فصلنامـهی رفــاه اجتماعــی ،شــمارهی  :23صــص 197-224
 نوغانــی ،محســن ،احمدرضــا اصغرپــور ماســوله ( )1387بررســی تطبیقــی رویکردهــا و شــاخصهای مــورد اســتفاده در ســنجشســرمایه اجتماعــی ،مجلــه فراینــد مدیریــت و توســعه ،شــماره  ،68-69تابســتان و پاییــز .1387

شماره۵۳-۵۴

Bullen, Paul and Jenny Onyx (1998). Measuring Social in Five Communities in NSW: Nei)bourhood and Community Centers in Journal of Applied Behavior 36 (1

-

L. Glaeser, Edward and Charles Redlick, (2008). Social Capital and Urban Growth, Watlonal Bureau of Economic Research, Cambridge. From: www.nber.org/papers/w14374

-

Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities, London: Jonathan Cape.

-

Hanifan, L. J. (1916). The rural school community center, Annals of the American Academy
of Political and Social Science 67:130-138

-

Harper, R. (2002). The measurement of social capital in the United Kingdom. Office for
National Statistics.

-

National Statistics (2001). Social capital: a review if literature. England: Social Analysis and
Reporting Division office for National Statistics.

-

چکـیده

Norris, D. (2005). Social capital measurement: national experiences and international harmonization. Helsinki: A Beginning. Siena Group Meeting.

-

Uslaner, E. (1999). Democracy and Social Capital, New York: Cambridge University Press.

-

Yamamura, Eiji (2009) Formal and informal deterrents of crime in Japan: Roles of police
and social capital revisited.Journal of Socio-Economics, Volume 38, Issue 4, August, Pages
611-621.

-

در شــهر فشــردهای چــون تهــران کــه شــهروندان در محیطهــای ساختهشــده محصــور شــدهاند ،برخــورداری از رؤیــت مطلــوب
از پنجــره کــه بتوانــد بــار ناشــی از فشــارهای روحی-روانــی زندگــی شــهری را کاســته و ســامتی شــهروندان را ارتقــاء دهــد،
یــک حــق اســت کــه هــر شــهروندی بــر شــهر و بــر محیــط زندگــی خویــش دارد.ایــن مقالــه ،متوجــه کیفیــت نــازل محتــوای
دیــد پنجرههــا در محیطهــای مســکونی پرتراکــم شــهر تهــران بــوده و از تضییــع حقــی بنــام «حــق رؤیــت» در ایــن شــهر
ســخن میگویــد .ابتــدا ،بــا اتــکا بــه یافتههــای دانــش روانشناســی محیــط بــر حقانیــت «حــق رؤیــت» پرتــو میافکنــد.
ســپس ،بهمنظــور احقــاق «حــق رؤیــت» بــه جســتجوی علــل تضییــع حــق رؤیــت میپــردازد .در ایــن راســتا ،حوزههــای
دخیــل در امــر ساختوســاز محیطهــای مســکونی (شــامل حوزههــای وضــع قانــون ،اجــرای قانــون و طراحــی محیــط) را در
مقیــاس خــرد و کالن بررســی کــرده ،اصالحــات و تغییــرات الزم بــرای ورود «حــق رؤیــت» بــه هــر حــوزه را ذکــر مینمایــد.

ِّ
حق رؤیت؛
نقش دی ِد پنجره در سالمتی شهروندان و جایگاه آن در خلق محیطهای مسکونی
سپیده مسعودی نژاد
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حق بر شهر ،حق رؤیت ،سالمتی ،پنجره ،محیطهای مسکونی ،وضع قانون ،اجرای قانون ،طراحی محیط
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 -1مسـئلهی رؤیت

بــه بیــان ســازمان بهداشــت جهانــی  ،برخــورداری از باالتریــن حـ ّد اســتانداردهای ســامتی از حقــوق هــر فــرد اســت (World

شماره۵۳-۵۴

 .)Health Organization, 1946 as cited in Bechtel & Churchman, 2002: 395ایــن مهــم در «منشــور جهانــی حق بر
شــهر» 2کــه معروفتریــن ســند جهانــی در زمینـهی ایــدهی «حــق بــر شــهر» 3لوفوبــر ( )Lefebvre, 1968اســت ،بهمثابــه
حــق شــهروندان بــر شــهر معرفــی شــده اســت .بهگونـهای کــه در مــادهی  4 18شــهرها را ملــزم بــه ارتقــاء ســامتی جســمی
و روحــی همــهی ســاکنان خــود مینمایــد (.)World Charter on the Right to the City, 2004بهدرســتی ،بهرهمنــدی
از ســامتی «کیفیتــی اســت بــرای زندگــی روزمــره» ( )Bechtel & Churchman, 2002: 395-396کــه بایــد در عرصـهی
روزمــرهی زندگــی ،در بســتر شــهر و محیــط ســکونت ،تأمیــن گــردد .بــا تکیهبــر تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی کــه
«ســامتی نهتنهــا نبــود بیمــاری بلکــه نیکبــود 5جســمی ،روانــی و اجتماعــی اســت» (World Health Organization,
 ،)2001شایســته اســت حــق بهرهمنــدی از ســامتی در ایــن مفهــوم گســترده بــه مداقــه گذاشــته شــود و بــر توانایــی شــهر
در تأمیــن فرصتهــای عادالنــه بــرای تمــام شــهروندان در برخــورداری از آن تأمــل گــردد.در بســتر شــهر« ،خانــه» و محیــط
مســکونی نقــش بســزایی در ســامتی و تعییــن حــاالت روحــی و روانــی مــردم ایفــا میکنــد .ازجملــه اهــداف خانــه تأمیــن
ســامتی ســاکنین اســت( 6راپاپــورت )200 :1388 ،و «هــر کمبــودی در خانــه میتوانــد بــر ســامتی و نیکبــود آنهــا اثــرات
منفــی بــر جــای بگــذارد» ( .)World Health Organization, 1990شــایان توجــه اســت کــه افــراد بیشــترین ســاعات زندگی
خــود را در خانــه ســپری میکننــد ( Saunders, 1990بــه نقــل از پوردیهیمــی .)152 :1394 ،حتــی در جوامــع مــدرن ،افــراد
شــاغل (بیــن  64 -18ســال) بیــش از نیمــی از فعالیتهــای روزانــه خــود را در خانــه انجــام میدهنــد (Szalai, 1972 as
)cited in Bechtel & Churchman, 2002: 408؛ و فراتــر از ایــن آمــار ،خانــه قــرارگا ِه دائمــی قشــر وســیعی از افــراد جامعــه
اســت؛ کــودکان ،مــادران ،افــراد ســالخورده ،افــراد معلــول یــا اشــخاصی کــه دچــار محدودیــت حرکتــی هســتند عرص ـهی
زندگــی روزمرهشــان بــه محیــط خانــه محــدود اســت . 7ازایــنرو ،کیفیــت محیــط خانــه بهعنــوان «مهمتریــن مــکان در
زندگــی مــا» ( )Gifford, 1987: 194شایســتهی تأمــل اســت .بهویــژه ،مهمتریــن نقــش خانــه در دنیــای امــروز نقــش
احساســی و عاطفــی آن اســت ( )Alexander, 1979و بایــد بــا احتیاجــات روانــی ســاکنین هماهنــگ باشــد (.)Gifford, 1987
پــس ورای وجــوه عملکــردی خانــه و تأمیــن نیازهــای جســمی ،توجــه بــه وجــوه عاطفــی آن و کیفیتهایــی کــه ســامتی
ـی ســاکنین را متأثــر میکنــد حائــز اهمیــت اســت.ازجمله عناصــر کیفیتبخــش در محیــط خانــه «پنجــره» اســت
روحی-روانـ ِ
کــه ابعــاد عاطفــی ،احساســی و روانــی ســاکنین را قویـ ًا تحــت تأثیــر قــرار میدهــد (نــک :مســعودی نــژاد .)1392 ،پنجــره در
تعامــل میــان عرصـهی درون و عرصـهی بیــرون ،برآورنــدهی خواســتههای ســاکنین از عرصـهی بیــرون اســت :نیــاز بــه نــور
طبیعــی ،نیــاز بــه هــوای تــازه ،نیــاز بــه کســب اطالعــات از محیــط بیــرون و نیــاز بــه رؤیــت مطلــوب .بهویــژه در خانههــای
(آپارتمانــی) امــروز کــه پنجــره تنهــا راه ارتبــاط ســاکنین بــا دنیــای بیــرون و تنهــا گشــایش خانــه بهســوی شــهر اســت،
میــزان اهمیــت و اثربخشــی پنجرههــا دوچنــدان میگــردد .پنجــره همــواره در وضــع قوانیــن شهرســازی و معمــاری م ّدنظــر
بــوده اســت .بهویــژه طــی دهههــای اخیــر ،پنجــره بهعنــوان یکــی از حســاسترین عناصــر طراحــی معمــاری موردتوجــه
قــرار گرفتــه و بــرای طراحــی آن اصولــی وضــع شــده و ضوابطــی مقــرر گشــته اســت (طاهبــاز)7 :1383 ،؛ امــا ایــن توجــه
)1- World Health Organization (WHO
2 - The World Charter on the Right to the City
3 - Right to the City
4 - ARTICLE XVIII- THE RIGHT TO HEALTH
5 - Wellbeing
 - 6راپاپورت ( )1388تأمین سالمتی ساکنین را در کنار ارزش اجتماعی و فرهنگی ،ارزانی و قابلیت نگهداری ،از اهداف چهارگانه خانه عنوان مینماید
(ص.)200 .
« - 7منشور جهانی حق بر شهر» کودکان ،زنان ،سالمندان و ناتوانان جسمی را قشر آسیبپذیر شهروندان میداند که باید در اولویت توجه برای حقوقشان
بر شهر باشند (.)World Charter on the Right to the City, 2004: ARTICLE II

