINCIPLES and AIMS
13. Continuous changes in func-
tional use, social structure, political 
context and economic develop-
ment that manifest themselves in 
the form of structural interventions 
in the inherited historic urban land-
scape may be acknowledged as 
part of the city›s tradition, and re-
quire a vision on the city as a whole 
with forward-looking action on the 
part of decision- makers, and a di-
alogue with the other actors and 
stakeholders involved.
14. The central challenge of con-
temporary architecture in the his-
toric urban landscape is to respond 
to development dynamics in order 
to facilitate socio-economic chang-
es  and growth on the one hand, 
while simultaneously respecting 
the inherited townscape and its 
landscape setting  on the other.  Liv-
ing  historic  cities, especially World  
Heritage cities, require a policy of 
city planning and management that 
takes conservation as one key point 
for conservation. In this process, 
the historic city’s authenticity and 
integrity, which are determined by 
various factors, must not be com-
promised.
15. The future of our historic urban 
landscape calls for mutual under-
standing between policy makers, 
urban planners, city developers, ar-
chitects, conservationists, property 
owners, investors and concerned 
citizens, working together to pre-
serve the urban heritage while 
considering the modernization and 
development of society in a cultur-
ally and historic sensitive manner, 
strengthening identity and social 
cohesion.
16. Taking into account the emo-
tional connection between human 
beings and  their environment, their 
sense of place, it is fundamental to 
guarantee an urban environmental 
quality of living to contribute to the 
economic success of a city and to 
its social and cultural vitality.
17. A central concern of physical 
and functional interventions is to 
enhance quality of life and produc-

tion efficiency by improving living, 
working and recreational condi-
tions and adapting uses without 
compromising existing values de-
rived from the character and signif-
icance of the historic urban fabric 
and form. This means not only im-
proving technical standards, but 
also a rehabilitation and contem-
porary development of the historic 
environment based upon a proper 
inventory and assessment of its 
values, as well as adding high-qual-
ity cultural expressions.

GUIDELINES for CONSERVA-
TION MANAGEMENT
18. Decision-making for interven-
tions and contemporary architec-
ture in a historic urban landscape 
demand careful consideration, 
a culturally and historic sensitive 
approach, stakeholder consulta-
tions and expert know-how. Such 
a process allows for adequate and 
proper action for individual cases, 
examining the spatial context be-
tween old and new, while respect-
ing the authenticity and integrity of 
historic fabric and building stock.
19. A deep understanding of the 
history, culture and architecture of 
place, as opposed to object build-
ings only, is crucial to  the develop-
ment of a  conservation  framework 
and single architectural commis-
sions should be  informed  by  ur-
banism  and  its  tools  for analyses 
of typologies and morphologies.
20. An essential factor in the plan-
ning process is a timely recognition 
and formulation of opportunities 
and risks, in order  to guarantee a 
well-balanced development and 
design
process. The basis for all structural 
interventions is a comprehensive 
survey and analysis of the historic 
urban landscape as a way of ex-
pressing values and significance. 
Investigating the long-term effects 
and sustainability of the planned in-
terventions is an integral part of the 
planning process and aims at pro-
tecting the historic fabric, building 
stock and context.
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21. Taking into account the basic 
definition (according to Article 7 of 
this Memorandum), urban plan-
ning, contemporary architecture 
and  preservation  of  the  historic  
urban landscape should avoid all 
forms of pseudo-historical design, 
as they constitute a denial of both 
the historical and the contemporary 
alike. One historical view should 
not supplant others, as history must 
remain readable, while continuity 
of culture through quality interven-
tions is the ultimate goal.

GUIDELINES for URBAN DEVEL-
OPMENT
22. Ethic standards and a demand 
for high-quality design and execu-
tion, sensitive to the cultural-histor-
ic context, are prerequisites for the 
planning process. Architecture of 
quality in historic areas should give 
proper consideration to the given 
scales, particularly with reference 
to building volumes and heights. It 
is important for new development to 
minimize direct impacts on import-
ant historic elements, such as signif-
icant structures or archaeological 
deposits.
23. Spatial structures in and around 
historic cities are to be enhanced 
through urban design and art as 
they are key elements of the re-
naissance of historic cities: urban 
design and art express their specif-
ic historical, social and economic 
components and transmit them to 
forthcoming generations.
24. Preservation of World Heritage 
sites also involves the design of 
public space: particular attention 
is to be paid to functionality, scale, 
materials, lighting, street furniture, 
advertising, and vegetation, to 
name a few. Urban  planning  infra-
structure  in  heritage zones must 
include all measures to respect the 
historic fabric, building stock and 
context, and to mitigate the nega-
tive effects of traffic circulation and 
parking.
25. Townscapes, roofscapes, main 
visual axes, building plots and 
types are integral parts of the iden-

tity of the historic urban landscape. 
With regard to renewal, the historic 
roofscape and the original building 
plots serve as the basis for planning 
and design.
26. As a general principle, propor-
tion and design must fit into the 
particular type of historic pattern 
and architecture, while removing 
the core of building stock worthy 
of protection (“façadism”) does not 
constitute an appropriate mean 
of structural intervention. Special 
care should be taken to ensure that 
the development  of  contemporary  
architecture  in World Heritage cit-
ies is complementary to values of 
the historic urban landscape  and 
remains within limits in order not to 
compromise the historic nature of 
the city.

WAYS and MEANS
27. Management of the dynam-
ic changes and developments 
in World Heritage historic urban 
landscapes encompasses precise 
knowledge of the territory and its 
elements of heritage significance  
identified  through  scientific  meth-
odes  of  inventory,  the  relevant  
laws, regulations, tools and pro-
cedures, which are formalized in 
a Management Plan, according to 
the Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heri-
tage Convention.
28. The development and imple-
mentation of a Management Plan 
for historic urban landscapes re-
quires the participation of an inter-
disciplinary team of experts and 
professionals, as well as timely 
initiation of comprehensive public 
consultation.
29. Quality management of the 
historic urban landscape aims at 
permanent preservation and im-
provement of spatial, functional 
and design-related values. In this 
respect, special emphasis is to be 
placed on the contextualization of 
contemporary architecture  in  the 
historic urban landscape and Cul-
tural or Visual Impact Assessment 
studies should accompany propos-

als for contemporary interventions.
30. Economic aspects of urban de-
velopment should be bound to the 
goals of  long-term heritage preser-
vation.
31. Historic buildings, open spac-
es and contemporary architecture 
contribute significantly to the val-
ue of the city by branding the city’s 
character. Contemporary architec-
ture can be a strong competitive 
tool for cities as it attracts residents, 
tourists, and capital. Historic and 
contemporary architecture consti-
tute an asset to local communities, 
which should serve educational 
purposes, leisure, tourism, and se-
cure market value of properties.

RECOMMENDATIONS
The following considerations are 
directed to the World Heritage 
Committee and UNESCO:
A) With regard to historic urban ar-
eas already inscribed on the World 
Heritage  List,  the concept of the 
historic  urban landscape and the 
recommendations expressed in  
this Memorandum need to be tak-
en into account when  reviewing 
any potential or ascertained impact 
on the integrity of a World Heritage 
property. These principles should 
be enhanced by plans which de-
lineate the specific measures to be 
taken for the protection of the his-
toric urban landscape.
B) When considering the inscription 
of new properties and sites of his-
toric urban areas on the World Her-
itage List, it is recommended that 
the concept of the historic urban 
landscape be included in the nom-
ination and evaluation process.
C) UNESCO is invited to study the 
possibility for formulating a new 
recommendation to complement 
and update the existing ones on 
the subject of historic urban land-
scapes, with special reference to 
the contextualization of contempo-
rary architecture which should be 
submitted, at a future date, to the 
General Conference of UNESCO.
(20 May 2005)
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 این نوشتار برگرفته
 از كتاب »ارزیابی طرح های منظر شهری«

طرح های موضعی سازمان نوسازی در زمینه بافت های فرسوده شهر تهران
مركز پژوهشی توسعه محیط و سكونت گاه ها

چكیده
مداخله در بافت تاریخی شــهرها، نیازمند مطالعه و ارزیابی 
طرح ها و برنامه های تهیه شــده پیشین اســت تا بتوان در 
طرح هــای جدید به راه حلی كامل تر و كارآمدتر نســبت به 
گذشته دســت پیدا كرد. طرح های منظر شــهری از سال 
1385 با عنوان طرح های تفصیلی ویژه نوســازی، توســط 
ســازمان نوسازی شــهر تهران به دلیل ضعف یا ناكارآمدی 
طرح های تفصیلی و جامع در بافت های فرســوده و تاریخی 
كه شرایط كالبدی، اجتماعی و اقتصادی ویژه و پیچیده تری 
دارند، مطرح شــدند. این طرح ها كه در تطابق با طرح های 
فرادســت بودند اهداف، سیاســت ها و مبانی نظری خاص 
خود را داشــتند كه در این مقاله با روش مــرور و بازخوانی 
اســناد منتشر شده از سوی سازمان نوســازی به ویژه دفاتر 
نوســازی اول و چهارم و پژوهش های صورت گرفته در این 
راستا، خالصه ای از چارچوب نظری طرح های منظر شهری 

و ســپس نمونه ای از محالتی كه با این رویكرد، نوســازی 
شده اند به منظور آشــنایی با این طرح ها و خاستگاه نظری 
آن ها ارائــه می گردد تا بتوان آگاهانه بــه ارزیابی چارچوب 
نظــری حاكم بر ایــن طرح ها در تحقیقات آتــی پرداخت. 
آشــنایی با طرح های منظر شهری ســازمان نوسازی شهر 
تهــران و آگاهی از ادبیــات و مبانی نظری ایــن طرح ها، از 

دستاوردهای تحقیق است.  
كلمات كلیدی

چارچوب نظری، طرح های منظر شهری، سازمان نوسازی، 
بافت فرسوده تهران

A review of the theoretical framework of ur-
ban landscape projects done by renovation 
organization of Tehran
Derived from the book named "Evaluation 
of City Landscape Projects"
The Center for Development of Environ-

 مروری بر چارچوب نظری طرح های
منظر شهری، سازمان نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران

پژوهشگران:

   فاطمه مالزاده

    الله رمضانی و 
مهدیار نظام

دانشجویان مقطع 
کارشناسی ارشد رشته ی 

مرمت دانشگاه تهران 
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ment and Human Settel-
ments
Collegues: Fatemeh Molla-
zadeh, Laleh Ramezani and 
Mahdiar Nezam; Master stu-
dents of Heritage Conserva-
tion, University of Tehran.
Abstract
Intervention in the histori-
cal context of cities, Needs 
studying and evaluation 
of previous projects and 
programs, in order to de-
sign new and more efficient 
solution than previously 
achieved. Urban landscape 
designs as special detailed 
plans for renovation were 
proposed by Tehran reno-
vation organization in 2007, 
since the detailed and com-
prehensive plans were use-
less in old and historical 
textures that have special 
and more complex physi-
cal, social and economic 
conditions. These plans 
that were Compatible with 
the superior plans, have 
special purposes, policies 
and theoretical framework, 
so this paper provide a 
summary of the theoreti-
cal framework of the urban 
landscape design projects 
and then examples of quar-
ters that have been renovat-
ed with reviewing the docu-
ments published by the 
Renovation organization 
in particular, the first and 
fourth renewal books and 
research conducted in this 
regard, To become familiar 
with the project and its theo-
retical origins and make an 
informed assessment of 
the theoretical framework 
of this projects in the future 
research. Introduction to 
Urban Landscape Design 
of Tehran Renovation and 

Awareness of the literature 
and theoretical framework 
of these projects are out-
comes of the paper.
Keywords: Theoretical 
framework, urban land-
scape designs, renovation, 
old texture

مقدمه
طرح های موســوم به منظر شــهری1 
در مواضع و محله های فرســوده شهر 
تهران و با هدف نوســازی2 بافت های 
فرسوده شــهر تهران تعریف شده اند 
و تهیــه این طرح ها و انجــام اقدامات 
مربوط، نیازمنــد تدوین مبانی نظری 
روشــن و قابل اتكا بوده است. بنابراین 
جایگاه تدویــن مبانی نظری به عنوان 
نقطه ابتدایی و گام نخســتین فرآیند 
نوســازی بافت فرســوده از نقشــی با 
اهمیت برخوردار اســت؛ چرا كه بدون 
چنین پشــتوانه نظری، امكان هرگونه 

مداخلــه هدفمنــد در ایــن بافت ها 
غیرممكن است. هدف اصلی این مقاله، 
بیان اصــول مبانی نظــری طرح های 
منظر شــهری تهران به منظور معرفی 
اهداف، راهبردها و سیاســت های این 
طرح ها می باشــد. بدین منظور، مقاله 
حاضر با روش بازخوانی متون و اسناد 
مربوطه به ویژه طرح پژوهشی با عنوان 
ارزیابی طرح های منظر شــهریو اسناد 
منتشره از ســوی ســازمان نوسازی 
شهر تهران به اســتخراج مبانی نظری 
این طرح ها پرداخته اســت. با توجه به 
موضوع مورد تحقیق، رویكرد آن كیفی 
اســت و با روش مرور و بازخوانی اسناد 
و گزارشات منتشــره از سوی سازمان 
نوسازی و موسسات پژوهشی در رابطه 
با طرح های منظر شــهری، اطالعات 
مورد نیاز، جمــع آوری و خالصه آن ها 

در تحقیق ارائه می گردد.  
1. دالیل به وجود آمدن طرح های 

نمودار  1-1: جایگاه 
طرح ویژه  نوسازی 
در طرح های توسعه 
شهری، )عندلیب، 
1386: 65- د4(

townscape.1renovation.2

پی نوشت:
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عكس  2- 1: تعریض 
معبر به عنوان راهكار 
همیشگی و همه جایی 
طرح تفصیلی در 
مواجهه با معضالت 
شهری، محله یافت 
آباد تهران، عكس: 
علی آشوری برگرفته 
از تیموری، 1389: 29

موضعــی ســازمان نوســازی 
)طرح های منظر شهری(

سال هاســت كه طرح هــای معمول 
توســعه شــهری یعنی طــرح جامع 
و تفصیلــی بــه علت نقایــص متعدد 
در زمینه هــای مختلــف از تئوری و 
مبانی نظری گرفته تا روش شناســی، 
تكنیک هــا، عــدم پیش بینی ســاز 
وكارهای اجــرا و تحقق پذیــری، در 
كشــورهای مبدع آن ها از دستور كار 
خارج شــده اســت. ولی در كشور ما، 
به دالیــل گوناگونی، هنــوز از جایگاه 
مســتحكم قانونــی برخوردارنــد. از 
جملــه مــوارد ملمــوس ناكارآمدی 
طرح هــای جامــع و تفصیلــی بحث 
نوســازی بافت های فرســوده است به 
گونه ای كه ســاز و كارهای معمول این 
طرح ها برای بافت های متوسط شهری 
با شــرایط خاصی قابل اجرا بوده و در 
بافت های فرسوده و تاریخی كه شرایط 
كالبدی، اجتماعــی و اقتصادی ویژه و 
پیچیده تری دارد، غیر قابل اســتفاده 
است. این ناكارآمدی از یک سو و لزوم 
تهیه طرح های قابــل تحقق در بخش 
وســیعی از بافت های شهری كشور كه 

تحت عنوان بافت فرســوده شناسایی 
شده بودند، از ســوی دیگر، سبب شد 
تــا طرح های منظر شــهری از ســال 
1385 بــا عنوان طرح هــای تفصیلی 
ویژه نوســازی مطرح شوند )تیموری، 
1389: 29(. با توجه به پیچیدگی هایی 
كه بافت های تاریخی و فرسوده دارند و 
آســیب هایی كه طرح هــای تفصیلی 
در نوســازی ایجاد كرده اند، این مهم 
ضرورت مطرح شدن طرح های منظر 
شهری را ایجاب می كند كه در ذیل به 

آن پرداخته می شود.
 نمودار  1 1: جایگاه طرح ویژه  نوسازی 
در طرح های توسعه شهری، )عندلیب، 

1386: 65- د4(
ویــژه  طــرح  تهیــه  ضــرورت   .2
نوسازی)طرح منظر شهری( به عنوان 

كلیدی ترین نكته در فرآیند نوسازی
 برای آگاهی از ضرورت تهیه طرح های 
منظر شــهری باید پیش از هر چیزی، 
آسیب های طرح تفصیلی در نوسازی، 
مطــرح گردند چــرا كه وجــود این 
آســیب ها، ضرورت تهیــه طرح های 
منظر شــهری را ایجــاب می نمایند. 
طرح های جامــع و طرح های تفصیلی 
در ذیل آن از چهــار دهه قبل تاكنون 
هدایت شــهرهای ایران را به دســت 
گرفته اســت. پیش فرض های اصلی 
طرح جامع، امكان شــناخت از شــهر 
)اگر چــه موجودی ســیال اســت(، 
اصالت شهرســاز در روند برنامه ریزی، 
مشــاركت و ارائــه دادن راه حل های 
قطعی و جزیی برای آینده وقوع نیافته 
شهر است. واكنش سنتی طرح جامع 
و بــه تبــع آن طرح هــای تفصیلی به 
بافت های فرسوده، نادیده انگاشتن آن 
بوده اســت. »تعریض معبر« به عنوان 
راهــكار »همیشــگی و همه جایی« 
طرح تفصیلــی در مواجهه با معضالت 
شــهری، به دلیــل قطعــات كوچک 
ایــن بافت هــا محقق نشــده و باعث 
افزایش بیهوده ســطح معابر و كاهش 

عرصه های قابل سكونت شده است.
 تجربــه طرح های توســعه شــهری 
نشــان داده كــه رویكردهــای رایج 
در طــرح تفصیلــی به دالیــل ذیل 
نتوانســته به عملیاتی شــدن مباحث 

طرح هــای  و  برنامه هــا  نوســازی 
فرادســت در بافت های فرسوده كمک 

كند)منصوری، 1387: 24(:
1- مشــاركتی نبــودن ایــن طرح ها 

)مردم در این طرح ها نقشی ندارند(. 
2- مقیاس طــرح، امــكان بازنمود و 
ســنتز واقعیت های زمینه شــناختی 
و تغییرات شــهری پرداخت كیفی به 

فضاها را نمی دهد.
3- فقــدان انعطــاف پذیــری كه با 
طبیعت پویای شهری و مسائل اجرایی 

قابل جمع نیست. 
4- ضوابــط و تراكم ارایه شــده ضمن 
اینكه انگیزه و صرفه اقتصادی مناسب 
برای نوســازی بلوک فراهم نمی كند، 
به كیفیت فضایی و ســیمای كالبدی 

بافت ها نیز توجهی ندارد.
5- عدم توجه بــه هویت و ویژگی های 
فضایــی اجتماعــی محــالت و بافت 
فرســوده كه معموال محله هایی اصیل 
هســتند، در حالی كــه حفظ هویت و 
منظر محله نقش موثری در نوســازی 

دارد.
6- نگرش دو بعــدی و كالبد محور به 
بافت هــا و ارایه ویژگی های یكنواخت، 
از  عــاری  و  تكــراری  كلیشــه ای، 
هویت و زیبایی شناســی شــهری كه 
نابسامانی های موجود در منظر شهری 
را تشدید می نماید. همه این معضالت، 
منتهی به تحقق ناپذیری انواع توسعه 
در بافت های شــهری و تشدید و تداوم 

معضالت پیچیده شهری شده است.
بــا توجه به نقــاط ضعــف طرح های 
تفضیلــی در بافت هــای فرســوده و 
اســتفاده از نظریه هــا و رویكردهای 
روزآمــد و منطقی نســبت به شــهر، 

محتوای طرح نوسازی شكل گرفت.
2.1 محتوای طرح ویژه نوسازی

تجربه نشــان داده اســت دخالت در 
بافت های فرسوده بایســتی با روشی 
غیــر از طرح تفصیلی صــورت بگیرد. 
در نتیجه الزم اســت تا اسناد هدایت 
و كنترل توسعه در بافت های فرسوده 
با بافت هــای معمولی تفاوت داشــته 
باشد. در همین راســتا و نیز به منظور 
بهره گیــری از ویژگی هــای خــاص 
بافت های فرســوده به لحــاظ محقق 

عكس  2 -2: برخی از 
نشانه های هویت بخش 
محالت كه در طرح های 
باالدست، آنگونه كه 
باید مورد توجه قرار 
نمی گیرند، محله 
كوره پزخانه تهران، 
منبع: مهندسین مشاور 
معمار و شهرساز كهن 
دژ، 1388: 65



ایده/ سال اول/ شماره یک/ بهار 94 28

بودن زمینــه مداخــالت حداكثری 
در آ ن ها جهت اصالحات ســاختاری 
و ارتقــاء كیفیت فضایــیـ  كاركردی 
و تأمیــن ســرانه های خدمات، بخش 
قابل توجهی از شــهر، طــرح  ویژه ای 
تعریف شــد. ایــن طرح از یک ســو 
به مالحظــات تخصصــی بافت های 
فرســوده پاســخ می دهد از سویی به 
دلیــل قائل بودن به ســطح دو »طرح 
منظر شــهری« در مقیاس محله ای و 
مبتنی بر اطالعات تک تک پالک ها به 
مطالبات كیفــیـ  فضایی و كاركردی 
شهر پاسخ می دهد. طرح ویژه نوسازی 
در چارچوب سیاست های طرح جامع 
تعریف شده اســت. این طرح بسته ای 
اســت از طرح هــا و برنامه هــای ویژه 
نوسازی شامل سطوح تفصیلی، منظر 
شــهری و مدیریت اجرایــی در بافت 

فرسوده. 
در طرح های ویژه نوســازی بافت های 
فرســوده، جنبه های مختلف محالت 
مورد بررســی قرار گرفتــه و از طریق 
یک برنامه ریــزی نظام منــد، میزان 
تراكم  هــا،  خدماتــی،  ســرانه های 
ســطح بندی خدمات، دسترســی   ها 
و شــبكه های ارتباطــی در مراكــز و 
ســطوح خدماتی تعییــن می گردند. 
بنابراین رسیدن به الگو ها و تقسیمات 
و ســطح بندی ها، نخســتین اقدام در 
جهت بررســی معضالت و كمبود ها و 
برنامه ریزی برای رفع آن هاست. بر این 
اساس، حیطه و مســئولیت مدیریت 
شــهری در اجرای طرح هــا و نظارت 
عالی اجرایی و جلب مشاركت مردمی 
خواهد شــد )عندلیــب، 1386: 64- 
د4(. طرح های موسوم به منظر شهری 
در مواضع و محله های فرســوده شهر 
تهــران و با هدف نوســازی بافت های 
فرسوده شــهر تهران تعریف شدندكه 
اهداف و راهبرد های آن در ذیل شــرح 

داده می شود.
3. اهداف و راهبردهای نوسازی 

بافت فرسوده
مهمترین اهداف نوســازی در تطابق 
و هماهنگی بــا اهداف و چشــم انداز 
طرح های باالدست و با نظارت سازمان 

نوسازی به شكل زیر تدوین شده اند:

چشم انداز افق بیست ســاله نوسازی 
شهر تهران عبارت اســت از: " تهران، 
شهری اســت توســعه یافته و پایدار 
متناســب با نقش هــای بین المللی، 
ملــی، منطقــه ای و محلــی، دارای 
محیط شــهری مناســب و بافت های 
فرســوده نوسازی شــده زیبا، مقاوم و 
با امكانــات الزم و مكفی جهت مقابله 
بــا مخاطــرات و مدیریت بحــران به 
ویــژه زلزلــه و برخورداری ســاكنان 
آن از كیفیــت قابل قبول و مســتمر 

زندگی")عندلیب،1387: 26- د5(.
اهداف نوســازی بافت های فرســوده 
در راستای چشــم انداز نوسازی شهر 
تهران به همراه راهبردهای آن به شرح 

زیر است:
 توسعه تكنولوژی نوین ساخت 

بهبود كیفیت محیط زیست 
انسانی  

برای دستیابی به اهدافی كه در جدول 
فوق به آن ها اشــاره شــد، ســازمان 
نوسازی نیازمند انجام اقداماتی جهت 
تحقق این اهداف اســت كه در ذیل به 

آن ها اشاره می شود.
3.1 اقداماتی جهت دستیابی به 

اهداف 
دستیابی به اهداف نوسازی نیازمند 2 

اقدام است:
1- اقــدام اول، تحــول در ســاختار، 
رویكردهــا، الگوهــا و تغییــر ادبیات 
نوسازی به منظور دستیابی سریعتر به 

اهداف مورد نظر.
2-  اقدام دوم در مورد  مباحث اجرایی 
اســت، یعنی اجرای عملیات نوسازی 
به صورتی كه برای مــردم قابل لمس 

باشد.
اصــوالً یكــی از راهكارهای اساســی 

رونق بخشــیدن به نوسازی بافت های 
فرسوده، تحول در روش ها و شیوه های 
اجرایــی اســت. الگوهای نوســازی 
و یــا آنچه كه به نام محصــول نهایی و 
خروجی كار ســازمان نوسازی و مقوله 
نوســازی بافت های فرســوده تولید 
خواهد شد، به چهاردسته، مدل یا الگو 

تقسیم می شود كه عبارتند از:
- الگــوی تولید طــرح: طــرح ویژه 

نوسازی.
- الگــوی تولیــد زمیــن: پروژه های 

نوسازان.
- الگوی تولید ســرمایه: كاربری های 

ارزش آفرین.
- الگوی تولید ساختمان: ساز و كارهای 
صنعتی در ساختمان سازی )عندلیب، 

1386: 30 – د1(.
سازمان نوســازی شــهر تهران برای 
دســت یابی بــه اقدامات بیان شــده، 
فرآیندی كلی بــرای حصول به اهداف 
نوســازی بافت های فرســوده ترسیم 

كرده است.
4 تبیین فرآیند نوسازی بافت های 

فرسوده شهر تهران
سازمان نوسازی شــهر تهران حركت 
مســتمر و مداوم نوســازی بافت های 
فرسوده را مستلزم انجام كلیه اقدامات 
در قالب فرآینــدی زنجیره ای و به هم 
پیوســته می داند. فرایند كلی نوسازی 
بافت های فرسوده را در 4 مرحله اصلی 
تا حصول اهداف ترســیم نموده است. 
مهم ترین مالحظــات در خصوص این 
فرایند مطابق با اسناد سازمان به شرح 

زیر است:  
اساســی ترین اقدام در نوسازی تعریف 
و تعییــن ســهم و نقــش مــردم در 
نوسازی خانه و كاشــانه، كوی و محله 

     جدول  3 -1: اهداف 
نوسازی بافت های 

فرسوده- )عندلیب، 
1386: 42- د4(
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نمودار  4 -1: فرآیند 
نوسازی بافت های 
فرسوده، )عندلیب، 
1386: 32 – د4(

خودشــان اســت. همچنین نوسازی 
زمانی محقق می شــود كه سهم بخش 
عمومی و دولتی در این مناطق تعریف 
و مشــخص گردد. هر دو این اقدام ها 
منوط به تامین زیرساخت ها و تعریف 
و اجرای طرح های محرک نوســازی با 
كاربری های ارزش افزا اســت. بنابراین 
تا زمانی كه این زیرســاخت ها فراهم 
نشــود، امید به ورود مردم و مشاركت 
آن ها در عرصه نوســازی عبث خواهد 

بود. 
تامین زیرساخت ها و اجرای پروژه های 
مرتبــط، نیازمند زمین مناســب در 
محدوده هــای متراكــم بافت هــای 
فرسوده اســت. به این جهت موضوع 
تملک امالک مسكونی و تجاری مردم 
موضوعیت یافته و به عنوان مهم ترین 
گلوگاه فرآیند نوســازی، مورد توجه 

قرار می گیرد. 
تهیه طــرح ویــژه نوســازی و انجام 
اقدامات مربوط به تملک و تولید زمین 
نیازمند تدوین مبانی نظری روشــن و 
قابل اتكا است. بنابراین جایگاه تدوین 
مبانی نظری به عنــوان نقطه ابتدایی 
و گام نخســتین فرایند نوسازی بافت 
فرسوده از نقشــی با اهمیت برخوردار 
اســت؛ چرا كه بدون چنین پشــتوانه 
نظری، امكان هرگونه مداخله هدفمند 
در ایــن بافت هــا غیر ممكن اســت 

)عندلیب، 1386: 33 – د4(. 
لذا قبل از هر چیزی الزم است تعریفی 
از واژه منظر شــهری از دیــدگاه این 
ســازمان آورده شــود تا معین گردد 
كه این طرح به چــه پروژه هایی اتالق 
گردیده و چــه توجیهی برای آن وجود 

دارد.
4.1 واژه  منظر شهری

سازمان نوسازی شهر تهران واژه منظر 
شهری را برای طرح های ویژه نوسازی 
در مقیــاس یک محلــه در بافت های 
فرســوده شــهر بــه كار برده اســت. 
توجیهات ارائه شــده برای این طرح ها 

عبارتند از : 
- ایجــاد طرح های موضعــی به مثابه 
حلقه واســط بین طرح های تفصیلی 

شهری و پروژه های معماری 
- تبدیــل كمیت هــای طرح هــای 
باالدســت به كیفیت هــای كالبدی 

فضایی متناسب
- توجــه به ابعــاد معنایــی و هویتی 
تاریخــی،  گوناگــون  جنبه هــای 
اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 

عالوه بر وجوه فنی و زیبایی شناسی 
مهم ترین رســالت این گونه طرح ها از 
سوی ســازمان نوسازی شــهر تهران 
شناخت معضل فرسودگی، شناسایی 
جنبه های گوناگــون آن در بافت های 
شهری، تشــخیص علل آن و در نهایت 
ســاماندهی و نوسازی بافت های مبتال 
معرفی شــده است. این رســالت در 
جریان یک فرآینــدی می تواند تحقق 
پذیر باشــد كه به صورت نموداری در 
ذیل جهت درک بیشتر روند آن آورده 

شده است.
بــا تعریف واژه منظر شــهری از 
نوسازی شهر  دیدگاه ســازمان 
تهران و مشخص كردن مهمترین 
منظر شهری،مبانی  رسالت طرح 
نظری ارائه شــده توســط این 

سازمان به تفصیل بیان می شود.
5 مبانی نظری طرح های منظر 

شهری بر اساس دیدگاه سازمان 
نوسازی شهرداری تهران

شــیوه اتخاذ شــده توسط ســازمان 
شــهر  نوســازی 
تهــران در ارائــه 
مبانی نظری از نقد 
و ارزیابی تجربیات 
گذشــته و موجود 
آغاز می شود. مبانی 
نظری ارائه شــده 
توســط ســازمان 
شــهر  نوســازی 
مجموعه ای  تهران 

تالیف یافته از ادبیات موجود در زمینه 
فرسودگی بافت فرسوده شهری است.
5.1 مفهوم فرسودگی و بافت 
فرسوده در مبانی نظری طرح 

منظر شهری
در اســناد منتشره از ســوی سازمان 
نوســازی به ویژه در دفا تر نوســازی 
اول و چهــارم تعاریف متعدد از مفهوم 
فرســودگی ارائه شــده اســت كه به 

صورت زیر خالصه می گردد: 
فرسودگی به طور كلی كاهش كارایی 
هر پدیده را در پــی دارد. هنگامی كه 
حیات محدوده ای از شــهر به هر علتی 
رو به ركود می رود، بافت شــهری آن 
در روند فرســودگی قــرار می گیرد. 
پدیده فرسودگی در بافت های فرسوده 
باعث كاهش عمر بافت و ركود نســبی 
فعالیت هــای اجتماعــی و اقتصادی 
می گــردد. فرســودگی كالبــدی و 
فرسودگی حیات اجتماعی-اقتصادی 
بافت در یک رابطــه متقابل، یكدیگر 
را تشــدید كرده و موجب ركود حیات 

شهری می گردند. 
به طور كلی مبانی نظری فرسودگی در 
یک بافت شــهری را به صورت برآیند 
فرســودگی كالبــدی )افــت منزلت 
كالبــدی( ركود نســبی فعالیت های 
اجتماعــی اقتصــادی )افــت منزلت 
كاركــردی- اجتماعی( و فرســودگی 
حیــات اجتماعــی اقتصــادی بــر 
می شمارد كه این عوامل در یک رابطه 
متقابل همدیگر را تشــدید می كنند و 
در   نهایت موجب ركود حیات شــهری 

می گردد.)عندلیب، 1386: 36- د4(
در ادامه تعریف نهایی از بافت فرسوده 
كه توسط ســازمان نوسازی ارائه شده 

است، آورده می شود: 
" بافت فرســوده بــه بافتی از شــهر 
اتالق می شــود كه ارزش های پذیرش 
شــهروندان آن كاهش یافته اســت، 
ســاكنان از شــرایط زندگی در محل، 
رضایت و ایمنی خاطر ندارند و نیازهای 

اساسی آنها برآورده نمی شود."

5.2 نمودهای خارجی بافت 
فرسوده

پایگاه نظری پیشتیبان طرح نوسازی از 
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تعاریف گوناگون فرسودگی)اجتماعی، 
اقتصادی، حقوقی و ...(، مشخصه های 
بافت فرسوده نسبت به سایر بافت های 
شــهری را بدین صــورت جمع آوری 

نموده است:
- فرسودگی كالبدی)آسیب پذیری در 

برابر زلزله(
- عمر زیاد ساختمان ها و یا ناپایداری و 

استفاده از مصالح نامناسب.
- تراكم باالی جمعیتی.

- ساختار نامناسب و ناكافی خدمالت 
و شبكه معابر.

- شرایط ناامنی و غیر بهداشتی
- وجود یــا وقوع شــرایطی كه در آن 
زندگی و اموال ساكنین آن در معرض 
خطراتــی مانند آتش ســوزی و دیگر 

حوادث باشد.
- اراضی یا ساختمان های ناكارآمد و با 

كاربری ناسازگار
- نبود گرایش به نوســازی و مشاركت 

ساكنین.
- نبود یــا كمبود برنامه هــای به روز 
توســعه بافت هــا و  یا ســازمان های 

مدیریتی الزم برای اجرا.

- كمبود یا فقدان تاسیسات زیربنایی 
مناسب.

- مشكالت زیست محیطی و باال بودن 
حجم آلودگی.

- كمبود امكانات گذران اوقات فراغت 
به ویژه برای كودكان و نوجوانان.

- فقر و محرومیت.
- سرانه كم خدمات شــهری )فضای 
ســبز، مراكــز آموزشــی، فرهنگــی 
و تفریحــی( و ناامنــی و معضــالت 

اجتماعی و فرهنگی.
- ارزش پایین زمین )عندلیب،1386: 

اصــول  مهمتریــن 
اقدامــات  نظــری 
بافت های  نوســازی 
فرسوده شهر تهران- 
 :1387 )عندلیــب، 

98-96 – د4(.
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37- د4(
با توجه به بیان مفهوم فرســودگی در 
مبانی نظــری طرح منظر شــهری از 
سوی ســازمان نوسازی شــهر تهران، 
بــرای اقدامــات نوســازی بافت های 
فرســوده، اصول نظری تدوین و ارائه 

شده است.
 6 اصول نظری نوسازی بافت های 

فرسوده تهران
براســاس مبانــی نظــری نوســازی 
بافت هــای فرســوده شــهر تهران، 
مهم تریــن اصــول نظــری اقدامات 
نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران 
به صورت زیر جمع بندی و ارائه شــده 

است:
7 مراحل طرح منظر شهری

طرح منظر شهری با توجه به اقداماتی 
كه در آن صورت می گیرد از دو مرحله 

تشكیل شده است:

مرحله اول:
در ایــن مرحله از طرح منظر شــهری 
كاربری ها تدقیق شده، دسترسی های 
فرعی، نحــوه توزیع تراكــم و ضوابط 
ساخت و ساز و نحوه تجمیع پالک های 
فرسوده مشــخص می شــود. در این 
ســطح، تركیب حجمی بافت، مبتنی 
بر ایده های منظر فضــا و توزیع كیفی 
تراكم شكل می گیرد. استفاده آگاهانه 
تراكم و ضوابط ســاخت و ساز در شهر 
می تواند در تلقی از كلیت شــهر نقش 
بسیار مهمی داشته باشد. ادراک فضا ها 

در نسبت های متنوعی از ابعاد جداره ها 
و كــف در حوزه های حســی متنوعی 
صــورت می گیرد )عندلیــب، 1386: 

67- د4(.
با ابزار تراكم:  

1- كیفیت بخشــی به ساختار اصلی و 
گره های شهری

2- خوانایی و تشــخیص هر چه بیشتر 
شهر

3- معیارهــای كیفی فضــا در فرایند 
برنامه ریزی و طراحی دخیل می شوند.

