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های توسعه مطالعات طرحفرایند در گیری از تفکر شهرسازی منظر بهره
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توسنعه  یهنادر مطالعنا  رر  یسننت یهاز روشو استفاده ا آن« نگررویکرد کل»توجه به منظر، فقدان  «یایپو»عدم درک مفهوم : چکیده

بنا توجنه بنه بننابرای  در رول زمنان نندارد   را شهروندان یازهایبه ن ییگوپاسخ ییدر شهرها منجر شده که توانا یمناظر یریگبه شکل یشهر

تا نگرشی متناسب با شنرای  ی است، ی، ضرورشهر کنون ییرپذیریبا تغهای توسعه شهری ایران شیوه مطالعا  رر  یو عدم همخوانناکارآمدی 

شنهر در انال تلنول، « عندم ططعینت»و پذیرش نسبت به مفهوم منظر « نگریکلی»با « شهرسازی منظر»تفکر نوی  شهری امروز اتخاذ شود  

استای ایجناد تغیینر در ر گیری از ای  تفکربهرهدرصدد پژوهش ااضر رو  عرصه موضوعی جدیدی را در ادبیا  جهانی مطر  نموده است  از ای 

سنعی دارد ای  پنژوهش  است « سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهری»ویژه  ایران، به های توسعه شهرینگرشی در شیوه مطالعا  رر 

 با استفاده از روش تللیل ملتوا، بررسی تطبیقی چارچوب نظری تفکر شهرسازی منظنر بنا نظنام شهرسنازی معاصنر اینران و مطالعنه منوردی،

نگری نسبت به مفهنوم پوینای منظنر، تلفین  کلیعالوه بر دهد که های پژوهش نشان میشرای  کاربرد ای  تفکر را در ایران معرفی نماید  یافته

ظنر ضواب  مربنو  بنه من و ی طوان نمودنروز به ،پذیرپارچه، پویا و برگشتدر فرایندی یک کالن به خرد یاساز مقریزی و رراای مفاهیم برنامه

ریزی عنوان ابزار طانونی و اقوطی( و ایجاد سازوکارهایی برای ارتقاء جایگاه اقیقی نهادهای مللی و مردمی در روند رراای و برنامنه شهری )به

 نیازهای الزم برای کاربردی نمودن ای  تفکر در نظام شهرسازی ایران است ملی  شهری، از پیش

  سیما و منظر شهر کرججامع  رر ایران،  معاصر ظام شهرسازینشهرسازی منظر، منظر،  واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 
 تئنوری کاربسنت شنرای  معرفنی منظنور بنه پایندار منظنر رراانی اصنول تبیی »عنوان  با اول ای  مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده  *

اسنی  بلریننی و مننوچهر  آطایان سید راهنمایی به که است« (کرج شهر منظر و سیما جامع رر : موردی نمونه)ایران  در "منظر شهرسازی"

   دانشگاه آزاد اسالمی وااد طزوی ، به انجام رسیده است ربیبیان در

                                                        
  یرانا ی ،طزو ی،دانشگاه آزاد اسالم ی ،وااد طزو ی،گروه شهرساز ی،شهرساز یآموخته دکترادانش1 

  hbahrain@ut.ac.ir پست الکترونیکی: نویسنده مسئول(، زیبا، دانشگاه تهران، ایران  ) هنرهای پردیس گروه شهرسازی، استاد 2

 زیبا، دانشگاه تهران، ایران  هنرهای پردیس گروه شهرسازی، استاد 3

 30/30/79تاریخ دریافت: 
 97/30/79تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه -1

شهر در »های بارز از ویژگی« عدم ططعیت»و « پویایی»

فضنای شنهری و است که بازتاب آن در « دوران معاصر

اولی  سطح تماس انسان با شهر  عنوان به آن 1«منظر»

 والن شنهریمسنئته ذشری سالیان گشود  مشاهده می

، هنای جنامعرر   تنا از رریندر تالش بودند  در ایران

  پننیش اندیشننیده را بننا تنندوی از فرهنننش شهرسننازی"

بنرای نظنم بخشنیدن بنه شنهر تنروی  کالبدی ضواب  

 ،در شرای  کننونیاما  ( Saeednia, 2004: 113) "دهند

بننرای های ثننابتی ، تعیننی  پایننهانتظننارا متغیننر بننودن 

 Bahrainy and) ی را دشوار ساخته اسنترراای شهر

Aminzadeh, 2006: 14.)  
الزم  ییکارآ یجامع شهر یهارر " دیگر کهای گونهبه

از  را و شنهروندان شهرها یده با تلوال  جدهمواج یبرا

 :Elyaszadeh Moghaddam, 2011) "اننددسنت داده

تننوجهی بننه تننوان، در بیدلیننل اینن  امننر را می  (36

های زمانی مختلف بر مبنای ضایی در دورههای فکیفیت

ی دانسنت  های کمنالو اتخاذ راهکنندگان نیاز استفاده

 پایدار وضعیتیتلق  منظور  بهاال در چنی  شرایطی 

گینری از بهره ،شنهرهاویژه کنالنی ایران و بهشهرها در

بنا  هاییسیاسنت تندوی و  رویکردهای نوی  شهرسازی

 ،اال تغیینر طلمنرو شنهریر درک فرایندهای د طابلیت

های اخیننر گرچننه در دهننه  رسنندبننه نظننر می ضننروری

منظنر »گیری در رابطنه بنا شنکل 2های متعددینگرش

هنای گونناگونی در در شهرها مطنر  و پژوهش 3«پایدار

ویژه در ایران انجام شده است؛ امنا آنهنه ای  زمینه و به

منظنر مفهوم تاکنون طابل تشخیص است، عدم توجه به 

رکن  »و « پیوندبافت هم»عنوان  اوزه شهرسازی به در

تفکنر نوظهنور اسنت  لنیک   «اساسی رراانی شنهری

 و «منظنر»پوینای  مفهنوم درکبا  4«منظر شهرسازی»

 الگوهنای از اسنتفاده ،5«معاصنر شنهر» پیهیده ماهیت

 تردید مورد ،را نگرکلی و ثابت هاییالراه با ریزیبرنامه

 طابلینت بنا هناییالراه اتخناذ ،آن جنایبنه و داده طرار

    دهدمدنظر طرار میرا  ملی  با «انطباق»

تنا  1980های که ریشه آن به سالای  تفکر  در رابطه با

گردد، تنناکنون تلقیقننا  بسننیاری در م  بننازمی 2000

لنیک  ویژه اروپا و آمریکا انجام گرفته اسنت   جهان و به

هننای ، اینن  رویکننرد در رر بننه دلیننل نوظهننور بننودن

پژوهشی ایران به رور جامع بررسی نشده است  در ای  

رویکردهنای معمناران »توان به پنژوهش زمینه تنها می

منظر و ررااان شهری به مقنوال  منرزی مشنترک در 

اشناره کنرد کنه  (Razzaghi Asl, 2011) «سنازیمکان

را بنرای « شهرسنازی منظنر»های رشته جدیند طابلیت

ایننران مننورد بررسننی طننرار  هایکنناربرد آن در دانشننگاه

 توسننعه از»ای بننا عنننوان دهنند  همهنننی  در مقالننهمی

 Dabiri and)« منظرگرا اکولوژیک شهرسازی تا شهری

Masnavi, 2015) ،وینژه در  ای  رویکنرد بنه هایویژگی

ای مختصر معرفی شنده توجه به دانش اکولوژی به گونه

 است  

در کتناب نینز  (Aminzadeh, 2015: 33-34) زادهامنی 

، به تفکر شهرسازی «ها در رراای منظر شهریارزش»