 -۲رؤیت از پنجره؛ یک حق؟

زندگــی و فعالیــت مــداوم در محیطهــای ساختهشــدهی شــهری تواناییهــای روانــی شــامل تواناییهــای شــناختی 1و عاطفــی
شهرنشــینها را تقلیــل میدهــد و سالمتیشــان را تضعیــف مینمایــد .طبــق پیشبینــی ســازمان بهداشــت جهانــی تــا ســال
 2020اختــاالت ذهنــی  ٪۱۵از کل بیماریهــا را تشــکیل داده و افســردگی شــایعترین بیمــاری در میــان جوامــع خواهــد
بــود ( .)World Health Organization, 1986همچنیــن ،تــاش مــداوم افــراد بــرای ســازگاری 3بــا ایــن شــرایط آنهــا را
دچــار فرســودگی و خســتگی نمــوده ،در طوالنیمــدت آثــار مخربــی همچــون اســترس در پــی دارد (Bonnes et al., 2012:
 .)99-100شــایان ذکــر اســت ،اســترس در هــر دو بُعــد فیزیولوژیــک و بُعــد روانــی بــروز مییابــد (Evans, 1982 as cited
 .)in Gifford, 1987: 9ازایـنرو ،پیامدهــای جســمی و روانــی متنوعــی را بــه همــراه دارد ،شــامل انــواع بیماریهــا ،پریشــانی،
احساســات منفــی ،کاهــش توانایــی شــناختی و اثــرات ســوء بر رفتارهــای اجتماعــی مانند خشــونت و پرخاشــگری (Bonnes et
2

 .)al., 2012: 99همچنیــن ،اختــاالت روانــی شــایع در جوامــع شــهری ماننــد اضطــراب و افســردگی از تبعــات اســترس اســت
(.)Health Council of the Netherlands, 2004: 28بنابرایــن و بــا نــرخ قابلمالحظـهی جمعیــت شهرنشــین ،4برنامهریزی
و طراحــی محیــط بایــد بســتری را بــرای زندگــی شــهروندان فراهــم کنــد کــه خســارات ناشــی از زندگــی شــهری را کاهــش
داده ،منجــر بــه ارتقــاء ســامتی جســمی و روانــی آنهــا گــردد .در ایــن راســتا ،بــر ارائــه راهکارهایــی توصیــه میشــود کــه
بــه شهرنشــینها امــکان دهــد زمانــی را در محیطهــای عــاری از اســترس ســپری کننــد ( )Kopec, 2006: 146و بهطــور

 - 4بر اساس سرشماری سال  ٪71 ،1390جمعیت ایران در شهرها ساکن هستند (وبگاه رسمی مرکز آمار ایران).

1 - Cognitive
2 - Affective
3 - Adaptation
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1