الگوی طرح منظر: 
4- كیفیــت توزیع كمــی كاربری ها 

صورت معنی داری داشته باشد.
5- شــبكه معابر در ســاختار شهری 

دخیل شود.
6-  پیشنهاد ضوابط برای شكل گیری 

فضاهای كاركردی و متعالی شهری
پیشنهاد پارامترهای اساسی كاركردی 
ـ كالبدی توأمان مبتنی بر ویژگی های 
ســازمان فضایی موجود و پیشنهادی 
توأمان، هــم در طــرح تفصیلی و هم 
در طرح منظــر محله صورت می گیرد. 
ســازمان فضایی تبیین و تعریف شده 
محدوده، متضمن ارتباط ســاختاری 
قلمرو طرح با قلمرو معنی دار بزرگتری 
بوده و ترازهای كمی و كیفی آیتم های 
مختلف پیشــنهادی طرح بــا دامنه 

تغییر معقولی قابل كنترل است. 
با اعمــال نگرش سیســتمی از طریق 
تبیین نقــش بافت های فرســوده در 
ســازمان فضایی قلمروهــای مختلف 
شــهری، این بافت هــا از حالت زون 
بسته )سیستم بسته( خارج می شوند 
و از طریق تبیین درســت و ساماندهی 
ارتباطشــان با قسمت های جدید شهر 
به جایــگاه واالی ســاختاری خود در 
شهر دســت پیدا می كنند)عندلیب، 

1386: 67- د4(.
مرحلــه دوم: تحقق پذیــری و 

اولویت بندی
 یكــی از راهكارهای اساســی، رونق 
بخشیدن به نوسازی بافت های فرسوده 
تحول در شیوه ها و روش های اجرایی 
است. در این ســطح، نحوه مداخله در 
بافت به تفكیک نوع و ســطح مداخله، 
اولویت بندی تملک و اجرای پروژه ها، 

زمان بندی اجرای پروژه ها به تفكیک، 
بــرآورد مالی و بــازده اقتصادی طرح 
و بررســی نحــوه مشــاركت مردم، 
ســرمایه گذار و نهاد ها و سازمان های 
ذیربط تعییــن می شــود )عندلیب، 

1386: 69- د4(.
 7.1 دســتاوردهای طــرح ویژه 

نوسازی
1- تولید طرحی در مقیاس 1/500 با 
ویژگی های كمی و كیفی كه می تواند 
خالء موجود بیــن طرح های تفصیلی 
فعلی با مقیــاس 1/2000 و طرح های 

معماری را پر كند. 
2- تهیه طرح مبتنی بر محله محوری 
كــه تحقق پذیــری و امــكان كنترل 
جنبه هــای مختلــف طــرح را فراهم 
می كنــد، ضمن آنكه تبیین سلســله 
مراتب معنی دار شــهری را نیز مدنظر 

دارد. 
3- كاهــش تراكم جمعیتی تا ســقف 
325 نفــر در هكتــار جهــت ارتقای 
مولفه هــای كیفی زیســت و مطابق 
با طرح های باالدســت كــه ضرورت 
شناســایی و بهره بــرداری از اراضــی 
ذخیره نوسازی را در پی خواهد داشت. 
با این پیشــنهاد استراتژیک، به یكی از 
چالش های مهم بافت های فرسوده كه 
تراكم باالی جمعیتی اســت پرداخته 

می شود. 
4- پیش بینــی فضاهــای جمعی به 
عنوان یكــی از ضرورت هــای تداوم 
جریان حیــات بافت های شــهری و 
امــكان بهره گیری از آن هــا به عنوان 

فضاهای پشتیبان در مواقع بحران. 
5- پیشــنهاد تراكم متوسط با سطح 
اشــغال متغیر، مبتنی بر توزیع كیفی 
تراكم و امكان اســتقرار بنــا در زمین 
مطابق با ویژگی های زمینه شــناختی 

بافت فرسوده. 
6- امكان كنترل و شــكل دهی بافت 
شــهری بر اســاس ویژگی های مهم 
كاركردی، اصول زیبا شناختی و خلق 
فضاهای شــهری با ایده هــای نو كه با 
پیش بینی طرح منظر شهری در سطح 

2 طرح ویژه نوسازی محقق می شود. 
7-  اســتفاده از ویژگی هــای بافــت 
فرســوده به عنوان فرصتی برای ارتقاء 
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در طرح های منظر 

شهری باالخص 
ویژگی های 

اجتماعی، تیموری، 
53 :1389



ایده/ سال اول/ شماره یک/ بهار 94 32

ســاختار كالبدیـ  كاركــردی بافت 
شهری. 

7-  پیشــنهاد طــرح تجمیــع جهت 
هدایت توسعه فضایی ـ كالبدی بافت 
در جهــت جلوگیری از شــكل گیری 
تصادفــی بافــت و تثبیــت وضعیت 

نامطلوب آن. 
8- تدویــن نظــام جامــع مدیریت و 
ســازمان اجرایی طرح كه تحقق طرح 
را از منظر ســرمایه گذاری، مشاركت، 
اولویت ها و دامنــه مداخالت، تملک، 
حرفه های اقتصادی، ضوابط و مقررات 
و... تضمیــن می كند. شــرایط خاص 
بافت های فرســوده و اضطرار حاكم بر 
نوســازی آن ها، توان اجرایی مضاعف 
و غیرمتعارفــی را می طلبد و ســاز و 
كارهای اجرایــی معمول در بافت های 
غیرفرسوده، شــانس تحقق طرح های 
ویژه نوسازی را بســیار پایین می آورد 

)عندلیب، 1386: 70- د4(. 
بــه نظر می رســد آنچــه بــه عنوان 
دســتاوردهای این طرح ها از ســوی 
سازمان مطرح شــده است را  بتوان در 

آیتم های زیر بطور خالصه بیان نمود:
1- هدایت نوســازی و ساخت و سازها 

به شكل فرآیند مصور.
2- تحقــق تملک هدفمنــد به جای 

تملک كور و تبعات آن.
3- زمینه ســازی و بسترسازی ایفای 
نقش مشــاركت فعال مــردم، جذب 

سرمایه گذاران و...
4- تحقــق رویكرد اســالمیـ  ایرانی 
در نوسازی، توســعه فضاها و سیمای 

شهری )عندلیب، 1386: 64- د4(.
برای روشــن شدن بیشــتر چارچوب 
نظری طرح های منظر شــهری شاید 
خالی از لطف نباشــد كــه یكی از این 
طرح هــا به اختصار  معرفــی گردند تا 
نحوه كاربست مبانی نظری در طرح ها 

به وضوح مشاهده گردد.
 8 معرفی و بررسی طرح منظر 

شهری محله جوانمرد قصاب
8.1 موقعیت پروژه در شهر تهران

محلــه جوانمــرد قصــاب در منطقه 
20 شــهرداری تهــران با مســاحت 
حــدود15.7  هكتار واقع اســت. این 
محدوده بخشی از محله 4 در ناحیه 2 

این منطقه می باشد.
پــس از انجام مطالعــات پایه محله، از 
قبیل مطالعــات جمعیتی، اقتصادی، 
اجتماعــی، كالبدی و ســیما و منظر 

محله با محدوده فراگیر شامل: 
از شــمال: بلوار غیبی حدفاصل میدان 
مادر در غرب تا تقاطع خیابان شــهید 

حنیفه زاده در غرب.
از شرق: خیابان شهدا )حنیفه زاده ( از 

غیبی  بلوار  تقاطع 
در شمال تا انتهای 

خیابان مینا.
از جنوب: از تقاطع 
مینا با بلوار بسیج تا 
بسیج  بلوار  تقاطع 

و بلوار دستواره. 
بلــوار  غــرب:  از 
تقاطع  از  دستواره 
میــدان مــادر در 
تقاطع  تا  شــمال 

جوانمرد قصاب

 بــا پایه قــرار دادن 
باالدست  طرح های 
این  چشم انداز طرح 
محله بــه صورت زیر 

تدوین شده است:
8.2 ترسیم 

چشم انداز طرح 
منظر شهری 

محله جوانمرد 
قصاب

 - محله ای مسكونی 
امكانــات  واجــد 
عمومــی محلــه ای 

و برخوردار از دسترســی های متنوع 
و امكانات به نحوی كه شــرایط آسان 
رفت و آمد به محیط یا خدمات سطوح 

شهری باال تر به سادگی فراهم باشد. 
- محله ای واجد طرح و نظم شهری كه 
ضمن حفظ خاطرات و تعلقات گذشته 
از واحدهای ساختمانی پایدار و دارای 

امكانات الزم زندگی بهره مند باشد. 
- محله ای كه با داشــتن طرح و منظر 
شهری خوب و ساختمان های مناسب 
قــادر به رقابــت با محله هــای مجاور 
و مشــابه خود باشــد و توانائی جذب 
ســرمایه ســازندگان را برای توسعه 
آینده و تدریجی خویش فراهم نماید. 

- محله ای كــه تاسیســات زیربنائی 

: پى نوشت
3.توسعه گرها

4. براى مطالعه بیشــتر رجوج کنید به: طرح پژوهشــى ارزیابى طرح هاى منظر 
شــهرى، طرح هاى موضعى ســازمان نوسازى در زمینه بافت هاى فرســوده شهر 

تهران دفاتر اول و چهارم سازمان نوسازى تهران

48 طزح شُزیمزيری ثز چبرچًة وظزی مىظز َبی

جَاًورد قصابهعرفی ٍ بررسی طرح هٌظر شْری هحلِ 8

هَقعیت پرٍژُ در شْر تْراى1.1

هٌٌمِ رَاًوشد للبة دس حذٍد20هحلِ هؼبحت ٍالغ اػت.15.7ؿْشداسی تْشاى ثب دس4هحلِاصثخـیهحذٍدُایيّىتبس
ثبؿذ.هیهٌٌمِایي2ًبحیِ

ٍ روؼیتی، التلبدی، ارتوبػی، وبلجذی هٌبلؼبت هحلِ، اص لجیل هٌبلؼبت پبیِ هحلِپغ اص اًزبم هٌظش ٍ هحذٍدُ فشاگیشػیوب ثب
:ؿبهل

غشة.صادُ دسحٌیفِخیبثبى ؿْیذتمبًغتبغشةدسهبدسهیذاىحذفبكلغیجیثلَاسشمبل:سا
هیٌب.خیبثبىاًتْبیتبؿوبلدسغیجیثلَاستمبًغاص(صادُحٌیفِ)ؿْذاخیبثبى: اس شزق

دػتَاسُ.ثلَاسٍثؼیذثلَاستمبًغتبثؼیذثلَاسثبهیٌبتمبًغاص: اس جىًة
للبةرَاًوشدتمبًغتبؿوبلدسهبدسهیذاىتمبًغاصدػتَاسُثلَاس:اس غزة

در ومشٍ تُزان:1-8ومشٍ مًلعیت محلٍ

طزح: 2-8ومشٍ محذيدٌ فزاگیز

48 طزح شُزیمزيری ثز چبرچًة وظزی مىظز َبی

جَاًورد قصابهعرفی ٍ بررسی طرح هٌظر شْری هحلِ 8

هَقعیت پرٍژُ در شْر تْراى1.1

هٌٌمِ رَاًوشد للبة دس حذٍد20هحلِ هؼبحت ٍالغ اػت.15.7ؿْشداسی تْشاى ثب دس4هحلِاصثخـیهحذٍدُایيّىتبس
ثبؿذ.هیهٌٌمِایي2ًبحیِ

ٍ روؼیتی، التلبدی، ارتوبػی، وبلجذی هٌبلؼبت هحلِ، اص لجیل هٌبلؼبت پبیِ هحلِپغ اص اًزبم هٌظش ٍ هحذٍدُ فشاگیشػیوب ثب
:ؿبهل

غشة.صادُ دسحٌیفِخیبثبى ؿْیذتمبًغتبغشةدسهبدسهیذاىحذفبكلغیجیثلَاسشمبل:سا
هیٌب.خیبثبىاًتْبیتبؿوبلدسغیجیثلَاستمبًغاص(صادُحٌیفِ)ؿْذاخیبثبى: اس شزق

دػتَاسُ.ثلَاسٍثؼیذثلَاستمبًغتبثؼیذثلَاسثبهیٌبتمبًغاص: اس جىًة
للبةرَاًوشدتمبًغتبؿوبلدسهبدسهیذاىتمبًغاصدػتَاسُثلَاس:اس غزة

در ومشٍ تُزان:1-8ومشٍ مًلعیت محلٍ

طزح: 2-8ومشٍ محذيدٌ فزاگیز

نقشه  8-1: موقعیت 
محله در نقشه تهران

نقشه  8-2: محدوده 
فراگیر طرح
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و روبنائــی الزم را داشــته باشــد و با 
مشكالت بهداشــتی و اجتماعی ناشی 

از آن ها دست و پنجه نرم نكند. 
- محلــه ای ایمن و محیطی آشــنا و 
سازگار برای ســاكنین، فاقد فضا ها و 
شرایط جذب افراد خالف كار و عناصر 

مخل زندگی عمومی. 
- محله ای واجد فضاهای ســبز و بازی 
كودكان و ســایر فضاهای باز و حركت 
به نحوی كه محیط امن برای كودكان 
و فضاهای كافی و مناسب برای گفتگو 
و زندگــی اجتماعــی بزرگســاالن را 
فراهم آورد )مهندســین مشاور معمار 

و شهرساز كهن دژ، 1388( 
براســاس چشــم اندازهای ترســیم 
شــده و با توجه بــه مهم ترین وظیفه 
مجریان این طرح كه اعتمادســازی و 
آگاهی دهی نسبت به اهداف نوسازی 
اســت، مهم ترین موضوعی كه بدون 
آن تحقق پذیری و نوســازی با مشكل 
مواجه خواهد شــد، مســئله تشویق 
و كمک هــای مالی بــه مالكین جهت 

نوسازی است. با درنظر گرفتن تمامی 
این مســائل، طرح هایی بــرای بهبود 
ســازمان فضایی موجود این محله به 

شرح زیر پیشنهاد شده است: 
در ایــن طرح كــه مبتنی بــر اصولی 
چون مركزیــت دادن به بقعه جوانمرد 
قصاب به عنــوان یكی از نشــانه های 
مهم و هویت بخش منظــر این محله، 
تامین خدمــات رفاهــی، دور كردن 

واحدهای مسكونی 
از خطــوط انتقال 
بــرق فشــار قوی 
گزینه هایــی  و... 
شــده  پیشــنهاد 
اســت و از میــان 
ی  ینه هــا گز
ی  د پیشــنها
بــا  گزینــه ای 
ذیل  مشــخصات 
گردیده  انتخــاب 

است: 
ســطح  تامیــن 

خدماتی نــواری شــكل و متمركز در 
جداره خیابان حنیفه زاده در تبعیت از 

حركت فرم توده های مسكونی.

13. نتیجه
معرفی طرح های موســوم بــه منظر 
شهری و بررســی اهداف و راهبرد ها، 
سیاســت ها، اصــول و مبانــی نظری 
این طرح ها كه از ســال 1385 توسط 

نقشه 4: طراحی 
سازمان فضایی

نقشه 3: طرح 
پیشنهادی جهت 

سازمان فضایی
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 : طزح پیشىُبدی جُت عبسمبن فضبیی3ومشٍ 

 

 
 : طزاحی عبسمبن فضبیی4ومشٍ 
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سازمان نوسازی شــهر تهران اجرا شده اند به 
منظور آگاهی از ادبیات و مبانی نظری سازمان 
نوسازی در اجرای این طرح ها در تحقیق فوق 
ارائه گردید. جهت درک بیشتر موضوع، یكی 
از محالت نیز به عنــوان نمونه به طور خالصه 
مطرح گردید تا نحوه كاربســت مبانی نظری 
ارائه شــده در عمل نیز مشــاهده گردد. لذا از 
مطالب فوق چنین نتیجه گیری می شــود كه 
این طرح ها یكی از تجربیات موثر در طرح های 
توســعه چند ســال اخیر كشــور ما به شمار 

می رونــد و دارای مبانی نظــری كارآمدتری 
نسبت به طرح های تفصیلی و جامع می باشند 
و برگرفته از تجربیات گذشــته این كشور در 
امر نوسازی اســت. به نظر می رسد در تدوین 
آن هــا از ادبیات جهانی اســتفاده ای نشــده 
اســت، با این حال، اصول ذكر شده در مبانی 
نظری این طرح هــا از جملــه مردم محوری 
و مشــاركت برانگیزی در صــورت تحقــق، 
می توانند ســبب بهبود نوسازی در بافت های 
فرسوده و تاریخی و مدیریت منظر شهری در 

مقیاس محله ای گردند.
فهرست منابع

1. بوم سازگان، مهندســین مشاور )1385( 
طرح جامع شــهر تهــران، گــزارش نهایی، 

)جمع بندی نتایج و دستاوردهای طرح(.
2. پارس بوم، مهندسین مشاور )1386( طرح 
مطالعاتی راهبردی - ســاختاری و عملیاتی 
تجدید حیات شهری بافت های فرسوده شهر 
تهران، موسســه پژوهشی توســعه محیط و 

سكونت گاه های انسانی.
3. تیموری، محمــود )1389( تئوری منظر 
و نوسازی شــهری، طرح منظر شهری محله، 
راهكار تداوم هویت در روند نوسازی، ماهنامه 

منظر، شماره 3، ص  29- 32
4. عندلیــب، علیرضــا )1386( نوســازی 
بافت های فرسوده، حركتی نو در شهر تهران، 
تهران، ســازمان نوسازی شــهر تهران، نشر 

ری پور، چاپ دوم.
5. عندلیــب، علیرضــا )1386( نگاهی نو به: 
راهبردها و سیاســت های نوسازی بافت های 
فرسوده شهر تهران، تهران، سازمان نوسازی 

شهر تهران، نشر ری پور، چاپ دوم.
6. عندلیب، علیرضا )1386( فرآیند نوسازی 
بافت های فرسوده شهر تهران، تهران، سازمان 

نوسازی شهر تهران، نشر ری پور، چاپ دوم.
7. عندلیب، علیرضا )1387( یادداشــت های 
نوسازی بافت های فرســوده، تهران، سازمان 

نوسازی شهر تهران، نشر ری پور.
8. عندلیــب، علیرضا، حاجــی علی اكبری، 
كاوه )1387( نوســازی بافت های فرســوده 
با مشــاركت ســاكنین، محله شــهید خوب 
بخت؛ منطقه 15 شهر تهران، تهران، سازمان 

نوسازی شهر تهران، نشر ری پور.
9. منصوری، ســید امیر، خانی، علی )1387( 
طرح ویژه نوسازی بافت های فرسوده، تهران، 

سازمان نوسازی شهر تهران، نشر ری پور.
10. مهندســین مشــاور معمار و شهرســاز 
كهــن دژ )1388( ارزیابــی طرح های منظر 
شهری طرح های موضعی ســازمان نوسازی 
در زمینه بافت های فرســوده شهر تهران، به 
ســفارش مركز پژوهشــی توســعه محیط و 

سكونت گاه ها.
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 ّای پیشٌْادی ذی طرحشوا ّای سِ بع 1.3

 

 

 
 دَی فضبیی محلٍ جًاومزد لصبة ثزای فضبَبی جمعی، عجش ي عبسمبن پیشىُبدیَبی  طزح :1-8  تصًیز

 

تصویر  1-8: 
طرح های 

پیشنهادی برای 
فضاهای جمعی، 

سبز و سازمان دهی 
فضایی محله 

جوانمرد قصاب
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 ارسیبثی پزيصٌ ثز اعبط معیبرَبی تذيیه شذٌ

 نتیجه ارزیابی معیارهای ارزیابی زمینه ها

سٍیىشدّبی سبصهبى ًَسبصی ضْش تْشاى
 

  ِهذاخلِ ٍ الذام ثهِ  فشآیٌذ هحَس ثَدى )ثشًبه
 جبی عشح لغقی(.

      هطبسوت ثشاًگیضی )وهبس ثهب ههشدم اص اثتهذا–
 .تَلیذ صهیي(-تب اًتْب -تَلیذ عشح

 ّوِ جبًجِ ًگشی. 
 ِاًقغبف پزیشی عشح ٍ ثشًبه. 
 )اعویٌبى ثخطی )افتوبد سبصی. 
    هَاجْههِ ثههب سههٌذ ساٌّوههب )ضههشح خههذهبت

 .سبصهبى(

فشآیٌذ تقییي ضذُ اص سهَی سهبصهبى ًَسهبصی دس لبلهت      -
تْیِ وٌٌهذُ عهشح سفبیهت    ضشح خذهبت اص سَی هطبٍس 

ًگشدیذُ است. ایي اههش ثهِ ٍیهظُ دس هشاحهل هشثهَط ثهِ       
 تحمك ٍ اجشای عشح هطَْد است.

دس فشایٌذ عهشح هٌؾهش ضهْشی هحلهِ جهَاًوشد لصهبة        -
 سٍیىشدّبی هذًؾش سبصهبى هغفَل هبًذُ اًذ.

ثهب هحَسیهت    گشایص اصلی هطبٍس تْیِ وٌٌذُ عشح غبلجبً -
 ٍسی آًْب ًوبیبى است.هقشفی ٍ تذٍیي پشٍطُ ّب ٍ سَدآ

هطبسوت هشدم اص هْوتشیي دغذغِ ّبی سبصهبى ًَسبصی  -
است وِ الجتِ ّوبًگًَِ وِ ثشسسهی گشدیهذ ًوهَد آى دس    
ضشح خذهبت ضهقی   اسهت ٍ دس عهشح هٌؾهش ضهْشی      
ٍ  جَاًوشد لصبة ایي اهش دس توبهی هشاحهل تْیهِ عهشح   

 تولیه ٍ اجشا ًبدیذُ گشفتِ ضذُ است.
ئِ ضذُ)پشٍطُ( ثِ گًَِ ای است وِ ًَؿ هحصَل ًْبیی اسا -

اًقغبف پذیشی الصم ثشای اجهشا دس هحیغهی اًسهبًی ٍ ثهب     
 لَاًیي هبلىیتی ٍ حمَلی وطَسهبى سا داسا ًیست.

تحمك پزیشی عشح
 

     ّوبٌّگی ٍ اًغجبق ثب ٍالقیهبت اجشایهی ضهْش
 .تْشاى

    چگههًَگی هَاجْههِ ثههب سههبص ٍ وههبس اجشایههی
 .)ًْبدسبصی(

   ُوٌطهگشاى دس فشآیٌهذ   تقییي ًمص ٍ جبیگهب
ًَسههبصی )ثخههص ّههبی فوههَهی، خصَصههی،  

 .تسْیل گشّب ٍ...(
  تَجههِ ثههِ فَاهههل صهیٌههِ سههبص تحمههك عههشح

 .)آهَصش، اعالؿ سسبًی ٍ...(
  التصبدی ثهشای   –ایجبد اًگیضُ ّبی اجتوبفی

 .سبوٌیي

ًمص وٌطگشاى، ًْبدّهب ٍ سهبصهبى ّهبی هذاخلهِ گهش ٍ       -
ص ثیٌهی  ّوىبس دس ًَسبصی تقیهیي ًگشدیهذُ اسهت. پهی    

ًْبدّبی جذیذ دس اهش ًَسهبصی ًیهض ثهِ تجهـ آى هغفهَل      
 هبًذُ است.

فَاهل صهیٌِ سبص هبًٌذ آهَصش، اعالؿ سسبًی ٍ... هغفَل  -
ثب جلت افتوبد  هبًذُ است ٍ آگبّی سسبًی ثِ هشدم صشفبً

 هشدم دس تولیه پیطٌْبد ضذُ است.
وبلجهذی اسهت ٍ    ّبی عشح ٍ پیطٌْبدات فوهذتبً جزاثیت -

فشٌّگههی  ٍ التصههبدی ثههشای   -اًگیههضُ ّههبی اجتوههبفی 
 هطبسوت سا ضىل ًوی دّذ.

هحصَل ًْبیی اص ًَؿ پشٍطُ است وِ ثب تَجِ ثِ سشًَضت  -
چٌیي پشٍطُ ّهبیی دس سهبثمِ اههش ًَسهبصی فهذم تَجهِ       
 هطبٍس ثِ ٍالقیبت اجشایی ضْش تْشاى سا ًوبیبى هی سبصد.

  طزح مىظز شُزی محلٍ جًاومزد لصبةارسیبثی  :1-8  جذيل

  
جدول  8-1: ارزیابی طرح منظر شهری محله جوانمرد قصاب 

ارزیابی پروژه بر اساس معیارهای تدوین شده
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 نتیجه ارزیابی معیارهای ارزیابی زمینه ها
عشح ّبی ثبالدست
 

    هیههضاى اًغجههبق ثههب پیطههٌْبدات عههشح ّههبی
 .ثبالدست )جبهـ ٍ تفصیلی(

   تَجِ ثِ حَصُ فشاگیش ٍ ثْشُ گیشی اص اهىبًهبت
 .آى دس جْت وبّص هذاخالت

 ( دس ۸۸86ثىبسگیشی اصَل عشح جبهـ تْشاى )
 اسائِ عشح ثشای هذاخلِ دس ثبفت ّبی فشسَدُ:

لحبػ ًوَدى اًسجبم فضبیی، پٌِْ ثٌذی ّب ٍ  .۸
ضههَاثظ ٍ همههشسات عههشح جههبهـ دس ثشًبهههِ ٍ 

 .عشح هذاخلِ
پشّیض اص ثبسگزاسی ّبی جوقیتهی ٍ فقهبلیتی    .2

 .هحذٍدُ ّب
تمذم سیبست وهبّص تهشاون ٍ جوقیهت ثهِ      .۸

 .ٌّگبم هذاخلِ
حذالل هذاخلِ ٍ استفبدُ ثیطتش اص ضیَُ ّبی  .4

 .ثْسبصی ٍ ًَسبصی
 .وَچه ثَدى هحذٍدُ ّبی هذاخلِ .5
دس ًؾش گشفتي هذاخلِ دس ثبفهت فشسهَدُ ثهِ     .6

 .هثبثِ تَسقِ دسًٍی ضْش
تَجِ ثهِ هفهبّین َّیهت، فصهشیت ٍ هحلهِ       .7

 (۸۸86گشایی )ثَم سبصگبى، 

َسهبصی  اصَل هقشفی ضذُ تَسهظ عهشح جهبهـ ثهشای ً     -
ثبفت ّبی فشسَدُ دس تْیِ عشح ًَسبصی هحلِ جَاًوشد 

 لصبة ثِ وبس گشفتِ ًطذُ است.
فذم اسهتخشا  ٍ اسهتٌتب  َّیهت ّهب ٍ ضبخصهِ ّهبی        -

اجتوهبفی ٍ یهب التصهبدی سهبوٌیي ٍ لحهبػ       -فشٌّگی
ّب دس عهشح ثبفهع فهذم تغهبثك ٍ ّوخهَاًی      ًىشدى آى

 عشح ثب صهیٌِ ثبفت هَجَد گشدیذُ است.
غبیشت عهشح پیطهٌْبدی ثهب عهشح تفصهیلی      هْوتشیي ه -

دس هیههضاى جوقیههت پیطههٌْبدی اسههت وههِ  22هٌغمهِ  
 افضایص ووی دس ًؾش گشفتِ است.

ثْسبصی ثِ سٍضٌی هقشفهی  ضیَُ ّبی هتٌَؿ ًَسبصی ٍ  -
ًطذُ اسهت ٍ سیبسهت تجویهـ ثهِ صهَست       ٍ پیطٌْبد

 یگبًِ ساُ حل دس ًؾش گشفتِ ضذُ است.
ش هحذٍدُ هحلِ هحذٍدُ ّبی هذاخلِ ٍسیـ ٍ دس سشاس -

 پیص ثیٌی ضذُ است.
اًسههجبم فضههبیی ٍ استجههبط ثههب ًههَاحی هجههبٍس اص هههَاسد  -

 هسىَت هبًذُ دس عشح پیطٌْبدی است.
 

تحمك اّذاف هتشتت ثش الذام دس ثبفت ّبی فشسَدُ
 

   هبّیت هحصَل ًْبیی )ثشًبهِ هذاخلِ یب عهشح
 .وبلجذی(

    ِتٌَؿ ساُ حل ّبی اسائِ ضذُ ثب تَجِ ثهِ گًَه
هختلهه  ثبفههت فشسههَدُ ٍ پشّیههض اص    ّههبی 

 .ساّىبسّبی یىسبى )هبًٌذ تجویـ(
   ُتَجِ ثِ فلل اصلی فشسَدگی ٍ جسهتجَی سا

حل ّبیی ثشای جلَگیشی اص تىهشاس فشسهَدگی   
ثبفت تَجِ ثِ صهیٌهِ عهشح دس عهشح هذاخلهِ     

 .)صهیٌِ گشایی(
  اجتوبفی ثبفت. –التصبدی احیبء 
 هیضاى تَجِ ثِ استمبی ویفیت هحیظ هسىًَی 

اجتوهبفی سهبوٌبى    –)تبهیي ًیبصّبی فشٌّگی 
 .فضبیی  -اص عشیك الذاهبت وبلجذی

 هیضاى تبهیي خذهبت فوَهی. 
 ِپبیذاسی صیست هحیغی دس فشصِ هذاخل. 
 ِتَجِ ٍیظُ ثِ هحشن ّبی تَسق. 

عشح پیطٌْبدی ثشای ًَسبصی ضهبهل عهشح ّهبی دٍ ٍ     -
سِ ثقذی اص پشٍطُ ّبی پیطٌْبدی هحشن تَسقِ است 

اسٌبد ّذایت ٍ وٌتهشل ویفیهت دس تىویهل آًْهب     وِ اص 
 استفبدُ ًطذُ است.

اسصیبثی عشح پیطٌْبدی اص ًمغِ ًؾهش صیسهت هحیغهی     -
اًجبم ًطذُ است، ایي اهش هغبیش ثهب سٍیىشدّهب ٍ اّهذاف    

 اصلی عشح هٌؾش ضْشی است..
دس سیبست ّبی ولهی ٍ ثهب تَجهِ ثهِ هسهیش تشسهیوی        -

 تَسظ ضشح خهذهبت تجویهـ دس سهغح وهل هحهذٍدُ     
 سیبست غبلت سا تطىیل هی دّذ.

فلل فشسَدگی ٍ تٌبست ساُ حل پیطٌْبدی ثهب فلهت اص    -
هْوتشیي هَاسد هسىَت هبًذُ دس ایي پهشٍطُ اسهت وهِ    
هٌجش ثِ افوبل سیبست ٍاحذ تجویـ ٍ ًَسبصی گشدیذُ 

 است.
تٌَؿ پشٍطُ ّبی پیطٌْبدی اص ًؾش هَضَفبت ٍ هبّیهت   -

 .هٌبست است ًسجتبً
  مىظز شُزی محلٍ جًاومزد لصبةطزح جذيل ارسیبثی 
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بازخوانی باغ در منظر شهر تاریخی قزوین

چكیده
منظر شهری سطح تماس انسان و شهر است.  منظر شهری و 
عناصر تشكیل دهنده آن، یكی از اركان تجربه و ادراک فضای 
شهر می باشد. باغ در منظر شهرهای تاریخی جایگاه ویژه ای 
دارد. باغ هــا و عرصه های طبیعی با پیوند ســازمان یافته با 
عرصه مصنوع از جمله عناصر و اجزای شــكل دهنده منظر 
شهر محسوب می شــوند. در متون تاریخی، شهر قزوین به 
نگین انگشتری كه بر ركاب ســبز باغ ها استوار است تشبیه 
شــده اســت. این توصیف به جایگاه باغ در منظر این شهر 
تاریخی اشاره می نماید. هدف از این مقاله بازخوانی جایگاه 
باغ در منظر شــهر تاریخی قزوین و انواع آن به عنوان یكی 
از بســترهای مهم شــكل دهنده تجربه های شهری و خلق 
خاطره جمعی اســت. ایــن تحقیق برپایه منابــع تاریخی، 
اسناد و نقشه  ها جایگاه باغ را در منظر گذشته شهر و تا سال 
1306 هجری شمسی و در وضعیت امروز مورد بررسی قرار 
می دهد.  به طور كلی سه نوع باغ در سطح عمومی شهر قابل 
شناسایی است كه شامل 1- باغ های بومی: باغستان سنتی، 
2- باغ های خطــی: خیابان 3- باغ های متمركز: درشــت 
مقیاس: باغ هــای حكومتی، خردمقیــاس: مراكز محل ها 
وحیاط ها است. این تحقیق می تواند زمینه ساز بازتعریف باغ 

در منظر آینده شهر قزوین باشد.  
واژگان كلیدی: باغ- شهر تاریخی - منظر شهری- قزوین

The rereading of garden in landscape of his-
torical Qazvin city
Batool Sahrakaran

Abstract:townscape is the contact area of hu-
man and city. Townscape and its constituent el-
ements are one of the elements of experience 
and perception of the city area. Garden has a 
special place in the landscape of historical cit-
ies. Gardens and natural areas are considered 
as elements and constituents of townscape by 
organized linking with artifact areas. In histori-
cal texts. Qazvin liken to a signet of ring which 
is rested on the green stirrup of gardens. This 
description makes reference to the position of 
the garden in landscape this historical city. The 
purpose of this paper is rereading the position 
of garden and its varieties in the landscape of 
historical Qazvin city. Its types create urban ex-
perience and collective memory as one of the 
important areas. This research is based on his-
torical sources. documents and maps peruse 
the position of the garden in former townscape. 
to 1306 year of Solar Hijri calendar and in today 
situation. In general. three types of garden in 
public area of city can be identified which in-
clude: 1. Native gardens: Traditional orchards. 
2. Linear gardens. Street. 3. Focused gardens.
large-scale. 4. governmental gardens. the mi-
cro-scale: centers of locations and cartilages. 
This research can underlie redefining of gar-
den in future landscape of Qazvin.
Keywords: garden - historical city - townscape 
- Qazvin 

   بتول صحراكاران
 کارشناس ارشد رشته 
مرمت و احیای بناها و 

بافت های تاریخی، 
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• مقدمه
باغ های تاریخی در منظر شــهری به دلیل دارا بــودن ویژگی های خاص، 
باعث دســتیابی به تجربه های شــهری دیگرگونه و خلق حافظه جمعی 
جدید می گردد. آنچه در شهرهای تاریخی ایران مشهود است نقش باغ ها 
و عناصر طبیعی در منظر آن هاســت. امروزه این عرصه ها با رشد شهرها و 
صنعتی شدن آن  ها دستخوش تغییر و تبدیل هستند، به طوری كه امروزه 

نقش آن ها در منظر شهرها بسیار كمرنگ شده است.
شــناخت و خوانش باغ درمناظر فرهنگی و تاریخی ایران، عالوه بر جلب 
توجه عمومی نسبت به وجود چنین آثار ارزشمندی، موجب ادراک حضور 
بــاغ در نظام و الگوهای حاكــم بر منظر به منظور تداوم و تســری آنها در 
منظر فرهنگی معاصر می گردد و نســل امروز را بــا فرهنگ غنی و میراث 

گذشتگان پیوند می دهد.
بدین منظور این نوشــتار پژوهشی اســت پیرامون بررسی جایگاه باغ در 
منظر فرهنگی میراثی شــهر قزوین كه به مطالعه نظــام منظر در محور 

ورودی شهر تا باغ دولتخانه درسه مقیاس می پردازد. پیش از ورود به محور 
ورودی  شهر، ابتدا باغ های بومی شهر خودنمایی می نمایند و تا ورودی شهر 
تداوم دارد. خیابان به عنوان محور اصلی مركز تاریخی و برگرفته از محور 
باغ ایرانی به گونه ای دیگر از باغ  منتهی می شــود. باقیمانده باغ حكومتی 
دولتخانه صفوی در قلب شــهر جلوه ای متفاوت از باغ را می نمایاند.  با گذر 
از بافتی ارگانیک و پر پیچ و خم و یا محور خیابان امام فضای عمومی بازار، 
مســجدالنبی و مجموعه سعدالسلطنه اســتقرار یافته است. وسعت قابل 
توجه فضای باز حیاط ها در این مجموعه به هم پیوسته، خردترین مقیاس 

باغ در فضای عمومی را می نمایاند. 