های بی  اکولوژی و شنهر عنوان یکی از گرایش منظر به

دارد چگونگی عملکرد ای  تفکنر اشاره کرده و اذعان می

ای از ابهنام طنرار دارد  در مقیاس اجرایی هنوز در هالنه

بنودن، وضنو   جنواندلیل  البته باید توجه نمود که به

شهرسازی اوزه دانش هرسازی منظر و کاربرد آن در ش

 االنیازمند تلقیقا  بیشتر و عملیاتی کردن آن است  

گینری از با بهره پژوهش ااضر در پی آن است تا بتواند

شناسایی تنگناهای موجنود  و تفکرای  چارچوب نظری 

شرای  کاربسنت آن  «نظام شهرسازی معاصر ایران»در 

 ،6«ای کیفی سیما و منظر شهریرتقسند جامع ا» را در

، یشهر یو رراا یزیربرنامه یالگو ی عنوان مهمتر به

ای  شنهری متناسنب بنا شنر منظریتلق   در راستای

    دنمایپیهیده امروز معرفی 
 

 ادبیات موضوع -1-1

به عنوان تفکری ظهور یافتنه در دو « شهرسازی منظر»

معاصنر  دهه اخیر، برای رویارویی با مسایل پیهیده شهر

ای مشترک از کنار هنم در تالش است تا به ایجاد زمینه

 های دخیل در ملی  شهری بپنردازد طرار گرفت  رشته

ابتندا از دل " تفکنراین   گرچه اعتقاد بر ای  اسنت کنه

فرهنگنی  فرایندهای بر تأکیدمنظور  بهو معماری منظر 

 ,Pollak) "آمد پدید عالوه بر ابعاد اکولوژیکیو تاریخی، 

اما اجماع نظری بر ای  موضوع وجود دارد ؛ (127 :2006

ینک اخنالق، نگنرش و "عننوان  به شهرسازی منظرکه 
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در ، (Corner, 2003: 58) "ای از تفکننر و اطنندامشننیوه

ان االتی مشارکتی میان معماران، معماران منظر، رراا

 :Lindholm, 2008) هریزان شهری تعریف شندو برنامه

 در خود، کاربردی مرزهای گسترش اال در اکنونو  (4

 اسنننت شنننهری ریزیبرنامنننه و رراانننی هایرشنننته

(Waldheim, 2016)    ا درکب، منظر یشهرسازبنابرای 

از شنناخت فراینندهای  های سننتیعدم تواننایی رشنته

 ,Muir ؛Weller, 2006: 71) تغییردهنده بافنت شنهری

ایجناد تعنادل  منظور به و Lindholm,2008:3؛  2010:7

 ,Duany & Talen)های ربیعی و مصننوع یان ملی م

رراانی  ،که در وضعیت کنونیبر ای  باور است  (2013

بلکنه بایند  ؛شهری نباید نتای  خاص را هدف طرار دهند

و بنر  (Heins, 2015: 295) پذیرای عدم ططعینت باشند

، فراتنر از (Prominski ,2005) 8«روابن »و  7«فرایندها»

اجتنناب از بنر این  اسناس بنا د  ماین تأکید فرم کالبدی

 بنهتفکنر ای   های جامع و ایستا،ریزیری برنامهکارگیبه

بننرای شننناخت شننهر و  شناسننانهروشننی بوم"عنننوان 

از در تالش اسنت تنا  ،(Lindholm, 2008: 4) "اجزایش

 ,Waldheim؛ Waldheim, 2016: 18)رری  لنز منظنر 

)سیاسنی، تمامی عوامل اثرگنذار آگاهی از  و (15 :2006

گیری و بننر شننکل اطتصننادی، اجتمنناعی، فرهنگننی و    (

یی خالطاننه هناالارائنه راهبنه  در رول زمان آنتغییر 

   بپردازد ی شهروندانبرای پاسخ به نیازها

واژگننانی و از دانننش اکولننوژی  اینن  تفکننرگیننری بهره

 9آوریهای پویا، خودکفنایی و تنابنظام، توالی همهون

(Thompson, 2012 ،)ریزی با برنامه ارتبا  نزدیک آن را

تننوان رو می دهنند  از اینن نشننان می اکولننوژیکی شننهر

گونه اسنتنبا  نمنود کنه تفکنر شهرسنازی منظنر، ای 

بنه کنالن اسنت کنه  یاسمنظر در مق یرراا هاییدها

تنها بنه شنهر،  نه اوزه فعالیت آن (2006) 10اعتقاد ولر

  (Weller, 2006: 73)د شنوبلکه به کل منظر مربو  می

 11«عنوان منظننرسنناختمان بنه» تعرینف در این  راسننتا

(Gray, 2006)  هنایی منطبن  بنا هندف رراانی فرمبنا

عنوان شننهر بننه» و شننرای  فرهنگننی و ربیعننی ملننل

، رراای فضناهای بنازتمرکز ویژه بر  با)همان(  12«منظر

 هارو تننا خیابننان و کننل زیرسنناختپینناده از مقینناس

(Corner, 2006: 28) ،تغییننر »نننوعی بننر مفهننوم  بننه

در  ررااننی وریزی برنامننه مفنناهیمو تلفینن   «مقینناس

 بیانتوان چنی  میبه رور کلی   داللت داردشهرسازی 

شهرسازی نمود که شهرسازی منظر، رویکردی نوی  در 

 دراسنت  ها و فضاهای باز شهری ویژه بر عرصه تأکیدبا 

تنا های مختلف منظنر، از سناختمان نظرگرفت  مقیاس

توجه به مفهوم کاربرد فراینندها کل شهر و فراتر از آن، 

های گیری از ایدهبهره وهای ایستا، رراای بیشتر از فرم

هننایی متناسننب بننا اطلننیم، فرهنننش و خالطانننه و روش

هنای بنارز این  رویکنرد اکولوژی در هر پروژه از ویژگی

  رودشمار میبه

ی  شرا»به دطی   بر مبنای توجه (1997) 31آل 

تی پویا، با ارتبارا که ،Allen, 1997)24 :( 14«زمینه

 دهدها و فضاها را به یکدیگر پیوند میرویدادها، فرم

(Spiren, 1998: 191)،  منظرشهرسازی مدلی را برای 

آن را که منظر طادر است در ای  مدل  دهد ارائه می

 تفکرای  چندی  نکته کلیدی در رابطه با  ،کار بگیردبه

ریزی از پایی  به باال، : توجه به برنامهشودمیآشکار 

وزه مللی در عی  افظ ساختار کلی، اختیار عمل در ا

اهمیت  و پذیر بودن وطوع ااتماال  مللیامکان

 ,Erfani, Bahrainy and Tabibian) فضاهای خالی

در طالب  برای شهر تواندچنی  مدلی می  (2017

تعریف  Allen, 20)(121 :01 15«پذیرانعطاف یچارچوب»

در پارچه نمودن ساختمان با منظر یک ضم شود، که 

 در رول زمان را امکان جذب تغییرا ، چارچوبداخل 

، مدلی بزرگ از سوی دیگر مدل آل   آوردفراهم می

مقیاس و کلی برای شهرسازی است که تعهد آن نسبت 

؛ فضاهایی که خارج از است«فضاهای خالی فعال»به 

-مکان»عنوان  ریزان است و بهو برنامه کنترل معماران

 در« بینی نشدهرخدادهای پیش»برای  «هایی واس 

که  توان چنی  استنبا  نمودمیشوند  نظرگرفته می

و مفهوم « نقش جدید ررا » ای  موضوع بر

کند  در تفکر شهرسازی منظر اشاره می« مشارکت»

 های زمینهتژیاتواند استرگرچه آل  به صراات نمی

 ؛خود را در واطعیت به کار برده و نتای  آن را شر  دهد

خود شر   هایایده برای تلق که  او بستری که اما

   اایز اهمیت است ،دهدمی
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توصنیف  بنا (1999) 16والدر انطباق با چنی  نگرشنی، 