عمدتـ ًا معطــوف بــه تأمیــن نــور طبیعــی و تهویــه بــوده و عملکــرد دیـ ِد پنجــره نادیــده گرفتــه شــده اســت .بهواقــع ،عملکــرد
دیــد پنجــره امــری لوکــس انگاشــته میشــود و نیــاز ســاکنین بــه تماشــای دنیــای بیــرون و بهرهمنــدی از رؤیــت مطلــوب
از طریــق پنجــره مغفــول مانــده اســت«.رؤیت مطلــوب» از پنجــره نیــازی اســت کــه در شــهر تهــران فرامــوش شــده و از
دســت رفتــه اســت .شــهر تهــران چنــان بهســوی گســترش ،فشردهســازی و مرتفــع ســازی میتــازد کــه هــر گوشــهی
آن از تودههــای ســاختمانی انباشــته و بــه دور شــهروندان حصــاری از عناصــر مصنــوع کشــیده شــده اســت .در ایــن شــهر،
ســاختمانها تنگاتنــگ هــم جــای گرفتــه و در رقابــت بــا هــم قــد میکشــند ،بــر هــم ســایه میافکننــد ،در مقابــل هــم
دیــوار میشــوند و خانههایــی برپــا میکننــد فرورفتــه در میــان تودههــای ســرد و بــا پنجرههایــی کــور .پنجرههایــی کــه
بــا روی کــردن بــه یــک دیــوار ،یــا خیــره بــه نمــای ســاختمانهای روبــرو ،بــه بنبســتی از ســنگ و فــوالد و بتــن ،یــا
محــدود بــه نورگیــری تنــگ و تاریــک ،تنهــا نظارهگــر عناصــر مصنوعانــد .بســیارند خانههایــی کــه ســاکنینش از رؤیــت
یــک منظــرهی مطلــوب ،از تماشــای عنصــری طبیعــی حتــی تکـهای از آســمان محرومانــد .ایــن شــهر ُحرمتــی بــرای دیــد
ـت داشــتن یــک پنجــره ،یــک نــگاه ،یــک رؤیــت مطلــوب را از مردمــش دریــغ کــرده اســت.
و رؤیــت قائــل نبــوده ،موهبـ ِ
ایــن شــهر «حــق رؤیــت» شــهروندانش را ســتانده اســت!مقالهی حاضــر کــه دلواپــس تأمیــن ســامتی روانــی شــهروندان در
کالنشــهر تهــران اســت بــه مســئله کیفیــت رؤیــت از پنجــرهی خانههــای ایــن شــهر میپــردازد؛ از نیــازی مغفــول و حقــی
فراموششــده بنــام «حــق رؤیــت» کــه مــردم بــر شهرشــان دارنــد ســخن میگویــد؛ و تــاش میکنــد بهســوی احقــاق
آن گامــی بــردارد .بــه ایــن منظــور میپرســد:رؤیت از پنجــره چــه نقشــی در ســامتی شــهروندان ایفــا میکند؟آیــا خان ـهای
محصــور در محیــط ساختهشــده و محــروم از پنجــرهای بــه دوردسـتها ،بــه ســبزی گیــاه ،بــه فراخــی آســمان ،بــه آبــی روز
و تاریکــی شــب ،میتوانــد بــرای ســاکنین قرارگاهــی ســالم فراهــم آورد؟
فقدان رؤیت مطلوب در خانههای امروز چه آسیبهایی را متوجه شهروندان میکند؟
تضییع «حق رؤیت» معلول چه عواملی است؟ ریشههای این مسئله را در کجا باید جستجو کرد؟

شماره۵۳-۵۴

1 - Psychological restoration
فرایند «احیاء» متوجه سالمتی عمومی و نیک-بود مردم بوده و عبارت است از «فرایند تجدید ،بهبود ،یا بازسازی منابع یا تواناییهای فیزیکی ،روانی و
اجتماعی که در تالشهای مداوم برای دستیابی به مطالبات زندگی روزمره تقلیل یافتهاند» (.)Hartig, 2004: 273
2 - Mood
3 - Stimulation
4 - Pleasure
5 - Emotion
حسی از دنیای پیرامون میباشد ( .)Kopec, 2006: 23-6دریافت سطح
 - 6انگیختگی مؤلفهای از روان انسان است که وابسته به دریافت محرکهای ّ
حسی از محیط و ایجاد انگیختگی اهمیت بسزایی در تأمین آسایش و سالمتی ذهنی و فکری انسان دارد (.)Gifford, 1987
بهینهای از محرکهای ّ
 - 7برای مطالعهی نظریههای انگیختگی و تحقیقات وابسته نکBerlyne, 1971; Cohen, 1978; Mehrabian & Russell, 1974;:
Milgram, 1970; Suedfeld, 1980

 - 1به بیان ولویل ( ،)1974ح ّد بسیار اندک از تنوع در پیرامون موجب خستگی ،ماللت و تم ّنای انگیختگی و هیجان میشود (Bell et al,
.)2001: 110
2 - Sensory deprivation
 -3برای مطالعهی بیشتر در حوزهی «احیا ِء روانی» نک.Kaplan & Kaplan, 1989; Ulrich 1983 :
 - 4کاپالن ها ( )Kapaln & Kaplan, 1989این فراین ِد شناختی را «تجربهی جذبه» مینامند.
5 - Mental fatigue
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ـی نقصــان یافتــه بهرهمنــد گردنــد .چنیــن
ـرر و پیوســته از فرصتهایــی جهــت تجدیــد تواناییهــای شــناختی و عاطفـ ِ
مکـ ّ
فرصتهایــی موجــب «احیــا ِء روانــی» 1و بالتبــع ارتقــاء ســامتی و نیکبــود آنهــا میگــردد .نبــود فرصتهــای مناســب
و کافــی بــرای احیــا ِء روانــی ،در طوالنیمــدت ،خســارات جبرانناپذیــری بــه ابعــاد ذهنــی ،روانــی و حــاالت خُ لقــی 2مــردم
وارد نمــوده ،ســامتی جســمی و روانــی آنهــا را بهشــدت تهدیــد میکنــد ( .)Hartig, 2007شــواهد روزافــزون نشــان
میدهــد کــه ســاکنین محلههــای شــهری بــا شــرایط محیطــی نامطلــوب و امکانــات محیطــی کــم بــرای احیــا ِء روانــی،
عالئــم اســترس مزمــن و ضعــف ســامتی را بیشــتر بــروز میدهنــد)van den Berg et al. 2007( .
ـکن افــراد نقــش بســزایی ایفــا میکنــد .بــه بیــان
در ایــن رابطــه ،قــرارگاه غالــب زندگــی یعنــی خانــه بهمثابــه مأمــن و مسـ ِ
گیفــورد ( ،)Gifford, 1987خانــه مهمتریــن پناهــگاه از اســترسها و تنشهــای کار و زندگــی خیابــان اســت و اگــر قابلیــت
ـش
پاســخ بــه ایــن نیــاز را نداشــته باشــد جهنمیتــر از قرارگاههــای عمومـیای میشــود کــه بــه امیـ ِد دســت یافتــن بــه آرامـ ِ
خانــه تــرک میشــوند ( .)p. 194حــال ،اگــر محیــط خانــه ســاکنین را در محیــط مصنــوع محصــور کنــد و دیدشــان را بــه
عناصــر ساختهشــده و پنجرههــای کــور محــدود نمایــد ،آیــا میتوانــد فرصتــی بــرای دســتیابی بــه آرامــش ،مجالــی بــرای
بهبــود ابعــاد ذهنــی و روانــی ،بــرای التیــا ِم آســیبهای ناشــی از زندگــی شــهری و امکانــی بــرای احیــا ِء روانــی ســاکنین
فراهــم کند؟پنجــره بــا توجــه بــه عرصــهای کــه بــروی چشــم میگشــاید حــاالت عاطفــی انســان را متأثــر مینمایــد.
حســی موجــود در منظــرهای اســت کــه بــه قــاب میگیــرد و بــه رؤیــت
بــه اینگونــه کــه ناقــل پیامهــا و محرکهــای ّ
افــراد میگــذارد .پــس بســته بــه نــوع محرکهــا و ویژگیهــای کس ـلکننده یــا برانگیزاننــده آنهــا ،چگونگــی تحریــک
ـی فــرد را تعییــن میکنــد؛ ســطحی از انگیختگــی ،3ل ـ ّذت 4و هیجــان 5را موجــب
حــواس و برانگیختــن واکنشهــای احساسـ ِ
6
میشــود؛ و بــه ایجــاد عاطف ـهی مثبــت یــا منفــی در وی میانجامــد (نــک :مســعودی نــژاد.)1392 ،یافتههــای علمــی در
7
حســی موجــود در مناظــر طبیعــی و مناظــر مصنــوع خبــر میدهــد (e.g.,
حــوزهی انگیختگــی از تفــاوت میــان محرکهــای ّ
 .)Bell et al, 2001; Parr, 1966; Ulrich et al., 1991اولریــک ( )Ulrich, 1983طبیعــت را منبعــی مهــم از محرکهــای
مثبــت معرفــی میکنــد .بــر اســاس تحقیقــات او و همکارانــش ( ،)Ulrich et al., 1991محرکهــای بصــری طبیعــت بــا
برانگیختــن احساســات مثبــت میتوانــد ســطح انگیختگــی جســمی-روانی و هیجانــی را تعدیــل نمایــد (.)Nordh, 2011:30
حســی هســتند و الگوهای
تحقیقــات پــار ( )Parr, 1966نیــز نشــان میدهــد کــه مناظــر طبیعــی منابعــی مؤثــر از محرکهــای ّ
متنوعــی از محرکهــای بصــری را در خــود دارنــد ،برخــاف محیطهــای شــهری کــه دارای الگوهــای مشــابه و تکــراری
ـی ســاکنین را
در هــر خیابــان هســتند .مطالعــات سـ ِ
ـنجش رضایتمنــدی از محیــط مســکونی کــه میــزان ل ـ ّذت و انگیختگـ ِ
بهعنــوان شــاخصهای رضایتمنــدی گــزارش میدهنــد نیــز گویــای نقــش بســزای محیــط و عناصــر طبیعــی میباشــند.
ـی محیــط ســکونت
بــرای مثــال ،مطالعـهی هانیــو ( )Hanyu, 2000اظهــار میکنــد کــه فضاهــای بــاز و ســبز بــا ابعــاد عاطفـ ِ
رابط ـهی مثبــت دارد ،درحالیکــه حضــور عناصــر نامنظمــی چــون وســایل نقلیــه و ســیمها ،دارای ارتبــاط منفــی بــا ابعــاد
عاطفــی اســت.بهواقع ،عناصــر ساختهشــدهی شــهری و المانهــای مصنــوع عمدتــ ًا منظــرهای یکنواخــت را پیــش چشــم
حســی مطلــوب بــرای ایجــاد حـ ّد بهینـهی انگیختگــی در انســان و بیدارکــردن
قــرار میدهنــد .ازایـنرو ،فاقــد محرکهــای ّ