• محدوده مورد مطالعه
شــهر قزوین در محــدوده كوهپایه ای منطقه قزوین قرار گرفته  اســت و 
تحت تاثیر رودخانه ها و آب های جاری فضای مصنوع شهر مكان یابی شده 
و هسته اولیه شهر در دوره ساسانی شكل گرفته است. بافت تاریخی شهر 

قزوین به مساحت حدود 500 هكتار در میان باغ های بومی شهر به وسعت 
3500 هكتار واقع بوده اســت. در طی گســترش شــهر به سمت شمال، 
باغ های ضلع شــمال شهر به كلی تبدیل شــده و سه بخش دیگر به شكل 

نعل اسبی شهر را دربرگرفته است.
اولین سند كه می  توان ساختار شهر را دریافت نقشه سال 1306 است. در 
این نقشه وســعت باغات و فضاهای سبز خودنمایی می كند. توصیف های 
دقیقی نیز پیش از آن موجود اســت. توصیف زكریا بن محمد بن محمود 
قزوینــی )605– 683( در كتاب آثارالبالد با دقت به ســاختار طبیعی و 
مصنوع شــهر قزوین اشاره می نماید: »شهری است مشــهور و آبادان، در 
دشــتی پهناور، با خاكی پاكیزه و باغ ها و درختان بســیار با بنیادی نیكو 
ســاخته شده  و در آن دو شهر است، یكی در میانه ی دیگری. شهر كوچک 
را شهرستان می نامند، بارو و دروازه ها دارد و شهر بزرگ محیط بر آن شهر 
كوچک است و آن را نیز بارو و دروازه ها است و موستان ها و بستان ها، شهر 
بزرگ را احاطه كرده اند از هر ســو و كشتزارها محیط بر باغ ها و رزستان ها 

هستند، شهر دو رودخانه دارد یكی را دزج گویند و دیگری را اترک« 
در توصیف ذكریای قزوینی به خوبی ساختار شهر قزوین در تعامل با بستر 
طبیعی و جایگاه شــهر، رودخانه ها و باغ ها و زمین های كشاورزی نسبت 
به هم بیان شده اســت. طرحی كه وی از شــهر قزوین ترسیم كرده  است، 
سندی بسیار ارزشمند از شــهر تاریخی قزوین است. نكات برگرفته از این 

توصیف عبارتند از: 
• بستر طبیعی شهر دشت است.

• شكل شهر دایره ای است و شهری اندرون شهر دیگر قرار دارد.
• موقعیت قرارگیری شهر در بین دو رودخانه است.

• باغ ها گرداگرد شهر بزرگ را دربرگرفته اند و مزارع نیز در گرداگرد باغ ها
همچنین پیانزو دل الواله، یكي از نجباي ایتالیا اســت كه در ســال 1616 
میالدي برابر با 1025 هجري قمري در دربار شاه عباس بزرگ، مهمان پادشاه 
بود. وي در ســفرنامه خود، قزوین را شــهري محصور در درختان و باغ  هاي 

بزرگ كه همچون نگیني در وسط باغ ها مي درخشد توصیف كرده است.

تصویر شماره2: محدوده بافت تاریخی شهر قزوین و  جهات گسترش شهر، ماخذ: نگارنده  تصویر شماره 1: موقعیت بستر طبیعی و باغ های بومی شهر قزوین، ماخذ: نگارنده
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این توصیف  ها به باغســتان سنتی اشــاره دارد كه با وسعت 
قابل توجهی واقع در گرداگرد شــهر و خارج از حصار شــهر 
است. این باغ ها در نقشــه 1306 ه.ش مشاهده می شود. در 
محدوده داخل حصار نیز باغ ها و فضاهای سبزی در محدوده 
شــمال، شمال شرقی و شرق مشاهده می شــود. در ادامه با 
تكیه بر این ســند و ســایر توصیف ها و اسناد موجود تالش 

شده تا انواع باغ در مقیاس های مختلف بازشناسی گردد. 

• باغ های بومی )باغستان سنتی(
باغ های بومی، باغ هایی هستند كه اكثرا در بیرون حصار شهر 
واقع اند و از نوع باغ های میوه بوده و به باغستان سنتی معروف 
هستند. ناصرخسرو قبادیانی در سفرنامه خود در سال 438 
هجری قمری شهر قزوین را چنین توصیف می كند:« قزوین 
را شــهری نیكو دیدم، بارویی حصین و كنگره بر آن نهاده و 
بازارهای خوب، مگر آنكه آب در آن اندک بود. باغســتان 
بســیار داشــت، بی دیوار و خار، و بی هیچ مانعی از 

دخول در باغات »)به نقل از دبیرسیاقی، 1381، 50(.
شــهر قزوین همواره مورد تهدید سیالب های رودخانه های 
مجاور بوده اســت. این باغ ها به دلیــل طراحی خاص خود 
توانایی جذب ســیالب ها را در داخل خود داشته اند و عالوه 
بر حفاظت شــهر سبب سرسبزی و طراوت شهر نیز بوده اند. 
عالوه بر نفش دفاعی در برابر ســیل، منبع اقتصادی و محل 
اشــتغال اهالی شهر به شمار می رفته و وسعت قابل توجه ای 
نســبت به بخش مسكونی شــهر داشته اســت. باغستان 
به وســعت ســه هزار و پانصد هكتار  بــوده )اخویزادگان و 
محمدزاده، 1391، 42(  كه به صورت دایره ای محیط بركل 

تصویر شماره4: نقشه شهر قزوین تهیه شده توسط انگلیسی ها در سال 1306ه.ش، 
ماخذ:عالمی، 1388، 3

تصویر شماره 6: باغستان سنتی - ماخذ: مركز اسناد شهرداری قزوینتصویر شماره 5.: باغستان سنتی - ماخذ: مركز اسناد شهرداری قزوین

 تصویر شماره3-  طرح ذكریای محمدبن قزوینی از شهر قزوین، ماخذ: 
گلریز، 1337، 138
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تصویر شماره8:  خیابان سپه در دوره قاجار، ماخذ: دبیرسیاقی، 1381، 412

شــهر قزوین بوده است. این درحالی اســت كه وسعت شهر 
)محدوده داخل حصار( 500 هكتار بوده  است. نسبت باغ به 

شهر، قابل توجه و حدود 7 برابر شهر بوده است. 

باغستان ســنتی تا ســال 1330 و قبل از توســعه صنعت و 
كشــاورزی مدرن در منطقه قزوین بزرگترین و اصلی ترین 
مركز فعالیت اقتصادی شــهر بوده  اســت. جمعیت زیادی از 
ساكنین این شهر به طور مســتقیم با فعالیت در امر باغداری 
و دامــداری امرار معــاش می كردند. باغســتان، مركز ثقل 
ســرمایه گذاری اقتصادی آن زمان بوده و تجار و كسبه شهر 

در خرید و آباد كردن باغ ها با هم رقابت می كردند.
گونه گیاهی اصلی باغستان ســنتی قزوین واقع در گرداگرد 
محدوده تاریخی شــهر درختان بادام، پســته، زردآلو و انواع 
بوته های انگور اســت كه هزار سال است كه به شكل مختلط 
كاشته و به روش غرقابی آبیاری می شــوند.)آورث، 1385، 

)79

• باغ  خطی: خیابان
در گذشته خیابان به عنوان یک فضای شهری و جمعی برای 
گردش مردم شهر طراحی و برنامه ریزی شده  است. درواقع با 

تصویر شماره7، پالن باغستان سنتی برپایه عكس هوایی 1345، ماخذ: 
اخویزادگان، 1381، 65

بهره گیری از عنصر خیابــان و ویژگی های كالبدی آن در باغ 
ایرانی، فضایی برای تفرج مردم در مقیاس شــهر مهیا گشته 
است )آل هاشمی، 1391، 66(. خیابان سپه )دولتی( قزوین 
را می تــوان اولین تالش در ایجاد چنین فضاهایی در شــهر 
با گرته برداری از خیابان در باغ ایرانی و الگوی شــكل گیری 
خیابان چهارباغ اصفهان و خیابان در ســایر شهرهای ایران 
در دوره شاه عباس صفوی دانست. همچنین خیابان، مكانی 
برای برگزاری تشریفات و مهمترین فضای اجتماعی پایتخت 
و نیز محور اصلی شهر سلطنتی و ورودی به دولتخانه صفوی 

بوده است )مجابی، 1391، 93(.
به طور كلی خیابان را باید حاصل گســترش محور اصلي باغ 
ایراني و به تعبیري جســورانه تر حاصل گسترش باغ ایراني 
در مقیاس شــهر دانســت و همان گونه كه عناصر اصلي باغ 
ایراني در سه گروه آب، گیاه و بنا قابل شناسایي هستند، این 
طبقه بندي را مي توان به عناصــر كالبدي خیابان نیز تعمیم 

داد. 
عبدی بیک در دوحه االزهار خیابــان را چنین وصف نموده 

است: 
مســطح عرصه بی پیچ و تابی            طرب را از دو ســویش فتح یابی
درختان از دو جانب صف كشیده                      همه آزادگـــــــــان نو رسیده
چنار و نارون گشته هم آغـوش              بهم ســـرو  و صنوبر دوش بر دوش
شده همسایه با هم بید و عرعر             به روی سبــــزه و گل سایه گستر

در این شعر به هندسه مستقیم و مسطح خیابان و همنشینی 
گونه های مختلف درختان )چنار، نارون، سرو و صنوبر، بید و 

عرعر( در كنار یكدیگر در دو سوی خیابان اشاره شده است.
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• باغ های متمركز- درشت مقیاس )باغ  حكومتی، دولتخانه صفوی(
به دنبال تشــكیل حكومت صفویان و بازیابی یكپارچگی ایران بزرگ، 
قزوین به عنوان پایتخت صفوی برگزیده شــد. به دستور شاه طهماسب 
اول، اراضی زنگی آباد از میرزا اشرف جهان قزوینی، خریداری و با عنوان 
جعفرآباد برای ســاخت كاخ ها، باغ ها و عمارت هــای حكومتی تعیین 

گردید. این مجموعه دولتخانه مباركه دارالســلطنه قزوین نام داشت. 
دولتخانه صفوی مجموعه وســیعی از باغ و كاخ های حكومتی و اقامتی 
بوده كه در شــمال شهر جانمایی و ساخته شد. ســاختار باغ دولتخانه 
صفوی قزوین برپایه متون تاریخی و محدوده باقیمانده آن شناسایی و 

ترسیم شده است )تصویر8(.

• باغ های متمركز- خرد مقیاس: حیاط مركزی در بناهای عمومی
با توجه به معماری درون گــرای رایج در معماری بناهای عمومی مانند 
مساجد، سراها، كاروانسراها و مواردی از این دست شاهد الگوی حیاط 
مركزی در این بناها هستیم. مجموعه بازار سنتی قزوین و سعدالسلطنه 
در بخشــی از مركز شهر، فضای عمومی دلنشــین و مطلوبی با تركیب 

فضای باز و بســته و حیاط  های مركزی شكل داده  است. وجود مسجد 
النبی با وســعت قابل توجه این مجموعه را تكمیل نموده است. در این 
حیاط های مركــزی باغچه های بزرگ و حوض آب با طرح چهارباغ قرار 
می گیرد. درختان توت، انجیر، بیــد و ... گونه های درختان رایج در این 

حیاط ها است. 

تصویر 10:ساختار دولتخانه صفوی قزوین، مأخذ : دیزانی،1392، 68

تصویر 11:محدوده كاخ چهلستون دردولتخانه صفوی
تصویر  12: محدوده باقی مانده از باغ دولتخانه صفوی،  مأخذ : مجابی، 

75 ،1388

تصویر14: حیاط مسجدالنبی قزوین، ماخذ: نگارندهتصویر13: حیاط شترخان در سرای سعدالسلطنه، ماخذ: نگارنده
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• باغ های متمركز- خرد مقیاس: مراكز محل ها
وجود درختان ســایه دار در مراكز محله ها، حضور طبیعت 
را در این مراكز فراهم می كرده  اســت. گاها وجود حتی یک 
درخت در تلطیف فضا، ایجاد سایه و امكان توقف و فعالیت در 
روز نقش داشته  است. همچنین این عنصر طبیعی در سلسله 
مراتب فضایی و ایجاد نشانه در سطح محله ها نیز نقش دارد. 

در قزوین رایج ترین نوع درخــت در مراكز محله ها، درخت 
توت اســت. مراكز محله های آقا، بالغی و حكیم نمونه هایی 
از محله های شهر قزوین هستند كه تک درختی كهن در آن 
خودنمایی می كند و مركز محله آخوند كه درختان در چند 

نقطه، كل مركز محله را پوشش می دهند. 

تصویر15: محدوده حیاط سرای وزیر، مأخذ : نگارنده

تصویر17: مركز محله آخوند، ماخذ: نگارنده

تصویر19: مركز محله حكیم، ماخذ: نگارنده

تصویر16: ورودی مسجدالنبی از سمت بازار مسگرها،مأخذ :نگارنده

تصویر18: مركز محله آقا )امینی(، ماخذ: نگارنده

تصویر20: مركز محله بالغی، ماخذ: نگارنده
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• جمع بندی
وجود انواع متنوع از باغ در كنار ســایر ســاخته های تاریخی در 
شهر قزوین قادر است نحوه تعامل و ارتباط محیط انسان ساخت 
بــا طبیعت را در منظر فرهنگی شــهر قزوین به تصویر كشــد. 
ادراک و تحلیل ساختار منظر فرهنگی شهر قزوین در محورهای 
ورودی شــهر و با نگاهی دقیق تر درون باغ دولتخانه، نشــان از 
وجــود تضادی در خوانایــی منظر در دو مقیــاس كالن و خرد 
دارد. با نگاهی كلی به ســاختار شــهر قزوین در مقیاس كالن 
می توان عناصر سازنده منظر شهری را بازشناخت و قرائت كرد. 
به این ترتیب كه باغستان ســنتی حكم لبه های شرقی، غربی و 
جنوبی شــهر را دارد، درحالی كه باغ دولتخانه در قلب شــهر و 
محصور میان ســه خیابان، باغ را به داخل شهر می كشاند. البته 
در برنامه های احیا و بازآفرینی، توجه به جایگاه این باغ در مركز 
شهر ضروری است و ابعاد این مجموعه را در منظر شهر نمایان تر 
خواهد ســاخت. بنابراین در مقیاس كالن بــاغ به عنوان یكی از 
عناصر سازنده منظر شهری در ســه جبهه شهر به نیكویی یک 
كلیت یكپارچه را به تصویر می كشد و خوانا است. البته باغستان 
در ضلع شرق نیز بســیار مورد تهدید از سوی گسترش شهر به 

این جبهه است. 
بخــش باقیمانده باغســتان ســنتی و ســبزی كاری واقع در 
ضلع جنوب شــرقی میدان سرداران در شــمال محدوده بافت 
تاریخی، تنهابخش باقیمانده اســت و در تجدید خاطره حضور 
باغستان های شمال در منظر شهر نقش اساسی دارد. اما تفاوت 
آنجا مشخص می گردد كه با نگاهی عمیق تر، اجزا و عناصر منظر 
فرهنگی در مقیاسی خرد بررســی می گردند. بافت درون گرای 
شــهر و بناهای آن، این بار باغ را به داخل بناها می كشــاند تا با 
ایجاد تعادلی بین فضای پــر و خالی و ایجاد حیاط های بزرگ و 
سرســبز در كنار حوض آب در بناهای عمومی شهر در مقیاس 

خرد تجلی یابد.
بنابراین در ساختار شــهر قزوین باغ عنصر مهمی است. میزان 
دخالت و آراستن طبیعت با اهداف مختلف وجوه مختلفی از باغ 
را در منظر این شهر ایجاد می كند. در این مقاله سعی بر این شد 
كه بر پایه اســناد و منابع موجود نقش و انواع باغ در منظر شهر 

تاریخی قزوین مورد بازخوانی قرار گیرد. 
• باغ آنگاه كه پایه تولید شــهر را می سازد و معیشت اهالی شهر 
به آن وابســته است عنصری اقتصادی، زیست محیطی و دفاعی 

خواهد بود و شكل باغ میوه و محصول است.
• آنگاه كه به خواســت شاهان الزم اســت وجهی شاهانه یابد و 
اقتدار و عظمت را به رخ كشد، طبیعت از طریق به سازی به باغی 

تبدیل می شود.
• آنگاه كه به دستور پادشاهی باید در متن زندگی مردم جریان 

یابد، در شكل خیابان خودنمایی می كند.
• آنگاه كه در مركز محله ها به عنوان یک درخت سایه انداز فضا 

را مهیای فعالیت های روزمره می نماید.
• آنگاه كــه در بناهای عمومی در قالــب باغچه  ها و حیاط های 

مركزی  نمایان می شود.
این هــا همگی نشــان از حضور بــاغ در منظر شــهر قزوین از 

كالن ترین مقیاس  تا خردترین آن دارد. این تحلیل تا بازه زمانی 
1306 هجری شمسی را در بر می گیرد؛ هنگامی كه شهر بیش 
از هزار سال ساختار خود را به شكلی پایدار و متوازن حفظ كرده 

و باغ به عنوان یک عنصر اصلی در آن نقش دارد.

نتیجه گیری
باغ ها و عرصه های طبیعی نقش قابل توجهی در منظر شهرهای 
تاریخی داشته و پتانســیل قابل توجهی در بازآفرینی شهرها و 
مراكز تاریخی دارند. باغ دولتخانه، خیابان، بازار ســنتی شــهر 
از جمله نقاط عطف مركز تاریخی شــهر قزوین است كه امروزه 
از حیات اجتماعــی مردم دور مانده انــد. بازخوانی این عناصر، 
عالوه بر جلب توجه عمومی نســبت به وجود چنین عرصه های 
ارزشــمندی، موجب ادراک نظام و الگوهــای حاكم بر منظر به 
منظور تداوم و تســری آنها در منظر فرهنگی معاصر می شود و 
نسل امروز را با فرهنگ غنی و میراث گذشتگان پیوند می دهد. 
این تحقیــق با بازخوانی جایگاه این عناصر در گذشــته و امروز 
شهر می تواند زمینه ساز بازتعریف نقش باغ در منظر آینده شهر 

قزوین باشد.
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جدول شماره1:انواع باغ در منظر امروز شهر قزوین، ماخذ: نگارنده

وضعیت امروزمبانی شكل گیرینوع باغ

واقع در گرداگرد بافت تاریخی كه پایه تولید باغ میوه )باغستان سنتی(
شهر را می سازد و معیشت اهالی شهر به آن 

وابسته است.

سبزی كاری و بخش باقیمانده از باغستان باغ میوه )سبزی كاری(
سنتی در شمال بافت تاریخی

شكل گیری به حكم پادشاه و طراحی شده در باغ خطی )خیابان(
جهت جریان متن زندگی مردم 

باغ متمركز
- كالن مقیاس:    باغ 

حكومتی )دولتخانه صفوی(

دارای وجهی شاهانه و نمایانگر اقتدار و 
عظمت حكومت

باغ متمركز
- خرد مقیاس:    )حیاط 

مركزی در بناهای عمومی(

برپایه الگوی درون گرای معماری در بناهایی 
مانند مسجد، سرا و ...

باغ های متمركز
- خرد مقیاس: مراكز 

محل ها

وجود یک درخت در مركز محله كه سبب 
تلطیف فضا، ایجاد سایه و امكان توقف و 

فعالیت در طی روز است
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جهانی سازی و ارزش های جهانی
 یكی از مشخصه های نیم قرن گذشــته، گسترش جهانی شدن است. 
جهانی سازی پیامدهای مثبت و منفی داشــته  و تبعات اقتصادی آن  
بیش از دیگر تبعات، مشخص اســت. در این زمینه  تمایل فزاینده ای 
به وابســتگی به نیروها و روندهای فراملی وجود دارد. درعمل، جهانی 

شدن در دو مسیر از  باال و مسیر از پائین مشاهده می گردد. 
جهانی شدن از باال در قالب شركت های چند ملیتی، گردش بین المللی 
سرمایه و بازارهای جهانی مطرح می شود. در این شكل از جهانی شدن 
در بســیاری از موارد، تولید متمركز نبوده و بازاریابی بر سیستم پخش 
بین المللی استوار اســت. در نتیجه وابستگی متقابل به فن آوری های 
استاندارد و وابســتگی به اقتصاد جهانی افزایش می یابد. سازمان های 
بین المللی شــامل ســازمان تجارت جهانی1  )تاسیس سال 1994(، 
بانک جهانــی2  و صندوق بیــن المللی پول3  در بعــد جهانی فعالیت 
می كنند و همگی امروزه با انتقادهای جدی مواجه هستند. البته بانک 
جهانی طرح های متعددی را آغاز كرده اســت كــه می تواند در تغییر 
سیاست های آن یاری رسان باشد. شــكل دیگر جهانی شدن مسیر از 
پائین اســت كه حقوق بشر، محیط زیست و همچنین موضوع حفاظت 
از میراث فرهنگی را شــامل می گردد.  در حالی كه جهانی شدن از باال 
نیازمند منابع و تاثیرات خارجی اســت ولی جهانی شــدن از پائین بر 
روش ها و فرایندهایی متكی اســت كه آگاهی در مورد فرهنگ، منابع 

اقتصادی محلی و بستر محلی را افزایش می دهد.

ارزش های جهانی
پرســش در باب ارزش ها با مقوله ی جهانی شدن ارتباط نزدیكی دارد. 

همواره این تمایل وجود دارد كه ارزش ها با زمینه فرهنگی خاص خود 
مرتبط قلمداد شــده و در نتیجه اختصاصی محســوب گردند. از طرف 
دیگر برای توجیه ارزیابی های بین المللی یكسان از موضوعات، بایستی 
مراجع مشتركی وجود داشته  باشد. كوفی عنان4  در سخنرانی خود در 
ســال 2003 و در باب جهانی شدن می گوید: »آیا همچنان ارزش های 
جهانی وجود دارد؟« او به بیانیه جهانی حقوق بشــر اشــاره دارد كه بر 
طبق آن »حــق بهره مندی از نیازمندی های زندگی شــامل خوراک، 
پوشاک، محل سكونت و خدمات پزشكی و اجتماعی ضروری به منظور 
تامین ســالمت و رفاه خود و خانواده اش را دارد«. او ســپس به بیانیه 
»هزاره«5  سازمان ملل اشاره می كند كه آزادی، تساوی، اتحاد، تحمل، 
احترام به طبیعت و مسئولیت های مشترک، ارزش های اساسی انسانی 
خوانده می شوند. او می گوید: »ارزش ها تنها به فیلسوفان متعلق نبوده 
بلكه كمک به نوع بشر اســت به منظور زیستن و سازماندهی جوامع«. 
جهانی شدن، مردم را به یكدیگر نزدیک تر می كند. بدین معنا كه اعمال 
آنها بر یكدیگر اثر گذار اســت در حالیكه ســهم متعادلی از منافع و بار 

مسئولیت آن به افراد نخواهد رسید.
در كنوانســیون میراث جهانی )1972(6  عقیده راسخ بر این است كه 
فرهنگ، شــرطی حیاتی برای رفاه جامعه بشری است. میراث بشر یک 
محصول فرهنگی اســت و در نتیجه با مفهومی جهان شــمول ارتباط 
اساســی داشته و ارزشی جهانی به حســاب می آید.  از طرف دیگر این 
موضوع در بیانیه جهانی تنوع فرهنگی )یونسكو، سال 2001 میالدی(7  
و به دنبال آن كنوانســیون حفاظت و توســعه فرهنگی )یونسكو، سال 
2005(8  به عنــوان تنوع خالق توصیف می گردد. پس از جنگ جهانی 
دوم به رسمیت شناختن اشتراكات میراث بشری، همكاری برای ایجاد 

  پوپک پوربهادر

  مجید  قره زاده شربیانی

مترجمان:

  یوکا یوکهیلتو
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 برای حفاظت 
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دانشجویان   کارشناسی 
ارشد رشته مرمت و احیای 

بناها و بافت های تاریخی، 
دانشکده معماری، دانشگاه 
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تحمل، همبستگی و مسئولیت پذیری مشترک، نقش مهمی در حفظ 
صلح داشته است. 

با گذشــت زمــان، ارزش جهانی میراث فرهنگی و میــراث طبیعی در 
دكترین بین المللی به مرور نقــش نوین خود را یافت. این امر در بیانیه 
میراث جهانــی به طور خاص مورد بحث قرار گرفت و در یک نشســت 
تخصصی در آمستردام )ســال 1998( بدین صورت تعریف شد: »نیاز 
بــه ارزش های جهانی واال در قالب میراث فرهنگی و طبیعی، بایســتی 
در پاسخ به مســائل جهانی  كه در تمامی فرهنگ های بشری مشترک 
هستند، برجســته گردد«  )WHC. 1998(.  در ارتباط با فرهنگ این 
امر در خالقیت انســان بازتاب یافته و به تنوع فرهنگی منجر می  گردد. 
حتی اگر ایــن تعریف به طور اختصاصی به توصیفی واال از چنین ارزش 
هایی اشاره دارد ولی كاربردهای عمومی تری نیز می تواند داشته باشد. 
در مطالعه ســال 2005 میالدی ایكوموس9  برای شناســایی مسائل 
مربوط به ماهیت جهانی كه برای انســان ها مشــترک بوده و در نتیجه 
برای تائید نیازمندی های ارزش های جهانی تعریف شــده اســت، سه 
چارچوب پیشــنهاد شد كه در كنوانســیون میراث جهانی معیارهایی 
بالقوه می باشند. این معیارها مسائل تعیین كننده ی خصوصیت جوامع 
را شــامل می شــوند كه عبارتند از وجوه معنوی و اجتماعی- فرهنگی 
جامعه، ارتباط جامعه با محیط زیســت طبیعی و ظرفیت خالق جامعه 

در پاسخ گویی به خواسته ها و نیازمندی های خاص در طول زمان.

دكترین های بین المللی در رابطه با مناطق تاریخی
پس از تخریب  مناطق مســكونی در جنگ جهانــی دوم، هدف اصلی 
در دهه های چهل و پنجاه میالدی بازســازی بود. مشــكالت ناشی از 
رویارویی های نظامی حتی در گام های نخستین تشكیل یونسكو مورد 
تامل قرار گرفت، به گونه ای كه نخســتین كنواســیون )سال 1954( 
كه اتفاقــا در باب میراث فرهنگی تصویب شــد، در حقیقت بازنگری و 
تصویب كنوانســیون الهه10  در باب حفاظت از دارایی های فرهنگی در 
منازعات مسلحانه بود. در این كنوانسیون، مفهوم دارایی های فرهنگی، 
در قالب آثار ارزشــمند معماری، هنری، تاریخی، سایت های باستان-

شناســی، مجموعه بناها و مجموعه های آثار هنری شناسایی شد. بعد 
ها مفهوم »مجموعه بناها«11  به كنوانســیون 1972 در بخشــی كه به 

»محدوده های شهری تاریخی«12  اشاره شده است، راه یافت. 
در دهــه 50 برای حفاظــت از مناطق تاریخی شــهر گام های ابتدایی 
مختلفی در ســطح ملی برداشته شــد. یكی از نمونه های خاص آن در 
ایتالیا بود كه در سال 1960 گروهی از متخصصین برای صیانت از مراكز 
شهری دارای ارزش تاریخی و شهری، انجمنی ملی13  شكل دادند. هدف 
این انجمن انجام تحقیقات و مشــاركت  بخش خصوصی و سازمان های 
دولتی در ارزشمندسازی و احیا محدوده های تاریخی شهر است. یكی 
از نخستین نمونه های این رویكرد در طرح جامع شهرهای آسیسی14  و 

بولونیا15  دیده می شود.

(ونیز،  تاریخى  بناهاى  متخصصان  و  معماران  کنگره  دومیــن  در 
4691)، منشور معروف ونیز61  تصویب شد. در این منشور اهمیت 
محیط پیرامونى بناى تاریخى و نه مناطق تاریخى شهر مطرح شد. 
«مراکز  احیا  و  حفاظت  مورد  در  مذکور  نشست  در  وجود  این  با 
براى  قانون گذارى  به  (ســند8). همچنین  تاریخى»71  بحث شد 
بهبود  و  صیانت  ضرورت  به  توجه  با  تاریخى  مراکز  از  صیانــت 

مراکز تاریخى شهر و یکپارچه-سازى)  
آنها با زندگی معاصر اشاره شــد. ایكوموس18  در سال های بعد)1965 
پایه گذاری شد و این حركت را تعمیق كرد و نشست ها و كنفرانس های 
ملی، منطقه ای و بین المللی فراوانی در این باره تشكیل شدند از جمله 
می توان به نشســت سال 1967 در كویتو )اكوادور(19  اشاره كرد. كه در 
آن آمده اســت: »از آنجایی كه ایده فضا از مفهوم بناهای تاریخی مجزا 
نیســت بنابراین نظارت دولتی بایستی به بافت شهری یا محیط زیست 

طبیعی پیرامون آن، توسعه یابد«.

مناطق حفاظت شده
دستیابی به موفقیت واقعی در حفاظت شهری با افزایش آگاهی و نگرانی 
برای محیط زیســت به صورت همزمان اتفاق افتاد. در ســال 1975 به 
ابتكار شورای اروپا منشور میراث معماری اروپا20  توجه ها را به مشكالتی 
جلب كرد كه  گروهی حداقلی از ســاختمان ها در شــهرهای قدیمی و 
روســتاهای شــاخص در زمینه طبیعی یا مصنوع با آن روبه رو بودند 
)Council of Europe. 1975( . و برای پاسخگویی به این مشكالت، 
در منشــور میراث معماری، ایده ی »حفاظت یكپارچه«21  مطرح شد. 
این سیاســت بستگی به مســائل حقوقی و اداری و  حمایت های فنی و 
مالی و همكاری ذینفعان دارد. بر اســاس بیانیه آمســتردام، كنفرانس 
نهایی میراث معماری در ســال 1975، كمک بیشــتری به راه اندازی 
سیاســت های حفاظت یكپارچه، تاكیدبر مســئولیت مقامات محلی و 
مشــاركت شــهروندان در چنین طرحهایی نمود. در سال بعد، 1976، 
در نایروبی، یونسكو توصیه نامه مربوط به صیانت و نقش معاصر مناطق 
تاریخی را به تصویب رســانید. تعریف زیر برگرفته از همین توصیه نامه 
است: » مناطق تاریخی و معمارانه )از جمله مناطق بومی( می توانند به 
معنی گروهی از ساختمان ها، سازه ها و فضاهای باز از جمله سایت های 
باستان شناسی و دیرینه شناسی، سكونتگاه های انسانی در یک محیط 
شهری یا روستایی درنظر گرفته شوند، انسجام و ارزش هركدام از آنها، 
از نقطه نظر باســتان شناســی، معماری، تاریخی، زیبایی شناسی و یا 
فرهنگی-اجتماعی، شــناخته می شود«)art.1976 .UNESCO. 1(. و 
در ادامه آمده اســت: »هر منطقه تاریخی و اطراف آن باید به عنوان یک 
كل منسجم درنظر گرفته شود كه تعادل و طبیعت خاص آن به تركیب 
بخش هایی كه از آن تشكیل شده است بستگی دارد و همچنین شامل 
فعالیت های انسانی است به همان شكل كه شامل ساختمان ها، سازمان 
فضایی و محیط اطراف می باشــد. همه عناصــر، از جمله فعالیت های 
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انســانی، هرچند كم، در رابطه با كل اهمیت دارد و نباید نادیده گرفته 
.)3 .art .1976 .UNESCO(  شود

توصیــه نامه 1976 توجهات را به »شهرنشــینی مدرن« جلب كرد كه 
اغلب با افزایش قابل توجهی در مقیاس و تراكم ساختمان ها و از دست 
دادن اساس سنتی یكپارچگی بصری محیط زیست مصنوع همراه بوده 
است. مهم است كه اطمینان حاصل شــود دید از بناها و همچنین دید 
به بناهــا و مناطق تاریخی مخدوش نشــود و مناطق تاریخی هارمونی 
 .1976 .UNESCO( یكپارچه ی خود را با زندگی معاصــر حفط كنند

 .)5 .art
مشــكل دیگر كه نگران كننده است، رشــد جهانی شدن تكنیک ها و 
فرم های معماری است كه موجب خلق محیط یک شكل و یكنواختی در 
تمام نقاط جهان می شود. جالب توجه است كه هركجا می رویم، محیط 
پیرامون كم و بیش یكسان است. مراكز قدیمی و تاریخی تنوع فرهنگی 
را نشــان می دهند و این ارزش های جهانی توسط یونسكو مورد تاكید 
قرار گرفته است. در حقیقت از نقطه نظر فرهنگی، ارزش های جهانی در 
جهانی سازی فرم های ساختمانی و تكنیک ها نیست بلكه در عبارات و 
بیان های فرهنگی متنوع است كه در مناطق تاریخی قدیمی حفظ شده 
اند. این می توانــد  به غنای معماری و میراث فرهنگی جهان كمک كند 
)art. 6(. در بخش اقدامات حقوقی و اداری پیشــنهاد شده در توصیه 
نامه 1976 آمده اســت: » استفاده از یک سیاســت كلی برای صیانت 
از مناطق تاریخی و محیط اطراف آنها باید بر اســاس اصول هر كشــور 
باشد« )art .1976 .UNESCO 9(.  در ادامه بیان شده است: »مقامات 
دولتی به مانند دیگر اشــخاص، موظف به پیروی از اقدامات حفاظتی 
هستند. هرچند سیستمی برای تقاضای درخواست تجدید نظر در برابر 

.)13 .art( »تصمیمات خودسرانه و ناعادالنه باید تشكیل شود
به عنوان بخشــی از اقدامات اجرایی در توصیه نامه 1976 پیشــنهاد 
شــده است كه: » لیســتی از مناطق تاریخی و اطراف آنها كه باید مورد 
حفاظت قرار گیرند، در سه سطح ملی و منطقه ای و محلی تهیه شود« 
)art .1976.UNESCO. 18(. در واقــع ایــن موضوع به روشــی 

استاندارد در بسیاری از كشورها تبدیل شد. و این اقدامات از كشورهایی 
چون انگلیس )برای مثال شــهر بث22(، آلمان )رمنتیک اشتراوسه23 ( 
و فرانسه )استراسبورگ24( آغاز شــد كه در هركدام پیامدهای قانونی 
تا حدودی متفاوت بود. مفهــوم »مناطق تاریخی25«  به خارج اروپا هم 
راه یافت. نمونه ای از این سیاســت ها را در  پروژه های جاده اصلی26  در 
آمریكای شمالی می بینیم كه بر پایه دعوت به سرمایه گذاری صاحبان 
خانه ها و تاجران بر نوسازی تاریخی نمای خانه ها در خیابان های اصلی 
مراكز شــهر می باشد. ایده ی »مناطق حفاظت شــده«27  به روشنی از 
قوانین و سیاســت های پذیرفته شده در بســیاری از شهرهای میراث 

جهانی مشهود است. 

