
سخن سـردبیرویژه

سـال 1395 در زمانـی بـه پایان می رسـد که کوشـش هایی که از چند سـال پیـش در زمینه تدوین اسـناد جهانی روزآمد 
توسـعه در دسـت انجـام بـود، بـه بار نشسـته اسـت. از جملـه مهم ترین این کوشـش ها، تصویـب اهداف توسـعه پایدار1 
در سـپتامبر سـال 2015 بـود. مجموعـۀ ایـن هفـده هـدف که جایگزین هشـت هدف توسـعه هـزاره2 مصوب سـپتامبر 
سـال 2000 شـد، هـم گویـای گسـتردگی چالش هایـی اسـت کـه در هـزارۀ سـّوم جهانیـان با آن ها دسـت بـه گریبان 

داریـم، و هـم بـر آگاهـی وسـیع تر متخصصان از سرشـت ایـن چالش ها گواهـی می دهد. 
افـزون بـر تصویـب این اهداف، چندین سـند جهانی دیگر نیز در سـال 2016 به تصویب رسـید که آخرین آن ها دسـتور 
کار نوین شـهری3 نام داشـت و جایگزین دسـتور کار اسـکان بشـر4 مصوب سـال 1996 شـد. در این سـند نیز همچون 
دیگـر اسـناد جهانـی جدیدتر، گسـترش دیدگاه متخصصان آشـکارا به چشـم می خورد. چنان که، در سـند سـال 1996، 
دو راهبـرد کلیـدی مطـرح بود: مسـکن کافـی برای همگان؛ و توسـعۀ پایـدار سـکونتگاه ها در جهانی که شـهرهای آن 
رو بـه افزایـش اسـت. اّمـا، در سـند مصوب سـال 2016، مهمتریـن نیاز را »شـهری برای همـگان« می داننـد و اجرای 
کارآمـد راهبردهـای دسـتیابی بـه آن را در گروی دو نکته: نخسـت، ایجاد سـاختارهای حکمروایی شـهری و چهارجوبی 

بـرای حمایـت از تـاش جملگـی دسـت اندرکاران؛ و دّوم، برنامه ریزی و مدیریت توسـعه فضایی.
در چنیـن بسـتری، معماری و شهرسـازی و رشـته های وابسـته اهمّیتـی دوچندان می یابنـد. امـروزه، موضوعاتی که این 
رشـته ها بدان هـا می پردازنـد، دیگـر موضوعـی تجّملی به شـمار نمی آید. همچنان کـه آنچه از متخصصان این رشـته ها 
انتظـار دارنـد نیـز تنهـا »بََزک« کردن شـهر و سـاختمان های آن نیسـت. بلکه، موضـوع ایجاد محیطی فراگیر، سـرزنده 
و مناسـب زندگـی، فراهـم آوردن فرصت هـای برابر بـرای بالندگی و رونـق، و همچنین پرهیز از تبعیـض محیطی برای 

تمام شـهروندان از دارا و رسـمی تا بینوا و غیررسـمی است. 
دسـتیابی بـه چنیـن اهدافـی نیازمنـد همـکاری سـازنده میان تمامی رشـته های درگیر اسـت، و نـه رویکردهایـی که بر 
چهارچوب هـای محـدود بـه یک رشـتۀ تخصصـی پای فشـارند. این نکته هـم دربارۀ رشـته های معماری و شهرسـازی 

صـادق اسـت و هـم در مـورد برخی رشـته های وابسـته کـه تا پیش تـر کمتـر موردتوجه قـرار می گرفتند.
یکـی از ایـن رشـته ها، معمـاری منظر اسـت. شـاید زمانی می پنداشـتند مهم تریـن وظیفه معمـاران منظـر طراحی باغ و 
بوسـتان و گل کاری فضاهـای بـاز شـهری یـا همان »منظر آرایی« اسـت، اّمـا امروز می دانیـم که آنچه معمـاران منظر 
بایـد بـدان بپردازنـد، همچـون معمـاری و شهرسـازی، کمک به دسـتیابی به اهدافی اسـت که برشـمرده شـد. موضوع 
کلّـی ایـن شـماره از نشـریۀ هفـت شـهر نیز طـرح همین نکته اسـت. بدیـن دلیـل، در مطالبی کـه در این شـماره آمده 
اسـت، جنبه هـای گوناگونـی از معمـاری منظـر مطـرح می شـود کـه امـروزه از دغدغه هـای مهـم این رشـته به شـمار 