قــوای ادراک و احســاس وی میباشــند1؛ و بــه دلیــل تحریــک انــدک حــواس مانــع از تجربـهی زیبایــی و لـ ّذت ناشــی از آن
میشــوند .بهاینترتیــب ،پنجرههــای کــور -پنجرههایــی کــه رؤیــت ســاکنین را بــه ســاختمانهای اطــراف ،بــه تودههایــی
از مصالــح ،بــه دیوارهــای ســرد و نازیبــای نورگیرهــای داخلــی و بــه بامهــای آشــفته پیرامــون محــدود میکننــد -پتانســیل
حســی 2در افــراد
ایجــاد ســطح مطلــوب انگیختگــی را ندارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه نقصــان انگیختگــی باعــث فقــدان ّ
میشـ�ود ( .)Evans & McCoy, 1998امــری کــه پیامدهایــی چــون انفعــال و کاهــش تواناییهــای ذهنــی و فکــری (�Gif
 ،)ford, 1987: 9اضطــراب ( )Kopec, 2006: 23-6و افزایــش ســطح اســترس ( )Ulrich, 1999را بــه همــراه دارد .تحقیقــات
در محیطهــای گوناگــون بــه ایــن مهــم اشــاره دارنــد کــه دیــد از پنجــره بــه ســاختمانها و مناظــر مصنــوع شــبیه وضعیتــی
اســت کــه محیــط فاقــد پنجــره اســت ( .)Ozdemir, 2010: 2276ایــن در حالــی اســت کــه نبــود پنجــره در محیــط خــود
حســی و عامــل اســترس اســت (.)e.g. Evans & McCoy, 1998; Ulrich, 1999: 34
موجــب فقــدان ّ
حســی خوشــایند و ویژگیهــای زیباییشــناختی موجــود در منظــرهی طبیعــی احساســات مثبــت را
در مقابــل ،محرکهــای ّ
برانگیختــه و ســطحی مطلــوب از انگیختگــی جســمی-روانی را موجــب میشــود (Ulrich, et al. 1991; Hartig & Evans,
 .)1993: 440بــه همیــن دلیــل ،امــکان رؤیــت منظــره یــا عناصــر طبیعــی از پنجــره تأثیــر ژرفــی بــر کاهــش ســطح اســترس
دارد .مطالعــات اولیــه در خصــوص مزایــای جســمی-روانی دیــد بــه طبیعــت ،توســط اولریــک ( )Ulrich, 1984در محیطهــای
درمانــی انجــام شــد کــه نشــان داد دیــد بــه فضاهــای ســبز ،برخــاف دیــد بــه دیــوار آجــری ،اثــرات مثبــت در رونــد بهبــود
از بیمــاری دارد .وی اظهــار مــیدارد کــه مناظــر طبیعــی میتواننــد موجــب بهبــود ســریعتر و کاملتــر از اســترس حــاد
شــوند و از اســترس مزمــن جلوگیــری کننــد (.)Ulrich, 1983همچنیــن ،پنجــره میتوانــد فرصتهــای الزم بــرای احیــا ِء
روانــی افــراد را در داخــل محیــط خانــه فراهــم کنــد .مطالعـهی راشــل کاپــان ( )Kaplan, 2001در محیطهــای مســکونی
نشــان داد کــه پنجــره منبعــی «احیاءکننــده» اســت و ایــن مهــم نهتنهــا بــه وجــود پنجــره بلکــه بــه محتــوای دیـ ِد پنجــره
آن پنجرههایــی اســت کــه امــکان
وابســته اســت .شــواهد علمــی بــر ایــن مهــم داللــت میکنــد کــه مزایــای احیاءکنندگــی از ِ
رؤیــت منظــره یــا عناصــر طبیعــی را فراهــم میکننــد و نــه پنجرههــای کــور .بهبیاندیگــر« ،مزایــای روانــی متعلــق بــه
منظــرهای اســت کــه کمتریــن اثــر از تغییــرات انسانســاخت در آنهــا دیــده میشــود» ( .)Purcell et al, 2001: 103حتــی
رؤیــت «طبیعــت شــهری» ()Health Council of the Netherlands, 2004; Herzog & Strevey, 2008; Kaplan, 2001
و «دیــد بــه آســمان از پنجــره» (مســعودی نــژاد1392 ،؛  )Masoudinejad & Hartig, in pressاحیــا ِء روانــی ســاکنین را
موجــب میگــردد .3امــروزه ثابــت شــده کــه ارتبــاط بــا طبیعــت امــکان فــرار از مطالبــات زندگــی شــهری را فراهــم میکنــد
( .)e.g., Kapaln & Kaplan, 1989; Ulrich, 1983فراینــدی کــه طــی آن تواناییهــای شــناختی احیــاء شــده و ســامتی
ذهنــی ارتقــاء مییابــد .در مقابــل ،مطالعــات از اثــرات منفــی دیــد بــه عناصــر مصنــوع و انتزاعــی و ارتبــاط بــا محیطهــای
انسانســاخت بــر عملکردهــای شــناختی حکایــت میکنــد (& Berto, 2005; Kaplan, 2001; Ozdemir, 2010; Veitch
حســی خوشــایندی اســت کــه حــواس را بــه خــود
.)Galasiu, 2012در حقیقــت ،مناظــر و عناصــر طبیعــی دارای محرکهــای ّ
4
میخوانــد؛ توجــه فــرد را آزادانــه و بــدون درگیــر کــردن ظرفیــت شــناختی بــه خــود جلــب میکنــد ؛ بدینوســیله افــکار
منفــی را جایگزیــن یــا محــدود نمــوده و موجــب تم ـ ّدد اعصــاب میشــود؛ بنابرایــن ،پنجــرهای بــا دیــد طبیعــی بــا ایجــاد
درنگهــای کوتــاه در حیــن فعالیــت و زندگــی ،مجالــی بــرای اســتراحت فراهــم میکنــد تــا ظرفیــت شــناختی تجدیــد و
احیــاء شــود .درنتیجــه ،خســتگی ذهنــی 5را فــرو میکاهــد ،ســطح انــرژی جســمی و روانــی را افزایــش میدهــد و موجــب