 ,Wall 1999) «شنهری فعال سطح»یک  مثابهبه ،منظر

 ایشنیوههفضاهای خالی فعنال را برراای فرایند  ،(233

بنر این    گینردنظنر می درپویا، موطتی و فاطد ططعینت 

عملکردهای چندگانه فضا، تلفی  آنها با یکندیگر اساس 

دخل و تصرف فرصت  های جدید باو امکان بروز فعالیت

شننهری  یفضنناتواننند زمینننه بننروز می ،شننهروندان

، هاییتدام چنی  دیندگاهدر  پذیر را فراهم نماید انعطاف

افقنی بنودن " وگیری از ایده کرنر با بهره (0082) 17باخ

؛  Corner, 2006) "18عننوان سنطلی ضنخیم منظر بنه

Corner 2003،) ریزیبرنامنه مندلو  19اقانطبن به الینه 

اشنناره های ررااننی شننهر در اسننتراتژی پننذیرانعطنناف

 در، دباشن طنادر باید ساختار کلی رر  بنابرای   کندمی

 را متفناو  هنایکناربری و جدید یهابرنامه زمان رول

 ,Bach, 2008: 53 cited in Assargård) گیننرددربر

2011: 86)   

ی شهری در رول هازیرساخت اال از آنجایی که تغییر

تنوان می ممکن  باشند، زمان امری پرهزینه و شاید غیر

مشابه با دیدگاه  ،استراتژیکه ای   نمود استنبا چنی  

گینرد کنه از آزادی منینظر طرار  هایی مددر مکانآل ، 

 از جملنه، ریزی و رراای برخوردارندبیشتری در برنامه

که  یهای شهری بلندمدتو یا رر  های باز شهریعرصه

مطاب  با شرای   در رول زمان را توسعه تدریجی امکان

 ،آوریتنناب" در چنننی  نگرشننی مفهننوم  ملننی  دارننند

 "ساختار کلی رنر  یبدون دگرگون طابلیت جذب تغییر

(Prominski, 2005) بینننننی و فرایننننندهای پیش" و

اننایز  (Czerniak, 2007: 215) "بازخوردهننای آنهننا

های زمنانی ارزیابی رر  در دورهبر که ، شودمیاهمیت 

 20«پنارک فنرش کیلنز»رر   نماید می تأکیدمشخص 

مثابنه کاتنالیزوری به م(، 2001)ویورک اثر جیمز کرنر نی

 :Lee, 2008) طقنهدهی مجدد به هوینت منبرای شکل

های بارز تفکر شهرسازی منظر با تکیه بنر نمونهاز  ،(37

چگنونگی اسنتفاده از ینک  و آوریبرد مفهوم تنابپیش

 استراتژی بلندمد  است  

یر تناریخی منهنت  در مسن 21«الی پنارک هنای»رر  

م  نیز ااکی از آن است کنه  2004آه  شهر در سال راه

تواننند متروکنه، می و چگونه طلمروهای شهری رها شده

 :Steiner, 2011)هنای جامعنه تبندیل شنوند به دارایی

های ربیعننی، فرهنگننی، شناسننایی دطینن  زمینننه  (334

اجتماعی، اطتصنادی، اسنتفاده از سناختار کهننه مسنیر 

عننوان فضنایی اجتمناعی و در  آه  و بازسازی آن بهراه

از  از نظننرا  شننهروندان یمننندبهرهخنندمت شننهر بننا 

 آید ای مثبت ای  پروژه به شمار میهویژگی

، بنا درک سنطح «شهرسنازی منظنر»تفکر  به رور کلی

 Muir) جای تمرکز بر ترکیب نقنش  زمیننه شهری، به

و اهمینت دادن ، (Hansel, 2003: 111به نقل از  8 ,2010

ها های مرسنوم سناختمانبه فضای سفیدی که در رر 

، (Kullmann, 2015: 311) ،را از یکندیگر مجنزا نمنوده

هایی با سیالیت های ایستا به رر تغییر نگرشی از رر 

بیشننتر اسننت کننه در مواجهننه بننا پویننایی شننهر امننروز 

هنای انجنام تللیلمبتنی بنر  رسد تر به نظر میمناسب

در اوزه داننش  تفکرای   چارچوب نظریتوان می، شده

بینان  (1 شکل) چهار ویژگی کلیدر طالب  را شهرسازی

  :نمود

ریزی و ررااننی باینند بننه منظننور های برنامننهسنتراتژیا

، «انعطننناف»و « انطبننناق»برخنننورداری از طابلینننت 

های وسیعی را در اوزه منظنر شنهری از سنطح مقیاس

ریزی گیرند  توجه همزمان بنه برنامنهبر کالن تا خرد در

ای و رراانی منظنر اکولوژیکی منظر در مقیاس منطقه

های ایجاد تعادل را در هتواند زمیندر مقیاس مللی، می

شهر و ملنی  پیرامنون آن فنراهم آورد  این  رراانی 

بنا تغیینرا  « انطبناق»و « تداوم»همهنی  باید امکان 

 تمرکنز بنربنابرای  آینده را داشته باشد، تا پایدار بماند  

های بنارز تفکنر از ویژگی« رراای فرایند ملور»مفهوم 

   رود شمار می شهرسازی منظر به

شهرسنازی منظنر گرچنه بنر "کنه  به ذکنر اسنت الزم

نماید، اما همواره می تأکیدها ها و فعالیتبرنامه« تغییر»

نظنر  کلیت ساختار اصلی شهر را مد« افظ»و « ثبا »

توان از چنارچوب نظنری دهد  بر ای  اساس میطرار می

در « انطبناق»و « عندم ططعینت»ای  تفکنر بنا ویژگنی 

هنای پیرامون شنهر و اوزهرراای فضاهای باز درون و 

پننذیری بیشننتری دارننند و مللننی کننه طابلیننت انعطاف

ها در فرایننندهای توسننعه شننهری تری  عرصننهاسنناس

ایجاد   (Erfani & et. al, 2017)  "هستند، استفاده نمود
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هننایی در طالننب یننک زیرسنناخت و چنننی  چارچوب

رینزی راهنمایی برای رشند، متفناو  از رویکنرد برنامنه

، کنهاسنت  مسلمهای جامع است  تهیه رر مرسوم در 

هنای نظری شهرسازی منظنر بنا ویژگیملتوای تلق  

در سنطح جامعنه « بستری مطلنوب»ذکر شده، نیازمند 

 است  

 

 تحقیقروش  -2
هننای تلقینن  از روشااضننر،  «کنناربردی» در پننژوهش

ملتوا و مطالعنه منوردی اسنتفاده شنده  تللیل کیفی،

در مراله تدوی  چارچوب نظری تفکر شهرسازی  است 

ها، در گنام منظر، از روش تللیل ملتوا و تفسنیر یافتنه

معاصنر، های موجود در نظام شهرسازی شناسایی چالش

از بررسی تطبیقی و در مراله بررسی نمونه منوردی، از 

 -انتقنادی و همهننی  اسنتنبا  ذهننی -روش تللیلی

کیفی در ارزیابی ملتوای نظنری رنر  اسنتفاده شنده 

منظور معرفی شرای  کاربست تفکنر  است  در نهایت به

ای و های رویننهضننرور شهرسننازی منظننر در ایننران، 

ای کیفنی سنیما و منظننر سنند جنامع ارتقن»ملتنوایی 

گنردد استنباری تبینی  می به روش تللیلی و« شهری

    ( 2 شکل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج و بحث  -3

 های نظام شهرسازی ایران چالش - 1-3

نظنر در فراینند جایی که کاربرد تفکر شهرسازی ماز آن

های توسعه شهری ایران، نیازمند بررسنی مطالعا  رر 

های موجنود در نظنام شهرسنازی معاصنر اینران چالش

انه نظنام شهرسنازی اینران گاسنت؛ تللینل ارکنان سنه

شرای  کاربست ای  تفکنر در عمنل را معرفنی تواند، می

 نماید  

از  ی،نظنام شهرسننازهنر و مقنررا  موجنود در  ی طنوان

 بنه یشنهر یریتو مند یزیربرنامنه یابزارهنا ی ترمؤثر

شرای  کنونی عالوه بر مناسب و در لیک    آیدیشمار م

شنهرها و روز نبودن طوانی  شهرداری برای اداره کالنبه

 Tehran ؛Azizi and et. al, 2011:121) شهرهای کشور

Urban Research and Planning Center, 2013) ، 

به شند  در ملتنوای طنوانی  و یکی از کمبودهایی که 

خورد، فقدان توجه مقررا  شهرسازی ایران به چشم می

اسنت  « نگنرکل»و « پویا»در طالب مفهومی « منظر»به 

اب  و مقنررا  نمنای ضنو»مثنال در مصنوبه  عننوان به

   ه ش1369مورخ « شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحی فرایند محور