بافت شهری تاریخی شده
اقدامات در بافت تاریخی ایتالیا كه از دهه 1950 در جریان بوده  رویكرد 
متفاوتی داشته اســت. درحالی كه این اقدامات با بحث بر روی مفهوم 
»مركز تاریخی«30 شــروع شده، سیاســت ها به گونه ای توسعه یافته 
كه كل قلمرو به عنوان تاریخی درک شــده است. بنابراین مفهوم مركز 
تاریخی معنای خود را از دســت داده است. نتیجه ی این سیاست های 
ایتالیایی در حفاظت شــهرهای تاریخی چون بولونیــا، فرارا، رم و ونیز 
دیده می شــود. ســابقه جالب آن را در طرح جامع آسیسی كه در دهه 
1950 توســط »جووانی آستنگو31« تهیه شــد می یابیم. در این طرح 
همچنین یک آنالیز نظام مند از كیفیــت مراكز تاریخی صورت گرفته  
و به حفاظت از چشــم انداز محیط اطراف به عنوان بخشــی ضروری از 

معیارهای برنامه ریزی شهری توجه شده است.
از دهه 1970 تغییرات جدی در شرایط سیاسی و اجتماعی- اقتصادی 
در نقاط مختلف جهان رخ داد. تا سی سال پیش در بسیاری از كشورها 
برنامه ریزی با قدرت مركزی بود و طرح جامع شــهری از لحاظ قانونی 
به عنوان یک اصل پذیرفته می شــد. بعد از آن،  استراتژی های درحال 
رشــد بازارمحور به بخش خصوصی روی آورد. به تدریج تمایل به ترک 
طرح های جامع كه بــرای تنظیم زمین مورد اســتفاده قرار می گرفت 
و ترجیح برنامــه ریزی راهبردی كه اغلب منجر به رشــد غیر متمركز 
شهری می شــد، رخ داد. همزمان نقاط جذابی مثل فرودگاه و ایستگاه 
قطار و مجتمع های صنعتی و تجاری غیرمعمول جهت توســعه شهری 
مورد توجه قرار گرفــت. قوانین موجود اكثرا برپایــه قوانین »جنبش 
مدرن32«  بود كه به كنترل مركزی تمایل داشت. متاسفانه این قوانین 

در شرایط غیرمتمركز فعلی دیگر اثربخش نبود.   
شهر رم در تهیه طرح جامع قدمت زیادی دارد. طرح متمركزی در سال 
1964 برای شهر رم تهیه شد كه در طرح جدید سال 2000، آگاهانه با 
تقویت  كاربری ها و خدمات واقع در مراكز محلی به طرحی غیرمتمركز 
تغییر یافت. طــرح جامع جدید چارچوبی كلــی فراهم می كند و عدم 
تمركزگرایی را بدون معایب زیاد ممكن می سازد. در عمل به این معنی 
اســت كه اقدامات حفاظتی نهایی )از نظر مقررات برنامه ریزی( در كل 
منطقه شهری اعمال خواهد شد و نه فقط منطقه تاریخی آن چنان كه 
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كنفرانس بین المللی كه به یادداشت وین29  انجامید.
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در گذشــته بود. ولی در بســیاری از موارد، چارچوب حقوقی و اداری 
لزوما تضمین كننده یک مكانیسم كنترل مناسب نیست. برای مثال در 
برخی از شهرهای تاریخی اروپای مركزی مانند بوداپست،كلن، پراگ، 
وین و ویلنیوس33، كه در آن ســاختمان های بلنــد اداری در محدوده 
نزدیک مناطق حفاظت شــده و یا حتی در درون آنها به سرعت در حال 
زیاد شدن هســتند؛ اتفاقی كه می افتد این است كه شهردار و فرماندار 
می توانند كیفیت تاریخی شــهر را نادیده گرفته و استراتژی ها را صرفا 
از بعد توسعه اقتصادی تفسیر كنند. در واقع، از این زمینه ی اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی اســت كه تالش فعلی برای  توصیــه نامه جدید 

یونسكو در مورد منظر شهری تاریخی به وجود می آید.
در طــول پنجاه ســال گذشــته در دكترین های بیــن المللی، برخی 
سندها مانند منشــور ونیز بســیار مورد بحث قرار گرفته و مطمئنا بر 
قوانین مختلف ملی و سیاست های حفاظت محلی تاثیر گذاشته است. 
یكی از تاثیرات منشــور ونیز به طور ویژه مورد استفاده قرار گرفتن در 
منشورهای متعدد دیگر به عنوان مرجع می باشد. این منشورها عبارتند 
از: راهنمای عملیاتی برای اجرای كنوانســیون میراث جهانی342008، 
منشــور بورا 1999 35 و سند نارا 1994 36. تفســیر منشورها همیشه 
سازگار با اهداف نویسندگان نیســت. درواقع به جای استفاده از آنها به 
عنوان راهنما و دســتورالعمل آگاهانه، بیشتر به عنوان توجیه استفاده 
می شوند. از جمله ســند نارا كه اغلب به عنوان بهانه ای برای تغییرات 
شدید در بافت های تاریخی  به كار می رود. و توجیه آن تداوم جنبه های 

ناملموس و معنوی یک سایت است. 
بــه طور كلی بــا روشــنگری مثال های بــاال، مشــاهده می كنیم كه 
دكترین های بین المللی در زمینه حفاظت شــهری بیشــتر دستاورد 
هســتند تا انگیزه و مشــوق. به گونه ای دهــه 1970 نقطه عطفی در 

دیدگاه هــای توســعه و حفاظت محســوب می شــود. از آن پس در 
كشورهای متعددی شرایط سیاسی از تمركزگرایی ومدیریت متمركز 
به اقتصاد بازار محور تغییر یافت. این موضــوع بر حفاظت از دارایی ها 
كه به تدریج به بخش خصوصی ســپرده می شــدند، تاثیرگذار بود. در 
این موقعیت جدید تمایل شــهرداری ها به توســعه بر مبنای اقتصاد 
بازار به جای طرح های جامع اســت. در این حالت در نهایت، یک پالن 
راهبردی برای بیان توسعه وجود دارد. مناطق شهری تاریخی به عنوان 
بخشی بنیادی از میراث فرهنگی، شاهدی از سیاست های برنامه ریزی 
گذشته هستند كه در موقعیت جدید، این مناطق تحت تاثیر تغییرات 
برگشــت ناپذیر و قوانین موجود برای حفاظت، و معیارهایی كه لزوما 
برای مواجهه با چالش های جدید سازگار نیستند، آسیب پذیر شده اند.

منظر شهری تاریخی
مفهوم »منظر شــهری تاریخی«37  به خودی خود لزوما جدید نیست. 
دیدگاه »منظر شــهری«38  به صورت غیر رســمی به عنوان بخشی از 
تعریف زیســت گاه به كار مــی رود كه در دنباله فرم هــای قلمرو خود 
ساخته شــده و بنابراین به منظر تبدیل شده اســت. با این وجود وقتی 
چنین مفهومی به طور رســمی در بیانیه ای بین المللی مطرح می شود 
نیاز است به روشنی تعریف شــده و سیاست های مورد نیاز برای اجرای 

آن شناخته شود.  
یكی از محدودیت های دكترین های موجود بین المللی این اســت كه 
تمایــل دارند به طور عمده بر معماری متمركز شــوند؛ حتی زمانی كه 
مربوط به مناطق شــهری تاریخی اســت. برای مثال سند شورای اروپا 
1975 كه ایده ی حفاظت یكپارچه را معرفی می كند منشــور اروپایی 
میراث معماری نامیده می شــود. حتی با وجود تاكید بر یكپارچگی كه 
شــامل فعالیت های انسانی می شود. توصیه نامه 1976 یونسكو  مفهوم 
مرتبط با مناطــق تاریخی و معمارانه را در قالب گروهی از ســاختمان 
ها، ســازه ها و فضاهای باز تعریف می كند. همچنین كنوانسیون میراث 
جهانی، مناطق شــهری تاریخی را در قالب گروهــی از بناها قرار داده 
است. آنچه در اینجا گم شده است مفهومی است كه یک منطقه شهری 
را »شــهر«39  می كند چیزی فراتر از معماری. ایــن می تواند صحبت 
درباره همــان منظری فراتر از درخت ها، صخره هــا، آبراهه هاو تالش 

برای فهمیدن پویایی آن به عنوان منظر باشد.

پویایی شهری
در این راستا پیش نویس اولین سمینار برزیلی ایكوموس 1987 در مورد 
 )1987.Itaipava( حفاظت و احیا مراكز تاریخی جالب توجه است

:
1- فضاهایی در محوطه های تاریخی شــهری، می تواند مورد نظر قرار 
گیرد كه در آن شــواهد متعددی از تولیدات فرهنگی شــهر، متمركز 
شــده باشد. و از آنجایی كه شهر در كلیت آن یک نهاد تاریخی است این 
محوطه ها بیشــتر از نظر ارزش هایی كه دارا هستند به عنوان مناطق 
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 The ICOMOS Charter for the Conservation of Historic Towns  -40

and Urban Areas (1987)

Ildefonso Cerda y Suner  -41
Urbanism  -42

مهم و حیاتی شــناخته می شــوند تا در تضاد با مكان های غیر تاریخی 
شهر.

2-سایت های تاریخی شهری بخشــی از یک كلیت گسترده تر هستند 
كه شــامل محیط طبیعی و مصنــوع و زندگی روزمره ســاكنان خود 
می باشند. در این فضای وسیع تر با ارزش های اصیل دور و نزدیک كه به 
طور دائم تحت یک فرایند پویا از تحوالت پی درپی قرار دارند، فضاهای 
جدید شــهری می توانند به عنوان شواهد زیســت محیطی از مراحل 

شكل گیری خود در نظر گرفته شوند.
3- شهر به عنوان بیان فرهنگی تولید اجتماع، همواره اضافه می كند تا 
بكاهد. بنابراین فضای ساخته شده، یک نتیجه ی فیزیكی از یک پروسه 
تولید اجتماعی است. جایگزینی آن موجه نیست مگر اینكه ثابت شود 
كه پتانسیل های اجتماعی-فرهنگی آن تمام شده است. استانداردهای 
ارزیابی برای جایگزینی مناســب، باید هزینه های اجتماعی-فرهنگی 

 .)1987 .ICOMOS Brazil( محیط جدید را به حساب آورد
در اینجا، شــهر در كلیت خود به عنوان نهاد تاریخی تعریف شده است 
ولی همچنان نتیجه ی فرآیندهای ثمربخش اجتماعی اســت. مناطق 
شــهری به عنوان بخشــی از فضای بزرگتری دیده شده كه دائما تحت 
یک فرآیند پویا از تحوالت پی در پی اســت. در توصیه نامه 1976 بیان 
شــده است كه »هر منطقه ی تاریخی و اطراف آن باید در كلیت خود به 
عنوان یک كل منســجم در نظر گرفته شود كه تعادل و طبیعت خاص 
آن به تركیب بخش هایی كه از آن تشــكیل شده اســت بستگی دارد 
و همچنین شــامل فعالیت های انسانی اســت به همان شكل كه شامل 
ساختمان ها، ســازمان فضایی و محیط اطراف می باشد.« در حالی كه 
مقصود نویسندگان این متن قابل قدردانی است، اما باید تأكید كرد كه 
یكی از ویژگی های مناطق تاریخی شهری ناهمگونی ذاتی آنها است. از 
این جنبه، می توان به منشــور ایكوموس در مورد حفاظت از شهرهای 
تاریخی و مناطق شــهری 1987 40  اشــاره كرد كه در آن آمده است: 
»همه جوامع شهری، چه آن ها كه به تدریج در طول زمان توسعه یافته 
و یا آن ها كه به قصد ایجاد شده اند، بیانی از تنوع جوامع در طول تاریخ 

.)preamble .1987 .ICOMOS( »هستند

تنوع ذاتی مناطق تاریخی
توجه به این كه مناطق شــهری نتیجه ی فرآیندهای طوالنی هستند، 
اغلب پاســخی به تغییرات آنها در طول زمان اســت. مناطق شــهری 
تاریخی منعكس كننده ی ویژگی ها و تنوع  فرهنگی مردمی اســت كه 
آنجا را ســاخته و در آن زندگی كرده اند. این بدین معنا نیست كه آنها 
نمی توانند در عین تنوعشــان مناطقی همگن  باشند. شهرهای نسبتا 
محدود یا مناطق شهری كه به تداوم سیاست های مشابه یا بر پایه طرح 
مشابه ساخته شده اند، می توانند تا حدودی مطابقت داشته باشد. ولی 
به طور كلی مناطق شهری قدیمی تر و بزرگتر  در تنوع و ناهمگونی خود 
بهتر مشخص می شــود تا در هماهنگی. همچنین تجزیه و تحلیل گونه 
شناختی و ریخت شناختی كه در دهه 1970 معرفی شد حوزه ای برای 
تعریف ویژگی هر منطقه به منظور اتخاذ سیاســت ها و استراتژی های 

مناســب، ترســیم كرد. به طور قطع در توصیه نامه 1976 زمانی كه به 
انجام یک برداشت از منطقه به عنوان یک كل، از جمله تجزیه و تحلیل 
تكامل فضایی آن پیشنهاد می شود، قصد دارد به ضروری بودن بررسی 
داده های اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگی، فنی و بررســی در زمینه ی 
 .art .1976 .UNESCO( .گسترده تر شهری و منطقه ای اشار كند
19–20(. در مواردی كه طرح جامع شــهری و معیارهای برنامه ریزی 
مربوطه وجود دارند، تجزیه و تحلیل نســبتا ســر راست است. ولی در 
مواردی كه در آن هیچ طرحی وجود ندارد، انجام یک بررســی معماری 
نظام مند از مناطق ســاخته شــده و فضاهای باز به منظور شناســایی 
ضوابط )اغلب نانوشــته( و به منظور یک مرجع مناسب برای ایجاد ابزار 
برنامه ریزی، الزم اســت تــا ویژگی خاص و مورد نیــاز از هر منطقه را 

مشخص كنیم.

ریشه یابی مفهوم شهر
برای بیان مفهوم » منظر شــهری تاریخی« بایســتی بتوانیم محدوده 
ی آن را به درســتی مشــخص كنیم. آیا این نوع از منظر شهری تمامی 
بخش فعال شــهر را در بــر می گیرد یا اینكه تنها به بخش مشــخص و 
حفاظت شــده تاریخی محدود می شــود؟ آیا محدوده پیرامون را نیز 
شامل می گردد؟ اینها نمونه هایی از پرسش هایی هستند كه به منظور 

بیان مفهوم دقیق آن پرسیده می شوند.
ایلدفونسو سردا 41 كه با طراحی شهری بارسلون معروف است، عموما به 
عنوان سر منشاء استفاده از اصطالح »شهرسازی«42  شناخته می شود. 
در حقیقت »ســردا« اعتراف كرده اســت كه در جســتجو برای یافتن 
اصطالحی مناســب برای نوع كاری كه در زمان طراحی شــهری انجام 
  urbs می داد، این اصطالح را به وجود آورده اســت. او اصطالح التین
را بر گزید. ایــن اصطالح به واژه urbum  به معنای گاوآهن اشــاره 

شكل small town : 3 در چین – نواحی تاریخی بایستی به طور كامل و به عنوان یک كل به 
هم پیوسته كه شامل بناها، فضاها و فعالیتهای انسانی میباشد درك شوند.
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شــكل val d’orcia، montalcino : 4 )ایتالیا( - منظر شــهری تاریخی این شهر كوچک 
بخش جدایی ناپذیر از منظر فرهنگی آن است.

شكل 5 – زاغه نشینی در ریودوژانیرو )برزیل(. امروزه در منظر شهری، زاغه ها بخشی جدائی 
ناپذیر بوده و از بعد امنیت اجتماعی یک چالش حقیقی محسوب میگردند.

دارد كه رومی ها در افســانه های خود از آن همــراه با گاوهای مقدس 
برای ترسیم مرزهای سكونتگاه های خود اســتفاده می كردند. با رسم 
این مرزها در واقع منطقه ای را، شهری كرده ایم. بدین معنا كه آن را از 
محیطی باز و غیر محدود به منطقه ای قابل ساخت تبدیل كرده ایم. بر 
این مبناurbanism  به معنای طراحی و برنامه ریزی نواحی شهری 
خواهد بود كه در نتیجه فضاها یا زمین های خالی را در بر نمی گیرد. در 
حالیكه ناحیه شهری دارای فضاهای باز نیز خواهد بود كه البته طراحی 
شــهری در مورد آنها نیز اعمال شده و به عبارتی به بخشی از سكونتگاه 

شهری تبدیل خواهند شد.
 »سردا« اصطالحات دیگری از قبیل، city  و town  را نیز مورد بحث 
و بررســی قرار می دهد. این دو واژه اغلب مترادف و به معنای شــهر در 
نظر گرفته می شوند. در حالیكه می توان به این نكته توجه كرد كه واژه 
town )معادل tun در انگلیسی قدیم( به معنای یک بنای محصور به 
كار می رفته است. سپس و با گذشت زمان از واژه یvillage  متمایز 
گشت. village به معنی روســتا از villa  )اصطالحی ایتالیایی به 
مفهوم خانه ای در بیرون شهر( مشتق شده است كه نماد سكونتگاهی 

كوچكتر از town  است.
city  از واژه التین civis  و به معنای ساكنین سكونتگاه های شهری 
)اهل شهر( گرفته شده اســت. در كاربرد قرون وسطی، City )مشتق 
از واژه civitas( شهر )town( دارای كلیسای جامع بوده است و از 

این طریق از یک شهر )town( عادی متمایز می گردید. 
Metropolitan اســقف اعظم بود كه بر دیگر اسقف ها حكمرانی 
می كرد. بنابراین مقر حكومت او، متروپولیس خوانده می شد. در زمان 
حال این واژه )كالنشــهر(، مفهوم عمومی تری شــامل نواحی شهری 
بسیار گسترده  و یا نواحی در بر گیرنده شهرداری های محالت نزدیک 

به هم در محدوده شهرهای بزرگ را دارا است. 
در طول قرن هــا همواره بین ناحیه شــهری محصــور )urbs و در 
یونانی polis(و ناحیه ی روســتایی اطراف آن تمایز مشخصی وجود 
داشته-است. در اواخر قرن نوزدهم و در نتیجه صنعتی شدن و افزایش 

جمعیت، این ارتباط دســتخوش تغییرات عمده ای گردید. به نواحی 
واقع در اطراف مناطق شــهری كه عمدتا برای اهداف مسكونی ساخته 
شده اند، حومه شــهر اطالق گردید. حومه شهر نوعی حركت بینابینی 
است كه در حقیقت روستا نبوده ولی فاقد خدماتی است كه خصوصیت 
مراكز شــهری محســوب می گردد. احداث و توســعه ی نواحی حومه 
شــهرها تا به امروز ادامه یافته اســت. البته به مرور زمان ارائه بخشی از 
خدمات شهری به مناطق حومه ی شــهرها گسترش یافت و به همین 

دلیل كیفیت سكونت در آنها بهتر شد.

بستر و زمینه ی مناطق شهری
امروزه یكی از مشــكالت مهم به ویژه در محدوده پیرامونی كالنشهرها، 
سرنوشت بستر شهر اســت. این نواحی پیش از این كاربری كشاورزی 
داشــته و در جهت تامین خوراک برای جمعیت شهری مورد استفاده 
قرار می گرفتند. از خصوصیات آن حضور ســكونتگاه های روســتایی 

كوچک بود كه اغلب ارزش تاریخی  داشتند.
 در هــر صورت این مناطــق منظر فرهنگی ایجــاد می كردند و بازتاب 
دهنده هویت تاریخی و فرهنگی بومی بودند. به  ویژه در نیمه دوم قرن 
بیستم میالدی توسعه سریع و فزاینده ی شــهرهای بزرگ به افزایش 
قیمت زمین منجر شــد. بنابراین مناطق خارج از زمین های شــهری 
اغلب بدون برنامه ریزی مناســب، تحت فشار توســعه قرار گرفتند. در 
نتیجه زمین های كشــاورزی به كاربری های صنعتی، انبار و یا شبیه به 
آن تبدیل گشــتند. سكونتگاه های ســنتی، ماهیت روستایی خود را از 
دســت داده و خصوصیات مناطق حومه شــهر را به خود گرفتند. این 
چنین تعرضی به فضاهای باز و زمین های آزاد می تواند به زاغه نشــینی 
بیانجامد. سازه هایی بی كیفیت و فاقد خدمات شهری ضروری )تصویر 

.)5
 امروزه صداهایی در دفاع از كیفیت زندگی در این گونه ســكونتگاه ها 

شنیده می شود كه بیانگر توجه به انها است.
مناطــق در حال گذار به عنــوان مضمون اصلی مجمع عمومی ســال 
2005 میالدی ایكوموس در چین تعیین شد. جایی كه به دلیل توسعه 
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اقتصادی سریع، این مشــكالت بویژه در كالنشهرهایی مثل شانگهای، 
اهمیت و ضرورت دو چندان یافت. این كنفرانس، بیانیه  »شیان«43  در 
حفاظت از بستر ســازه ها، سایت ها و مناطق میراثی را تصویب كرد. در 
تعریف، بســتر منطقه میراثی به عنوان محیط بی واســطه و گسترش 
یافته ایســت كه بخشــی از مشــخصه  خاص و خصوصیت متمایز آن 
می باشد )ایكوموس، 2005، بند1(. این بیانیه اشاره می كند كه مناطق 
تاریخی اهمیت و مشــخصه خود را از روابط پرمعنا با جایگاه و بســتر 

فرهنگی، كالبدی، بصری و معنوی خود می گیرند )بند2(.
بنابراین ایجــاد ابزارهای برنامه ریزی و طراحی شــهری و راهبردهای 
مناســب برای حفاظت و مدیریت جایگاه و بســتر شهر، امری ضروری 

است.

»تاریخی « چیست ؟
واژه history  در زبان انگلیسی در دو مفهوم تعریف شده است:

1-پیشرفت زمانمند رخدادها و فعالیت های انسانی در مقیاس كالن
)584f .pp .1996.Audi(  2-تحقیق و پژوهش در مورد گذشتگان

فلســفه ی تاریخ می تواند تحت هر دو مفهوم فوق قرار گیرد و هنگامی 
كه پیشرفت و توالی بررسی می شود، تفكر نامیده می شود و هنگامی كه 
دانش گذشتگان بررسی می شود، معرفت شناسی دانش تاریخی نامیده 
می شــود. بنابراین اصطالح تاریخی نه تنها به عنوان یک عنصر قدیمی 
شــناخته می شــود بلكه به عنوان ماخذی پر معنی برای نظم و ترتیب 
یافتن تاریخ نیز به شــمار می آید. به عبــارت دیگر »تاریخی« می تواند 
با یک مفهوم خاص و ارزش نهایی هم نشــین باشــد. در زمینه میراث 

فرهنگی، اصطالح »تاریخی« به كیفیتی مثل میراث بدل می گردد.
نواحی شــهری علی رغم گســتردگی تنوعی كه دارند، خود محصول 
فرایندهایی بدون وقفه هســتند. بدین شــكل آنها به طور قطع بازتاب 
مقاصــد و احتیاجات برآمده در زمان های مختلف پیشــین و شــرایط 
موجود محیطی،اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی حال حاضر می باشند. 
بافت شــهری در طی شــكل گیری، تنوع روح خالق انسان راانعكاس 
می دهد و همچنین یک فرم سلســله وار كه به هر ناحیه هویت خاصی 
می بخشد را،شامل خواهد شــد. تاریخی در نظر گرفته شدن، به شكل 
خودكار صورت نمــی گیرد بلكه نتیجه ی تــداوم در ارزش گذاری در 
طی زمان اســت. بدین گونه، مناطق شهری تاریخی نواحی هستند كه 
از جنبه ی تاریخ گرایی توســط جامعه شناخته شــده است. این بدان 
معناســت كه نواحی تاریخی مناطقی هســتند كه ارزش رســیدگی، 
مراقبت و حتی حفاظت ویژه به منظور پایش و كنترل تمامی تغییرات 

آسیب رسان به كیفیات شناخته شده ی آنها را دارا هستند.

منظر و منظر شهری
مفهوم مدرن »منظر«44  به نقاشــی های كشــور هلند در قرن های 16 
و 17 میــالدی )landskap-landschap-landskip( و 
به معنی تصویر ارائه كننده منظره ای در خشــكی )و نه چشــم اندازی 

از دریا( باز می گــردد. در قرون 17 و 18 میالدی منظر باغ انگلیســی 
به عنوان مظهر تجســم اســطوره باستانی كه اشــاره به اشعار و مناظر 
نقاشی های كالسیک داشــت، طراحی گردید. در سال 1962 میالدی 
یونســكو توصیه نامــه ای در باب حراســت از زیبایــی و خصوصیات 
منظرها45  و ســایت ها تصویب نمود كه مستندات بسیط برای تعریف 
منظر و ســایت  را تامین می كند. بر این اســاس: »حفاظت نبایستی به 
منظر و ســایت های طبیعی محدود شود بلكه باید عالوه بر آن، هر آنچه 
كه به طور كامل یا جزئی به ســبب فعالیت های بشر شكل گرفته اند نیز 
شامل شود. بنابراین برای اطمینان از صیانت منظر و سایت های شهری 
خاص كه به طور كلی و بویژه توســط ساختمان سازی تهدید شده اند، 
نیازمند بازبینی خاص است. حفاظت های خاص بایستی با رویكردها در 

مورد یادمان ها هماهنگ باشد«)یونسكو 1962، بند 5(.

این توصیه نامه اشــاره می كند كه معیارهای صیانت از منظرها و سایت 
ها بایستی پیشگیرانه و اصالح گر باشند. معیارهای اصالح گر بایستی به 
هدف تعمیرات صدمات وارده به منظرها و ســایت ها بپردازد و تا جایی 
كه ممكن اســت به منظور بازگشت به شــرایط اصیل، مرمت گردند. با 
توجه به تنظیم و تدوین سیاســت ها و روش ها در یک بازه زمانی چهل 
ساله )1962-2002 میالدی( این طور به نظر می رسد كه در سال های 
دهه شصت میالدی همچنان ایده ی تعریف منظر در قالب یک تصویر، 
به قوت وجود داشت. منظر یک شی ایستا و ساكن در نظر گرفته  می شد 
و بنابراین انتظار بر آن بود كه بــا منظر همچون یک یادمان رفتار كرده 
و آن  را همچون یک یادمان، مرمــت كنند. طی دهه های آتی و به ویژه 
از دهه 70 میالدی زمانی كه دغدغه های بوم شناسی در محیط زیست 
بیشــتر مورد توجه قرار گرفت، دیدگاه فوق در مــورد منظر نیز تكامل 

یافت.
در نتیجه »توصیه نامه شــورای اروپا در ســال 1995 میالدی در باب 
حفاظــت یكپارچه از مناطــق منظر فرهنگــی به عنوان بخشــی از 
سیاســت های منظری«46  در تعدادی از وجوه ضروری از »توصیه نامه 
یونسكو در سال 1962«، متفاوت است. منظر به عنوان »توصیف رسمی 
روابط متعدد موجــود مابین یک فرد یا یک جامعه با منطقه جغرافیایی 
مشــخص و در یک دوره زمانی خاص تعریف شده است كه تجسم آن، 
نتیجه عملكرد عوامل طبیعی و انسانی و تركیبی از آن دو در طول زمان 

.)1 .art .1995 .Council of Europe( »می باشد
بر خالف دیدگاه ایســتا بودن منظر، محیط به عنوان سیســتمی پویا 
متشكل از عناصر فرهنگی و طبیعی دارای برهم كنش در زمان و مكانی 
خاص كه تاثیرات مستقیم یا غیرمســتقیم و فوری یا طوالنی مدت بر 
زندگی افراد، جوامع انسانی و میراث داشتند، به نظر می آمد. در نتیجه، 
نیاز به سیاســت گذاری جامع حفاظت و مدیریت كامل منظر با در نظر 
گرفتن دغدغه های فرهنگی، زیبایی شناسی، بوم شناسی، اقتصادی و 

اجتماعی منطقه ی مورد نظر وجود داشت.
در ســال 1992 میالدی كمیته میراث جهانی به معرفی مفهوم »منظر 
فرهنگی« در دســتورالعمل های اجرایی خــود تصمیم گرفت )1994 
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edition(. در آنجا، منظر فرهنگی به عنوان كار مشــترک انســان و 
طبیعت تعریف شــد و به عنوان نشــان دهنده ی تكامل جامعه انسانی 
و ســكونتگاه ها در طول زمــان تحت تاثیــر محدودیت های كالبدی، 
فرصت های فراهم شــده به وسیله محیط زیســت طبیعی و نیرو های 
داخلی و خارجی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در پی آن در نظر گرفته 
شــد )art :2005 version. 47(. یک منظــر فرهنگی می تواند 
طراحی شــود، به طور ارگانیک تكامل یابد و همچنیــن دربر گیرنده 
مناطق شهری و سكونتگاه ها باشد. مناطق شهری بر طبق دسته بندی 
پیشــنهادی می تواند طراحی شــده یا تكامل یافته باشد. منطقه ای با 
تكامل ارگانیک به منطقه ای كه توسعه آن در زمانی در گذشته متوقف 
شــده یا منطقه ای كه همچنان زنده بوده و هدف تغییرات است، اشاره 

دارد.
بایستی توجه شود كه منظر فرهنگی تنها یک تصویر صرف نیست بلكه 
بر پایه مجموعه پیچیده از معیارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و از 
این قبیل شكل می گیرد. بنابراین جنبه زیبایی شناسی تنها یک بعد آن 
اســت كه اغلب مهمترین جنبه نیز نمی باشد. در عوض قلمرویی است 
كه دارای الیه نگاری تاریخی و باســتان شــناختی بوده و شامل نقش 
نسل های متفاوت همپای تاثیرات تغییرات محیطی )آب و هوا، پوشش 

گیاهی و از این دست( می باشد.

چگونه به شرایط یكپارچگی دست پیدا كنیم؟  
به طور قطع یكی دیگر از موضوعات كلیدی در شناسایی و تعریف منظر 
شهری تاریخی، یكپارچگی آن است. یكپارچگی ضرورتآ با كیفیت هایی 
مرتبط است كه در یک دارایی خاص ارزش شده اند. یكپارچگی عملكرد 
اجتماعی یک مكان، به شناســایی عملكردها و فرآیندهایی اشاره دارد 
كه تكامل آن در طول زمان بر آنها پایه گذاری شــده است مانند موارد 
مرتبط با عملكرد متقابل در جامعه، پاسخ معنوی، كاربرد منابع طبیعی 
و تحــركات مردمی. هویــت فضایی عناصری كه چنیــن عملكردها و 
فرآیندهایی را ثبت می كنند به تعیین یكپارچگی ســاختاری آن مكان 
كمک می كننــد و به آنچه كه از تكامل در گذر زمان باقی مانده اســت 

اشاره دارند.
این عناصر شاهدی بر پاسخ ها و تداوم خالقانه در ساختن كالبدها بوده 
و به كل محیــط فضایی ناحیه روح می بخشــند. در مقابل، یكپارچگی 
بصری به تبیین جنبه های زیبایی شناســانه ی نمایش داده شــده در 

محیط كمک می كند. 
به منظور تضمین آسیب  نرسیدن به ارزش های مربوطه، ایجاد سیستم 
مدیریتی بر اساس ابعاد مختلف یكپارچگی می تواند كمک كننده باشد. 
در بســیاری از موارد تمركز صرف بر روی مناطق محدود میراث جهانی 
كافی نبوده و بایستی به بستر گســترده تر اثر توجه شود. برای مثال در 
دره نوتو در سیسیل ایتالیا47، هشت منطقه شهری تاریخی در یک طرح 
جامع مدیریتی منطقه ای تجمیع شدند. هدف از این امر تاكید بر وجوه 
اقتصادی و وجوه كاربردی اقتصاد منطقه و كاربری زمین های مربوطه 
بود، كه اگر تنها به مناطق میراث جهانی ثبت شده اكتفا می شد، امكان 

مدیریت مناسبی وجود نداشت.
 