بهبــود فعالیتهــای ذهنــی میگــردد ( .)Hartig, et al., 2010: 151در مقابــل ،پنجــرهی کــور چشــم را بــه عناصــری
م ـیدوزد کــه یــا جاذب ـهای بــرای تماشــا ندارنــد تــا از ایــن طریــق حــواس را بــه خــود جلــب کننــد یــا بــا درگیــر کــردن
ذهــن بــه محرکهــای نامطلــوب باعــث تقلیــل ظرفیــت شــناختی میشــوند و حــاالت خُ لقــی را تنــزل میدهنــد (Veitch
 .)& Galasiu, 2012پنجــره بــا رؤیــت مطلــوب نــگاه را آزادی میبخشــد ،تخیــل را بــه پــرواز مـیآورد و فــرد را از افــکار و
مشــغلههای روزمــره رهــا میکنــد .پــس ذهــن از هــر اندیش ـهای کــه بــار شــناختی میطلبــد تهــی میشــود و بیدغدغــه
آرام میگیــرد؛ امــا پنجــرهی کــور نــگاه فــرد و درنتیجــه ،ذهــن و روان وی را در محــدودهای از عناصــر ساختهشــده اســیر
ـل ظرفیــت شــناختی میگــردد .امــری
کــرده ،مانــع از پــرواز ذهــن و خیــال میشــود و بــا درگیــر نمــودن ذهــن موجــب تقلیـ ِ
کــه مرتب ـ ًا بــر خســتگی ذهنــی افــزوده و قــوای شــناختی را تضعیــف میکنــد.
بنابــر آنچــه آمــد ،محدودیــت دی ـ ِد پنجــره بــه محیــط ساختهشــده و عناصــر مصنــوع اثــرات مخربــی بــر ســامتی جســمی
و روانــی افــراد دارد .درحالیکــه دیــد بــه منظــره و عناصــر طبیعــی اثــرات جســمی و روانــی مثبــت بــه همــراه داشــته ،تأثیــر
بســزایی بــر جبــران آثــار ســوء محیطهــای ساختهشــده و بالتبــع ارتقــاء ســامتی دارد (;e.g., Kaplan & Kaplan, 1989
ـرات
 .)Ulrich et al., 1991; Hartig, 2005ازآنجاکــه رؤیــت از طریــق پنجــره میتوانــد در طــی فعالیتهــای روزمــره بــه کـ ّ
رخ دهــد ،خســتگی ذهنــی و مشــکالت روانــی پیــش از آنکــه بــه مشــکلی جـ ّدی تبدیــل شــوند کاهــش مییابنــد (Kaplan,
 .)2001: 511ازاینروســت کــه برخــورداری از پنجــره بــا دیــد طبیعــی در محیــط روزمــرهی زندگــی ،بهویــژه بــرای مــردم
شهرنشــین و ســاکنین آپارتمانهــای مســکونی ،امــری ضــروری اســت ( )Schweitzer et al., 2004; Kaplan, 2001و بایــد
بهعنــوان یــک حــق مــورد توجــه قــرار گیرد.بنــا بــه ضــرورت رؤیــت مطلــوب و ازآنجاکــه بســیاری از خانههــای شــهر تهــران
از ایــن موهبــت بینصیبانــد و شــمار قابلتوجهــی از شــهروندان از ایــن حــق محرومانــد ،بایســتی در جهــت جــاری شــدن
ـت» مــردم ایــن شــهر گامــی برداشــت.
رؤیــت مطلــوب در خانههــا ،بازگشــت «حــق رؤیــت» بــه پنجرههــا و احقــاق «حــق رؤیـ ِ
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.۱-۳ضوابط و مقـررات معماری و شهرسازی

شــیوههای ساختوســاز جدیــد شــکل و الگویــی کامــ ً
ا متفــاوت را در معمــاری ایــران ،بهطــور عــام و در محیطهــای
مســکونی ،بهطــور خــاص ،موجــب شــده اســت .ضوابــط و مقــررات حاکــم بــر معمــاری و شهرســازی ازجملــه ضوابــط مربــوط
بــه تفکیــک و قطعهبنــدی زمیــن ،شــیوه ســاماندهی عرصــه و اعیــان و بهویــژه تراکــم و ارتفــاع مجــاز ســاخت ،موجــب از
دســت رفتــن «حــق رؤیــت» در شــمار زیــادی از محلههــای مســکونی شــهر تهــران شــده است.بررســی ضوابــط و مقــررات
معمــاری و شهرســازی حاکــی اســت کــه موضــوع دیــد از پنجــره و «حــق رؤیــت» ســاکنین از داخــل محیــط زندگــی
جایگاهــی در وضــع قوانیــن و در میــان ضوابــط ســاختمانی موجــود نــدارد .در ایــن مقــررات ،توجــه بــه پنجــره تنهــا معطــوف
بــه عملکــرد تأمیــن نــور طبیعــی و حفــظ حریــم شــخصی اســت ،نــه عملکــر ِد دیــد و امــکان رؤیــت دنیــای بیــرون .درواقــع،
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در اولیــن گام بهســوی احقــاق «حــق رؤیــت» ،سزاســت تــا علــل تضییــع آن بــه پرســش گذاشــته شــود .بهراســتی ،مســئله
تضییــع «حــق رؤیــت» در محــات مســکونی شــهر تهــران معلــول چــه عواملــی اســت؟ ریشـههای ایــن مســئله را در کجــا
بایــد جســتجو نمــود؟ از میــان عوامــل گوناگــون ،توجــه ایــن مقالــه معطــوف بــه حوزههــای دخیــل در امــر ساختوســا ِز
محیطهــای مســکونی اســت .پــس در ادامــه ،ریشـههای تضییــع «حــق رؤیــت» در حوزههــای متعــدد از ضوابــط و مقــررات
معمــاری تــا سیاســتها و برنامهریزیهــای کالنشــهری و منطقــهای ،از قانونگــذاری تــا اجــرای قوانیــن ،از الگوهــای
شهرســازی تــا الگوهــای طراحــی محیطهــای داخلــی بررســی میشــود .همچنیــن ،آســیبهایی کــه از وجــوه مذکــور متوجــه
«حــق رؤیــت» در خانههــای امــروزی اســت بهطــور اجمالــی بررســی شــده ،شــماری ازآنچــه نیازمنــد بازنگــری ،اصــاح و
یــا تغییــر اســت برشــمرده میشــود.