 پذیرو برگشت 

نگاه کالن به خرد 

 )تغییر مقیاس(

در حوزه منظر 

 شهری

های توجه به ارزش

 موجود در منظر 
 

 ریزینظام برنامه

 پایین به باال 
 ل دادن به فضادر شک نقش فعال شهروندانو  اکومت مللیتوجه به جایگاه  -

 ریزی اکولوژیکی منظربرنامه ای(:اوزه کالن )منطقه -

پیونند شنهری  عننوان بافنت هم توجنه بنه منظنر بنه اوزه مینانی )شنهری(: -

 های شهری در طالب فضاهایی در خدمت شهرنظرگرفت  عرصه در

هنای ربیعنی فضنا همپیونندی ابعناد کالبندی و ویژگی اوزه خنرد )مللنی(: -

 مللی در رر  کاربری اراضی، فعالیت، تراکم و    ( )درک مقیاس

ثیر تغیینر عوامنل بنر آن در رنی بر منظر و بررسی تأ نیروهای اثرگذارتللیل  -

 زمان

 ارزیابیمد  و های کوتاههای شهری بلندمد ، تدوی  برنامهرر  بندیمراله -

 آنها

های ز و عرصنهفراتنر از فنرم کالبندی در رراانی فضناهای بنا فرایندتوجه به  -

 عمومی
 

هننای گیری منظننر در تننوازن میننان فرایننندهای اکولننوژیکی بننا فعالیتشننکل -

 (و     فرهنش، هویت، تاریخ، اطلیم، ربیعتتوجه به انسانی )

 

 چارچوب نظری

رتفکر شهرسازی منظ   

ای در مواجهه با رشته تفکری فرا

های شهر در شرای  پیهیدگی

 امروزی

 شهر یاصل یدبناستخوان «ثبا »

+ 

 هاها و برنامهفعالیت« تغییر»

 در حوزه شهرسازی "شهرسازی منظر"چارچوب نظری تفکر  -1 شکل
Fig.1-The Theoretical framework of "landscape urbanism" in the field of urbanism 
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 «منظر»و معماری ایران، مفهوم عالی شهرسازی  شورای

 Iran's Supreme) "هااختمانسطو  نمایان س"در اد 

Council of Urbanization and Architecture, 2009: 

بننا، تنزل یافته و با هدف کاهش آلودگی بصری تک (15

  مد نظر طرار گرفته است 

ضننواب  و مقننررا  ارتقننای کیفننی سننیما و منظننر »در 

سازی و معماری ایران مصنوب عالی شهرشورای« شهری

فراتر از نمنای شنهری، « نظرم»مفهوم   ه ش1378سال 

کلینه عناصنر ربیعنی، مصننوع و طابنل مشناهده از "به 

شنود  ارنالق می (99)همنان،  "های عمومی شنهرعرصه

« منظر شهری»که در اهداف مصوبه، بر فهم آن برخالف

اشناره شنده، در « اجتمناعی -سناختار فضنایی»مثابه به

 تدوی  ضواب  به جنبه کالبدی و موجودیت دوبعدی آن

 در مقیاس خرد اکتفا شده است  در مصوبه اخیر شورای

  ه  ش 1391در سنالن عالی شهرسازی و معمناری اینرا

کلینه ، «سند جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر شنهری»

مصننادی  منظننر شننهری در ابعنناد مختلننف کالبنندی، 

نظنر طنرار  اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، ربیعنی و    مند

ختلف منظنر از مقیناس گرفته، در االی که به سطو  م

از نقنا  و این  یکنی  اسنت خرد تا کالن توجنه نشنده

بنابرای  چننی  بنه آید  شمار میبرانگیز مصوبه بهچالش

 عالی شهرسازی و معماری  شورایکه با آنرسد، نظر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایران در پرداخت  به موضوع منظر در ری دو دهه اخیر 

ن بینشنی در مسیر تکاملی طرار گرفته، اما همهنان فقدا

 نسبت به آن در تعاریف و تندوی  ضنواب  بنه« نگرکل»

 خورد  می چشم

متناسب با چنی  روندی، با نگاهی تللیلی بنه برخنی از 

، 22های توسعه شهری ایران با موضوع خاص منظنررر 

دهنه که گرچنه از اندود یکتوان چنی  بیان نمود، می

ننایی های معای واجد ارزشعنوان پدیده پیش، منظر به

و عملکردی، رویکرد جدیدی را در رراای ملی  فراتر 

شناختی معرفی نموده است؛ امنا در های زیباییاز جنبه

شرای  کنونی، درک آن در طالب مفهومی ایسنتا و عندم 

تواننند انطبنناق بننا تلننول ملننی  و نینناز اجتمنناع، نمی

ای مطلوب را برای تداوم پایداری منظر در مقیاس زمینه

 آورد زمان فراهم 

های ملتننوای نظننری، ناکارآمنندی عننالوه بننر کاسننتی

هنای جنامع( بنه ویژه رر  های توسعه شهری )بهرر 

 "نلوه اجراهمهنی  ها و فرایند بررسی و تصویب رر "
(Saeednia, 2004 ؛Pourahmad and et. al, 2006 ؛

Elyaszadeh Moghaddam, 2011 ؛AliAkbari, 

Rahnamaei and Bouzani, 2013) آنهننا نیننز بنناز 

فقدان درک از ماهیت پیهیده و پویای شهر و  گردد می

بنر  مطالعنا  تأکیندبینی مسائل آینده، ناتوانی در پیش

 « سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهری»در  اییهو رو ییمحتوا یهاضرورت

 انتقادی -روش تللیلی

 استنباری -روش تللیلی

 «طرح جامع سیما و منظر شهر کرج» تحلیل مطالعه موردی: 

 :تفکر شهرسازی منظر

نگرشی نوی  در فرایند  

های توسعه طالعا  رر م

 شهری ایران

 تفکر شهرسازی منظر

 موضوع پژوهش 
 نظام شهرسازی ایران

 چارچوب نظری 

 تفکر شهرسازی منظر

 های جامع(های توسعه شهری )رر رر  یالتیو تشک یساختار اقوط

 ها وچالش یانب

 موجودنواطص  

نیازهای الزم برای کاربرد پیش

 ایران تفکر شهرسازی منظر در

روش تللیل ملتوا و 

 هاتفسیر یافته

 روش تطبیقی
 روش تللیلی 

 ساختار مطالعاتی پژوهش -2 شکل
Fig. 2-The research steps flowchart  
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عندم  (Farhoodi and et. al, 2009: 346-347) لملصو