محدودیت های منظر شهری تاریخی چیست؟  
 با توجه به شــناخت عوامــل متفاوتی كه در باال ذكر شــد، می توانیم 
موضوعاتی را كه در تعریف هویت منظر شهری تاریخی دخیل هستند 
شناســایی كنیم. هر ناحیــه اجزایی با ویژگی های خــاص خود را دارا 
می باشد، برای مثال ساختارها، فضاهای باز، عملكردها و غیره. ما باید به 
آنچه كه به منظر شــهری تاریخی به عنوان یک منظر شهری شخصیت 
و هویت می بخشــند توجه كنیم. این به معنای در نظر گرفتن مسیری 
است كه فضاهای ســاخته شده و فضاهای باز در طول زمان طی كرده و 
تكامل یافته اند. به عبارت دیگر تحوالت پویا، الگوها و نشــانه هایی كه 
به عنوان نتیجه در منطقه باقی مانده اســت چیست و اینكه چه بوده و 
االن چگونه هستند؟ چه چیزی در یک منظر شهری می تواند به عنوان 
تاریخی شــده در نظر گرفته شــود؟ به طور كلی یک منظر شهری یک 
موجود زنده اســت كه به نیازهای مردم و فشــار بازار پاسخ می دهد. به 
عالوه ناحیه ی شــهری ارتباط عملكردی و بصری با بستر خود دارد كه 
روی معانی و مفاهیم و ارزش های آن تاثیر می گذارد. درمورد این مفهوم 

و مقتضیات حریم شهر باید بیشتر بحث شود.
با در نظر گرفتن این مســئله كــه در زبان عمومی،كلمــات می توانند 
معانی متعددی داشته باشــند كه در طی زمان تغییر كند، توافق بر سر 
برخی قوانین انتخاب شده در رابطه با معنی دقیق كلمه می تواند مفید 
واقع شود. از این رو لغت شناســی در زمینه ی مربوطه شكل می گیرد. 
در نتیجه ما می توانیــم كلمه ی »محیط زیســت«48  را به عنوان یک 
اصطــالح عمومی برای قلمروی زندگی در نظــر بگیریم. در مقابل واژه 
ی »منظر«49  بــه عنوان یک دیدگاه بصــری از كیفیات خاص در یک 
ناحیه ی ویژه شــامل مواردی چون زیبایی شناســی )از نظر دیدگاه و 
رویكرد(، همچنین شــكل زمین و قلمرو می شــود. با توجه به شناخت 
تعاریف قبلی كه برای مفهوم »منظر فرهنگی«50  ارائه شد این اصطالح 
می تواند به طور متمایز از یک منظر معمولی به عنوان قلمروی زندگی، 
بــه كار رود كه در طول زمان تكامل یافته و ماهیت خود را شــكل داده 
است. ماهیت اصلی در تعریف منظر فرهنگی توجه به الیه های تاریخی 

 شكل 6- نمای پانوراما هنگ كنگ – از پایه بر اساس بناهای مرتفع شكل یافته كه یک منظر 
شهری مدرن را ایجاد كرده اند.
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و تكامل آن در گذر زمان و آثار باقی مانده از سوی نسل های مختلف در 
پاســخ به چالش های پدید آمده از سوی محیط طبیعی می باشد. منظر 
شهری می تواند به عنوان قلمروی انسان ساخت كه توسط فرآیندهای 
در جریان، هویت می یابد، در نظر گرفته شــود. مدریت منظر شــهری 
نیاز به درک علل و پویایی توسعه دارد. در گذر از اصطالح منظر شهری 
تاریخی، این مفهوم می تواند به عنوان تشــخیص كیفیت های خاص در 
قلمروهای شــهر تاریخی یا محوطه ها، در جایی كــه تغییرات در بازه 
ی ایســتا تا پویا رخ می دهد، شناخته شــود. در مدیریت چنین ناحیه 
هایی حفظ ویژگی های خاص و كیفیت هــای تاریخی كه ویژگی های 
اجتماعی و فرهنگی آن باید به اندازه ی ویژگی های فیزیكی شــناخته 

شود، ضروری است.
می توان گفت كه تاریخ شــهر را می ســازد. دوره های زمانی مختلف و 
فرهنگ ها معیارهــای متنوعی ایجاد كرده اندكه در واقعیات زمان حال 
انعكاس یافته است. از زمان تمدن های اولیه، نواحی شهری، طراحی شده 
اند. خرساباد )پایتخت آشوریان در زمان سارگون دوم، امروزه روستایی 
در شمال عراق( دارای چنین شبكه ی طراحی شده می باشد. گونه های 
دیگر سكونتگاه های شهری در خاور میانه باستان وجود دارند. در مصر یا 
پارس باستان)به عنوان مثال پرسپولیس در ایران(. این طرح های شهری 
به همان میزان كه با شــبكه ی شــطرنجی )مانند میلتوس در یونان( و 
شهرهای رومی مرتبط هستند، به اشكال دیگر توسعه های شهری كه بر 
اساس توسعه ی اندامواره ای )ارگانیک( شكل گرفته )همانند شهرهای 
اروپایی در قرون وسطی یا برخی شــهرهای دوره ی اسالمی( نیز توجه 
دارند. در عصر باســتان و در تمام دوره ی زمانی قرون وسطی، سكونتگاه 
شهری عمدتآ با استحكامات دفاعی محصور شده بودند. این شكل باعث 
تفاوتی آشــكار با قلمروی باز روستایی می شــد. با این حال شبكه های 
شهری طراحی شده می توانستند بیرون از هسته ی مركزی را نیز در بر 

بگیرند و از این طریق ساختار كل ناحیه را شكل دهند. 
از قرن 15 میالدی به این ســو طراحی شــهری به تدریــج وارد دوران 
جدیدی شد و نواحی شهری توسعه ی خود را بدون داشتن مرز فیزیكی 
محدود كننده آغاز نمودند. در قرون 17 و 18 میالدی برخی شهرها به 
عنوان نقطه ی تمركز منظرهای شهری درشت مقیاس و بر اساس پالن 
محوری طراحی شدند. در بسیاری از موارد شهرهای اروپایی توانستند 
با طرح های منظر یكپارچه شوند، مانند شهر هانوفر51  در آلمان و منظر 
فرهنگی شهر آرانخوئذ52  در اسپانیا. در قرن 19 میالدی مدل آمریكایی 
 l’enfant( طراحی شهری شبكه ای، مانند شهر واشنگتن تهیه شد
 1859 cerda(و بارسلون )1791 (. ســینه فوئگوس در كوبا )1819
( ساختاری برای توسعه ی نامحدود پدید آورد. با ادامه ی رشد شهرها، 
شهرهای بزرگ، رشد یافته و به مگالوپولیس های با جمعیتی بالغ بر ده 
میلیون نفر تبدیل شدند. مثالهایی از این گونه  شهرها در جنوب شرقی 
چین،شــهر شانگهای و یا مكزیكوســیتی در مكزیک و یا حتی در اروپا 
مانند حلقه  ی شهری هلند می باشــند. بدیهی است تعدادی فرضیه و 
تئوری برای رشد شهر در آینده وجود دارد كه از بحث مقاله خارج است. 
آنچه كه این بررســی مختصر به دست می دهد طرحی با بخشهای قابل 
تغییر می باشــد. در دنیای مدرن منظر شهری می تواند تا دهها یا صدها 

كیلومتر گسترش یابد و شامل چندین ناحیه ی شهری شود. اینكه آیا ما 
باید تمام این منظر ساخته شده را »تاریخی« به شمار آوریم، موضوعی 
است كه اندیشــه و تفكر را می طلبد. تا كنون منشــورهای بین المللی 
حفاظتی و توصیه نامه ها در نواحی نسبتا محدود تاثیر داشته است. در 
توصیه نامه شورای اروپا در ســال 1995 میالدی درباره ی حفاظت از 
نواحی منظر فرهنگی، گرایش به این سمت بوده است كه محدوده-ی 
دقیق برای مناظــر فرهنگی در جهت اجرایی شــدن اقدامات، تعریف 
شــود. با این وجود با توجه به گســترش مفهوم »قلمروی تاریخی« و 
ارزش قائل شــدن برای نواحی تازه ســاز، داشــتن نگاهی دیگر به این 
موضوع ارزشــمند خواهد بود. همزمان برای نواحی بزرگتری كه تحت 
كنترل هســتند، دســتورالعمل های منعطف تر مورد نیاز می باشد. به 
عنوان مثال در پالن طرح جامع سال 2000 شهر رم اقدامات حفاظتی 
میتواند عمآلبه تمامی نواحی ساخته شده در تمامی دوران تنها با توجه 

به كیفیت و ویژگی های نواحی، تعمیم یابد.
مسئله دیگر، مربوط به اجرای دســتورالعمل ها و توصیه نامه های بین 
المللی است. منشــورهایی كه تاكنون تدوین شــده اند عمدتآ توسط 
متخصصان حفاظت شــناخته شــده هســتند، در حالی كه كمتر در 
تصمیم گیری ها در رابطه با برنامه ریزی و توســعه ی مناطق وسیع تر 
شــركت دارند. در این صورت اصول بین المللی برای چه كسانی تدوین 
می شــوند؟ دســت اندركاران عالقمند كه به این پیشــنهادات توجه 
می كنند و آنها را به كار می گیرند چه كســانی هســتند؟در اصل پاسخ 
باید مقامات دولتی باشــند. با این حال سیســتم و ابزار كنترل برنامه 
ریزی و طراحی از كشوری به كشور دیگر به میزان زیادی متفاوت است. 
در برخی كشــورها ابزارهای كنترل در اختیار دولت مركزی می باشــد 
و در برخی دیگر،مسئولیت برعهده ی شــوراهای محلی است. به طور 
همزمان بخش خصوصی شــامل شركت های چند ملیتی و زمین داران 
محلی، نقش رو به افزایشــی در آنچه كه درحقیقت روی زمین در حال 
رخ دادن است، بازی می كنند. به عالوه شرایط فیزیكی نواحی گسترده 
ی ســاخته شده، مداخله از ســوی مقامات دولتی را از نظر اقتصادی با 
مشــكل مواجه می ســازد، اما آن را غیر ممكن نمی كنــد. از این رو در 
جوامع جهانــی امروزی گرایش اصلی، باقی ماندن پروژه ها در دســت 
بخش خصوصی است، گروهی كه اغلب ابزار اقتصادی را در اختیار دارد 
و از این رو می تواند هرگونه مداخله ای را بر زمینه های اقتصادی، بدون 

توجه به تاثیر بر كل پروژه، توجیه كند. 

نتیجه گیری
با یادگیــری از تجربه كنوانســیون میــراث جهانی به ایــن نكته پی 
می بریم كه به دلیل افزایش تمایل ناشــی از فهرســت میراث جهانی، 
پیشرفت های بیشتری ممكن شده اســت. در نتیجه بسیاری از دولت 
ها برای تبیین روند های حفاظتی و سیســتم ها و طرح های مدیریتی 
برای مناطقی كه پیش تر حتی در نظر گرفته نمی شــدند، معیارهایی 
ارائه نموده اند. شناســایی مناطقی كه در داخل منظر شهری می توانند 
تحت عنــوان »تاریخی« تعریف شــوند )حتی در موردكالنشــهرها و 
ابرشهرها( می توانند حمایتی كارآمد برای تبیین نظام مدیریتی مناطق 

پی نوشت:
Environment  -48

Landscape  -49

Cultural Landscape  -50
Hannover  -51
Aranjuez  -52

[46] [47] The Valley of  Noto in Sicily

[48] Environment
[49] Landscape
[50] Cultural Landscape

[51] Hannover
[52] Aranjuez
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با كیفیت های شــناخته شده باشــد. به منظور حصول به نتایج قطعی 
و محكم، منشــورهای بین المللی باید از طریق برگــزاری كارگاه ها و 
دوره های آموزشی صریح و روشن پایدارسازی شوند و سبب شوند تا این 
آموزش ها در ساختار شغلی كســانی كه در زمینه های میراثی تصمیم 

گیرنده هستند، یكپارچه شوند.
در نظر گرفتن اصول تعریف شــده در قوانین بیــن المللی و چگونگی 
ارتباط آن با تئوری مرمت مفید خواهد بود. می توان این گونه گفت كه 
اصول تدوین شــده خروجی تفكرات بر اساس تجربه هستند و بنابراین 
آن اصول شواهد مستندی برای تكامل فرهنگی كه در طی سالیان رخ 

داده است، می باشند. از سوی دیگر تئوری یک توصیف از روش شناسی 
مــورد نیاز در فرآیند تصمیــم گیری با هدف حفاظــت و مرمت منابع 
میراثی  می باشــد. در واقع اصول و تئوری ها بایســتی به عنوان مكمل 
یكدیگر در نظر گرفته شوند. در درون فرآیند حفاظت،برخی موضوعات 
احتیاج به توجه دارند و تصمیمات باید با توجه به تنوع شرایط و ویژگی 
منابــع مرتبط و هماهنگ بــا زمینــه ی فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی 
و فیزیكی،اتخاذ شــوند. سواالت مطرح شــده می توانند دامنه ای بین 
نگهداری صرف آثار تاریخــی و نهایتا جایگزینی عیــن به عین جهت 
شناســایی مفهوم ضــروری معمــاری و مجموعه ی شــهری و طرح 
عملكــردی و فرآیندهای دینامیكی كــه ادراكات و تغییرات كاربری را 
انعكاس می دهند، به عنوان اســاس شناسایی، داشته باشند. مورد دوم 
چالش های موجود در پایش و كنترلی است كه می تواند اجرا شود. دیگر 
نیازمندی اساسی، مشاركت تمامی ذینفعان در تصمیم گیری می باشد 
كه باید بر اســاس فرآیند آموزش و هدایت گرایش ها باشد. مرمت، به 
عنوان یک رویكرد تاریخی- حیاتی برای قلمروهای موجود است كه بر 
اساس شناسایی كیفیت های ارزشمند اثر، در نظر گرفته می شود. از آن 
ســو حفاظت به عنوان روش شناسی بر اســاس فرآیندهای ارتباطی و 
آموزشــی برای طوالنی كردن زندگی و روشن ساختن پیام های مربوط 

به منابع میراثی، هدف گذاری شده است.
با توجه به تكامل فلسفه  و سیاست های حفاظت و تغییرات در حقیقت 
كالبدی آنچه كه میراث جزئی از آن اســت، نگارنده معتقد اســت كه 
مفهوم منظر شــهری تاریخی می تواند الگویی دیگر در مسیر فرهنگی 
باشــد. این امر پیش تر شناخته شده است كه حفاظت بخشی اساسی از 
حیات مدرن و مدیریت فضاهای زیســتی ما است. منظر شهر تاریخی 
چالشــی جدید اســت كه با رهنمودهــای نوین، ســبب بازنگری در 
چارچوب های قانونی و شــهری از سوی ما می گردد. تحت هر شرایطی 
حفاظت از میراث ملموس یا غیر ملموس بر اســاس ارتباطات و شــیوه 
نگرش صورت می گیرد. این امر نیازمند فرآیند آموزش و دخالت همراه 

با آگاهی سازی تمامی ذینفعان دولتی و خصوصی است. 

منابع
-Audi, R. (ed.). 1996. The Cambridge Dictionary of Phi-
losophy. Cambridge, Cambridge University Press.
-Council of Europe. 1975. European Charter of the Ar-
chitectural Heritage. http://www.icomos.org/docs/eu-
roch_e.html
-____. 1995. Recommendation on the Integrated 
Conservation of Cultural Landscape Areas as Part of 
Landscape Policies. https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=537517

-ICOMOS. 1964. International Charter for the Conser-
vation and Restoration of Monuments and Sites. Paris, 
International Council on Monuments and Sites. http://
www.icomos.org/venice_charter.html
-____. 1967. The Norms of Quito. Final Report of the 
Meeting on the Preservation and Utilization of Monu-
ments and Sites of Artistic and historical Value held 
in Quito, Ecuador, from November 29 to December 2, 
1967. http://www.icomos.org/docs/quito67.html
-____. 1987. Charter for the Conservation of Historic 
Towns and Urban Areas. (Washington Charter). http:// 
www.international.icomos.org/charters/towns_e.htm
-____. 2005a. The World Heritage List: Filling the Gaps 
– An Action Plan for the Future. http://www.internation-
al.icomos.org/world_heritage/gaps.pdf
-____. 2005b. Xi’an Declaration on the Conservation 
of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas. 
http://www.international.icomos.org/charters/xian-
declaration pdf
-ICOMOS Australia. 1999. Burra Charter. Burwood VIC, 
Australia ICOMOS. http://australia.icomos.org/publi-
cations/charters/
-ICOMOS Brazil. 1987. First Brazilian Seminar About 
the Preservation and Revitalization of Historic Cen-
ters. ICOMOS Brazilian Committee, Itaipava, July. 
http://www.icomos.org/docs/itaipava.html
-UNESCO. 1962. Recommendation Concerning the 
Safeguarding of the Beauty and Character of Land-
scapes and Sites. http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13067&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC-
TION=201.html
-____. 1976. Recommendation concerning the Safe-
guarding and Contemporary Role of Historic Areas. 
General Conference 19th session, Nairobi, 26 October 
to 30 November. http://www.icomos.org/unesco/ar-
eas76.html
-____. 2001. UNESCO Universal Declaration on Cultur-
al Diversity. http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001271/127160m.pdf
-____. 2005. Convention on the Protection and Promo-
tion of Cultural Expressions. http://portal.
unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=-
DO_ TOPIC&URL_SECTION=201.html
-WHC. 1972. Convention concerning the Protection of 
the World Cultural and Natural Heritage (World Heri-
tage Convention). Paris, UNESCO World Heritage Cen-
tre. http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
-____. 1994. Nara Document on Authenticity. http://
www.international.icomos.org/charters/nara_e.htm 
(Also reproduced as Annex 4 of Operational Guide-
lines.)
-____. 1998. Report of the World Heritage Global Strat-
egy Natural and Cultural Heritage Expert Meeting, 25 
to 29 March 1998, Amsterdam, the Netherlands.Paris/
Amsterdam, UNESCO World Heritage Centre/ Govern-
ment of the Netherlands.
-____. 2005. Vienna Memorandum on World Heritage 
and Contemporary Architecture – Managing the His-
toric Urban Landscape. Paris, UNESCO World Heritage 
Centre, 20 May. http://whc.unesco.org/archive/2005/



55ایده/ سال اول/ شماره یک/ بهار 94

دیدگاه صاحب نظران 

کنید؟  1- مفهوم منظر شهرى را چگونه تعریف مى
گرفته بر  منظر شــهرى مجموعه اى زیستى و شــکل
روى بسترهاى طبیعى با تغییرات و دگرگونى طبیعى و 
ساختگى، بــا حضور انســان و با همســازى و دخالت
هاى  هاى درونى و برون زدگى هاى انســانى، با الیه
فرهنگى، در زمان و در زیر چتر آســمان و نگرش به 

حوزه هاى نفوذ و اثرگذارى زمانى و مکانى و انســانى 
(مردم و فرهنگ) است. در خوانشى کوتاه، منظر شهرى 
همان ســیما و روند مدیریت و توسعه تاریخى سرزمین 

. شمار مى آید به
منظر شهرى دوگســتره افقى و عمودى مکانى و زمانى 
دارد که سیماى شهرى را شکل مى دهد؛ تاریخ و توسعه

2- چالش های پیش رو در زمینه كاربســت مفهوم 
منظر شــهری را در سیاســت ها و طرح های توسعه 
شــهری چگونه ارزیابی كرده و چــه راهكارهایی 

پیشنهاد می كنید؟
مهمترین چالــش پیــش روی منظر شــهری، مانند همه 
امور و پدیده های كشــور ســه عامِل نبود دانش الزم و عدم 
كارشناســی دقیق و مسئوالنه پیش از اجرا، عدم پایبندی به 
قانون و اجرای آن و عدم پایبندی به انجام وظیفه و نداشــتن 
اخالق اجتماعی و مدنی اســت و یا مدیریت بدون آگاهی و 
شناخت بینش و دانش مكان، زمان و كاربری است و كمیت 
و ســودجوئی به جای ارتقاء كیفیت فنی و انســانی است. به 
بیان دیگر بی توجهی به حقوق معنوی و مادی جامعه و عدم 
رعایت حرمت و احترام انســان و زمین اســت كه در پی آن 
نابســامانی و اغتشــاش )Babel( در رفتار، رفت و آمد و 
ریخت و كرامت منظر شــهری و فروپاشی همه اندوخته ها و 

داشته های ارزشــی جامعه به وجود می آید. توسعه ای كه در 
زیر چرخ های بدون چرخاننده حكیم و دانا، زنجیره و رشــته 
پشــتوانه ها فنی و زیستی جامعه را از بین برود، مطمئنا ضد 

توسعه و پس رفت خواهد بود. 
از سوی دیگر می بینیم كه سلیقه ها و گزینش های مدیریت 
در كالن شــهری مانند تهــران كه مركز و پایتخت كشــور، 
كوركورانه، به شــتاب و بی اندیشه در سراســر كشور گرته 
برداری می گردد و یكسان ســازی بدون نگرش به شــرایط 
بومی و فرهنگــی حوزه های گوناگون و متنــوع جغرافیائی 
سرزمین ایران، دشواری ها و ناهنجاری های زیست محیطی، 
تولیدی، مصرف نابخردانه منابع طبیعی و انســانی به وجود 
می آورد. كشاورزی بدون دانش، صنعت بدون پشتوانه بومی، 
شهرسازی بدون سازش و پاسخگوئی به اقلیم و عدم آرامش 
روانی و بدنی انســان، در رفتار و اندیشه انسان اثر ویرانگرانه 
خواهد داشــت. در واقع واندالیسم سودجویانه و نه ناآگاهانه 
)در عصر آگاهی و اطالعات ( به ویرانی جبران ناپذیر سرزمین 

شتاب داده  است.
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1- مفهوم منظر شهری را چگونه تعریف می كنید؟
ارزش های بصری، مهم ترین بخش از كیفیت های محیطی را تشــكیل 
می دهند. كیفیت های بصری مطلوب، ارتباط مســتقیم و ســازنده ای 
با مطلوبیت ارزش ها و كیفیت های زیســت محیطــی یک مكان دارد. 
دریافت ادراک شــهروندان از كیفیت های بصری شهر وابسته به معرفی 
ارزش های بصری و ســیما و منظر شهری اســت كه توسط شهروندان 
مطلوب تلقی می شــود. در این راســتا مباحثی چون خوانایی، حسن 
جهت یابی و كیفیت های بصری نیز از جایگاهی ویژه برخوردار اســت. 
مهم ترین بُعد ارزش های سیما و منظر شهری، پدیده تشخیص هویت 
مكان است. كیفیت های بصری برای شهروندان ایجاد تعلق خاطر نموده 
و موجب رونق و ارتقای ارزش مكان می شود. بدین ترتیب، كیفیت های 
بصری نه تنها منعكس كننده ارزش های فوق است، بلكه امروزه در عصر 
جهانی شدن و رقابت شــهرها، می تواند سمبل هویت ملی و منطقه ای 

بوده و جایگاه یک كشور را در سطح بین المللی تثبیت كند.
با توجه به اهمیت بررسی منظر شهری، بررسی مناظر شهرهای ایرانی 
به منظور ارتقای كیفیت محیطی الزم به نظر می رســد در این راســتا 
پایتخــت تهران و علی الخصوص بافت تاریخی تهران از اهمیت ویژه ای 

برخوردار  باشد.
منظر شهری، هنر یكپارچگی بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه 
ســاختمان ها، خیابــان ها و مكان هایی اســت كه محیط شــهری را 
می سازند. اساساً منظر شهری، سطح تماس انسان و پدیده شهر است و 
از این رو بخش قابل توجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان تحت 
تاثیر آن شــكل می گیرد. این موضوع در بافت تاریخی به دلیل پیشینه 
تاریخی و تاثیرات قابل توجه آن در خاطره جمعِی شــهروندان اهمیتی 

مضاعف می یابد.
2- در دوره مدیریــت جنابعالی چه سیاســت ها، برنامه ها و 
اقداماتی در راستای كاربست مفهوم منظر شهری تعیین شده 

است؟
در جهت ارتقای كیفیت منظر شهری در این مدیریت طرح هایی تعریف 
و در حال انجام اســت كه از جمله آن طرح ها می تــوان به طرح تهیه و 
تكمیل ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، تدویــن برنامه عملیاتی نحوه 
ساماندهی با رویكرد توســعه پایدار زیر پهنه G321 حفاظت فرهنگی 
و تاریخی اشــاره كرد. این طرح در راســتای اهدافــی چون جلوگیری 
از تفكیک شــدن اراضی پهنه G با ارزش تاریخــی و فرهنگی و حفظ 
تمامیت این لكه ها در منظر شــهری و تحقق توســعه شهری پایدار با 
جلوگیری از تخریب بناهای تاریخی و فضاهای ســبز ارزشمند تعریف 

شده است.
همچنین در راستای حفظ محورهای ارزشمند شهری و احیای هویت 

این محورها در شهر تهران، طرحی با عنوان شناسایی 
جداره های ارزشــمند شــهری تعریف شــده كه این طرح برای حفظ 

كالبدی جداره های تاریخی و ارزشــمند تهران و حفظ پوسته ارزشمند 
منظر شــهری در نظر گرفته شده اســت. در این طرح تمامی الیه های 

منظر شهری و جداره های ارزشمند، شناسایی، ثبت و حفظ می شوند.
از طرفی در تهران، تاریخی از عناصر تعریف كننده آســتانه ورودی، در 
منظر شــهری به عنوان عطف و نشانه استفاده می شده  است كه امروزه 
با تخریب این دروازه ها، بخشــی از منظر شــهر تهران دچار فراموشی 
شده  اســت. در این راستا طرحی با عنوان ساماندهی، مرمت و بازنمایی 
دروازه های تاریخی محدوده حصار ناصری تعریف شــده  است تا بتواند 
بازخوانی هویتیـ  كالبدی مناســبی از دروازه هــای تاریخی به عنوان 

نقاط عطف در منظر شهری را ارائه كند.
در راستای بهبود كیفیت منظر شهری، طرح دیگری با عنوان شناسایی 
و ســاماندهی آرامستان های تاریخی شــهر تهران تعریف شده است. از 
آنجایی كه آرامســتان ها جزء مناظر فرهنگی هر شهر به شمار می آیند 
و روایتگر خاموش شــهر نامیده شده و به عنوان مناظر ارزشمند شهری 
شــناخته شــده اند، لذا در این طرح در راســتای حفظ و احیای آن ها 
برنامه ریزی های موثر انجام شده است تا بتوان این لكه های ارزشمند و 

تاریخی را به فضای های فعال در منظر شهری تبدیل كرد.
3- مهمتریــن چالش های موجود در فرآینــد تحقق پذیری 
سیاســت ها، برنامه ها و اقدامات مرتبط با منظر شهری را در 

حوزه سازمانی خود چگونه تعریف و ارزیابی می كنید؟
از جمله چالش هایی كه بر سر راه رسیدن به اهداف مذكور در این عرصه 
وجود دارد می توان به بی توجهی به گنجینه های ارزشــمند شهری در 
پیكره شهر اشــاره كرد. همچنین افزایش روز افزون جمعیت شهری و 
تغییر ساختار شهری باعث آسیب به شــاكله شهر شده و منظر شهری 
را تحت تاثیر خود قــرار می دهد. از آنجایی كه این تغییرات ناشــی از 
تحوالت اجتماعی و فرهنگی اســت، نشــانه های آن در قالب تغییر در 
فرم های معماری دیده می شود. همچنین قوانین مرتبط با منظر شهری 
و توســعه شــهری مورد غفلت واقع شده اســت و این امر خود موجب 
نابسامانی در اقدامات صورت گرفته در كالبد شهرها می شود و هارمونی 

منظر شهری را در طول زمان با آسیب جدی مواجه می كند.
4- چه راهكاری را برای برطرف نمــودن چالش های پیش رو 

معرفی می نمایید؟
برای حل معضالت مذكور می توان از راهكارهای موثر در بازه های زمانی 
كوتاه مــدت، میان مدت و دراز مدت بهره برد . در این راســتا اقداماتی 
چون تجدید نظر در مورد سیاســت های حفظ و نگهداری منظر شهری 
و تدوین ضوابط موثر گامی مفید در این زمینه اســت كه به هماهنگی 
میان ســازمان ها و ارگان های ذی مدخل در این حــوزه نیازمند بوده و 
انسجام عملكردی این نهادها را در راستای ارتقای كیفیت منظر شهری 

می طلبد.

• محمدباقر خسروي
• دكترای معماری، مدیریت بافت و بناهاي تاریخي معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران، عضو هیئت علمي دانشگاه شهرداري تهران
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• پرستو عشرتى 
• دکترای معماری از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

1- مفهوم منظر شهری را چگونه تعریف می کنید؟
پیدایش مفهوم منظر شــهری محصول نگرشی کل نگر نسبت به شهر 
اســت که شــهر را فراتر از فضاهای پر و خالی و به صورت منظومه ای از 
آن چه "بوده است"، "هســت" و "خواهد بود" در بستر شهری در نظر 
می گیرد. این منظومه ی هســت ها در طول زمان در طیفی که یک سر 
آن "محیط انسان ساخت" و سر دیگر آن "محیط طبیعی" قرار می گیرد 
و دســتاوردهای پرشماری در فواصل بین دو ســر طیف قرار می گیرد. 
این دســتاوردها ابعاد متنوع ملموس و ناملموس و به بیان دیگر عینی و 
ذهنی را شامل می شود. باید در نظر داشت که هم اصطالح ملموس و هم 
عینی و هم ناملموس و هم ذهنی برای نام  گذاری آن چه منظر شــهری 
را پدید می آورد ناقص و نارساســت. برای مثــال "منظر صدا"  الیه ای 
قوی از درک مخاطب از منظر شهری را شکل می دهد که نه قابل دیدن 
و نامیدن به نام "عینی" اســت و نه قابل لمس کــردن و نامیدن به نام 

"ملموس". 
از دیگر ســو اگر منظر صدا ناملمــوس نامیده شــود، آن الیه از منظر 
شــهری که با ذهنیات مخاطب و ویژگی هــای تداعی گر آن پیوند دارد 
در دســته بندی ملموس و ناملموس جایگاهی مشخص نمی یابد. از این 
دست نمونه ها در مقوله ی منظر شــهری بسیار می توان یافت. از آن رو 

نیاز به تدقیق این مفهوم ضروری می نماید. 
شــاید بتوان منظر شــهری را به آن بخش از برهم کنش دستاوردهای 
انســان و طبیعت در گذر زمان در بستر یک شــهر نامید که در سطح 
نخســت با آســتانه ی درک فیزیکی انسان شــامل حواس پنجگانه ی 
بینایی، شــنوایی، بویایی، بساوایی و حتی چشــایی قابل درک است و 
در سطح دوم با آســتانه  ی درک ذهنی که محصول فرآیندهایی چون 
تجســم، تخیل و تفکر است، قابل دریافت اســت. در نظر آوردن منظر 
شــهری به عنوان یک کل یکپارچه که در سطوح مذکور قابل ادراک و 
شناخت است می تواند شناختی عمیق تر نســبت به این مفهوم فراهم 
آورد و پر بدیهی اســت که شــناخت، الزمه ی موفقیت استراتژی های 

حفاظتی، مدیریتی، برنامه ریزی و طراحی است.
2- چالش های پیش رو در زمینه کاربست مفهوم منظر شهری 
را در سیاســت ها و طرح های توسعه شــهری چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
چنان که در پاســخ پرسش نخست ذکر گردید، شــناخت، شرط الزم 
موفقیت  اســتراتژی های حفاظتی در حوزه ی "منظر شهری تاریخی" 
و مدیریتی در حوزه ی برنامه ریزی و طراحی های معاصر منظر شــهری 
است. واخوانی تحلیلی اســناد، سیاست ها و طرح های منظر شهری در 
ســه مقیاس "کالن"، "میانی" و "خرد" و نیز بررسی تجارب ملی نشان 
از آن دارد که شناخت عمیق و همه جانبه  نسبت به منظر شهری، نه در 

سطح طرح مسأله حاکم بوده است و نه در سطح اجرایی. 
بخشــی از این نقصان ناشــی از نو بودن این مفهوم در جامعه ی علمی 
اســت. هر چند منظر شــهری محصول یک فرآیند زمان مند است، اما 

پرداختن به آن به عنوان دانشــی بین رشته ای عمر نسبتاً کوتاهی دارد 
و این عمر کوتاه باعث می گردد که منظر شــهری در ساختار علم نوین 
جهانی هنوز مراحل پیوندهای بین رشته ای را به طور کامل طی نکرده 

باشد.
ماجرای شناخت منظر شهری مانند فیلی در تاریکی موالناست. چنان 
که هر کســی در تاریکــی از ظّن خود به توصیفــی از فیل پرداخت که 
در نگاه خرد، نزدیک به واقعیت و در نگاه جامع، بســیار دور از واقعیت 
می نمود. نگاه جزء نگر به منظر شــهری نیز بــه ذات جزء نگری چنین 
چالشــی را برمی انگیزاند. از این رو دیده می شود که نه تنها در مقیاس 
ملی بلکه در ســطح بین المللی نیز برنامه ها و طرح هــا گاه بر یک بعد 
تأکید بســیار ورزیده اســت و از دیگر ابعاد فرو مانده است. برای مثال 
تأکید بیش از حد بر محیط انسان ساخت، اهمیت بخش طبیعی منظر 
شــهری را کم رنگ می ســازد و یا پرداختن بیش از حد به وجوه عینی 
منظر، از پرداختن به وجوهی که از طریق حواس شنوایی و بویایی قابل 
درک اســت می کاهد. این در حالی اســت که خاطره ی ما از شهر یک 

منظومه ی پیوسته از دریافت های فیزیکی و ذهنی است.  
این نگاه چند پارچه به منظر شهری، شــناخت ناقص و در برخی موارد 
حتی نادرست نســبت به این مفهوم را در پی دارد. از این رو، شهرهای 
تاریخی و معاصر ما شــاهد بی نظمی و ناهماهنگــی در مدیریت منظر 
شهری اســت و در اکثر مواقع ســازمان ها و ارگان های متولی حفاظت 
و مدیریت منظر شــهری به صورت منفک از هم اقدام به تدوین طرح، 
حفاظت، مدیریت، برنامه ریزی، طراحــی و اجرا می نمایند که هر چند 
در مواردی به نتایج ارزشمندی می انجامد اما تا نتیجه ی مطلوب فاصله 
بسیار دارد. از این رو بنیادی ترین چالش را در شناخت نادرست از وجوه 
و ابعاد مختلف منظر شهری و در نظر نیاوردن آن ها در یک کل یکپارچه 
می توان جســتجو کرد. هر چنــد چالش ها صرفاً محدود به شــناخت 
نمی شــود و در زمینه های دیگر نیز قابل پیگیری است که در این مجال 

به آن پرداخته نمی شود.
3- چه راهکاری را برای برطرف نمــودن چالش های پیش رو 

معرفی می نمایید؟
برای دســت  یافتن به راهکارهای مؤثر در برطــرف نمودن چالش های 
موجود و آتی در زمینه ی منظر شهری که محصول شناخت نادرست از 

این مفهوم می باشد، گام های زیر می تواند راه گشا باشد:
یک. شناخت عمیق و دقیق از مفهوم چند بعدی منظر شهری

دو. در نظر آوردن تمامی وجوه و ابعاد مختلف منظر شهری 
سه. یک سوسازی نگاه ارگان ها و سازمان های متولی حفاظت، مدیریت، 

برنامه ریزی و طراحی در زمینه ی منظر شهری 
چهار. آموزش در سطوح مختلف و برای اقشار مختلف از جمله جامعه ی 

دانشگاهی، جامعه ی حرفه ای، مدیران شهری، سیاست گزاران و مردم
پنج. بهره گیری گسترده از نیروی متخصص در ارگان ها و سازمان های 

مرتبط با منظر شهری
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2- گزارش کنفرانس منظر فرهنگی ایفال- آســیا پاسیفیک، 
تهران، آبان ماه سال 1393  

 ،)IFLA( مطابق با تقویم ساالنه فدراسیون بین المللی معماران منظر 
همه ساله کنفرانس منظر فرهنگی توسط کمیته منظر فرهنگی منطقه 
آسیا-پاسیفیک ایفال به میزبانی یکی از کشورهای عضو در این منطقه 
برگزار می شــود. پس از برگزاری دوره های پیشــین این کنفرانس در 
شــهرهای ســئول، کواالالمپور و احمد آباد هندوســتان و با توجه به 
پیشنهاد ارائه شده از سوی انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران 
)عضو ایرانی ایفال( بــرای میزبانی این کنفرانس بین المللی در ســال 
2014 و با پیگیری ها و رایزنی های انجام شــده، مجمع منطقه آسیا-
پاســیفیک ایفال در جلسه اردیبهشت ماه ســال 1392 با این پیشنهاد 

موافقت نمود.
با پیگیری های صورت گرفته، این همایش در تاریخ 27 و 28 ام آبان ماه 
1393 در سالن همایش های موزه ی ملی ایران برگزار شد. کمیته منظر 
فرهنگی انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران با همکاری جمعی 
از صاحب نظران با تجربــه در این زمینه، طی چندیــن ماه با برگزاری 

جلسات متعدد، نسبت به تعیین موضوع کنفرانس و محورهای مربوطه 
اقدام نمودند. موضوع و محورهای انتخاب شده به شرح زیر می باشند:

موضوع کنفرانس: 
منظرفرهنگی شهری: گذشته، حال، آینده

محورهای اصلی: 
1. منظر  شهری تاریخی

2. منظر فرهنگی شهری معاصر
3. منظر فرهنگی شهری آینده

 محور های فرعی:  
1. شناســایی، حفاظت و بهسازی و هماهنگ ســازی منظر فرهنگی 

میراثی با آینده شهرها  
2. ارزش های ملموس و ناملموس

3. خاطرات جمعی، حــس مکان، اثرات اجتماعــی- اقتصادی مناظر 
شهری تاریخی

گزارش کنفرانس منظر فرهنگی ایفال- آسیا پاسیفیک، 
 تهران، آبان ماه سال  1393 

1- معرفی ایفال
 فدراســیون بین المللی معماران منظر بــا عنوان اختصاری  
1IFLA، تشــکلی جهانی برای ســاماندهی و ارتقای دانش 
تخصصی منظــر )Landscape(  بــا 74 عضو فعالیت 
می نماید. این فدراســیون هر ســاله کنفرانس ها و مسابقات 
بین المللــی منطقه ای در ســطح قاره هــا2  و همچنین یک 

کنفرانس جهانی3  برگزار می کند4 .