پنجــره بهعنــوان منبعــی بــرای تأمیــن نیازهــای اولیــه و فیزیولوژیــک انگاشــته میشــود و بــه آثــار آن بــر وجــوه احساســی،
عاطفــی و روانــی ســاکنین توجــه نمیشــود (نــک :مســعودی نــژاد.)1392 ،در «مقــررات ملــی ســاختمان» ( )1387و «مقــررات
شهرســازی و معمــاری و طرحهــای توســعه و عمــران» ( )1386کــه تــا ســال  1391در شــهر تهــران مــاک عمــل طراحــی و
ســاخت بــوده اســت ،صرفـ ًا بــه مســئله دریافــت نــور و گرمــا از پنجــره 1و حفــظ حریــم شــخصی 2اشــاره شــده اســت .شــایان
ذکــر اســت ،ضوابــط مرتبــط بــا رعایــت حریــم شــخصی در طراحــی پنجرههــا نهتنهــا بــه بهبــود کیفیــت دیــد از پنجرههــا
منجــر نشــده بلکــه در مــواردی بــر الزاماتــی چــون مــات کــردن شیش ـهها و افزایــش ارتفــاع اُکاب ـهی پنجرههــای بازشــو
(باالتــر از  170ســانتیمتر) 3تأکیــد دارد کــه خــود مســئلهی فقــدان رؤیــت مطلــوب و کــوری پنجرههــا را تشــدید میکنــد.
ـل معمــاری و شهرســازی
در «ضوابــط و مقــررات طــرح تفصیلــی جدیــد شــهر تهــران» ( )1391کــه از ســال  1391مــاک عمـ ِ
در ایــن شــهر قــرار گرفتــه اســت نیــز ردپایــی از رعایــت «حــق رؤیــت» شــهروندان و رؤیــت مطلــوب از داخــل آپارتمانهــای
مســکونی مشــاهده نمیشــود .گرچــه بــه نظــر میرســد کــه بــه حداکثــر تراکــم ســاختمانی مجــاز ،چگونگــی تــوده گــذاری
(ســطح اشــغال و نحــوهی اســتقرار بنــا در قطعــه) ،ارتفــاع و تعــداد طبقــات مجــاز ســاختمان بــر اســاس پهنــه بندیهــای
مســکونی توجــه شــده ،امــا ایــن ضوابــط فــارغ از امــکان رؤیــت مطلــوب در داخــل محیــط زندگــی اســت و در ایــن راســتا
ـت بخــش اندکــی از آپارتمانهــای مســکونی
کارآمــد نیســت (نــک :مســعودی نــژاد.)1392 ،ضوابــط و مقــررات مزبــور وضعیـ ِ
شــهر تهــران را نمایــان میکنــد؛ زیــرا طبــق ضوابــط ،امــکان افزایــش تعــداد طبقــات و ســطح مجــاز اشــغال نیــز میســر
اســت (ضوابــط و مقــررات طــرح تفصیلــی جدیــد شــهر تهــران .)5-4 :1391 ،بعــاوه ،وقــوع تخلفــات گســترده از ضوابــط
و مقــررات موجــب شــده کــه وضعیــت رؤیــت بســیار بدخیمتــر از آنــی باشــد کــه در ضوابــط و مقــررات تصویــر میشــود.
همچنیــن ،در بســیاری از آپارتمانهــای مســکونی شــهر تهــران ،ســطح هــر طبقــه بــه بیــش از یــک یــا دو واحــد مســکونی
اختصــاص دارد .بهبیاندیگــر ،هــر طبقــه از ســاختمان شــامل شــماری از واحدهــای مســکونی بهطــور فشــرده اســت کــه
معمــو ًال پنجرههایشــان بــه حیاطخلوتهــا یــا نورگیرهــای داخلــی روی میکنــد .بررســی ضوابــط مربــوط بــه حیاطخلوتهــا
و درمجمــوع اســتانداردهای نوررســانی بــه فضاهــا 4گویــای عــدم رعایــت «حــق رؤیــت» در طراحــی و جایگیــری نورگیرهــای
داخلــی اســت؛ بنابرایــن ،در شــمار زیــادی از واحدهــای مســکونی تعــداد پنجرههــا بســیار محــدود بــوده و احتمــال وجــود
پنجرههــای کام ـ ً
ا کــور بیشــتر اســت .چهبســا ،واحدهــای مســکونی مســتقر در بخــش میانــی ســاختمانها بهکلــی فاقــد
ـی ســاختمان پنجــره بگشــایند .در ایــن شــرایط ،نهتنهــا «حــق
پنجرههــای خارجــی باشــند و تنهــا بهســوی نورگیرهــای داخلـ ِ
رؤیــت» محتــرم شــمرده نمیشــود ،بلکــه امــکان بهرهمنــدی از نــور طبیعــی کــه در ضوابــط و مقــررات معمــاری و شهرســازی
بــر آن تأکیــد شــده نیــز بــرآورده نمیگــردد.
بهاینترتیــب ،بایســتی مســئله «حــق رؤیــت» بــه امــر قانونگــذاری و تدویــن ضوابــط و مقــررات معمــاری و شهرســازی
ورود یافتــه و بــه دیگــر عوامــل مؤثــر بــر وضــع قوانیــن افــزوده شــود .در ایــن راســتا ،مــوارد ذیــل نیازمنــد بازنگــری و یــا
تغییــر اســت:
 سطح مجاز اشغال
 نحوهی توده گذاری و استقرا بنا در قطعات زمین
 ارتفاع مجاز ساخت
 عرض معبر و فاصلهی مجاز ساختمانهای مقابل
 تعداد واحدهای مجاز در هر طبقه و نحوه ساماندهی آنهاموقعیت و ابعاد مجاز نورگیرهای داخلی

 کیفیت بصری (جدارههای) نورگیرهای داخلی

 .۲-۳الگوهای طراحـی معماری
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 .۳-۳برنامـهریزی کالنشـهری ،منطقهای و زیرمنطقه ای