 رنر  پنذیر،، تغیینر و اصنال توجه به امکاننا  تلق 

(Majedi, 2012: 18)   و جندایی عمین  مینان مباان

 Abbaszadegan and)یزی و رراانی شنهری ربرنامنه

Razavi, 2006: 12) تری  مشکال  ملتنوایی در از مهم

  های جامع شهری است رر 

گونه کنه ای  در االی است که در شرای  کنونی، همان

گنرایش  کنند،می تأکیندتفکر شهرسازی منظنر بنر آن 

ریزی و ررااننی شننهری در کشننورهای عمننومی برنامننه

ریزی درازمننند  و اب از برنامنننهپیشنننرفته بنننا اجتنننن

ریزی فراینند ای از برنامنههای ططعی، به شیوهبینیپیش

 ملور روی آورده است  

مشنارکت عمنومی بنه "با تبدیل شندن  در همی  راستا

سنازی ریزی و تصمیمیکی از اصول مهم گفتمان برنامنه

 ، (Daneshpour & et. al, 2016: 30) "دموکراتیننک

ارکت به  شهری، های توسعهرر  یهتهدر  یکل یکردرو

 عدم"اما باید اذعان نمود  است  یسوی مشارکت مردم

 اعنالن عندم و ذینفنع هایگروه و افراد ارالع و اضور

طبل از تصنویب  شهروندان عموم به های شهرسازیرر 

از مشکال  اساسنی در  ،(Kalhornia, 2012: 145) "آنها

اینران  یتوسعه شنهر هایفرایند بررسی و تصویب رر 

تسنل  روینه است  ای  موضوع به نوبنه خنود ناشنی از 

 نگرریزی متمرکننز، از بنناال بننه پننایی  و بخشننیبرنامننه
(Seifoldini, Faranak; Panahandehkhah, 2010 ؛

PourAhmad, Hataminejad and Hosseini, 2006: 

اکومنت مللنی عمنال در آن  است که نهادهنا و( .171

 ,Bonakdar, Gharai and Barakpour) جایگاهی ندارند

تکثننر  وتفننرق عملکنردی از سنوی دیگنر   (155 :2012

 ,Barakpour and Asadi) ریزی و اجراییبرنامهنهادهای 

تر شدن فرایند تهیه، تصویب موجب روالنی( 80 :2009

د  بنننابرای  شننوهننای توسننعه شننهری میو اجننرای رر 

ها در نظام که مهمتری  چالششود، چنی  استنبا  می

 در سناختار یکپارچگیعدم  یهیدگی،پشهرسازی ایران 

و همهننی  کاسنتی را  مقر ی ،طوان ماهیت تشکیالتی،

متناسنب  های توسنعههای مطالعاتی رر ملتوا و روش

 ،3 شننکل بننا شننرای  شننهری پیهیننده امننروز اسننت 

های نظام شهرسازی ایران را در شرای  کننونی نارسایی

در برابر چارچوب نظری تفکر شهرسنازی منظنر نشنان 

 دهد  می

 

طرح جامع سییما و »تحلیلی بر مطالعه موردی:  - 2-3

 «منظر شهر کرج

زی هنای نظنام شهرسناهنا و چنالشبا آگاهی از کاستی

گینری از تفکنر شهرسنازی منظنر ایران در راستای بهره

- بنه «رر  جامع سیما و منظر شهر کنرج»(، 3)شکل 

گیرد  رنر  مورد تللیل طرار میعنوان نمونه پژوهشی، 

 شنورای  ه ش 1391سنال  در چارچوب مصنوبه مذکور،

سنند »تلنت عننوان رسازی و معماری اینران، عالی شه

تعریف شنده  «نظر شهریارتقای کیفی سیما و م عجام

 هنر، یلیصنجامع و تف یهارر  ،بر اساس مصوبهاست  

این   یکلن هاییاسنتدر طالب خطنو  و س یدبای شهر

دلینل  رو سنند منذکور بنهاز این  .دینارکنت نما سند

 ی بنه مهمتنر توانندیم، باال یطانون یگاهجامندی از بهره

 یدر نظام شهرسناز یشهر یو رراا یزیربرنامه یالگو

رنر  جنامع »ملتنوای نظنری  آنهه د شو یلتبد رانیا

 هنای توسنعهرا از سنایر رر  «سیما و منظر شهر کنرج

کنننده رنر  مشناور تهیهرویکرد ، شهری متمایز نموده

بنا تکینه بنر یل منظر، تللدر تعریف و است  ای  نقش، 

این  تنأثیر   اسنت گیری آنبر شکل مؤثرانواع نیروهای 

بنر لنزوم توجنه بنه ، مذکور  در رر که است، ایگونهبه

و همهننی  گونناگون  سنطو در  رمنظن نگرکل ماهیت

 شنکل) شده است تأکیدملصول هر سطح از مطالعا ، 

 ارتبنا ای مختلنف، ایجناد ههدف از تعریف مقیاس(  4

ریزی و رراانی شنهری از سنطح میان مفناهیم برنامنه

دی کننه روش مطالعنناتی کننالن تننا خننرد اسننت  رویکننر

فاطد آن بنوده و بیشنتر بنر فراینندهای ، های جامعرر 

گرچنه بنا توجنه بنه  ریزی شنهری متکنی اسنت برنامه

بندی بر مبنای ننوع چارچوب نظری پژوهش، ای  سطح

  استملصول آن، نیازمند بازنگری و اصال  

تنا بنه اسنت،  بر آن اهداف کالن رر ، تالشتدوی  در 

ابعاد مختلف اثرگذار بر تلنوال  شنهری و بنه تبنع آن 

هنای ربیعنی، بنر نظام تأکید بنابرای   شودمنظر توجه 

ثیر آنهنا بنر سناخت ی و تنأو اطتصاد یاجتماع کالبدی،

 بنه رنر فضایی شهر از نکا  واجند اهمینت  -کالبدی

https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=111095&_au=F.++Seifoldini
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=111098&_au=M.++Panahandehkhah
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 اهندافوارد بنر تندوی   هنایاز ایراد  امنا رودشمار منی

رسند، ام میان آنهاست که به نظر میانسج دانفقکالن، 

 بنا طابلینت بسنتریعننوان  منظر به ناشی از عدم درک

این    باشنداجزای مختلف شنهر میان ایجاد یکپارچگی 

ضواب   ی منظر تا تدو یرر  راهبرداز  که عدم انسجام

منظنر تنا شنود، سنبب می خنورد،به چشنم می یرراا

از زمنان  در رولیرا  انطباق با تغیپتانسیل خود را در 

   دست بدهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنر اسناسانواع منظنر  ،سند راهبردی در مراله تدوی 

امنا  ؛شنودتللینل میبنر آن  مختلف و اثرگذار یروهاین

 درک منظنر بنهدلیل عندم  بهگونه که اشاره شد، همان

بخنش  ،، در هر تللیلیپیوند شهریبافت همعنوان یک 

بررسنی یر اجنزا فارغ از ارتبنا  بنا سنا مجزایی از منظر

 د  شومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقدان چارچوب نظری جامع و متناسب با شرای  شهری پیهیده 

 امروز

 روز بودن طوانی  و امایت اکومت مللی از تلق  منظر شهری پایداربه

 هادر سکونتگاه 

 
ایابعاد رویه  

 یرانهای موجود در نظام شهرسازی اچالش

 در شرایط کنونی 

به روز نبودن و عدم تناسب 

نظام  یازهایبا نالزم طوانی  

 در شرای  کنونی؛ یزیربرنامه

با  یاکومت مللفقدان  -

 یزیرو برنامه ییاجرا یارا اخت

 یع در سطو  مللی؛وس
 وجود تفرق عملکردی؛ -

 فقدان روش مطالعاتی متناسب با شرای  شهری پیهیده امروز؛ -

 

 ی؛شهرساز یندهایبر فرا یدتأک یمطالعا  بر ملصول به جا یدتاک -

 

 ؛آنها یبهای توسعه و تصورر  یهتهعدم مشارکت مردم در فرایند  -

 