پی نوشت:
International Federation of Landscape Architecture-1

IFLA Regional Conference - 2

IFLA World Congress- 3
www.iflaonline.org 4 -. برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به
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4. توصیه نامه یونسکو در مورد منظر شهری تاریخی
5. منظر فرهنگی شهری به عنوان ابزاری برای پایداری

6. چالش های تغییر شکل توسعه شهری
7. یکپارچگی ارزش های میراثی با رشد آینده شهر

8. جهانی شدن و فشار برای افزایش یکنواختی
9.  تنوع فرهنگی و خالقیت به عنوان نیروی محرک سرزندگی

10. مدیریت و نوآوری برای افزایش کیفیت زندگی روزمره و توســعه 
توریسم

11. مدیریت تداخالت شهری
12. تغییر اقلیم

13. رویکردهای مدیریت نوآورانه
14. مدیریت اثرات سوانح و بالیا

15. برنامه ریزی زیرساختی

پنجمیــن کنفرانس بیــن المللی منظــر فرهنگی با حضــور 50 نفر 
از متخصصان خارجی از 18 کشــور جهان و 170 نفــر از متخصصان 
ایرانی  با سخنرانی مهندس محمد مطلبی، رییس هیات مدیره انجمن 
متخصصان فضای ســبز و منظــر ایران، آغاز به کار کــرد. در افتتاحیه 
کنفرانس دکتر پیروز حناچی، معاون معماری و شهرســازی وزارت راه 
و شهرســازی، با بیان مشــکالتی که در حال حاضر در مورد حفاظت 
از بافت های تاریخی شــهری وجــود دارد از عزم ایــن وزارتخانه برای 

پیشگیری از وقوع جریاناتی نظیر پروژه جهان نما در اصفهان خبر داد.
دکتر طالبیان، معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری، دیگر سخنران مراسم افتتاحیه بود که به روند ثبت 

میراث های فرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی اشاره کرد.
مهندس ســید محمد بهشتی، رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز در 
سخنانی به اهمیت نگرش منظر فرهنگی در برنامه ریزی و تصمیم گیری 

در مورد توسعه های شهری اشاره کرد.
همچنین دکتر اسکندر مختاری، دبیر علمی همایش بین المللی منظر 
فرهنگی، در ســخنان خود با بیان این که موضــوع همایش بین المللی 

منظر فرهنگی چاره جویی برای مقابله با آسیب به ارزش ها است، اظهار 
کرد اندیشــمندان به دنبال روش هایی برای حفظ اندیشه ها هستند تا 

بتوان آن ها را به نسل های بعد منتقل کرد.
در ادامه دکتر ماریه آلبرت، رئیس مرکز تحقیقات یونســکو در آلمان؛ 
دکتر نورعطیه اســماعیل، رئیس کمیته  منظر فرهنگي منطقه  آسیا و 
دکتر کریستوف وســلینگ، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه 
کوتبوس آلمان؛ سه ســخنران کلیدي این کنفرانس، به ارائه ی آخرین 

یافته های خود پیرامون موضوع کنفرانس پرداختند.
همچنیــن در مدت دو روز برگــزاري کنفرانــس، 18 مقاله به صورت 
شفاهي 110 مقاله نیز به صورت پوســتر ارائه گردید. نویسندگان این 
مقاالت که از میان 200 مقاله ي رســیده به دبیرخانه کنفرانس از 27 
کشورجهان، گزینش شــده  بودند. متخصصاني که از کشورهاي ایران، 
ترکیه، اســترالیا، اتریش، مالزي، کره جنوبــي، ژاپن و آفریقای جنوبی 

بودند.
بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده و بررســی نتایج کنفرانس های 
چهارگانه پیشــین، دســتیابی به نتایج زیر برای برگزارکنندگان این 

کنفرانس قابل انتظار بوده  است:
• دستیابی به یک بیانیه بین المللی در حوزه منظر فرهنگی شهری

• انتقال دانش در ارتباط با حفاظت و بهسازی مناظر فرهنگی
• ایجاد زمینه ارتباط گسترده علمی میان متخصصان ایرانی و خارجی

• معرفی پتانسیل های علمی و تخصصی داخلی در عرصه بین المللی
• ایجاد زمینه آشــنایی ایرانیان متخصص خارج از کشــور با بازار کار 

داخلی
• تثبیــت جایگاه ایران به عنوان یک کشــور فعال و پیشــرو در حوزه 

معماری منظر
• معرفی جاذبه های میراث فرهنگی و طبیعی کشور

• ایجاد بستر مشــارکت و همکاری میان شــرکت های فعال در حوزه 
معماری منظر ایرانی و خارجی

• ارتقای جایگاه ایران در فدراسیون بین المللی معماران منظر 
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سنپترزبورگ

3- معرفی کنگره جهانی ایفال، سن پترزبورگ، روسیه، 2015

درسالجاریمیالدی،پنجاهودومینکنگرهجهانیایفالبهمیزبانیشهرسنپترزبورگکشورروسیهازتاریخ7تا15ماهجون)17تا25خرداد
ماه1394(برگزارخواهدشــد.موضوعاصلیهمایش»تاریِخآینده«میباشــدکهطیفگستردهایاززمینههارادرموردچالشهاوفرصتهای

گذشته،حالوآیندهبرایمعماریومعمارانمنظرفراهممیآورد.
محورهایاصلیهمایشعبارتنداز:

1.شرقبهغرب:روشیکپارچهسازیونوآوریدرمعماریمنظرمدرن
2.منظرتاریخیوطبیعیدرقرن21-حفاظت،بازسازیومرمت؛تحقیقوپژوهشبرایادغاممنظرمدرنشهریوروستایی

3.زیرساختهایسبز-آبیوتوسعهپایدارشهری
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فرانچسکو باندرین و رون ون اوئرز1
معرفی کتاب

عنوان کتاب:
 اتصال مجدد شهر، رویکرد منظر شهری تاریخی و آینده ی میراث 

شهری
 نویسندگان: فرانچسکو باندرین و رون ون اوئرز، سال انتشار: 2014

www.amazon.com 1. برگرفته از سایت اینترنتی

درباره ی کتاب: رویکرد منظر شــهری تاریخی، یــک رویکرد جدید 
به مدیریت میراث شــهری است که توسط یونســکو ترویج یافته و در 
حال حاضر یکی از بحث برانگیزترین موضوعــات جامعه ی بین المللی 
حفاظت اســت. با این حال، تعداد کمی از محققین علم حفاظت درک 
روشــنی از محتوای این رویکرد و مهمتر از آن، آنچــه که این رویکرد 

می تواند به دست آورد، دارند.

 مهمترین ویژگی های این کتاب عبارتند از: 
• نمونه های این کتاب برگرفته از ســایت های میراث شهری در سراسر 

جهان، از تیمبوکتو )Timbuktu( تا لیورپول است.
• این کتاب دارای تصویرپردازی قوی همــراه با عکس هایی با کیفیت 

رنگی است.
• مسائل کلیدی و بهترین تمرین ها در حفاظت شهری بررسی شده اند.
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معرفى بناى موزه لویى ویتون  در پاریس

 اشــتیاق و عالقه ی بزرگترین تاجر و 
بازرگان بزرگ فرانسوی، برنارد آرنو1، 
رئیس شــرکت موســوم به »ال وی ام 
اچ «2، بزرگتریــن گروه شــرکت های 
کاالهای لوکس و صاحب شرکت لویی 
ویتــون؛ محرک اصلی برای ســاخت 
بنیاد و مجموعه ی موزه ی لویی ویتون3  
توســط معمار کانادایــی- آمریکایی، 

فرانک او. گهری4  بوده است. 
 فرانک گهري، ماننــد طراحان لباس 

بار دیگر دســت به پاره پاره کردن مواد 
و از نو درآمیختــن آنها مي زند. نگاهي 
بیشتر مشــابه به طراحان لباس هوت 
کوتور )طراحان ممتاز خیاطي، لباس 
و پارچه( تا معمــاري با چهارچوب که 
در نهایت با برداشت شخصي معمار از 
سازه هاي شیشــه اي باغ هاي قرن 1٩ 
میالدي به بنایي منحصر به فرد، خالق 

و پیشرو تبدیل شد.
این طرح از ســال 2006 میالدی آغاز 

شــد و با وجود مصائــب مختلف فنی، 
اجتماعی و تغییر برخی ضوابط شهری 
در 20 اکتبر سال 2014 توسط فرانسوا 
اوالنــد5، رئیــس جمهور فرانســه و با 
حضور چهره هایی سرشــناس افتتاح 

شد و شروع به فعالیت کرد.
در میان پارک جنگلي بــوا دو بولوني6  
واقع در شمال شــرقي پاریس، در باغ 
اکلیمتیزاســیون7  )خو گرفته با آب و 
هواي محیــط( یکي از ســرمایه هاي 
ملي طبیعي فرانسه، 12 بادبان عظیم 
شیشــه اي )3600 قطعه شیشــه ي 
خمیده( به فرم هاي الک پشتي متصل 
به بدنه اصلي بنا، در مساحت 11000 

متر مربع ظاهر شد.
گهری می گوید قصد داشــته اســت 
ســاختمانی طراحی کنــد که »حس 
حرکت« را القاء کند. »می خواســتیم 
ســاختمانی خلق کنیم که شیشهای 
و حس گریز باشــد. ایــن ایده در ذهن 
من به شــکل کشــتیهاِی بادبانی در 
حال مســابقه با یکدیگر، تصور شــد. 
حس حرکت برای من اهمیت داشــت، 
اینکه به نظر برسد ساختمان به کندی 
در حال گذر از پارک »بــوآ ِد بولونی« 
اســت. می توان بازتاب درختها و باغ را 
در همین حالت حرکت در ســاختمان 

دید«.
هنگامی که ایدههــای اولیه برای این 
طرح در حال توســعه بــود، گهری به 
شــدت تحت تأثیر ســبک و سیالیِت 
ســاختمان های شیشــه ای و معماری 
باغ هــای قرن 1٩ قــرار گرفتــه بود. 
در نتیجــه، ایــن پروژه با اســتفاده ی 
نوآورانــه ای از نمــا شــکل گرفت. با 
استفاده از یک روش توسعه یافته جدید 
این امــکان به وجود آمد کــه مصالح، 
مطابق بــا نیازهای خــاص به صورت 

میلیمتری به شکل منحنی درآیند.
گهری می گوید: »من ایــن ایده را که 
نمای ساختمان زنده باشد، پسندیدم. 
نما از جنس شیشــه اســت، به دلیل 
ســایه هایی که با تغییــر وضعیت نور 
ایجاد می شــود، چیزهای دیگر تغییر 

   فرانک میرکاظمی

  محمد امین حسینی

مترجمان:

دانش آموخته ی معماری 
و شهرسازی، مدرسه عالی 

ول درسن، فرانسه

 MBA كارشناس ارشد
و فایننس، دانشگاه جورج 

واشنگتن

پی نوشت:
Bernard Arnault  -1

LVMH Group  -2
Louis Vuitton  -3

Frank O. Gehry  -4
Francois Hollande  -5
Bois de Boulogne  -6

Jardin d’acclimatisation  -7
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می کند. می توان با نورآرایی شکل آن 
را تغییر داد و منظره های جالب درست 
کرد و حتی از هنرمنــدان دعوت کرد 
که در نورآرایی نمای ساختمان نقش 

داشته باشند«.
بر اســاس اطالعــات ســایت پروژه 
معماري و شهرســازي، وزن سازه در 
حــدود 15000 تن یعنــي تقریبا دو 
برابر برج ایفل اســت. ارتفــاع آن 40 
متر و شــامل 7000 متر مربع فضاي 
قابل دسترس عموم همراه 11 گالري 

هنري دائمي و موقت مي باشد.  
ارزش ایــن بنــا بــر اســاس پاریس 
ریویــو8  بالغ بــر 2٩،6 بیلیــون دالر 
زده  تخمیــن   )$2٩600000000(

شده است. 
هــدف اصلي بــه نمایش گذاشــتن 
مجموعه هاي پر اهمیــت هنر معاصر 
اســت. در این فضاي بســیار وســیع 
از افــرادي ماننــد اندي وارهــول٩  و 
السورف کلي10  امریکایي، کریستیان 
بولتانسکي11، برتراند لویه12  فرانسوي، 
گرهارد ریشتر13  آلماني و ادریان ویالر 
روجاس14  34 ساله ي آرژانتیني، آثار 
هنري شــگفت انگیز در مقیاس هاي 
چند برابر کارهاي قبال شــناخته شده 

یافت مي شود.
امروز کمک هاي خیریــه این بنیاد به 
طور رســمي، حمایت مالي و همکاري 
زیــاد از هنرمندان به خصوص نســل 
جوان  محدود مي شــود. از کمک هاي 
مالــي جانبي اطالعات مســتندي در 

دسترس عموم نیست. 
خصوصیــات این بنــا عالوه بــر آثار 
خارق العــاده ي هنري شــامل جایگاه 
شــهري و شهرســازي، همنوایــي با 
طبیعت اطــراف، فنون ســاختاري و 
تکنیک پیشــرفته در ســازه، عملکرد 
اجتماعي و بینش توســعه پایدار و در 
نهایت زیبایي بصري این ســاختمان 
منحصر بــه فــرد گهــري پارتنرز15  

مي باشد. 
 کالبد این بنــا در جنگل بولوني جا باز 
مي کند. بسیارند منتقداني که از آن به 
عنوان حمله بــه طبیعت یاد مي کنند، 
در حالــي که بــاز چینــي طبیعت، 
نگه داري دقیق از گیاهان و زیرســازي 
بنا حیات مجددي را به قسمتي تقریباً 
بدون اســتفاده هدفمند از این پارک 

مي دهد.
این پارک نوعي موزه ي گیاه شناسي و 
حیات وحش است و ســرمایه اي ملي 

طبیعي به شمار مي رود.
از نقطــه نظــر فرهنگي، آموزشــي، 
علمي و خــالق با توجه بــه تاریخچه 
خاص این منطقــه و گوناگوني گیاهي 
وجود و برنامه هاي ایــن بنیاد مکمل 
ویژگي هــاي قدیمي پــارک جنگلي 

بولوني است.
نخل خانه پالماریوم16  از ســال 18٩3 
ساخته شــده توسط ســدي کارنو17، 
پرنــده خانه، کبوترخانه، اســطبل ها، 
مســیر  اســتراحت،  کیوســک هاي 
تندرســتي، صخره گوزن ها که از سال 
1٩60 اینجا هســتند و حضور کودکي 
به نام مارسل پروست18  در این مکان از 
اهمیت علمي- آموزشي و تاریخي آن 

خبر مي دهد.

تطابق ســازه با محیط به نحو جذابي 
پدیدار شده است. ســازه اي از فوالد و 
چوب، با 3600 قطعه شیشــه ساخته 
شده در کارگاه تأســیس شده به این 
منظور، 1٩000 قطعه ي بتون فیبري 
)ductal(، به اصطالح ســازندگان 
صخــره یخــي )iceberg( که در 
حد یک رویاســت را به وجود مي آورد. 
فرم هاي خاص مقعر یا محدب شــامل 
تمامي مــواد مورد اســتفاده شــده 

مي باشد.
 still( در پــي بنــا ســفره پایــه اي
plate( عایق در 11000 مترمکعب 
در مقابل اســتاتیک شاره ها 1٩و حجم 
بتون آرمه که نگهدارنده ي فرم هاست 
مقاومــت مي کند. حجم هــاي دیگر 
بر روي زمین بتوني و ســپس سازه ي 
فلزي صخــره یخي باعــث نگه داري 
انشــعابات چوبي و فوالدي و در نهایت 
شیشه هاي عایق شــده و بسیار شفاف 

مي شود.  
درخت و شــاخه هایش با پیچش هاي 
فني جایگاه 12 ســقف شیشه اي  که 
3 عــدد از آنهــا حالت چتــري دارد و 
مســاحت آنها 2700 مترمربع است، 

مي شود. 
 )mélèze( چوب هاي خاص ملــز
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هم قد، هــم زمان از اتریش آورده شــده تــا در طول زمان 
واکنش مشــابه به تغییرات محیطي داشــته باشند که بعد 
از امتحان و باالبري رطوبت 12٪ توســط شــرکت آلماني 
مورد اســتفاده قرار گرفته اند. ساخت ســازه از ژوئن 200٩ 
تا ســپتامبر 2013 با زمان 165000 ساعت کار برده است 
که در مقایســه با طرح هاي مشابه بسیار باالتر است. کیفیت 
باالي محیطي، نکته اي بسیار جالب در طراحي این بناست. 
استفاده از مخازن ذخیره و تصفیه آب باران جهت پاکسازي 
نماها و آب رساني به آبشار نمادین است. میزان دریافت آب 
آشــامیدني محدود و مربوط به کاربري هاي خاص مي باشد. 
سیســتم گرمایي، خنک کننده و تهویه نیز کامال متناسب 
با اســتانداردهاي محیط طبیعي اطراف و نوآوري هاي فني 
طراحي شــده اند. به طوري که  جریان آب بین دو سفره آب 
زیرزمیني در 25 متــري و 80 متري زیرزمین با دماي ثابت 
13 درجه ســانیگراد در سیستمي بســته جا به جا مي شود. 
ایــن خاصیت زمین، محلي براي تولید ســرما وگرما در کف 
بَِنابدون آلوده ســازي استفاده شــده و مجددا به طبیعت باز 
مي گردد. مســأله ي نور، نقاط دیــد 360 درجه اي غافلگیر 
کننده، فضاسازي هاي داخلي از نظر معماري و چیدمان موزه 
بسیار حائز اهمیت هســتند. نکته اي بسیار جالب، همکاري 
اوالفر الیاســین20، نور پرداز و طراح بین المللي در این مکان 
اســت که در نهایت منجر به خلق فضاهاي بصري سه بعدي 
توســط آیینه، انعکانس نــور زرد و حضور آبشــار پله اي در 

طبقه ي پاییني بنا مي باشد.
روح فضا، نور دلچســب و پیروي فضاها، تفریحي لذت بخش 
بــراي کودکان و نوا و چشــم اندازي از موســیقي طبیعت و 
همخواني عناصر روح پرور فضا براي بزرگســاالن به شــمار 

مي رود. 
نوسازي معابر عمومي اطراف، مشخص سازي حریم گیاهي 
و معدني، مسیرســازي براي قدم زدن افراد پیاده و مســیر 
دوچرخه، قرار دادن نــور، آب و طبیعت به عنوان محورهاي 

اصلي طرح، ایجاد مســیرهاي اتوبوسي که به پارک طبیعي 
منتهي مي شــود نیز کاربري عمومي و برگزاري مراسم هاي 
مختلف و دعوت از افراد منجر به بازآفریني حیات شــهري و 

اجتماعي مي شود. 
خصوصیات این بنا عالوه بر آثار خارق العاده ي هنري شامل 
جایگاه شهري و شهرسازي، همنوایي با طبیعت اطراف، فنون 
ساختاري و تکنیک پیشــرفته در سازه، عملکرد اجتماعي و 
بینش توسعه پایدار و در نهایت زیبایي بصري این ساختمان 
منحصر به فرد گهري پارتنرز مي باشــد. بــا تخمین بیش از 
700000 نََفر بازدیدکننده ســالیانه )آمار احتمالي منتشر 
شده در روزنامه ي اکو21 (  با وجود قیمت بلیط نسبتا باال، این 
بنیاد نمونه اي بسیار عالي از نظر برنامه ریزي بودجه مي باشد 
که خود منبع درآمدي مهم و نشــان از اهمیت واالي هنر و 
معماري است. این نوع آوري فني مستلزم طراحي هاي خاص 
و به طور مشــخص یک پروژه دیجیتال است که توسط کاتیا 
دســوائرونوتیک )نرم افزار تخصصي هوا و فضا22(  که توسط 
گهري، تکنولوژي )فن آوري(23  به شــکل سه بعدي بازبیني 

شده است. 
  24)BIM( این نوع پیشرفته ي مدل سازي سازه و ساختماني
جایزه سال بهترین مدل سازي دقیق رایانه اي را از انستینوي 
معماري ایاالت متحــده25  را دریافت کــرد. چندین جایزه 
مهندسي نیز از طرف دیگر موسسات بین المللي به این طرح 

تعلق گرفته است. 
این پیشرفت مهم براي بازبیني قسمت هاي فني بنا از جمله 
الیه هــاي نما، ضخامت عایق ها و کانال هــا، آبراه ها و تمامي 
جزئیات اجرائي است. همچنین مي توان بنا را از لحاظ بصري 
و زیبایي با محیــط اطراف تطابق داد. ایــن امر در کاهش و 
بهینه سازي هزینه، واکنش به نکات گسترش پایدار و بررسي 
شــرایط داخلي محیط بســیار موثر اســت. به عنوان مثال 
مي تــوان آمار میزان آب ذخیره شــده در منابع مختلف این 
بنا را پیش بیني کرد. از این مدل ها با نام مدل ساختمان هاي 

باهوش یاد مي شود.
توجه نماییــد به چه میــزان مي توان از مخــارج بیهوده یا 
دوباره ســازي به دلیل عدم شناخت کاســت. در طرح هایي 
به این عظمت اگر به کوچکترین مســایل مالي دقت نشود، 
مخارج به طور تصاعدي باال مي رود. البته قابل ذکر است که 
در مورد بنیاد لویي ویتون به دلیل حساسیت کارفرما و طراح، 
مخارج به طور انتخابي و به دلیل کیفیت باالي مواد استفاده 
شده از قیمت پیش بیني شده باالتر رفته است و ممکن است 
هزینه هاي ســاخت از درآمد آن در سال هاي آینده از طریق 
فروش بلیط یا بعضي آثار هنري جبران نشــود. این مســأله 
به دلیل نمادین بــودن و اهمیت بین المللي این برند، اهداف 
فرهنگي، جنبه هاي محیطي، بازسازي فضا و حیات شهري 
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و بینــش برنامه ریزي کمتر مورد نکوهش اســت. از آنجا که 
آخرین پروژه بین المللي با این ســطح کیفیت اجرایي ست از 
سراســر دنیا بازدید کننده هاي عمومي و تخصصي به سمت 
خود جذب مي کند. برنامه هاي آموزشي بنیاد ویتون به طور 
مشخص شــامل دوره هاي روزنامه براي کودکان، برگزاري 
کنفرانس و مراسم هاي مختلف و آتلیه هاي کوتاه مدت است.

جوانب اجتماعي این مجموعه گسترده تر از جذب توریست 
یا بازدید کننده است. یک نمونه برتر از برنامه ریزي پیش رو، 
ایجاد سالن هاي کنفرانس و بحث که دو گردهمایي سالیانه 
را به شــکل تبادل موضوعي بین هنرمندان، روشنفنکران، 
نویسندگان، دانشــجویان و عموم مردم در بر دارد. این نوع 
گردهمایي، بســیار نوآور و مفهومي است که باعث واکنش و 

فراکنش هاي عمیق فکري در نسل هاي خالق جامعه است.
در مجموع تاثیرات کالبدي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 
این بنا منحصر به فرد مي باشــد و به مرور زمان با اســتفاده 

مردم از آن بیشتر مورد توجه قرار مي گیرد.
ایــن الگو در تمامــي ابعاد ذکر شــده برتر میباشــد که در 
مقیاســي بزرگتر به ویژه میتواند در بازآفریني حیات شهري 
نقــش موثري را ایفا نمایــد. هدیه اي بــا ارزش، با همکاري 
بزرگترین شرکت هاي بین المللي در بهترین نحو و غیرقابل 
قیمت گذاري براي شــهرداري پاریس که در سال 2062 به 

شهرداري تعلق خواهد گرفت.
معمــار 85 ســاله در مورد اینکــه آیا جنبه هــای هنرهای 
تجسمی در کارهای او بارزتر است یا هنر معماری می گوید: 
»من معمار هســتم در نتیجه از پیش ســراغ ساخت پیکره 
و مجســمه نمی روم. مرز بین مجسمه ســازی و معماری در 
دنیای امروز ما خیلی مشخص است. در نتیجه نمی خواهم با 
کســی در این باره بحث کنم. زیبایی در چشم بیننده است و 
آزاد هستید هر اسمی که می خواهید روی آن چه می بینید، 

بگذارید.«
گهری در مورد اثر جدید خود می گوید: »این ساختمان برای 
هنرمندان اســت تا با آن بازی کنند. دانیل بورن می خواهد 
سراسر بادبان ها را رنگ کند و من امیدوارم بچه ها نقاشی هایی 

بکشــند که ما بتوانیم آنها را بزرگ کــرده و در فاصله میان 
بادبان ها و ســاختمان آویزان کنیم. به نظر نمی رسد که کار 
به پایان رســیده باشد، بلکه به صورت هدفمند مردم تشویق 

می شوند که در طول زمان با آن تعامل داشته باشند«.
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 اصول مکان یابی گردش بازارها )مال ها(

با نگاهی ویژه به معرفی طرح زنجیره گردش بازارهای یاس
مرکز پژوهشی توسعه محیط و سکونتگاه  های انسانی

فضاهای باز شــهری به فراخــور ویژگی های 
کمی و کیفی خود توان شــکل دهی به بستر 
مکانِی تعامالت اجتماعی را دارا هســتند. اگر 
این فضاهای باز شــهری پذیرنده ی تعامالت 
اجتماعی، در تمامی ســاعات شــبانه روز به 
روی طیف های مختلف مردم باز  باشــند، نام 
"فضای جمعی" به خود می گیرند. با این حال 
فضاهای جمعی که در بیان برخی متخصصان، 
فضــای عمومی نیــز نامیده می شــود، تنها 
محدود به فضاهای باز نمی شــود و گاه بستر 
فضاهای بســته نیز مکان تعامالت اجتماعی 
شــهروندان می گــردد. هر چند اطــالق نام 
فضای جمعی به واسطه ی نوع مالکیت عموما 
خصوصــی این فضاهای بســته و در نتیجه ی 
آن محدودیت برای گشــوده بودن در تمامی 
ساعات شبانه روز به روی همه، با پرسش هایی 
مواجه اســت، اما در نقشــی که این فضاهای 
بسته در شــکل دهی به شــهر به مثابه مکان 
تعامالت اجتماعــی ایفا می کننــد تردیدی 
وارد نیســت. طرح "تدوین اصول، معیارها و 
شاخص ها برای بهبود مکان یابی و همجواری 
فضاهای عمومی کالن مقیاس در شــهر" که 
توســط "مرکز پژوهشی توســعه ی محیط و 
سکونت گاه ها" به سفارش "مرکز مطالعاتی و 
تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن 
و شهرسازی" در سال 13٩0 به انجام رسیده 
است، اصطالح "فضای نیمه  عمومی" را برای 
نامیدن چنین فضاهای بسته ای برمی گزیند. 
این فضاها می تواننــد در مقیاس کالن طیف 
گســترده ای از کاربری ها چون مجموعه های 
ورزشــی، مراکــز خرید، مســاجد، فضاهای 
نمایش عمومی، کتابخانه ها و... را دربرگیرند. 
در این میان در کالن شــهری چــون تهران، 
از   )Shopping Malls( گردش  بازارهــا 
اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند.

واژه Mall در زبان انگلیســی بــه فضاهایی 

اطالق می شــود که ممکن اســت مشابه آن 
در فرهنگ ایرانی و ادبیات شهرســازی ایران 
قابل بیان نباشــد. در فرهنگ لغات، Mall به 
تفرجگاه یا پیاده روهای درختی ترجمه شده 
است. اما این واژه به واژه های مشابه دیگری در 

زبان انگلیسی نیز اشاره دارد؛
 Shopping Mall، جملــه  آن  از   
و   ,Pedestrian Street Esplanade

 Shopping Center
می باشــند. در مورد این مفاهیم بطور اجمالی 
می توان ذکر کرد که؛ Esplanade در واقع 
یک فضای طویل باز است که مردم می  توانند 
 Shopping Mall در آن پیــاده روی کند و
فضاهای خاصی هستند که طرح و مبدع اصلی 
آنها ویکتور گروئن شناخته می شود. این فضاها 
مجموعه ای از ســاختمان یا ســاختمان هایی 
هســتند که واحدهای تجاری و فروشگاه ها را 
شامل شده و مسیرهایی برای دیدن این واحدها 
بصورت پیاده تعبیه شده است. در این مسیرها 
امکان برقراری تعامالت اجتماعی در فضا بوجود 
می آید. بنابراین  نوع فضاهــای آن از فرهنگ و 
منطقه ای به فرهنگ و منطقــه دیگر متفاوت 
هستند.گردش بازار ها )مال ها(، محصول تغییر 
شیوه ی زیست انسانی اســت که دوره ی مدرن 
را تجربه کرده  و آن را پشــت سر گذاشته  است. 
اگرچه در گذشــته، مراکز شــهر بهترین مکان 
استقرار مراکز خرید به شمار می رفته اند و اولین 
مراکز خرید در گذرگاه هــای بین خیابان های 
اصلی شهر توسعه پیدا کرده اند، اما بعد از جنگ 
جهانی دوم گرایش به خرید در محیط های دور 
از ترافیک و شــلوغی افزایش یافت و با تســلط 
اتومبیل و مترو و بر زندگی شهری الگوی مرکز 
تجاری و خدماتی متحول شــد، تــا آن جا که 
امروزه گردش بازارها )مال ها(، پیشــرفته ترین 
شکل مکان های خرید در زندگی شهری دنیای 
مدرن محسوب می شوند که  هر روز بخش قابل 

توجهی از جمعیت را بــرای خرید، تفریح و نیز 
تعامالت اجتماعی به سوی خود جذب می کنند. 
گردش بازارها )مال ها(، اینک به عنصری بسیار 
مهم در زندگی شــهروندان بدل شده اند و عالوه 
بر خرید، بسیاری از نیازهای اجتماعی- فرهنگی 
مردم از جمله تفریحات و تعامالت اجتماعی را 

برآورده می سازند.
گردش بازارها در مراکز شــهری، موتور توسعه 
اقتصادی، روح اجتماع، و ســرمایه سیاســی 
شهر شــناخته می شــوند. امروزه مراکز خرید 
در مقیاس منطقــه ای به تدریج عهده دار نقش 
مراکز شهری می شوند. در این وضعیت، گردش 
بازار ها اهمیت تازه ای به عنوان یک فرم شهری 
جدیــد در برنامه ریزی و ضوابط شــهری پیدا 
می کنند. فضاهــای جدید به شــکل گردش 
بازار  نقــش مهم اجتماعی و فرهنگی ایفا کرده 
و برخی حتی معتقدند این مراکز مدل زندگی 
شهری آینده است. وجود گردش بازار در مراکز 

شهری نتایج متعددی را به دنبال دارد:
   اوال باعث جذب مردم به مرکز شــهر، خرید 
بیشتر و ایجاد حس رقابت و موفقیت در زمینه 
اقتصادی اســت. چنین گردش بازارهایی بطور 
مســتقیم در اقتصاد شــهر با اشــتغال زایی و 

درآمدزایی اثر گذارند.
   دوم آنکه بطور غیر مســتقیم موجب افزایش 
ســرزندگی و روحیــه شــهری و اجتماعــی 
می باشــند. حیات شــهری افزایش می یابد و 
موجــب ارتقای کیفیت محیط شــهری برای 

زندگی می شود.
   ســوم وجود گردش بازار در مراکز شهری به 
عنوان پروژه های موفقی برای مدیریت شهری 
حاکم به حســاب می آید. از طرف دیگر، بهبود 
ســرانه های اقتصادی و اجتماعی حاصل شده 

برای مسئوالن شهری امری مثبت است.
جدول شــماره 1، طبقه بندی انــواع گردش 

بازارها را نشان می دهد.
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نوع مرکز خریدعملکردنوع فعالیتکالبد فضای اقتصادی - اجتماعی - تفریحی

تسهیالت زندگی روزمرهسوپر مارکت هانیاز روزانه
مرکز خرید محله

 Neighborhood
center

سوپرمارکت ها و در برخی موارد با فضای بازی کودکان، بانک، دفتر پستی

بخش های تخفیف کاال، 
سوپرمارکت، داروخانه، وسایل 

خانه، تخفیف های بزرگ و 
تخصصی

تسهیالت زندگی روزمره، 
کاالهای اساسی و عمده 

فروشی
Community center

انواع رستوران، کافه، کافی نت، فضای فعالیت شبانه، سالن کنسرت، تئاتر، 
سینما، فضای بازی، محل بازی برای کودکان، رستوران های زنجیره ای با قیمت 
ویژه، در برخی موارد با اضافه کردن فضاهایی چون کتابخانه، آکواریوم، و حتی 

مونوریل در فضای بازی، تخصیص فضا برای کارهای خیریه + پارکینگ

فعالیت شبانه روزی، بخش های 
کاالهای تخصصی، فروش 
انبوه، بخش های تخفیف، 
نمایش مد، مارک های معتبر

کاالهای اساسی و عمده 
فروشی، سالن مد، معموال به 

شکل محصور و بسته
Mall در مقیاس منطقه

 منطقه ای در مقیاس و تنوع بیشتر، بانک و صرافی، mall مشابه با فضای 
مجازی )وبگاه(

فعالیت شبانه روزی، بخش های 
کاالهای تخصصی، فروش 

انبوه، نمایش مد،
 مارک های معتبر

  در مقیاس mall مشابه با 
در مقیاس فرامنطقه ای mallمنطقه ای اما با تنوع بیشتر

حتما به یک فضای باز پیاده متصل شده است
 در این فضا، فضای تفریحی و big box انواع رستوران، کافه، با چندین 

سرگرمی اغلب با سالن کنسرت، تئاتر، سینما که بزرگی آن به مقیاس مرکز 
زندگی بستگی دارد، فضای بازی، محل بازی برای کودکان + پارکینگ

می تواند شامل کتابفروشی 
و دیگر خرده فروشی های 

تخصصی، سینما، و بخش های 
کوچک تخصصی

فروشگاه های زنجیره ای رده 
باال در سطح کشور

Lifestyle center
مرکز زندگی

رستوران، کافه، فضای پارکینگ درنزدیکی مغازه ها
بخش های تخفیف کاال، وسایل 
خانه، کاالهای با تخفیف زیر 

قیمت

اغلب اجاره ای با اجاره پایین 
برای کاالهای تخصصی

Power center
مرکز توان

رستوران، کافه، کافی نت
فضای باز، اغلب به یک پارک، یا فضای سبز متصل شده، فضای تفریحی و 

رستوران ها، تفریحاتسرگرمی، فضای پارکینگ در نزدیکی مغازه ها
اوقات فراغت، فضای 

گردشگری، خرده فروشی و 
خدمات

Them/festival center

فضای فرصت خرید ارزان تر و با تخفیف
فضای پارکینگ در نزدیکی مغازه ها

عرضه مستقیم کاال، 
فروشگاه هایی با قیمت مرکز 

پخش و کارخانه

عرضه مستقیم کاال با قیمت 
Outlet centerکارخانه

جدول 1-  طبقه بندی انواع گردش بازارها

امــروزه در اغلب نقــاط جهان و در شــهرهای 
بزرگ گردش بازارهایی با عملکرد غالب تجاری 
و عمدتاً با طراحی مدرن بوجــود آمده اند که با 
توجه به نوع و ســطح عملکرد تأثیرات مهمی را 
در شــهر پدید می آورند. گردش بازارها از نقاط 
جاذب ســفرهای شــهری بوده و پارامترهای 
متعددی در جانمایی و طراحــی آن ها اهمیت 
دارد. بررســی اقدامات صورت گرفتــه در دنیا 
و تعامــالت شــهر و گردش بازار و اســتفاده از 
تجربیات موجود، راهگشای برنامه ریزی بهینه 
برای ایجاد گردش بازار ایرانی خواهد بود. از این 
رو این نوشتار سعی دارد تا با معرفی خالصه ای 
از "معیارهای عمومی برای مکان یابی فضاهای 
 عمومــی"و هم چنیــن معرفی گزیــده ای از 
مطالعــات انجام شــده در "طــرح راهبردی- 
ســاختاری گردش بازارهای یــاس" گامی در 

راستای این برنامه ریزی صحیح بردارد.