چگونــه اســت کــه علیرغــم پتانســیلهای طبیعــی فــراوان در شــهر تهــران ،بســیاری از نواحــی مســکونی از رؤیــت مطلــوب و
دیــد طبیعــی محرومانــد؟ بــا وجــود هویتهــای خــاص محل ـهای و نیــز توپوگرافــی ویــژه در هــر بســتر ،چــرا سیاس ـتهای
نســبت ًا مشــابهی در ساختوســازهای محــات و مناطــق مختلــف حاکــم اســت؟ یکــی از مســائلی کــه در اثــر توســعهی
شــتابزدهی شــهر تهــران پدیــد آمــده ،رنــگ باختــن هویــت و میــراث طبیعــی و فرهنگــی منحصربهفــرد محــات اســت.
ســربرآوردن ســاختمانهای بلنــد و عظیمالجثــه بــر دامنــه کوههــا و درههــا ،ســد شــدن محورهــای بصــری و کریدورهــای
تنفســی حتــی در مرتفعتریــن و ســبزترین پهنههــای شــهر ،قتــل باغهــای شــمیرانات ،فرحــزاد و َکــن بــه دســت برجهــای
مســکونی ،جریــان زمینخــواری و انباشــت ســاختمانها در هــر گوشــه از شــهر ،همــه نشــان از رویکــرد ســرمایهای بــه شــهر
تهــران دارد .رویکــردی کــه ارزشهــای هــر محلــه را از میــان بــرده یــا تهدیــد میکنــد و حــق شــهروندان بــر شــهر را ســلب
مینماید.شــهر تهــران ،چنانچــه «منشــور جهانــی حــق بــر شــهر» در مــادهی «توســعهی شــهری عادالنــه و پایــدار» 1نیــز
شــهرها را ملــزم مینمایــد ،نیازمنــد تعدیــل اقدامــات توســعه شــهری و ایجــاد تعــادل میــان توســعه شــهر و حفــظ ارزشهــای
فرهنگــی و زیس ـتمحیطی اســت .محــات گوناگــون شــهر تهــران ،بــه دلیــل هویــت ویژهشــان ،نیازمنــد برنامهریــزی و

اســاس ویژگیهــای منحصربهفــرد هریــک
سیاســتگذاریهای منطقــهای و زیرمنطقــه ای میباشــند .بهبیاندیگــر ،بــر
ِ
ـف شــهر تهــران ،سیاس ـتهای ایجــاد محیطهــای مســکونی بایــد بهصــورت ویــژه و در مقیــاس
از نواحــی و محــات مختلـ ِ
1 - World Charter on the Right to the City, 2004: Article III

 .۴-۳ضوابط منظر شهـری و کیفیت بصـری ابنیه

ح ـ ّدی از فشردهســازی در محــات شــهری بهویــژه در کالنشــهرهایی چــون تهــران امــری گریزناپذیــر مینمایــد .حتــی،
بهعنــوان راهبــردی در جهــت دســتیابی بــه پایــداری مجتمعهــای زیســتی توصیــه میشــود (Jenks et al., 1996 as cited
 .)in van den Berg et al, 2007: 80ازایــنرو ،راهکارهایــی کــه ضمــن همــراه شــدن بــا جریــان فشردهســازی ،بتوانــد
کیفیــت محیــط را نیــز حفــظ نمــوده و فرصتهایــی بــرای احیــاء روانــی شــهروندان در محیــط روزمــرهی زندگــی فراهــم
کنــد بهشــدت مــورد تأکیــد اســت (.)Beatley, 1999; van den Berg et al, 2007در ایــن راســتا ،ارتقــاء کیفیــت بصــری
محــات مســکونی حائــز اهمیــت اســت .در محــات متراکــم شــهری ،همــواره عناصــر مصنــو ِع پیرامــون در قــاب پنجرههــا
حاضــر و قابــل رؤیتانــد .نمــای ســاختمانهای اطــراف از پنجــرهی اغلــب طبقــات در معــرض دیــد اســت؛ معابــر و عناصــر
آن از پنجــرهی طبقــات پاییــن مشــاهده میشــود؛ و بــام ســاختمانهای پیرامــون از پنجرههــای خارجــی و از پنجرههــای
ـی طبقــات بــاال (از ســوی نورگیرهــای داخلــی) قابلرؤیــت اســت .بــه همیــن دلیــل ،کیفیــت بصــری آنهــا نقــش
داخلـ ِ
چش ـمگیری در مطلوبیــت یــا عــدم مطلوبیــت دی ـ ِد پنجــره در محیطهــای مســکونی متراکــم ایفــا میکند.امــروزه بهطــور
گســتردهای ،شــاهد کیفیــت نــازل نماهــای ســاختمانی در محــات مســکونی هســتیم؛ نماهــای نازیبــا ،آشــفته و ناهماهنــگ
و فرســوده؛ نماهایــی کــه بــه دلیــل عــدم نگهــداری کیفیــت خــود را از دســت داده؛ یــا نماهایــی کــه بهواســطه الحاقــات

 - 1طرح جامع شهر تهران ( ،)1386در بند  ،2-9به «ارتقاء کیفیت زیست محیطی شهر تهران و حفاظت از میراث طبیعی ،تاریخی شهر و توسعه فضاهای
عمومی و گردشگری با اجرای طرحهای موضعی و موضوعی برای عمران و توسعه شهری تهران» اشاره نموده و در طرحهای موضعی شهر تهران،
«ساماندهی پهنههای ارزشمند تاریخی و ساماندهی پهنههای ارزشمند طبیعی و زیست محیطی» (سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران)1385 ،
را لحاظ کرده است؛ اما آنچه عم ً
ال و در نبود سیاستها و برنامهریزیهای منطقهای مشاهده میشود ،ساختوسازهای بیرویه و بالتبع از دست رفتن
پتانسیلهای طبیعی و هویتهای خاص محلهای در بسیاری از محالت شهر تهران مانند درکه ،اوین ،ده ونک ،الهیه و امامزاده قاسم است.
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یکــی از علــل از دســت رفتــن «حــق رؤیــت» در محیطهــای مســکونی ،محدودیــت طراحــان در نحــوهی تــوده گــذاری در
قطعــات زمیــن و الگــوی طراحــی اســت .بطوریکــه ،عرصـهی هــر ســاختمان بــه فضایــی عمومــی و بیکیفیــت تبدیــل شــده و
اعیــان متشــکل اســت از واحدهــای مســکونی بــه هــم فشــردهای کــه از فضاهــای بــاز خصوصــی و رؤیــت مطلــوب محروماند.
لــذا ،شایســته اســت کارآمــدی ضوابــط مربــوط بــه قطعهبنــدی زمیــن و نحــوهی تــوده گــذاری در قطعات زمیــن از ایــن دیدگاه
بــه مداقــه گذاشــته شــود .بعــاوه ،سزاســت کــه الگوهــای مســکن شــهری بــا نــگاه بــه «حــق رؤیــت» ســاکنین بــه آزمــون
گــذارده شــده ،الگوهایــی کــه امــکان رؤیــت مطلــوب را فراهــم میکننــد انتخــاب گردنــد و بــه عرصـهی ضوابــط و مقــررات
محیطهــای مســکونی وارد شــوند .همچنیــن ،شایســته اســت ضوابــط و مقــررات مربــوط بــه طراحــی آپارتمانهــای مســکونی
بــه طراحــان آزادی عمــل بیشــتری داده ،عــدول از کلیشـههای موجــود و جســتجوی الگوهایــی کــه حقــوق ســاکنین از جملــه
«حــق رؤیــت» را محتــرم میشــمارد تســهیل و تشــویق نمایــد .بــرای مثــال ،ارائــه الگوهایــی بــرای تخصیــص فضاهــای
بــاز خصوصــی بــه تمــام واحدهــای مســکونی (بــا رعایــت مســائل خلــوت و اشــراف) ،یــا راهکارهایــی بــرای ایجــاد وســعت
دیــد ضــروری مینمایــد .عــاوه بــر ایــن ،الزم اســت کــه «حــق رؤیــت» وارد معیارهــای ارزیابــی نقش ـههای معمــاری و
صــدور پروانـهی ســاخت گردد.بهاینترتیــب ،مــواردی کــه نیازمنــد بازنگــری اســت و ضوابــط جدیــدی کــه شایســتهی وضــع
اســت بــه قــرار زیــر اســت:
 ضوابط تفکیک زمین و نحوهی توده گذاری
 تیپولوژی و الگوی مسکنسازی ضابطه فضای باز خصوصی برای هر واحد مسکونی
 ضابطه همنشینی ساختمانهای همجوار
 ضابطه رؤیت مطلوب در ضوابط طراحی معماری
 معیار رؤیت مطلوب در فرایند کنترل نقشههای معماری و صدور پروانهی ساخت