پذیر،، تغییر و اصال  ها و امکانا  تلق شر عدم توجه کافى به پیش -

 ؛رر 

ع 
سی
  و

ارا
تی
اخ
با 
ز 
رک
تم
رم
غی
ی 
مت
کو
 ا
ام
نظ

ی
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وز
را
د
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کو
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ام
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کز
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مت
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 چارچوب نظری تفکر شهرسازی منظر:

 های توسعه شهری ایران نگرشی نوین در فرایند مطالعات طرح

 ریزینظام برنامه

 پایی  به باال 

مللی در فرایند  نقش اکومت

 گیری توسعه شهریتصمیم

 

از  یگروه یلتشک

 یهاتخصص

 گوناگون
 

ای در مواجهه رشته رویکردی فرا

های منظر در شهر با پیهیدگی

 معاصر 
 

و  یمشارکت عموم

 یاجتماع
 

نقش فعال شهروندان در شکل 

 (اوزه مللی)دادن به ملی  

 ابعاد محتوایی

فقدان چارچوب اقوطی و اجرایی الزم در نظام شهرسازی ایران برای تلق  

 های توسعه شهریتفکر شهرسازی منظر در فرایند مطالعا  رر 

ره
به

ش 
دان
از 
ی 
یر
گ

ی
دگ
هی
 پی
ک
در
 و 
ت
الطی
 خ
وز،
ر

ی 
ها

ی
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 ک
ی
هر
 ش
 
رای
ش

 
 

رراای فرایند 

ملور و 

 پذیربرگشت

نگاه کالن به 

خرد در اوزه 

 منظر شهری

توجه به 

های ارزش

 موجود در منظر 
 

م تغییر مقیاس در توجه به مفهو

 منظرو تللیل مطالعه 

 (ز کالن تا خرد)ا 

 توجه به نیروهای اثرگذار بر منظر -

های بندی و ارزیابی رر رالهم -

 شهری

گیری منظر در توازن شکل

 فرایندهای اکولوژیکی 

 های انسانی فعالیت

طوانی  و 

 چارچوب اقوطی

تشکیال  و 

 نهادهای اجرایی

 های جامع(:های توسعه شهری )رر رر 

 )ملتوای نظری، بررسی و تصویب، نلوه اجرا(

 "شهرسازی منظر"تفکر ازی ایران بر مبنای چارچوب نظری تحلیل نظام شهرس -3 شکل

Fig. 3-Analysis of Iran's urbanism system based on the theoretical framework of "landscape urbanism"  
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-در االی که درک کلی منظر شهر در طالنب اسنتخوان

اصنر های باز، ملورهنای ارکتنی، عنبندی بافت، عرصه

بسنتر مناسنبی بنرای توانند، اصلی ربیعی و مصنوع می

بر منظر در راستای افظ، تقوینت  مؤثرتللیل نیروهای 

تر فرادر مقیاس همهنی  و یا اصال  آنها را فراهم آورد  

زمیننه کنه  منظنر یکیاکولنوژ ریزیبرنامنهبنه  ،از شهر

هنا را در شنرای  سنتقرار متنوازن فعالیتامطلوبی برای 

هنندایت صننلیح و  ودهفننراهم نمنن کنننونی و آینننده

تنوجهی  ،دارددنبنال را بنه های توسنعه شنهریسیاست

 شود  نمی

در تنظننیم سننند از نکننا  اننایز اهمیننت بننا اینن  اننال 

ا گننزارش مطالعننا  رننر  ، مطنناب  بننراهبننردی منظننر

(Farnahad, 2014)،  اسنتفاده از ، عناصر ربیعنیاایای

 متروکه به کاربری سبز،مشارکت مردم در تبدیل اراضی 

های از بی  بردن شنکاف فضنایی موجنود مینان هسنته

راهبنردی شنهر -مندیریت بصنریسکونتی و همهننی  

و ارتبا  آنها بنا  تار فضاهای بازعدم توجه به ساخ  است

عنوان هننای مللننی بننهو نادیننده گننرفت  بافت گریکنندی

 ای اثرگذار بر کلیت منظر شهری، از نقا  ضنعفهاوزه

   نلی د نآیشمار می بههری ند چارچوب رراای شنسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در هایی خالطانننه رویکننرد ررااننی اینن  سننند و ایننده

ویژه هننای موجننود در منظننر، بننهمننندی از ارزشبهره

فضناهایی در عننوان  بنه شنهریو سنبز بناز های عرصه

   شودهای بارز آن ملسوب میاز ویژگی ،خدمت شهر

، پنذیریتلق در مراله متناسب با روند مطالعاتی رر  

  تدوی  شنده اسنتتا خرد از مقیاس کالن راهکارهایی 

اشناره نیروهای ااکمیتی به نقش  ایدر مقیاس منطقه

تلق  بخشی از  هدفهای خود را با برنامهباید  شده که

از  بایند اذعنان نمنود تنظیم نمایند  امناداز شهر انچشم

در  اکولوژیکی منظر ریزی، برنامهآنجایی که در ای  سند

 اسنت؛مورد توجه طنرار نگرفتنه چندان اوزه فراشهری 

وهای ااکمیتی وجنود نندارد، چارچوب مدونی برای نیر

های خنود در در طالب آن بنه تنظنیم برنامنه که بتوانند

  د نداز رر  بپردازانراستای تلق  چشم

بنه ارائنه  ،های خودبرای تلق  ایدههمهنی  ای  رر  

از فراینننند ززداینننی پیشننننهاداتی در راسنننتای تمرک

ریزی موجننود و افننزایش گیری در نظننام برنامننهتصننمیم

پردازد  در فرایندهای توسعه شهری می یمشارکت مردم

های مللی و توان به تشکیل شورایاریدر ای  زمینه می

رنرا   ف نقش جدید ررااان و معمناران در طالنبتعری

مقیاس  متناسب با

 هاها و پروژهرر 

 سطح میانی سطح کالن

مقیاس  متناسب با

شهری اوزه کالن

 کرج

 مقیاس  متناسب با

 بافت شهری

 

 سطح خرد

سند برنامه 

 اقدامات

 سند راهبردی

منظر شهری  

 کرج

 

 چارچوبسند 

 منظر شهری کرج 

 

ارائه ضواب  و پالن 

 گزاریسیاست

 

های کالن تدوی  سیاست

 هابه تفکیک اوزه

 

 

 

 

های عملیاتی سیاستتدوی  

 هابه تفکیک اوزه

 

بر مبنای مفهوم سه سطحی نظام  «طرح جامع سیما و منظر شهر کرج»ساختار اصلی  -4شکل  

 (Farnahad, 2014 مأخذ:) سازی در حوزه منظر شهریتصمیم
Fig.4-The main structure of the "Karaj Landscape Comprehensive Plan" based on the 

three-level concept of the decision-making system in the urban landscape 
 (Farnahad, 2014) 
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از   اشناره کنرد (Farnahad, 2014) گریتسهیل -شهری

گیری نظننام کننه در شننرای  موجننود، شننکل جنناییآن

زمنان کوتناه میسنر  متمرکنز در مند  ریزی غیربرنامه

گینری از های مختلنف در بهرهاتخاذ شنیوه ؛نخواهد بود

وینژه  فضناها بنه مشارکت شهروندان در فرایند رراانی

توانند زمیننه مناسنبی را در های باز فعنالیتی، میعرصه

جندول در  رابطه با موضوع مشارکت مردمی فراهم آورد 

رر  جامع سیما و منظر شهر »ابتدا ملتوای  ،1شماره 

  تفکر شهرسازی منظربر مبنای چارچوب نظری « کرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنر  رر  به اصول، تللیل و سپس میزان توجه ملتوای