معیارهــای عمومــی بــرای مکان یابی 
فضاهای  عمومی

یک ســاختمان در ارتباط با سایر مجموعه های 
شهری پدیده ای مجرد و مجزا نیست. بلکه فضاها 
و کاربری های عمومی در یک شــهر اعضای یک 
پیکره هســتند که در کنار هم قرار گرفتن آن ها 
کل را ساخته و کارکرد این پیکرهی واحد عالوه 
بر استوار بودن بر هر یک از اجزاء، به هم نشینی 
و همکاری آنها با یکدیگر وابســته است. هدف 
اصلی برای بررسی همجواری کاربری ها، در واقع 
پیدا کردن رابطه ها و کارکردهایی اســت که هر 
یک از کاربری های عمومی با ســایر اجزای شهر 
برقرار می کند و در صورتی که این نســبت ها به 
درستی برقرار نشــود، عالوه بر اینکه مجموعه 
شــهری متعادلی نخواهیم داشــت در کارکرد 
هر یک از فضاها نیز خلل ایجاد می شــود. لذا در 
جایگزینی هر کاربری عمومــی، عالوه بر اینکه 

باید معیارهای مربوط بــه مکان یابی آن فضا به 
درستی لحاظ شود، شرایط همجواری آن فضا با 
سایر اجزا نیز باید سنجیده شود. باید متذکر شد 
هدف از پیدا کردن الگوهای همجواری مناسب 
برای کاربری های عمومی، در نهایت رســیدن 
به نظم فضایی اســت که در آن فعالیت ها با هم 
سازگار باشــند و یکدیگر را تقویت کنند که در 
نهایــت، در چنین فضایی روابــط اجتماعی نیز 

تقویت خواهد شد.
در طرح "تدوین اصول، معیارها و شــاخص ها 
برای بهبــود مکان یابی و همجــواری فضاهای 
عمومــی کالن مقیــاس در شــهر" در غالــب 
مباحثی که بــه کاربری زمین شــهری مربوط 
می شود، معیارهای عمومی برای مکان یابی این 
فضاها ذکر شده اســت، که به کارگیری آن ها در 
توزیع فضایی کاربری ها ضروری می باشــد. این 

معیارهای کلی عبارتند از: 
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- سازگاری: یکــی از اهداف اصلی برنامه ریزی 
کاربــری اراضی شــهری، مکان یابی مناســب 
کاربری ها و جداســازی کاربری های ناسازگار از 

یکدیگر است.
- آســایش: از ایــن طریق تأمین ســهولت 
دسترسی به خدمات شــهری که یکی از اهداف 

مهم برنامه ریزی شهری است، میسر می شود.
- کارایی: یکــی از عوامل اصلی تعیین کننده ی 
مکان کاربری ها در شــهر، الگوی قیمت زمین 

شهری است.
- مطلوبیت: مطلوبیت و دلپذیــری در برنامه 
ریزی کاربــری اراضی شــهری یعنی تالش در 
جهت حفظ و نگهداری عوامــل طبیعی، ایجاد 

فضاهای باز و دلپذیر و ... .
- سالمتی: اعمال ضوابط محیطی و بهداشتی 
 مناســب برای کاهش آلودگی حاصل از کاربری

 های مختلف و رعایت استانداردهای بهداشتی 
برای تأمین سالمتی محیط زیست انسانی یکی 

از اهداف مکان یابی کاربری هاست.
- اســتانداردهای ایمنی: هدف از این کار به 
طور کلی حفاظت از شــهر در مقابل خطرهای 

احتمالی است.
عالوه بــر این معیارهــای کلی، بــرای هر یک 
از کاربری هــای مطالعه شــده در این گزارش، 
متغیرهای دیگری نیز در منابع مرتبط ذکر شده 

است. 

معیارهــای مرتبط بــا مکان یابی مراکز 
تجاری 

فضاهای تجاری بخشــی از پهنه کار و فعالیت را 
در نظام پهنه بندی شــکل می دهند. این فضاها 
شــامل چند گروه مختلف می باشند که هدف 
همه ی آنهــا ارائه ی کاال و خدمات اســت. این 
گروه ها؛ محورهای تجاری، مراکز و گستره های 
تجاری و حتی بنگاه ها و مؤسسات تجاری را در 
برمی گیرد. در طرح های شهری، اراضی تجاری 
رده ی حوزه، شامل واحدهای خرید خاص مانند 
فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای، میادین میوه 
وتره بار و... اســت و اراضی تجاری رده ی شــهر 
و فراتر نیز شــامل عمده فروشــی ها، راسته ها، 
صنوف مختلف و بورس هــا، بازار، میادین میوه 
و تره بار، شــرکت های بازرگانی تجاری، شعب 
مرکزی بانک ها، مؤسســات تجــاری واردات و 
صادرات کاال، شعب و دفاتر نمایندگی بانک های 
خارجی و نمایندگی مؤسسات تجاری خارجی 
می باشد. این دســته بندی خود نشان دهنده ی 

تعدد و تنوع مراکز تجاری است. 
تغییر شــدید در گونه های ســفر و هزینه های 
آنها، تغییر رفتــار مصرف کننــدگان و اهداف 
آنهــا از مراجعه به مراکز خریــد باعث به وجود 
آمدن گونه هــای متفاوتی از مراکــز خرید در 
جهان شده  است. مانند مراکز خرید منطقه ای، 
گردش بازارها )مال ها( و فروشــگاه های زنجیره 

ای بزرگ. اگر در گذشــته، مراکز شهر بهترین 
مکان اســتقرار مراکز خرید به شــمار می رفته 
اند و اولیــن مراکز خریــد در گذرگاه های بین 
خیابان های اصلی شهر توســعه پیدا کرده اند، 
بعــد از جنگ جهانی دوم گرایــش به خرید در 
محیط هــای دور از ترافیک  وشــلوغی افزایش 
یافت و با تســلط اتومبیل و متــرو و بر زندگی 
شــهری الگوی مرکز تجاری و خدماتی متحول 
شد و در جهان کنونی این موضوع که فاصله زیاد 
خریدار تا محل خرید عاملــی برای عدم جذب 

خریدار باشد، مورد تردید واقع شده است. 
پژوهشــگران در زمینه ی مکان یابــی و ایجاد 
مراکز خرید بــر این باورند کــه اکنون بیش از 
مکان و فاصله، عوامل ایجاد جذابیت و روش های 
بازاریابی ایجابی، در موفقیت مراکز خرید دخیل 
و اثرگذارنــد و به رغم متــون آکادمیک، تعیین 
مکان و ســاخت مراکز خرید به مطالعات عمیق 
تــری احتیاج دارند. امــروزه عامل جمعیت نیز 
برای مراکز خرید خارج از شهر اهمیت پیشین را 
ندارند و احتمال بازدید افراد از یک مرکز خرید 
به مطلوبیتی که آن مرکز خرید نســبت به سایر 

مراکز ایجاد می کند، بستگی زیادی دارد.
در ادامه متغیرهــای مرتبط با مکان یابی مراکز 
تجاری بر اساس مطالعات  انجام شده در جدول 

1 مشاهده می شود.
با توجه بــه اهمیت گردش بازارهــا )مال ها( در 

جدول 2-  متغیرهای مرتبط با مکان یابی مراکز تجاری

متغیرهامعیارها

شهرسازی
موقعیت مکانی

- استقراردر مراکز قدرتمند شهری، حومه های شهری، نواحی اطراف بازارهای مرکزی 
- توجه به موقعیت و وضعیت فروشگاه های مجاور

- نزدیکی به مراکز جمعیتی )برای مرکز خرید خارج از شهر کاربردی ندارد( 
- مکان یابی در مرکز هسته های شهری )محله، منطقه، شهر(

- ارتباط متقابل سیما و منظر پیرامونی با عنصر طرح، داشتن چشم انداز جذاب و آسایش بصری سیما و منظر شهری)خط آسمان/ نما/...(
برای همسایگان

معماری
وسعت/ سرانه

-  حداقل مساحت فروشگاه بزرگ 20000مترمربع ومرکز خرید منطقه ای 150000مترمربع
- توجه به وسعت و شکل محوطه

- سرانه تجاری 3تا5 مترمربع

-  بر حسب رده ومنطقه شهری تعیین می شود.ارتفاع/تراکم/ سطح اشغال

-دور ماندن از آلودگی صوتی، بصری و هواتأثیرات و نیازهای زیست محیطیزیست محیطی

حمل ونقل

وسیله حمل و نقل
- اهمیت دسترسی به وسیله ی نقلیه عمومی و سهولت دسترسی با وسیله ی نقلیه شخصی

- استفاده از وسیله نقلیه با هدف خرید مرتبط است )هدف تفریح: شخصی، هدف خرید: عمومی(.
- اولویت در استفاده از وسیله شخصی است.

-1 واحد پارکینگ به ازای هر 25 مترمربع زیر بنای تجاریپارکینگ
- دسترسی به پارکینگ های عمومی

- سهولت دسترسیمعابر
- مجاورت با شریان های اصلی و بزرگراه ها و نزدیکی به اتصاالت جاده ها 

- ایمنی زمین در مقابل حوادث طبیعیعوامل طبیعیایمنی
- ایمنی در مقابل آتش سوزی
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زندگی شــهری امروز و پیوند آن ها با پدیده ا ی 
پیچیده و پویا به نام شهر، لزوم انجام مطالعات و 
برنامه ریزی پیش از اجرا، نظارت بر فرآیند اجرا و 
همچنین ارزیابی وجوه مختلف آن ها پس از اجرا 
بر همگان روشن است. "مرکز پژوهشی توسعه ی 
محیط و سکونت گاه ها" مفتخر است تا پروژه ی 
"مطالعات و برنامه ریزی راهبردی- ساختاری و 
عملیاتی طرح زنجیره ی گردش بازارهای یاس" 
را که از جمله پروژه های زیربنایی در توســعه ی 
شهری کالن شهر تهران است، به سفارش "بنیاد 
تعاون ناجا" در ســال 1388 انجام دهد. چنین 
طرحی با مشخصات و ویژگی های تعریف شده ی 
آن بــرای اولیــن بار و بــا تالش شــبانه روزی 
متخصصین و کارشناســان زبده و باتجربه در 
حوزه های مختلف انجام گرفت. سرانجام "طرح 
راهبردی- ساختاری گردش بازارهای یاس" در 
پاییز سال 1388، پس از انجام مطالعات عمیق 
نظری و میدانی و مسافرت های مورد نیاز به محل 
سایت ها و نیز برگزاری مصاحبه ها و نشست های 
متعدد با گروه های ذی نفــع و ذی نفوذ )به ویژه 
برای مطالعات اجتماعی  فرهنگی(، در 27 مجلد 
اتمــام یافت. گروه تحقیق، طیف گســترده ای 
از زمینه های تحقیقاتــی در حوزه های اقتصاد، 
اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست، حمل ونقل 
و ترافیک، برنامه ریزی شهری، و طراحی شهری 
و معماری را شامل گردید. عالوه بر این، دو گروه 
خاص تحقیــق در زمینه ی تجــارب جهانی و 
داخلی نیز مطالعات گسترده ای را انجام دادند که 
در تلفیق و تهیه ی اسناد نهایی ساختاری هر یک 
از سایت ها، مورد استفاده ی کامل قرار گرفتند. 
بهره گیــری از چنین طیف کاملی از مطالعات و 
تخصص های مورد نیــاز ضمن تهیه ی طرحی 
جامع و متکی بر دانش های پایه، می تواند خود 

الگویی برای برنامه ها و طرح های مشابه باشد.
در فرآیند انجام طرح، در اثنای هر یک از مراحل 
مطالعه بر اساس شرح خدمات، نتایج و یافته های 
هر یک از زمینه های تخصصی )شامل مطالعات 
اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی، محیط زیســت، 

حمل  و نقل و ترافیک، برنامه ریزی شهری، 
طراحی شهری و معماری، تجارب جهانی 
و تجارب داخلی( ارائه و پس از بررسی ها و 
اظهار نظرهای کارشناسی و مدیریت فنی 
طرح، در جلسات متعدد نیز ارائه گردیدند. 
پس از نهایی شــدن مطالعــات هر یک از 

زمینه های تخصصی ذکر شده، نتایج تحقیقات 
در اختیار گروه تلفیــق قرار گرفت. گروه تلفیق 
بر اســاس نتایج و یافته های مطالعــات اولیه، 

اقدام بــه انجام تلفیق و تهیه 
گزارش های تلفیق برای هر 
یک از مراحل نمــود. بدین 
ترتیب و در مرحله ی پایانی، 
گــزارش تلفیــق نهایی با 
عنوان "برنامه ریزی گردش 
بازارهای یــاس تهران" )در 
یک مجلد( همراه با شــش 
جلد سند برنامه ی ساختاری 
برای هر یک از ســایت های 
شــش گانه ی گــردش بازار 
یاس )شامل سایت های باغ 
آســمان، هنگام، ری، گنبد 
مینا، وردآورد و اکباتان( تهیه 

شد. 
مطالعــات طرح  رئوس 

راهبردی- ســاختاری گردش بازارهای 
یاس به طور خالصه به شرح ذیل می باشد:

1-  تدوین مبانی راهبردی گردش بازارها 
)مال ها(

1-1- مطالعات پایه )تصویر 1(
1-1-1- طرح مسئله، اهداف و ضرورت ها

1-1-2-تجــارب داخلــی و جهانی گردش  
بازارها )مال ها(

1-1-3- مبانی نظــری )مفاهیم، رویکردها و 
راهبردها(

1-1-4- ابعاد اجتماعــی و فرهنگی گردش  
بازارها )مال ها(

1-1-5- ابعاد زیســت محیطی و فنی گردش 
 بازارها )مال ها(

1-1-6- حمل و نقل و ترافیک گردش  بازارها 
)مال ها(

1-1-7- ابعــاد برنامه ریــزی گردش بازارها 
)مال ها(

1-1-8- ابعاد طراحانــه )معماری و طراحی 
شهری( گردش بازارها )مال ها(

1-2- تنظیم ســند راهبــردی برای 
گردش بازارهای یاس تهران )تصویر 2(

1-2-1- شناخت، تحلیل و ارزیابی مقدماتی 

شش سایت گردش بازار در تهران
1-2-2- تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 

و تهدیدها در ایجاد گردش بازارها در تهران

تدویــن   -3-2-1
اهداف، چشــم اندازها، 
راهبردها،  مأموریت ها، 
راهکارها و اولویت بندی 

سیاست ها
1-2-4- جمع بندی و تدوین سند راهبردی.

2-  مطالعات ساختاری
2-1- برنامه ریزی ساختاری

2-1-1- اصــول و مســتندات عام توســعه 
زنجیره گردش بازارهای یاس تهران

خــاص  معیارهــای  و  اصــول   -2-1-2
برنامه ریزی و توســعه به تفکیــک هر یک از 

سایت ها
ســاختاری  توســعه  برنامــه ی   -3-2-2
گردش بازارهــای یاس بــه تفکیک هر یک از 

سایت ها
2-2-4- اولویت بنــدی ســایت ها ی گردش 
 بازارهای یاس برحســب هریــک از مطالعات 

موضوعی
2-2-5- اصــول و معیارهــای خــاص و عام 

برنامه ریزی شهری گردش بازارهای یاس
2-2-6- اصــول و معیارهای خــاص و عام 
طراحی شــهری و معماری گردش بازارها ی 

یاس

 -7-2-2
ی  لعمل ها ا ر ســتو د
راهنما برای توســعه ی 

تصویر )2(- 
روند تنظیم سند 
راهبردی برای گردش 
بازارهای تهران

تصویر )1(- 
دیاگرام روند انجام 
مطالعات پایه
 در مرحله ی اول
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هــر یک از ســایت ها بــر حســب مطالعات 
موضوعی

2-2- برنامه ریــزی کالبدی- فضایی و 
برنامه ی  فیزیکی سایت های شش گانه

2-2-1- شناخت و معرفی سایت ها
2-2-2- برنامه ی ساختاری سایت ها

2-2-3- ارائــه ی برنامــه ی شهرســازی و 
کالبدی هر یک از سایت ها

2-2-4- ارائــه ی برنامــه ی فیزیکی اولیه ی 
معماری و طراحی شهری هر یک از سایت ها

2-2-5- ارزیابــی اجتماعــی، اقتصــادی، 
زیست محیطی و ترافیکی برنامه ی ساختاری

2-2-6- ارائــه ی برنامه ی نهایــی فیزیکی 
پروژه ها )برنامه کالن(

2-2-7- ارائه ی شناســنامه اقتصادی نهایی 
پروژه ها

3-  مطالعات ساختاری گردش بازارهای 
شش گانه ی یاس

با توجه به مطالعات ســاختاری ذکرشده که 
خود بر مبنــای مطالعات مرحله ی اول تدوین 
شده اند، شش جلد سند برنامه ساختاری برای 
هر یک از سایت های شــش گانه گردش بازار 
یاس، شامل ســایت های باغ آسمان، هنگام، 
ری، گنبــد مینــا، وردآورد و اکباتــان، تهیه 
شــد. در ادامه ی این گزارش، به طور منتخب 
خالصه ی اسناد ساختاری گردش بازار یاس 
ری و یاس باغ آسمان و هم چنین گزیده ای 
از پژوهش انجام شــده پیرامون گردش بازار 

یاس هنگام ارائه می شود.
3-1- پروژه  گردش بازار یاس ری

شهر ری یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان 
اســت. ســابقه  قدمت شش هزار ســاله  شهر 
ری و وجود اماکن و عناصــر باارزش تاریخی 
و همچنین جــذب زوار محترم، ویژگی هایی 
بارز و خــاص تاریخی-مذهبی به این منطقه 
بخشیده  است. ایستگاه شــهر ری با پذیرش 
روزانه حدود 80 هزار مســافر، از پرترددترین 
ایســتگاه ها به شــمار می رود. عالوه بر این، 
مبدأ دسترســی بــه جمعیت شــهرک های 
اطــراف و همجــوار بــه متروی تهــران هم 
می باشد. همچنین زائران حرم مطهر حضرت 
عبدالعظیم را از تهران و حومه جابه جا می کند. 
مجتمع ایستگاهی شــهر ری از توانایی بالقوه 
و پتانســیل باالیی در جــذب بازدیدکننده و 
مراجعه کننده  محلی می تواند برخوردار باشد. 
با توجه به موارد ذکرشــده و همچنین کشش 
فراوان محور متروی حرم حضرت عبدالعظیم 

که یک کریدور با قابلیت بســیار 
باالســت، شــرایط احداث مرکز 

خرید مهیا شده  است. 
ســایت مورد نظر به شکل مربع و 
با مســاحت 43346 مترمربع در 
جنوب غربی میــدان فرمانداری 
شــهر ری واقع شده است. زمین 
مورد نظــر از چندین بابت دارای 
ویژگی هــای منحصر بــه فردی 
است؛ از قبیل داشــتن موقعیت 
مناسب در میانه  راه بین ایستگاه 

مترو حرم شــاه عبدالعظیم، داشــتن معابر و 
دسترســی های متعدد از جبهه های مختلف 
زمین، وســعت و مساحت قابل مالحظه، ابعاد 
و تناســبات مقبول و متناســب و همچنین 
نداشــتن ناهمواری و عوارض طبیعی و صاف 

و مسطح بودن )تصویر 3(. 
در افق چشم انداز این پروژه، گردش بازار یاس 
ری، مهم تریــن فضای گردشــگری و تجاری 
مکمل بــازار قدیم ری محســوب می شــود 
کــه ضمن فراهــم آوردن زمینه ای مســاعد 
جهت ایجاد یک پهنــه توانمند و واجد ارزش 
گردشگری و خدمات در محدوده حرم حضرت 
عبدالعظیم، کانون شهری و فراشهری مهمی 
برای زیارت، خرید و تفریح خلق نموده است. 

گردش بــازار یــاس ری نه تنهــا در مقیاس 
محلی، منطقه ای و شــهری، بلکه در مقیاس 
فراشــهری )بخش جنوبی منطقه کالنشهری 
تهران( در جهت کاهش نابرابری ها و افزایش 
میزان دسترســی به فضاهــای عمومی نوین 
گردشگری و تجاری ایفای نقش می نماید و از 
این رو در پیوند با عناصر اصلی ری قدیم )حرم 
حضرت عبدالعظیم و ســایر اماکــن زیارتی، 
عناصر و پهنه های تاریخی و هویتی ری مانند 
چشــمه علی، برج طغرل و غیره( و همچنین 
ایســتگاه مترو شــهرری ، یکی از جاذبه های 
اصلی نوپدید ری در دوران معاصر محســوب 
می شــود. در جدول زیر بیانیــه مأموریت و 
همچنین خالصه مطالعات انجام شده در ابعاد 
مختلف گردش بازار یاس ری آورده شده است 

)جدول 3(.
3-2- پروژه ی گردش بــازار یاس باغ 

آسمان
 منطقه 4 یکــی از بزرگ ترین مناطق شــهر 
تهــران اســت. این منطقــه با گســتره دید 
دامنه های البرز و سطوح سبز گسترده درون 
حریم منطقه همچون دره های سد الر، لتیان 

و دره های سرســبز فشــم، 
اوشــان و می گون و مناطق 
دربندسر،  ورزشی تفریحی 
ششمشــک و آبعلــی در 
تهران  شــرق کالن شــهر 

واقع شده اســت. منطقه 4 علی رغم آنکه یکی 
از وسیع ترین مناطق شــهر تهران می باشد، 
از خوانایی کافی برخوردار نیســت. با احداث 
این گردش بازار می تــوان به هویت و خوانایی 
منطقه کمک کرد. با توجه به قرارگیری منطقه 
در دروازه ورودی تهران، از ســایت به عنوان 
یک مرکز خرید شــاخص برای کسانی که از 
سمت شــرق وارد تهران می شــوند، استفاده 
خواهد شــد. احداث این گردش بازار در کنار 
پارک جنگلی لویزان باعث خوانایی بیشــتر و 
همچنین بازگشت به هویت اصلی منطقه که 

در قدیم تفرجگاه بوده  است، می شود. 
زمین مورد نظر به وسعت تقریبی 3/1 هکتار 
)بخش جنوبی( و 4/5 هکتار )بخش شمالی( 
در تقاطع بزرگراه شــهید زین الدین و بزرگراه 
امام علی )ع( قرار گرفته اســت. بخش جنوبی 
سایت برای احداث مجموعه تجاری- تفریحی 

در نظر گرفته شده است )تصویر 3(.
در افق چشــم انداز این پــروژه، گردش بازار 
یاس باغ آســمان به عنوان یکی از مهم ترین 
گردش بازارهای شمال شرق تهران به طور عام 
و منطقه چهار شهرداری تهران به طور خاص، 
ضمن بهره برداری از فرصت حاصل از تمامی 
عناصر طبیعــی و انسان ســاخت پیرامونی و 
مجاور، با بهره برداری از موقعیت مناســب در 
ارتباط با شبکه بزرگراهی شهر تهران و ضمن 
فراهم آوردن فضای مناسب برای ایفای نقش 
محلی و منطقه ای، کانون جذابی برای تحقق 
فعالیت هــای فرامنطقه ای )به ویژه مناطق 3، 
7، 8 و 13( و حتی فراشــهری )عمدتاً در ایام 
خاص ســال( خواهد بود. در جدول زیر بیانیه 
مأموریــت و همچنین خالصه مطالعات انجام 

تصویر )3(- 
موقعیت سایت 
گردش بازار یاس 
ری



71ایده/ سال اول/ شماره یک/ بهار 94

جدول 2-  بیانیه  مأموریت و خالصه مطالعات انجام شده در ابعاد مختلف  گردش بازار یاس ری

بیانیه  مأموریت گردش بازار 
یاس ری

فلسفه  وجودی

استفاده از فرصت ها و مزایای سرمایه گذاری در محدوده  شهر ری

ایجاد محیطی جذاب و با کیفیت برای انجام فعالیت های گردشگری، خرید و خدمات.
تجدید ساختار و ساماندهی پهنه های خرده فروشی و فعالیتی شهر ری.

رفع بخشی از نیاز ساکنین بخش جنوبی منطقه کالنشهری تهران به فضاهای تفریحی، گردشگری، خرید و 
خدمات و رفع نابرابری های موجود در این زمینه میان مرکز و پیرامون.

مخاطبان اصلی

ساکنان، فعاالن کسب و کار و نظام مدیریت در مwحالت مجاور و مناطق پیرامونی به ویژه مناطق 15، 16 و 19 و 20 .

سرمایه گذاران اصلی زنجیره گردش بازارهای یاس )بنیاد تعاون ناجا(.
مراجعان فصلی، ساالنه و موردی با توجه به نقش زیارتی، خدماتی و تجاری شهری ری و کارکردهای شهری و 

فراشهری متصور برای گردش بازار یاس ری.

اصول، ارزش ها و باورها

تاکید بر اصول "توسعه پایدار"،  "ارتقاء کیفیت زندگی"،  "سرمایه گذاری بخش خصوصی" و "تقویت جایگاه 
رقابتی تهران" در تمامی مراحل برنامه ریزی، طراحی، احداث و فعالیت.

حفظ اراضی کشاورزی پیرامونی و تقویت آن ها به عنوان ریه های تنفسی محدوده.

احترام به ارزش ها و هویت ری در تعیین نقش ها و کارکردهای گردش بازار ری.
ضرورت  بهسازی بافت های مسأله دار پیرامونی )کارگاه ها و واحدهای صنعتی و بافت فرسوده، فاقد ایمنی و 

خطرپذیر(.
تاکید بر حمل و نقل عمومی )مترو( در مقیاس فرامنطقه ای.

پرهیز از بارگذاری فزاینده بر شبکه  ترافیکی محدوده.
اولویت بخشی به کسب و کارهای محلی با محوریت ساکنین محدوده و تأمین نیروی کار الزم از طریق 

توانمندسازی و آموزش نیروهای کار ساکن ری و پیرامون.

توضیحات مطالعات گردش بازار یاس ریبعد مطالعاتی

 اقتصادی

نوع کاربری

تجاری - تفریحی با رویکردی مذهبی

فعالیتهای فرهنگی نظیر نمایشگاه و فرهنگسرا

با توجه به عملکرد فرا منطقه ای این گردش بازار فعالیت های متنوع دیگری نظیر رستوران و بازارچه های خرید نیز 
می توان در طراحی آن لحاظ نمود

شهری و فراشهریمقیاس عملکردی

با توجه به معیارهای اقتصادی، در بین گردش بازارهای شش گانه، ساخت گردش بازار ری از اولویت دوم برخوردار اولویت از دیدگاه اقتصادی
است.

مطالعات اجتماعی فرهنگی

مطالعات این بخش، ضرورت توجه به فعالیت ها و فضاهای فرهنگی متناسب با شرایط اجتماعی منطقه از جمله در 
نظر گرفتن فروشگاه های عرضه محصوالت فرهنگی، جشنواره ها و نمایشگاه های خیریه، فضاهای برگزاری مراسم 
مذهبی و مناسبتی و غیره را نشان می دهند. در دستورالعمل کالبدی یاس ری در حوزه اجتماعی سعی گردیده تا 
سه مقوله ذکر شده، یعنی فضاهای تجاری و فرهنگی، اماکن تفریحی و فراغتی و فعالیت های فرهنگی مورد توجه 

قرار گیرد.

مطالعات زیست محیطی

تهیه و ساماندهی پروژه های زیست محیطی به منظور استفاده از دید و منظر و چشم اندازهای شهری و طبیعی 
مناسب در حاشیه های وسیع اراضی و درون بافت شهری به ویژه در شمال منطقه.

ساماندهی پروژه های زیست محیطی گردشگری و استفاده از چشمه علی.

تهیه پروژه های اجرایی جلوگیری از آلودگی های هوا، به دلیل وجود آالینده ها در منطقه.

ساماندهی پروژه های زیست محیطی برای کنترل آلودگی های ناشی از وجود واحدهای صنعتی و کارگاه های 
تولیدی و فرآورده های نفتی.

ساماندهی پروژه های ویژه برای مقابله با آلودگی های آب و خاک به دلیل وجود واحدهای صنعتی، تخلیه 
فاضالب های صنعتی.

ساماندهی پروژه های ویژه برای کاهش آلودگی های صوتی ناشی از ترافیک بزرگ راه ها، اتوبان ها و کانون های 
تولیدی.

تهیه و تدوین پروژه برای پیش گیری از خطرات زلزله خیزی گسل فعال منطقه.

تأمین حداکثر ایمنی در حدفاصل ایستگاه مترو- حرم مطهر حضرت عبدالعظیم از طریق اعمال روش های 
برنامه ریزی، مهندسی و قانونی جهت به حداقل رساندن تعداد تصادفات و میزان آسیب دیدگی و تلفات مالی و 

جانی.
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مطالعات طراحانه 
)معماری و طراحی 

شهری(

عملکردی

استقرار عملکردهای فرهنگی مذهبی با توجه به امکان تعامل با حرم حضرت عبدالعظیم )ع( پیشنهاد می گردد.

جانمایی عملکردهای هنری به خصوص آموزش هنر به کودکان و نوجوانان توصیه می گردد

واحد تجاری خرد با تنوع کاال و خدمات به صورت متمرکز در حجم شاخص گردش بازار در گوشه شمال غربی 
جانمایی گردند.

پیش بینی راهروهای وسیع و مجهز به مبلمان مناسب در فضای داخلی توصیه می گردد.
طراحی رواق های نیمه باز در ارتباط با فضای باز عمومی در گوشه جنوب غربی سایت به صورت غرفه های عرضه 

محصوالت مذهبی فرهنگی هنری پیشنهاد می گردد.
عقب نشستگی ورودی اصلی پیاده در گوشه شمال غربی سایت، فضای باز وسیعی جهت برگزاری مراسم مذهبی 

را فراهم می آورد.

کالبدی

استقرار حجم شاخص گردش بازار در گوشه شمال غربی به صورت عقب نشسته نسبت به میدان فرمانداری برای 
ایجاد فضای باز وسیع عرصه عمومی

ایجاد رواق های نیمه باز در ارتباط با حیاط مرکزی و هم چنین در ارتباط با مسیر پیاده به سمت حرم حضرت عبد 
العظیم )ع(

پرهیز از دیوارکشی سایت گردش بازار به خصوص در ضلع غربی و هم چنین نیمه غربی اضالع شمالی و جنوبی

استفاده از عناصر عمودی ستون مانند به منظور تعریف محدوده عرصه عمومی مقابل ورودی اصلی پیاده

دسترسی

ورودی اصلی سواره از خیابان آستانه منشعب می شود و به دلیل ترافیک سنگین خیابان سپاهیان انقالب انشعاب 
ورودی سواره از آن مجاز نمی باشد.

مسیر منتهی به پارکینگ شرقی سایت توسط حصار سبز از فضاهای باز سایت جدا گردد.
تعریف مسیر پیاده از پارکینگ به سمت ورودی فرعی شرقی بنا ضروری است.

ورودی اصلی مختص پیاده در ارتباط با عرصه عمومی گوشه شمال غربی سایت می باشد.

بصری و زیباشناختی

حجم شاخص رو به میدان فرمانداری و عرصه عمومی مجاور آن دارد.

بدنه غربی و جنوبی گردش بازار به صورت رواقی ممتد دارای ارتباط با مسیر پیاده خواهد بود.
استفاده از پوشش گیاهی و آب در حیاط مرکزی ضروری است.

فراهم آوردن سکوهایی برای نشستن در عرصه عمومی مدخل گردش بازار توصیه می گردد. بهتر است هندسه ای 
مرکزی در چیدمان آن ها مورد رعایت قرار گیرد.

حمل و نقل و ترافیک

تأمین حداکثر آسایش، راحتی و امنیت برای استفاده کنندگان از سیستم.

تأمین و تسریع امکان جابجایی و تسهیل دسترسی راحت، مقرون به صرفه و قابل اطمینان برای انسان، کاال و 
خدمات از طریق تنظیم علمی و عملی رابطه سیستم حمل ونقل و نحوه ی کاربری زمین در سطح شهر با هدف 
کوتاه کردن سفرهای درون شهری و حذف سفرهای زائد )مدیریت تقاضا( و ارائه خدمات مختلف شهری قابل 

دسترسی در مقیاس پیاده و استفاده از وسایل نقلیه غیرموتوری
تأمین به هم پیوستگی و یکپارچگی الزم برای سیستم حمل و نقل شهری به منظور سهولت استفاده از وسایل 

مختلف در ارتباط با هم و راحتی و آسایش استفاده کنندگان و به حداقل رساندن هزینه برای رفت و آمدهای 
شهری با تأکید بر حمل ونقل عمومی.

تأمین حداکثر کارایی و سطح خدمات رسانی از طریق بهبود کیفیت سیستم با تالش در نگهداری و مدیریت 
سیستم و بهینه کردن استفاده از منابع و تسهیالت موجود و حرکت در جهت بکارگیری تکنولوژی جدید در 

مدیریت ترافیک.
ارائه  سیستم مدیریت ترافیک ساکن و ارائه راه کارهای علمی و عملی در خصوص پارک وسائل نقلیه در حاشیه 

معابر و خارج از سطح سواره رو.
توجه به سابقه تاریخی ری به عنوان یک مرکز فراشهری گردشگری، زیارت، خرید و خدمات و نیز جاذبه های 

گردشگری ری در برنامه ریزی و تعیین نقش و جایگاه گردش بازار ری
جلوگیری از برهم خوردن تعادل بافت مسکونی مجاور و گسترش احتمالی توسعه تجاری به این بافت در مراحل 

مختلف برنامه ریزی، طراحی و فعالیت گردش بازار ری
استفاده از موقعیت مناسب در منطقه 20 و نیز مجاورت با مناطق مناطق 15، 16 و 19 به عنوان پتانسیل و نقطه 

قوت مهم در توسعه گردش بازار ری
تالش جهت تجهیز به عنوان یک مرکز فراشهری در ارتباط با شهر تهران، سکونت گاه های بخش جنوبی منطقه 

کالنشهری تهران )و همچنین استان تهران( و به ویژه شهرهای ورامین، اسالمشهر، رباط کریم و پاکدشت
تقویت محور حرم تا ایستگاه مترو شهر ری



73ایده/ سال اول/ شماره یک/ بهار 94

شــده در ابعاد مختلف گردش بازار یاس باغ آســمان آورده 
شده است )جدول 4(.