می آینـد. در اینجـا بـه برخـی از ایـن مهم تریـن این موضوعات اشـاره می شـود:
یکـی از مسـائلی کـه از دهـۀ پاپانـی قرن بیسـتم مـورد توّجه قـرار گرفـت، موضـوع »منظر فرهنگـی« بـود. ازآنجاکه 
در بیشـتر منظرهـای فرهنگـی زندگـی در تعامـل بـا عناصـر طبیعـی و یـا بافت شـهری جریـان دارد، حفاظـت از آن ها 
در مقایسـه بـا مرّمـت بناهـا بـه تخصص هایـی افزون تـر و متنوع تـر نیازمند اسـت. تصویب آثـاری همچـون منظرهای 

1- Sustainable Development Goals
2- Millennium Development Goal
3- New Urban Agenda
4- Habitat Agenda
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فرهنگـی بـم و میمنـد در فهرسـت میـراث جهانی باعث شـد تـا چگونگی حفاظـت از چنین آثـاری در ایـران مطرح نیز 
شـود؛ و تصویـب طـرح جامـع مدیریـت بم و منظـر فرهنگی آن در سـال 1388 در شـورای عالی شهرسـازی و معماری 

ایـران نمونـه ای از همکاری هـای سـازنده و گسـترده تر میـان رشـته های گوناگـون بود.
نخسـتین سـند بین المللـی کـه در آن به صراحـت از »منظـر شـهری تاریخـی« یادشـده اسـت، یادداشـت ویـن دربـاره 
معمـاری میـراث جهانـی و معاصـر- مدیریـت منظر شـهری تاریخـی مصوب سـال 2005 اسـت1. در پـی تصویب این 
سـند در مجمـع هفدهم یونسـکو در سـال 2011، سـند دیگری با نـام توصیه دربارۀ منظر شـهری تاریخـی2 به تصویب 

رسـید کـه در آن منظـر شـهری تاریخی چنین تعریف شـده اسـت:
...منظر شـهری تاریخی محدوده ای شـهری اسـت که درنتیجـه الیه بندی تاریخی ارزش هـا و ویژگی های فرهنگی 
و طبیعـی درک می شـود و از مفهـوم »مرکـز تاریخـی« یـا »مجموعـه ]بنـا[« فراگیرتـر اسـت و محیط گسـترده تر 
شـهری و بسـتر جغرافیایی آن را نیز در برمی گیرد... این محیط گسـترده تر شـامل شـیب زمین، زمین ریخت شناسی، 
آب شناسـی و جلوه هـای طبیعـی، محیـط مصنوع آن، چـه تاریخی و چه معاصـر، زیرسـاخت های آن رو و زیرزمین، 
فضاهـای بـاز و باغ هـا، الگوی کاربـری اراضی و سـازمان دهی فضایـی، ادراکات و روابط بصـری، و همچنین دیگر 
عناصـر سـاختار شـهری می شـود ]و[ شـامل رفتارهـا و ارزش هـای اجتماعـی و فرهنگـی، فرایندهـای اقتصادی و 

ابعـاد ناملمـوس میـراث نیز درزمینـۀ تنوع و هوّیت می شـود.
موضـوع »منظـر راه« یـا »معمـاری راه« یکی دیگر از موضوعاتی اسـت که در سـدۀ بیسـت و یکم مورد توّجه بسـیاری 
کشـورها قرار گرفت. در ایران نیز تاش هایی که از سـال 1393 در وزارت راه و شهرسـازی با همکاری دانشـگاه شـهید 
بهشـتی آغـاز شـد، تـا بـدان جا پیشـرفته اسـت کـه امید اسـت بـه زودی نتایـج آن ها بـه تدویـن ضوابـط و راهنماهای 

ملّی منظـر راه های ایـران بینجامد.
امـروزه، محیط زیسـت و طبیعـت بـه مهم تریـن دغدغـۀ متخصصان بدل شـده اسـت. همچنین، بـه این باور رسـیده ایم 
کـه احتـرام بـه طبیعت را، همچون دیگـر ارزش های اخاقی، بایـد از نوباوگی آموخت. مدارس طبیعت که در سـال های 

اخیـر در ایـران راه انـدازی شـده اند، ازجمله تاش های سـتودنی هسـتند که در این زمینه انجام شـده اسـت.

1- Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture—Managing the 
Historic Urban Landscape2- Millennium Development Goal
2- Recommendation on the Historic Urban Landscape
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