( 5تنا  0)در ریف امتیناز  کیفی -اساس استنبا  ذهنی

رسد که این  رنر  نظر می ارزیابی شده است  چنی  به

در تلق  برخی اصول ذکنر شنده در چنارچوب نظنری 

 ؛ ، بسیار موف  بوده استپژوهش

بیننی رویندادهای در برخی موارد از جمله امکنان پیش

منوده و آتی و نلوه مواجه با آنها در اد متوس  عمنل ن

برخی اصنول را کنه موجنب تنداوم پاینداری منظنر در 

 نظر طرار نداده است  شود، مدزمان می مقیاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل محتوای طرح جامع سیما و منظر شهر کرج بر مبنای چارچوب نظری پژوهش -1 جدول

Tab.1-Content analysis of the "Karaj Landscape Comprehensive Plan" based on the theoretical research framework 

 امتیاز محتوای طرح جامع سیما و منظر شهر کرج چارچوب نظری پژوهش

یه
رو

د 
عا

اب
ی

ا
 

 5 پذیری: تشکیل کارگروه تخصصی نهادهای مللیراهکارهای تلق  گیری توسعه شهرینقش اکومت مللی در فرایند تصمیم

 0 × ای به منظررشته رویکردی فرا

 شهروندان در شکل دادن به ملی مشارکت عمومی 
اجتماعی بر منظر    مشارکت مردم در تبدیل ارضی متروکه  -تللیل نیروی فرهنگی

  تشکیل شورایاری های خودجوش اجتماعیگیری فعالیتبه فضای سبز    شکل

 مللی
4 

ی
وای

حت
د م

عا
اب

 

 و 
ور
مل
د 
این
فر
ی 
اا
رر

ت
گش
بر

یر
پذ

 

 5 ثیر نیروهای اثرگذار بر منظربر اساس تأ  ساختار اصلی رر  تعیی  های اثرگذار بر منظرتللیل ملرک

 بر تغییر منظر مؤثرهای الزم در مواجهه با عوامل بینیپیش
ی  انتقال اراضی نظامی و صنعتی به خارج از شهر یبه فضایر  با یهازمی  یلتبد

 ملدوده  تدوی  ضواب  کالبدی
3 

 2 گزینه بهینه در تبیی  رر  راهبردی منظر شهری انتخاب های مختلف رراایارائه گزینه

 1 هابندی اجرای پروژهپذیری: اولویتراهکارهای تلق  مد  و ارزیابی آنهاهای کوتاهتدوی  برنامه

 0 × های باز و عمومیتوجه به فرایند رراای در عرصه

ش
رز
  ا
 به
جه
تو

ظر
من
ی 
ها

 
جتماعی، کالبدی و ا -های اکولوژیکی، فرهنگیتوجه به ارزش

      

 های ربیعی و مصنوع موجود در شهر   تدوی  اهداف بر مبنای طابلیت

های منظر بر اساس نیروهای اثرگذار   توجه به خ  آسمان شهر  تللیل کیفیت

 وسازهای جدید   تدوی  فرایند نظار  بر ساخت

 عدم توجه به اطلیم و پوشش گیاهی بومی در تدوی  ضواب 

4 

 های موجود در منظرمندی از پتانسیلکثر بهرهادا
 های انسانیهای ربیعی با فعالیتترکیب ارزش

 تعریف ملورهای فعال اجتماعی و اکولوژیکی
5 

ی
هر
 ش
ظر
من
زه 
او
در 
د 
خر
ه 
ن ب
کال
اه 
نگ

 

ن 
کال
زه 
او

قه
نط
)م

ی(
ا

 

ریزی اکولوژیکی منظر و  هدایت برنامه

 های توسعه شهریسیاست

ار اکولوژیکی منظر و فقدان توجه به آن در تدوی  رر  راهبردی عدم مطالعه ساخت

 منظر

 انداز رر های نیروهای ااکمیتی بر اساس چشمتنظیم برنامه
0 

ی(
هر
)ش
ی 
یان
ه م
وز
ا

 

 پیوند شهریعنوان بافت همتوجه به منظر به
-عدم یک   عدم انسجام در تللیل اجزای منظر   نبود انسجام در تدوی  اهداف

ی در ساختار کلی منظر و ارتبا  اجزای گوناگونپارچگ  
0 

افظ ساختار اصلی شهر و اجتناب از 

 های مللیریزی دطی  اوزهرر 

های مللی و فضاهای باز( های ثابت و تغییرپذیر )اوزهعدم تعریف صلیح از اوزه

 های همگانی و    عدم توجه به ساختار فعالیت، دسترسی، عرصه   در ساختار منظر

 های رراای با رعایت الزما  به مشاوری واگذاری پروژه
2 

های باز و سبز به عنوان رراای عرصه

 فضاهایی در خدمت شهر

 یهاسبز با عرصه یارتبا  فضاهای   باز شهر یهابا عرصه یارکت یملورها تلفب 

 های موضعی و موضوعی   ی   تعریف پروژههمگان

 یعدم به توجه به ساختار فعالیت
3 

ی(
لل
)م
د 
خر
زه 
او

 

 5 سازی، نورپردازی، مبلمان، و فضاهای سبزضواب  رراای نما، کف های زیبایی شناختی منظرتوجه به جنبه

توجه به مقیاس مللی در رر  کاربری  -

 اراضی، فعالیت، تراکم و    

 ها در اوزهعدم توجه به مقیاس فعالیتهای موجود در منظر شهری   تللیل آسیب

  عدم به توجه به ساختار فعالیت    تدوی  ضواب  تراکم و خ  آسمان و مللی

 مجاز وسازهای غیرممنوعیت ساخت
3 

 

 : خیلی زیاد5: زیاد   4: متوس    3: کم   2: خیلی کم   1: عدم توجه   0میزان توجه ملتوای رر  به اصول چارچوب نظری پژوهش:   
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 گیرینتیجه -4
بنر این  « تفکر شهرسازی منظر»نظری مباا  بررسی 

 یشنهر یزیربرنامنه هاییوهشگذارد که نکته صله می

های کلی برای مشنکال  شنهری، ال ارائه راه با یسنت

از   ا  شهروندان در رول زمان نیسنتگوی انتظارپاسخ

در شنرای  کننونی ایجناب شهر « عدم ططعیت» رو ای 

 نگری،آینده های نوی  شهرسازی بارویکرد کند کهمی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریزی را اتخنناذ نمایننند کننه طابلیننت ای از برنامننهشننیوه

در را داشته باشند  « مقیاس زمان»در « پذیریانعطاف»

فنراوان در سناختار « هایکاسنتی»اال ااضر با وجود 

اقوطی و اجرایی نظام شهرسازی اینران، تغیینر نگنرش 

تدری  در اال ارکنت نسبت به مفهوم منظر شهری، به

 ری نگیکلنهای شهنواند زمیننتت که میناسمتی نبه س

یه
رو

د 
عا

اب
ی

ا
 

های موجود در توجه به  ارزش

 منظر

 توجه به ربیعت، فرهنش، 

 تاریخ و اطلیم بومی

رراای فرایندملور و 

 پذیربرگشت
 

 ریزی غیر متمرکزنظام برنامه ارزیابی و پایش رر  مشارکت مردمی
 

ی
وای

حت
د م

عا
 اب

 در اوزه نگاه کالن به خرد

 منظر شهری )تغییر مقیاس(: 
 

 :(ایکالن )منطقه یاسمق

 منظر یکیاکولوژ یزیربرنامه 

 :(شهر) میانی یاسمق

بافت » عنوان درک منظر به 

های ثابت و تعیی  اوزه و« پیوندهم

 تغییرپذیر آن

 :(مللی) خرد یاسمق

رراای  و ضواب  هایهتوص ی تدو

، ارکت و فرم کالبدی، فعالیت)منظر 

های در انطباق با ویژگی (دسترسی

های ربیعی، شرای  اطلیمی و جنبه

 زیبایی شناختی ملی 

 