3-3- گردش بازار یاس هنگام
سایت گردش بازار یاس هنگام در جنوب منطقه چهار تهران 
با وسعت تقریبی پنج هکتار قرار دارد. در محدوده این سایت 
عناصر تأثیرگذار مهمی چون اتوبان و میدان رسالت، دانشگاه 
علم و صنعت، ایستگاه متروی علم و صنعت، مبل فروشی های 
خیابان دالوران، و... قــرار دارد. با توجه به مطالعات این طرح 
عملکرد اصلی این گردش بازار می تواند مرکز نمایشــگاهی 
مبل منطقه شرق تهران باشــد. این مجتمع در واقع می تواند 
به محل عرضه و نمایش محصوالت تولید شده در کارگاه های 
چوب منطقه بومهــن و همچنین کارگاه های تولیدی منطقه 

دالوران و سراج تبدیل شود. 
در افق این چشــم انداز، گــردش بازار هنگام بــه عنوان یک 

تصویر )4(- 
سازمان کالبدی 
فضایی گردش 
بازار ی

بیانیه  مأموریت 
گردش بازار 

یاس باغ آسمان

فلسفه  
وجودی

ویژه  )به  پیرامونی  نامطلوب  بافت های  نوسازی  و  بهسازی  از  نیز حمایت  و  توسعه شهری  بخش  در  سرمایه گذاری 
فضاهای فرسوده، فاقد ایمنی و خطرپذیر و کارگاه های محله شمیران نو، پادگان نظامی کوهک در محدوده جنوبی 

سایت و سایر اراضی نظامی در حوزه بالفصل شمال سایت ( 

ایجاد فرصت های کارآفرینی و اشتغال برای جامعه محلی درقالب خدمات خرید و گردشگری

رفع کمبودها و نیاز به مراکز خرید و گردشگری در مقیاس های محلی، منطقه ای، فرامنطقه ای، شهر و فراشهری

افزایش جذابیت های شهر تهران برای شهروندان، مراجعان و گردشگران داخلی و خارجی

مخاطبان 
اصلی

ساکنان , فعاالن کسب و کار  و نظام مدیریت در محالت مجاور  و منطقه 4 شهرداری تهران 

ساکنان و فعاالن کسب و کار مناطق 3، 7، 8 و 13مجموعه نهادهای دخیل در مدیریت توسعه شهری

سرمایه گذاران اصلی زنجیره گردش بازارهای یاس)بنیاد تعاون ناجا(  

ساکنان و صاحبان کسب و کار مستقر در محدوده شرقی تهران با آهنگ مراجعه نامنظم و فصلی تا سالیانه )شهرهای 
اوشان، فشم و میگون، لواسانات، دماوند و فیروزکوه و ورامین(

اصول، 
ارزش ها و 

باورها

تأکید بر اصول "توسعه پایدار"، "ارتقاء کیفیت زندگی"،"سرمایه گذاری بخش خصوصی" و "تقویت جایگاه رقابتی 
تهران " در تمامی مراحل برنامه ریزی، طراحی، احداث و فعالیت 

ضرورت توانمند سازی در بافت های مسأله دار پیرامونی  و بهبود محیط اقتصادی و کسب و کار در محدوده منطقه 4

تأمین نیروی کار الزم از طریق آموزش نیروهای کار محلی و دادن اولویت به نیروهای کار ماهر موجود در محدوده  
پیرامونی  

جلوگیری از هر گونه دست اندازی به میراث طبیعی محدوده )به ویژه پارک جنگلی لویزان( 

ضروت تالش در زمینه ایجاد اشتغال و بهبود اقتصاد محلی

پرهیز از بارگذاری نامتناسب و برهم زدن نظم ترافیکی بزرگراه زین الدین )همت(

توضیحات مطالعات گردش بازار یاس باغ آسمانبعد مطالعاتی

 اقتصادی

نوع 
کاربری

مراکز عرضه کاالهای مصرفی )خوراکی، پوشاکی و ...( به همراه عرضه  کاالهای فرهنگی )نمایشگاه، تئاتر و سینما و...(

ایجاد مراکز تفریحی ورزشی
مقیاس 

شهریعملکردی

اولویت از 
دیدگاه 
اقتصادی

با توجه به معیارهای اقتصادی در بین گردش بازارهای شش گانه، ساخت گردش بازار باغ آسمان از اولویت یکم برخوردار است.

بر اساس مطالعات انجام گرفته پیشنهاد این بخش، ایجاد یک عملکرد تخصصی برای باغ آسمان و تمرکز بر روی خدمات مربوط به مطالعات اجتماعی فرهنگی
مراسم ازدواج است.

مطالعات زیست محیطی

در نظر گرفتن موارد زیست محیطی تعریف شده برای پروژه  هنگام
تهیه  پروژها ی مختلف و هماهنگ برای سایت

تهیه  پروژه  ساماندهی زیست محیطی در جهت جلوگیری از آلودگی های مختلف مانند فاضالب، پسماندها، زباله های بیمارستانی و...

در نظر گرفتن امکان بازنگری و اصالح پروژه ها

جدول 4-  بیانیه  مأموریت و خالصه  مطالعات انجام شده در ابعاد مختلف گردش بازار یاس باغ آسمان
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حمل و نقل و ترافیک

تأمین حداکثر ایمنی در مجاورت بزرگراه های همت و امام علی )ع(
تأمین حداکثر آسایش، راحتی و امنیت برای کاربران

تأمین و تسریع امکان جابه جایی و تسهیل دسترسی راحت، مقرون به صرفه و قابل اطمینان برای انسان، کاال و خدمات
کاهش آلودگی ها و به حداقل رساندن اثرات منفی زیست محیطی سیستم حمل و نقل

تأمین هم پیوندی و یکپارچگی الزم برای سیستم حمل ونقل شهری
مدیریت مناسب منابع و تسهیالت موجود و استفاده از تکنولوژی روز

ارائه  سیستم مدیریت ترافیک ساکن

مطالعات برنامه ریزی شهری

تأمین نیاز شدید محالت و شهرک های مسکونی مجاور به فضاهای خدماتی، گردشگری و عمومی در برنامه ریزی
توجه به کارکرد منطقه ای گردش بازار باغ آسمان در منطقه ی 4 و وکارکرد فرامنطقه ای آن در مناطق 3، 7، 8 و 13

برنامه ریزی برای حفاظت محیط طبیعی پیرامونی
توجه به تأمین دسترسی مناسب محلی، توسعه  خطوط حمل ونقل عمومی و تأمین ورودی ها و خروجی های مناسب به سایت

ایجاد فرصت هایی برای نوسازی، بهسازی و اصالت بخشی به بافت فرسوده و ابنیه  غیراستاندارد در محالت مجاور
ایجاد امنیت و ایمنی الزم در فضاهای پیرامونی

مطالعات طراحانه )معماری و 
طراحی شهری(

عملکردی

جانمایی عملکردهای تفریحی ورزشی به  خصوص مواردی که امکان فعالیت در فضای باز را دارند؛ در قطعه زمین 
شمالی پیشنهاد می گردد. 

عملکردهای تفریحی فرهنگی به همراه عملکردهای خدماتی تجاری خرد، به منظور تکمیل یکدیگر در توده 
ساختمانی مستقر در قطعه زمین شمالی جانمایی گردند.

امکان نفوذ گستره تحت پوشش عملکردهای سازگار در داخل و خارج بنا فراهم خواهد بود. 

جانمایی عملکردهای تجاری متنوع به صورت بازارچه در قطعه زمین جنوبی پیشنهاد می گردد.
الزم است بخش وسیعی از مساحت سایت در هر دو قطعه شمالی و جنوبی به فضای باز و سبز اختصاص یابد.

امکان برپایی غرفه های موقت نمایشگاهی به خصوص در فضای باز قطعه زمین جنوبی فراهم گردد.

کالبدی

استقرار حجم شاخص گردش بازار در قطعه زمین شمالی

ترکیب توده و فضا به صورت الگوی حیاط مرکزی

الگوی متمرکز در قطعه زمین شمالی و الگوی خطی در قطعه زمین جنوبی

عقب نشسنگی حجم شاخص ورودی بنا نسبت به لبه بزرگراه

پیش بینی فضاهای نیمه باز تراس مانند در همکف و طبقات

استفاده از نورگیری سقفی

دسترسی

وجود دو ورودی پیاده از پارک جنگلی لویزان به صورت تعریف مسیر زیرگذر یا روگذر شیب دار

وجود ورودی پیاده اصلی در میانه سایت به هر دو قطعه زمین شمالی و جنوبی

امکان ارتباط مسیرهای دسترسی دو قطعه زمین از طریق زیرگذر یا روگذر شیب دار

بدنه متخلخل شرقی و جنوبی با امکان دسترسی پیاده از بافت مسکونی

تعریف مسیر پیاده ممتد از پارک جنگلی لویزان به داخل گردش بازار به صورت لوپ

استقرار ورودی های سواره منتهی به پارکینگ در محورهای شمالی و میانی

تعریف مسیرهای پیاده از پارکینگ ها به سمت داخل گردش بازار 

وجود گشایش های فضایی به منظور خروج از توده و ورود به فضای سبز

بصری و 
زیباشناختی

دید به پارک جنگلی لویزان به خصوص از فضاهای نیمه باز در طبقات

حیاط های مرکزی سبز

استفاده از عنصر آب )ساکن و روان(

استفاده از پوشش گیاهی انبوه به خصوص در لبه های دسترسی های بزرگراهی

استفاده از دیواره های کوتاه متخلخل در اضالع شرقی و جنوبی

نورپردازی شبانه فضاها
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تصویر )5(- 
موقعیت سایت 
گردش بازار یاس 
باغ آسمان

تصویر )6(- سازمان کالبدی فضایی گردش بازار 
یاس باغ آسمان

استفاده ار فضا و تأثیر آن در مکان یابی 
و همجواری چنین کاربری هایی روشن 
خواهد شــد. امیــد اســت طرح های 
پژوهشــی انجام گرفته، گامــی مؤثر 
در جهت اعتالء بیــش از پیش اهداف 

توسعه شهری کشورمان باشد. 
مجله ایده قصد دارد در شــماره دوم 
خود به طور تخصصی، با پشــتوانه  
مطالعات انجام شده در مرکز پژوهشی 
توسعه محیط و ســکونت گاه ها، به 
معرفــی و بحث پیرامــون موضوع 
گردش بازارها )مال ها( و مســائل و 
چالش هــای آن ها در ســطح ملی و 
بین المللی بپردازد. از کلیه  مالکین و 
از عمــوم متخصصان و صاحب نظران 
دعوت می شود تا ما را در این امر یاری 
نمایند. ضمنا مجله ایده آمادگی دارد 
نســبت به معرفی برترین ها از طریق 

رپورتاژ آگهی اقدام نماید.
در  مقاله  تدوین  اصلی  محورهای 

شماره بعد به شرح زیر می باشد:
حــوزه  در  نظــری  مطالعــات   -1
گردش بازار )مال(: مفاهیم، رویکردها 

و راهبردها
- واژه شناســی و بررســی پیشــینه 

گردش بازار از گذشته تا به امروز
- نظریه هــای مرتبــط بــا پیدایش و 

توسعه گردش بازارها
- رویکردها و نگرش های خاص مطرح 

در نظام گردش بازارها
- سیر تحول و شکلگیری گردش بازارها

- طبقه بنــدی انــواع گردش بازارها و 
تعیین فعالیت و فضا

2- مطالعــات تطبیقــی در حــوزه 
گردش بازارها )بررسی و تحلیل تجارب 

داخلی و خارجی(
- طبقه بندی انــواع نمونه های داخلی 

گردش بازارها )مرکز خرید، پاساژ ...( 
- تعییــن و تبیین معیارهــای ارزیابی 

تجارب داخلی گردش بازارها
نمونــه  ارزیابــی  و  تحلیــل   -

گردش بازارهای داخلی 
- طبقه بندی انواع نمونه های خارجی 
آمریکای  )آســیایی،  گردش بازارهــا 

شمالی و جنوبی، اروپا ...( 

فضای مرکب از فعالیت های کسب و کار و خرید، 
گذران اوقات فراغت و تبادالت اجتماعی، با فراهم 
کردن زمینه الزم جهت تأمین بخشی از نیازهای 
منطقه ای )منطقــه 4( و فرامنطقه ای )مناطق 3، 
7، 8 و 13(، نقش مهمی در نظام فعالیت و گذران 
اوقات فراغت محدوده شرق تهران ایفا می نماید. 
فضاهــای فرهنگــی و هنری پیش بینی شــده، 
محیطی مناســب برای تقویت شــرایط فرهنگی 

بافت پیرامونی مهیا می سازد. 
این گردش بازار ضمن تــالش جهت ایجاد پیوند 
دوســویه مطلوب با کلیه عناصر ســازگار به ویژه 
راســته تجاری مبلمان دالوران و راســته تجاری 
خرید هفــت حــوض- نارمک )مجــاور خیابان 
شــهید آیت(، بخشــی از نیازهای بافت مسکونی 
مجاور را مرتفــع نموده و نیروی محرکه مهمی در 
زمینه تشویق بهســازی، نوسازی و توسعه مجدد 
در محدوده های مســاله دار پیرامونی محســوب 

می شود. 
گردش بازار هنــگام با توجه بــه محدودیت های 

شبکه دسترسی از یکسو و نزدیکی به ایستگاه های 
حمل و نقــل عمومی، بــه شــیوه ای طراحی و 
سازماندهی شــده اســت که بافت پیرامونی آن 
عمدتا پذیرای ترافیک ســواره و مراجعان محلی 
بوده و بدین منظور مســیرهای مناســبی برای 
دسترســی به نظام حمل و نقل عمومی )به ویژه 

ایستگاه های مترو( فراهم می کند.
جمع بندی

پژوهش های انجام گرفته، نشانگر فقدان و کاستی 
منابع موجود در زمینه رویکرد صحیح به مســأله  
مکان یابی و همجــواری کاربری های عمومی در 
شهر ها است که یکی از نتایج آن عدم شکل گیری 
مراکز به ســامان شهری در مقیاس های مختلف و 
بروز آشفتگی های بسیار ناشی از همجواری های 
نامطلوب عناصر شهری با یکدیگر در بافت اطراف 
خود می باشد. اما واضح است که چنانچه پژوهش 
بر اساس رویکرد مکانی، برداشــت میدانی و نیز 
مرور گســترده منابع خارجی ادامــه یابد، ابعاد و 
زوایای بسیار دیگری به خصوص در زمینه الگوی 
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تصویر )7(- 
گردش بازار یاس 

هنگام )منبع: وب 
سایت مهندسین 
مشاور شیب راه(

تصویر )8(- 
گردش بازار یاس 

هنگام )منبع: وب 
سایت مهندسین 
مشاور شیب راه(

تصویر )9(- 
گردش بازار یاس 

هنگام )منبع: وب 
سایت مهندسین 
مشاور شیب راه(

- تعیین و تبییــن معیارهای ارزیابی تجارب 
خارجی گردش بازارها

- تحلیــل و ارزیابی نمونــه گردش بازارهای 
خارجی 

3- مطالعــات اقتصــادی گردش بازارهــا 
)مال ها(

- مبانی و راهبردهای اقتصادی گردش بازارها
- تعیین و تبیین معیارهای ارزیابی اقتصادی 

گردش بازارها 
- ابعــاد مختلــف اثــرات و تبعــات اجرای 

گردش بازار ها در نظام اقتصادی شهر
- مطالعــات و بررســی اثــرات اقتصــادی 
تجربیات مشــابه گردش بازار ها )نمونه های 

خارجی و داخلی(
- عوامــل موثر بــر انتخاب مراکــز خرید از 

دیدگاه خریداران و سرمایه گذاران
- بررسی اسناد فرادست در گردش بازارها

- بررســی و تحلیل عرضه و تقاضــای فضاهای تجاری   
اداری و تفریحی در گردش بازارها

- بررسی و تحلیل اقتصادی سرمایه گذاری در ساخت 
و ساز گردش بازارها

4- مطالعــات فرهنگــی و اجتماعی  گــردش  بازارها 
)مال ها(

- مبانــی و راهبردهــای فرهنگــی و اجتماعــی 
گردش بازارها

-تعیین و تبیین معیارهای ارزیابی فرهنگی و اجتماعی 
گردش بازارها 

- ابعاد مختلف اثرات و تبعات اجرای گردش بازار ها در 
نظام اجتماعی شهر

- مطالعه و بررسی اثرات فرهنگی و اجتماعی تجربیات 
مشابه گردش بازار ها )نمونه های خارجی و داخلی(

-نحوه اثرگــذاری ویژگی هــای فرهنگــی جامعه بر 
طراحی گردش بازار ها - روش تعیین حوزه نفوذ مراکز خرید و گردش بازارها از ابعاد اجتماعی

5- مطالعات زیست محیطی گردش بازارها )مال ها(
- مبانی و راهبردهای زیست محیطی گردش بازارها

- تعیین و تبیین معیارهای ارزیابی زیست محیطی گردش بازارها
-ابعاد مختلف اثرات و تبعات اجرای گردش بازار ها در نظام زیست محیطی شهر

- مطالعه و بررســی اثرات زیســت محیطی گردش بازار هــا )نمونه های خارجی و 
داخلی(

6- مطالعات حمل و نقل  گردش بازارها )مال ها(
- تدوین مبانی راهبردی گردش بازارها از طرحهای شــهری در حوزه ترافیک و حمل و 

نقل
- تعیین و تبیین معیارهای ارزیابی حمل و نقل و ترافیک گردش بازارها 

- ابعاد مختلف اثرات و تبعات اجــرای گردش بازار ها در نظام حمل و نقل و ترافیک 
شهر

- مطالعه و بررسی اثرات ترافیکی گردش بازار ها )نمونه های خارجی و داخلی(
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آدرس: تهران، میدان قدس، خیابان دزاشیب، سه راه عمار، ابتداي خیابان عمار، پالک 3.

مجتمع تجاری روشا

آنطور که مشاهدات بازار نشــان می دهد، اکثریت قریب به اتفاق مراکز خرید، 
به لحاظ پوشــش بازار، اهداف کلی، محصوالت و خدمات کامال شبیه به عمل 
کرده و ظاهرا خط مشــی اســتراتژیک خاصی را دنبال نمی کنند. در چنین 
شــرایطی نیاز مبرم به »حرکتی متمایز« بیش از پیش نمایان شــده و در پی 
آن، اهمیــت انتخاب دقیق بــازار هدف با توجه ویژه بــه حفظ تعادلی ظریف 
بین نیازهای فرهنــگ بومی ایران و آخرین دســتاوردهای عرصه بین الملل 
قوت می گیرد. هدف اصلی روشــا حول این محور تعریف شده است که نه تنها 
کاالها و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان، می بایســت در زیر یک ســقف 
گردآوری شــوند، بلکه مهمتر از آن، امکان تجربه متفاوتی است که باید برای 
تمامی بازدیدکنندگان فراهم شود. مدیریت مرکزی و یکپارچه روشا بر آنست 
تا فرهنگی جدیــد را پایه گذاری نماید؛ بدین ترتیــب، تصویر ذهنی از خرید 
زمان بر و گاهی خســته کننده اساسا به یک فرصت فوق العاده تبدیل می شود. 
به گونه ای کــه همگان از لحظه لحظه تجربه خریــد رفتن و با هم بودن لذت 

ببرند و این بخشی از سبک زندگی شان شود.  
روشــا مشــتمل بر 17 طبقه در مجموع فضای 33000 متر مربع، با طراحی 

خالقانه، به خودی خود تجربه ای خاص و جالب توجه است:
• با درنظرگیری 11 طبقه پارکینگ، آســایش بــرای تمامی بازدیدکنندگان 

تضمین می شود.
• فضای یک طبقه به طور کامل به ســوپرمارکتی مــدرن اختصاص یافته تا 

تمامی نیازهای مشتریان برآورده شود.
• 4 طبقــه فضای تجاری، با یک ترکیب فکر شــده و در عیــن حال خاص از 
برندهای شناخته شــده بین المللی، امکان پاسخگویی به سلیقه های متفاوت 

را فراهم می آورد.

• پــس از طبقات تجاری، یک طبقه به طور کامل به 3 رســتوران مورد عالقه 
ایرانیان اختصاص یافته که به همراه رســتوران فضای roof garden در 

طبقه آخر، تجربه دلپذیر روشا را برای بازدیدکنندگان تکمیل می کند.
چشم انداز روشا، نگاهی نو به مفهوم فروشگاه

دیدگاه مدیریت روشــا پایه ریزی یک فرهنگ نو در صنعت فروشگاهی ایران 
اســت؛ فرهنگی نو برای تبدیل تصویر کنونی تجربه خریــد از امری زمان بر و 
بعضاً خســته کننده به زمانی مغتنم برای تفریح و با هم بودن. با این دیدگاه و 
به پشتوانه تحقیقات وســیع در بازار ایران، مدیریت روشا، مفهومی متفاوت از 
»فروشگاه در فروشگاه« را در کشــور پیاده سازی می نماید. به عبارت دیگر، با 
معماری چشم نواز، امکانات ویژه و فضایی خاص، روشا جایگاه خود را در میان 

بازار هدف موردنظر، تثبیت خواهد کرد.
مشاورین روشا

یک گــروه از مشــاوران کارآزموده و حرفــه ای، نتیجه ســال ها تجربه و نیز 
تازه ترین دانش روز جهان را در زمینه های گوناگون در اختیار مدیریت روشــا 
می گذارند؛ از طراحی معماری گرفته تا مدیریت مرکز خرید. شرکت بیلفینگر 
واقع در آلمان، یک شــرکت بین المللی اســت که به عنوان مشاور ارشد روشا 
برگزیده شده اســت. بیلفینگر با تجربه ای بالغ بر 25 سال و فهرستی بلند باال 
از پروژه هــای موفق در این زمینه، دانش روز را در اختیار مدیریت روشــا قرار 

می دهد.
تیم بهره برداری

پــردازش ایده های نو یکی از اصلــی ترین برنامه های تیــم مدیریت اجرایی 
روشا است. این تیم با بهره  گیری از مشــاوران داخلی و خارجی در زمینه های 
مختلف برآن اســت تا کیفیت خدمات و رضایتمندی مشــتریان را تضمین 
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نماید. تجربه ای متمایز که پیش از روشا، جای خالی آن در بازار ایران به شدت 
احساس شده بود.

کاربری و بخش های پروژه
روشــا با ترکیب بندی و جانمایی حساب شده و همچنین سبد محصوالتی که 
با دقت بسیار، برندهای داخلی و خارجی را در کنار هم قرار داده است، در نظر 
دارد تا گروه های مختلف ســنی و اجتماعی-اقتصادی را در جامعه هدف خود 
مخاطب قرار دهد. این پابندی اصولی به جلب رضایت مشتریان و ارائه تجربه 
ای متمایز، همان عاملی است که می تواند روشــا را در صدر فهرست انتخابی 

مخاطبین قرار دهد.
• سوپرمارکت

اولین طبقه تجاری روشــا به ســوپر مارکت مدرنی اختصاص یافته که آماده 
ارائه کلیه خدمات مربوطه به مشتریان خواهد بود. همچنین دسترسی سریع 
و آســان به طبقات پارکینگ از طریق آسانســور و رمپ های برقی، مدیریت 

ترافیک باالی پیش بینی شده برای این بخش را امکان پذیر می سازد.
• طبقات تجاری

از پوشــاک، جواهرات و لوازم آرایشی و تزئینی، پوشاک ورزشی و سایر وسایل 
مربوطه، تا لوازم منزل و آشــپزخانه و بســیاری دیگر، همه و همه با ترکیبی 
خاص از برندهای محبــوب داخلی و خارجی در 4 طبقه تجاری روشــا جای 
گرفته اند. به عالوه، وجود کافی شــاپ و سایت بازی کودک، باعث می شود تا 
خرید به همراه خانــواده برای همه تجربه ای دلپذیر باشــد و تک تک افراد با 

آسودگی خاطر برای انتخاب محصوالت مورد نیازشان وقت داشته باشند.
• رستوران و کافی شاپ

پس از طبقات تجاری، ترکیب دلچسبی از 4 رستوران مورد عالقه ایرانیان در یک 
طبقه، به گرمی پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود. ترکیب بندی این قسمت 
به گونه ای پیش بینی شــده است تا پاسخگوی ســالیق و ذائقه های گوناگون 
باشد. و باالخره در رســتوران roof garden طبقه آخر، بازدیدکنندگان 

می توانند ضمن میل غذا، از منظره فوق العاده اطراف لذت ببرند.
امکانات و سرویس ها

• پارکینگ
با توجــه به میانگیــن تعــداد مراجعیــن، 11 طبقه پارکینــگ )70% کل 
زیربنــا( مطابق با اســتانداردهای روز دنیا جهت تامین آســایش خاطر برای 
بازدیدکنندگان از روشا پیش بینی شده اســت. پارکینگ های روشا براساس 
آخریــن اســتانداردهای روز دنیا و براي اســتفاده ي افــراد مختلف از جمله 
معلولین، طراحی و ساخته شــده اند. ارتفاع متوسط طبقات پارکینگ 3 متر و 

عرض رمپ در مسیر مستقیم 6 متر و در پیچ ها 5.7 متر است.
• امنیت و حراست

پیاده ســازی سیســتم ها و تجهیزات اطفاء حریق بر اساس اســتانداردهای 
روز دنیا  )NFPA(،ســاخت PROTEC انگلستان و اســتفاده از بوستر 
پمپ های آتش نشــانی و آبرســانی به همراه پشــتیبان پمپ دیزل ساخت 

GRUNDFOS دانمارک
• سایر سرویس ها

P سرویس های بهداشــتی در طبقات برای خانم ها،آقایان و معلولین محترم 
در نظر گرفته شــده و حتی قســمتی نیز برای مادران جهت تعویض نوزادان؛ 
به این ترتیــب نیازهای گروه های مختلف بازدیدکننــدگان حتی در طراحی 

سرویس های بهداشتی نیز دیده شده است.
P نمازخانه

مشخصات فنی
P ریز بینی در انتخاب به روزترین تجهیزات برای ســاخت پروژه، نشــان از 
دیدگاه متفاوت سرمایه گذاران روشا دارد؛ دیدگاهی با محوریت پیاده سازی 
الگوی مصرف بهینــه انرژی و کاهش هزینه های تعمیــر و نگه داری مرکز در 

برنامه های بلند مدت مدیریتی.

P عملیات اجرایی تأسیســات مکانیک و برق روشــا تحت نظارت گروهی از 
متخصصان و کارشناسان مجرب در زمینه پروژه های کالن صنعتی، تجاری و 

اداری صورت می گیرد. 
از جمله مشخصات فنی و تأسیساتی روشا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. به کارگیری جت فن های پیشرفته System Air ساخت کشور آلمان 
برای جابه جایی هوا در پارکینگ ها،

2. دیزل ژنراتور جهت تأمین برق اضطراری با پوشش 100٪ بار کامل مجتمع 
از شرکت CATERPILLAR آمریکا،

3. بهره گیری از فن کویل هــای چهار لوله ای EURAPO ایتالیا که امکان 
استفاده همزمان از امکانات سرمایشــی و گرمایشی را در چهارفصل در مرکز 
خرید فراهم می ســازد. همچنین اســتفاده از چیلرهای تراکمی هوا خنک با 
ظرفیت برودتی 726 تن ســاختCLIVET ایتالیا با راندمان 3.17 جهت 

تأمین سرمایش مورد نیاز مجتمع،
4. اســتفاده از بویلرهای حرارتی با بازدهی 95٪ با مشعل دوگانه سوز، ساخت 

ایتالیا با ظرفیت 2480 کیلووات،
5. به کارگیری 5 دســتگاه هواساز ساخت شــرکت TCF ایتالیا برای تأمین 

هوای تمیز و مطبوع در داخل مجتمع و رستوران ها، و
6. بهره گیری از پله و رمپ برقی هوشــمند و آسانســورهای هوشمند ساخت 
KONE فنالنــد و همچنین بهره گیری از سیســتم E-Link در هدایت 

هوشمند آسانسورها.
سازه و نما

حساســیت سرمایه گذاران و مدیران روشا جهت پی ریزی بنایی ماندگار و نیز 
اعتقاد راسخشان به پیاده ســازی استانداردهای روز دنیا در این صنعت، باعث 

شده است تا:
)Post Tension(  سازه روشا به صورت بتنی و با سقف های پس کشیده P

طراحی و ساخته شود؛ که البته از مزایای Post Tension ضخامت کم سقف 
)حدود 25 سانتی متر( و فاصله نسبتاً زیاد ستون ها )12 متر( از یکدیگر است.

P آزمایشــگاهی محلی در پروژه مستقر شــود تا به جهت حساسیت باالی 
پروژه، تمامی بتن ریزی ها با کنترل دقیق آزمایشــگاه انجام پذیرد. شایان ذکر 
اســت که مقاومت مصرفی در پروژه حتی حدود 20٪ باالتر از مقاومت مورد 

نیاز است. 
P نمایی متفاوت برای مرکز طراحی شده اســت که ترکیبی از شیشه، چوب 
و ســرامیک مي باشد و تضادی چشــم نواز ایجاد می کند. همچنین با توجه به 
کاربری تجاری بخشی از ساختمان، به منظور ایجاد سادگی و شفافیت هرچه 
بیشــتر در نما، درصد باالیی از شیشه )ساخت کشــور بلژیک( استفاده شده 
 Curtain Wall اســت. الزم به ذکر است نمای شیشه ای روشا به سیستم

ساخت)GS( ایتالیا اجرا می گردد.
طبقه اجتماعی-اقتصادی منطقه

جمعیت منطقه 1 شــمیرانات حدود 500000 نفر برآورد می شود که اکثراً به 
لحاظ گروه بندی اجتماعی- اقتصادی جزو طبقات باال محســوب می شوند. از 

مشخصات بارز نواحی مهم این منطقه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
P میــدان تجریش با آمار رفت و آمد بســیار باال به دلیل وجود بازار ســنتی 

تجریش، ایستگاه های اتوبوس، تاکسی و همچنین مترو.
P محله نیاوران که بــه دلیل وجود کاخ -موزه و همچنیــن پارک نیاوران از 

مکان های مورد عالقه مردم محسوب می شود.
P نواحی مســکونی شناخته شــده و ســطح باال از جمله: فرمانیه، نیاوران، 
جمشیدیه، آجودانیه، قیطریه، اقدسیه، الهیه و فرشته که از دیرباز مورد توجه 

و عالقه بوده اند.
افتتاحیه فاز اول مجتمع روشا

طبق تقویم کاري پروژه ي روشا، در نظر است تا فاز اول این مجتمع در تیر ماه 
سال 1394 براي استفاده عموم افتتاح شود.



79ایده/ سال اول/ شماره یک/ بهار 94

راهنماى تهیه و شرایط ارسال نوشتارهاى علمى در "فصلنامه ایده"
راهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در »فصلنامه ایده«

هدف نشــریه ایده، انتشــار نتیجه پژوهش ها و تجربه هــای علمی در حوزه 
هاي مختلف شهرســازي، معماري و محیط زیســت، عمران و اقتصاد شهري 

می باشد. 
• نوشــتارهای علمی، تحلیلی و مروری در زمینه های معماری و شهرســازی 
برای درج در نشریه،  پذیرفته  شــده و پس از داوری و تصویب هیأت تحریریه 
به چاپ می رسند. نشــریه ایده، تعداد معدودی در هر شماره مقاالت ترجمه 

می پذیرد. 
• نوشتارهای ارســالی نباید قباًل در هیچ همایش یا نشریه ای به چاپ رسیده 

باشند.
• مقاالت ارسالی در فضای اینترنت منتشر نشده باشند.

• مقاله ها ی ارایه شــده به نشریه ایده برای بررســی و چاپ نباید همزمان به 
نشریه های دیگر ارایه شده  باشند.

• مقاله  بایــد دارای بخش های چکیده، مقدمــه، روش تحقیق، بدنه تحقیق 
شامل موضوعات مختلف، نتیجه، پی نوشــت ها و فهرست منابع باشد. اندازه 
این نوشــتارها با توجه به نوع مقاله از 2000 تا 6000 کلمه است، حدود باال، 
پایین، چپ و راست صفحات به ترتیب برابر با 2، 2/5، 2 و 2 سانتی متر انتخاب 

شود.
• نوشــتارها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشــند. چکیده مقاله باید 
شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوعات مقاله و یافته های مهم 
و نتیجه باشــد. این بخش باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله و به ویژه نتایج 
به دست آمده باشد. اندازه چکیده فارسی حدود 200 کلمه و چکیده انگلیسی 

حدود 300 کلمه است.
• مقدمه نوشتار، ارایه کنندة مسئله، هدف تحقیق و معرفی کلی مقاله است.

• نتیجه نوشــتار باید به گونه ای منطقی و مفید که روشن کنندة بحث و ارایه 
یافته های تحقیق باشد، ارایه گردد.

• در بخش تشــکر و قدردانی،  راهنمایی و کمک های دیگران یادآوری شده و 
به طور خالصه از آنها سپاسگزاری می گردد.

• پی نوشــت های مقاله )اصطالحات و معادل های واژه ها، توضیحات و غیره( 
می باید در متن به ترتیب شماره گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست 

منابع نیز تحت عنوان پی نوشت ها گنجانده  شود.
• ارجاعات مربــوط به منابع، در متــن و داخل پرانتز، شــامل نام خانوادگی 

نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه، پس از نقل مطلب می آید.
• فهرســت منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام شــهر نویسندگان در 

انتهای مقاله می آید.
• ترتیب عناصر اطالعات کتاب شــناختی در مورد مقاالت، کتب، گزارش ها و 

سایر مراجع به شرح زیر است:
• مقاالت: نام خانوادگی و نام نویسنده مقاله )سال انتشار(، عنوان کامل مقاله، 

نام نشریه، جلد، شماره، شماره صفحات مقاله در نشریه.
• کتب: نام خانوادگی و نام نویسنده )سال انتشار(، عنوان کتاب، نام مترجم یا 

مصحح، نام ناشر، محل انتشار.
• صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام  خانوادگی نویسنده )نویسندگان(، عنوان 
)رتبه علمی(، آدرس،  تلفن، نمابر و پست الکترونیکی نویسنده)نویسندگان( 

باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان 
طرح پژوهشی یا رساله نیز در صفحه اول درج گردد. صفحه دوم باید بدون نام 
و مشخصات نویسنده )نویسندگان( و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی 
و واژه های کلیدی باشد. عنوان نوشتار باید کوتاه، گویا و بیان کننده محتویات 

نوشتار باشد.
• واژه های کلیــدی مربوط به متن و عنوان مقاله بالفاصله بعد از چکیده و بین 

4 تا 6 کلمه نوشته شود.
• عکس ها ، نگاره ها، جداول و غیره باید با کیفیت مناســب تهیه شوند. شماره 
و مأخذ عکس ها،  نگاره ها و غیره به ترتیبی که در متن به آن اشاره می شود در 
ذیل آنها قید گردد. همچنین می بایست فایل تصویری تمام عکس ها، نگاره ها 

و جداول، خارج از Word با فرمت JPG یا TIFF نیز ارائه گردد.
• چنانچه مقاله  دارای چند نویســنده باشــد، ارایه مقاله و تمام مکاتبات باید 
توســط نویسنده اول انجام شــود. در غیر این صورت، نویسندگان می بایست 
کتباً یک نفــر را به عنوان نماینده جهت ارایه مقالــه و انجام مکاتبات به دفتر 

نشریه معرفی نمایند.
• چنانچه مقاله ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه نوشتارهای علمی نشریه به 
طریق مزبور باشد، قبل از ارایه به هیأت تحریریه و داوران به نویسنده برگشت 

داده خواهد شد.
 2007 Word نوشــتارها و مقاله ها باید به صورت تایپ شــده با نرم افزار •
در قطع A4 به همراه نامه ای به عنوان ســردبیر نشــریه ایده به آدرس پست 

الکترونیکی مجله ارسال گردد. 
• تأیید نهایی نوشــتارها برای چاپ در نشــریه پس از نظرات داوران با هیأت 

تحریریه نشریه است.
• صحت نوشتارهای علمی با نویسنده / نویسندگان است.

• چاپ نوشــتارهای نشــریه ایده بدون ذکر مأخذ در نشریه های دیگر ممنوع 
می باشد.

• اندازه و نوع قلم ها بایستی مطابق جدول ذیل تنظیم شوند:

 اندازه قلمنام قلمموقعیت استفاده 
B Traffic Bold 16 عنوان مقاله
B Mitra 11 نام مؤلفان

B Mitra Bold 13 چکیده و کلمات کلیدی
B Mitra 13 متن

B Traffic Bold 12 عناوین بخش ها
B Mitra Bold 10 عناوین جداول و شکل ها

B Mitra 11متن جداول و شکل ها و مراجع
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در هر موقعیت اســتفاده 
یک واحد کمتر از اندازه 
قلم فارسی در نظر گرفته 

شود.

دعوت به همکارى با مجله ایده:
 مترجم آشنا به زبان انگلیسى

 کارشناس بازاریابى آشنا به امور تبلیغا ت -
-

- منشى آشنا به امور مجله و نرم افزارهاى مرتبط

پذیرش آگهى از طریق شماره تلفن :             02122291262
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