 مد های بلندبندی رر مراله

 امکان کنترل، مداخله و تغییر در فضا توس  مردم
 

 

 های مختلف رراایارائه گزینه
 

 نشده در شهر بینیشیپ یدادهایوطوع رو یبرا یباز به عنوان مکان یهاعرصه یرراا

مد  در های کوتاهتدوی  برنامه

 هارراای پروژه
 

 تللیل انواع نیروهای اثرگذار

 بر منظر 

های موجود مندی از پتانسیلبهره

 برای شکل دادن به منظر

های اختال  عملکردی و فرم

 منعطف با طابلیت تغییر و اصال 
 

یت های تخصصی در ساختار مدیرتشکیل کارگروه -

 های توسعه شهرییید رر برای بررسی و تأشهری 

امایت از در  هاNGOتشکیل نهادهای مللی و  -

 های ارزشمندربیعت و بافت

نقش فعال شهروندان در 

 شکل دادن به ملی  

ویژه در اوزه مللی و  به

 های عمومیعرصه

ارزیابی میزان اثرگذاری 

ها و موفقیت رر  سیاست

توس   ای  و  بعد از اجرا

 متخصصی  و مسئولی 

 بینی،طابلیت پیش

 پذیریانطباق و انعطاف 

 کننده ملی اذف عوامل آلوده

 های گوناگون دخیل در امر توسعه شهریای: تشکیل گروهی از تخصصرشته تفکری فرا

 و 
ی
ساز
هر
 ش
 
ررا
مق
 و 
 
انی
طو
ن 
ود
ز ب
رو
ه 
ب

ی
هر
 ش
ظر
من
  
بل
ه 
  ب
ربو
  م

ررا
مق
 و 
 
واب
 ض
ال 
اص

 

 
 د
با

م 
هو
مف
ک 
ر

ل
 ک
ا و
وی
پ

آن
ر 
نگ

  

ی چارچوب نظری بر مبنا ایران« سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهری»در  اییهو رو ییمحتوا یهاضرورت -5شکل

 "شهرسازی منظر"تفکر 

Fig. 5-Substantive and procedural imperatives in the "Comprehensive Quality Improvement Document for 

Urban Landscape" of Iran based on the theoretical framework of "landscape urbanism 
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هننای جدینند در روش سنننتی مطالعننا  رر « تلنولی»

بنا تللینل و  دنبنال داشنته باشند  توسعه شهری را بنه

عنوان  به، «کرج جامع سیما و منظر شهررر  » ارزیابی

« منظنر»توان چنی  بیان نمنود کنه نمونه پژوهش، می

منظنور  ود را بنههای خنتا بتواند طابلیتیابد، مجالی می

ی  در ابعناد گونناگون و ترسنیم بخشیدن به ملن شکل

در چنی  شرایطی بنه ای روش  به نمایش بگذارد  آینده

چوب نظنری شهرسنازی رتوان از چارسد که مینظر می

و نوی  در شیوه مطالعناتی  نگرمثابه تفکری کلبهمنظر، 

رنر  جنامع ارتقنای »وینژه  های توسعه شهری بهرر 

 این  بنر اسنتفاده نمنود  «سیما و منظنر شنهری کیفی

بنه چنند موضنوع  توجه ،رر  در ملتوای نظری اساس

 :ضروری استکلیدی 

و  «منظننر»در  «تغییننر مقینناس»درک ماهیننت  -1

در سنه انوزه  «پوینا»در طالب مفهنومی  آنتللیل 

  )مللنی( خنردو )شنهری(  ، میانی)فراشهری( کالن

های توسنعه که در اال ااضر رر  چنی  دیدگاهی

را ه منظر ، جایگاتواندمی، استشهری ایران فاطد آن 

ریزی اکولننوژیکی و ایجنناد یکپننارچگی در از برنامننه

تننوازن میننان فرایننندهای ربیعننی و  سنناختار آن، تننا

و همهنننی  در بسننتر شننهر هننای انسننانی فعالیت

   به یکدیگر پیوند دهد آن شناختی های زیباییجنبه

ابت و تغییرپنذیر در سناختار های ثبا تعیی  اوزه -2

هایی برای سامان بخشیدن و توسعه «فرصت»منظر، 

 هنای بنومیهنا و ویژگیبنر اسناس طابلیت اوزههر 

ریزی دطین  و یکنواخنت مدنظر طرار گیرد و از رر 

ب ، سنبتوانداجتناب شود  ای  موضوع می «هاملله»

در شنکل دادن بنه « یمشارکت مردم» ارتقاء مفهوم

   شوددر مقیاس خرد  بافت مللی

 یبنرا یعننوان مکنان بنه «شهری باز یهاعرصه» -3

نظنر طنرار  مند «نشنده بینییشپ یدادهایرو»وطوع 

جایگناه  ،مقیناس سهدر هر ضروری است لذا   دنگیر

اننواع آنها در ساختار منظر مشخص و پس از تللیل 

بنا « های مختلنف رراانیگزیننه»، نیروهای اثرگذار

ننوع » همهننی  ارائنه شنود « اضنانوع تق» توجه به

آنهنا در « اصنال »و یا « تغییر»و شرای   «هافعالیت

طنف، منع، سطح اشنغال، فنرم معمناری آینده، تراکم

 «مشنارکت منردم»نلوه  پوشش گیاهی و جانوری و

های رراانی در ریفی از بایندها، نبایندها و توصنیه

  تدوی  شود 

شهرسنازی » ، کاربرد تفکرهای پژوهشبا توجه به یافته

، «ملتنوای نظنری»در اوزه تجربنی عنالوه بنر « منظر

آن « شرای  کاربسنت»نیازمند بستری مطلوب است که 

روز  به ،5 شکلمطاب  با بدی  ترتیب  کند را تعریف می

در ایران و ضواب  مربو  به منظر شهری  ی طوان نمودن

و ایجنناد سننازوکارهایی بننرای ارتقنناء جایگنناه اقیقننی 

ریزی در روند رراای و برنامنه و مردمی ینهادهای ملل

 یعنتاز رب یتها در اماNGO یلو تشک ملی  شهری

    یردنظر طرار بگ همواره مد یدارزشمند با یهاو بافت
 

 پی نوشت
1 Landscape  

 و شهرسازی اکولوژیکی ولوژی منظرنوشهرسازی، اک 2
3 Sustainable Landscape  
4 Landscape Urbanism 
5 Contemporary city 

درهم  یو نظام یامروز یهیدهشهر پدر ای  پژوهش منظور از شهر معاصر، 

 اسنت و     یاسیس ی،اطتصاد ی،اجتماع یعی،گوناگون رب هاییهاز ال یدهتن

  باشدیرور دائم در اال تلول معوامل مختلف به  یرکه تلت تاث
 یرانا یو معمار یشهرساز عالییشورا 1391 9 13مصوبه مورخ  6

 
7 Processes 
8 Relations 
9 Resilience 
10 Weller 
11 Building as Landscape 
12 City as Landscape 
13 Stan Allen 
14 Field Conditions 
15 Mat building 

به صور  « ساخت اصیری»یدگاه آل  د در ای  پژوهش با توجه به

 ترجمه شده است « پذیرچارچوب انعطاف»
16 Alex Wall 
17 Bach 
18 Horizontal thick surface  
19 Adaption 
20 Fresh Kills Park 
21 High Line Park 

رنر  منظنر »(، ه ش 1384« )رر  ساماندهی سنیمای شنهر شنیراز» 22

، (ه ش 1385 -رسوده شهر تهنرانف یهابافت ینوساز یژه)رر  و «یشهر

 1386« )ری و مدیریت منظر شنهری تهنرانبرنامه راهبردی رراای شه»

 ( ه ش
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