ـن هــر
منطق ـهای و زیرمنطقــه ای (ناحی ـهای و محل ـهای) صــورت گیــرد .بهاینترتیــب ،او ًال ،پتانســیل طبیعــی و هویــت کهـ ِ
منطقــه و محلــه حفاظــت میشــود ،1ثانیـ ًا ،ضوابــط و مقــررات محیطهــای مســکونی در مقیــاس منطقـهای وضــع میگــردد
تــا ضمــن ممانعــت از تخریــب منابــع ارزشــمند مزبــور در فراینــد ساختوســاز ،از کریدورهــای بصــری و پتانســیلهای خــاص
هــر منطقــه بــرای تأمیــن رؤیــت مطلــوب بهرهبــرداری شــود.همچنین ،احــداث ابرســازه هایــی چــون مالهــا ،برجهــا،
محرمیــت
پلهــای طبقاتــی و تقاطعهــای غیــر همســطح قوی ـ ًا کیفیــت بصــری را متأثــر کــرده ،امــکان رؤیــت مطلــوب و َ
پنجرههــای محیطهــای مســکونی را در شــعاع قابلمالحظـهای مخــدوش نمــوده اســت .ازایـنرو ،سزاســت کــه سیاسـتهایی
کالن بــرای کنتــرل بــر ایــن ســازهها ،بهمنظــور حفــظ «حــق رؤیــت» در محــات مســکونی ،وضــع گردد.بنابرایــن ،عــاوه
بــر ضوابــط و مقــررات معمــاری و شهرســازی در مقیــاس خــرد ،آنچــه در مقیــاس منطقــه و شــهر اعمــال میشــود نیــز بــر
کیفیــت رؤیــت بازتــاب مییابــد .لــذا ،بایســتی او ًال اقدامــات توســعه شــهری تعدیــل شــود ،ثانی ـ ًا سیاس ـتها و برنامههــای
کالن منطق ـهای و زیرمنطقــه ای ،بــا مالحظ ـهی «حــق رؤیــت» ،بازنگــری شــود .در ایــن راســتا ،مــوارد ذیــل شایســتهی
مالحظــه ،بازنگــری و یــا تغییــر اســت:
 مق ــررات حف ــظ پتانس ــیلهای طبیع ــی و محوره ــای بص ــری در مناط ــق (از جمل ــه ،قوانی ــن زمی ــن ش ــهری ته ــران؛
حفاظ ــت و س ــاماندهی باغ ــات و فضاه ــای س ــبز؛ ایج ــاد ،توس ــعه و س ــاماندهی پارکه ــا و فضاه ــای س ــبز ش ــهری
در مقیاسهـــای مختلـــف)
 ورود «حق رؤیت» به معیارهای برنامهریزی مناطق و محالت
 سیاســتگذاری و برنامهری ــزی محیطه ــای مس ــکونی در مقی ــاس منطقــهای و زیرمنطق ــه ای و بهص ــورت موضع ــی،
ب ــا توج ــه ب ــه پتانس ــیلهای طبیع ــی ،هوی ــت و توپوگراف ــی بس ــتر
 ضوابط احداث ابرسازه ها
 مقابله با تخلفات مربوط به تغییر کاربری زمین
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 - 1طرح جامع شهر تهران به موضوع ساماندهی منظر شهری توجه کرده و بر تدوین دفترچه ضوابط و مقررات ساماندهی بصری تأکید دارد .در طرحهای
موضوعی شهر تهران نیز به مدیریت بصری یا منظر شهر تهران اشاره شده که تنها مرتبط با ساماندهی نمای ساختمانها در شریانهای اصلی و شاخص و
فضاهای عمومی و میادین است (سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران)1385 ،؛ اما «حق رؤیت» متوجه کیفیت بصری کلیه عناصر موجود در محالت
مسکونی است که از داخل ساختمان قابلرؤیت است.
2- Green Urbanism Approach
 - 3رویکرد شهرسازی سبز تنها ایجاد شهرهای سبز بهصورت اکولوژیک ( )New Urbanism Approachرا مدنظر ندارد و به راهکارهایی بهمنظور
ایجاد حس حضور در طبیعت اشاره مینماید.
 - 4در این خصوص ،میتوان به قانونی اشاره نمود که اخیراً در کشور فرانسه وضع شده و بهموجب آن ایجاد بام سبز برای تمام ساختمانهای جدید الزامی
میباشد (.)www.theguardian.com

 .۵-۳اجـرای ضوابط و مقـررات

گذشــته از ضوابــط و مقــررات معمــاری و شهرســازی و سیاســتها و برنامهریزیهــای کالن منطقــهای ،آنچــه بهطــور
چشــمگیری «حــق رؤیــت» ســاکنین شــهر تهــران را در دهههــای اخیــر پایمــال نمــوده ســازوکار اجــرای ضوابــط و مقــررات
اســت .ســازوکاری کــه بهواقــع حقــوق مــردم را بــه تــاراج بُــرده و میبــرد .بــا ســیطرهی اقتصــاد ســرمایهداری بــر شــهر و
نــگاه ســرمایهای بــه مســکن ،هــدف انباشــت ســرمایه و دســتیابی بــه حداکثــر ســود مالی بــر ضوابــط و مقــررات ســایه انداخته
ـول پرداخــت پــول در قبــال عــدول از ضوابــط مرتبــط بــا ســطح اشــغال و تعداد
اســت« .فــروش تراکــم» و رویـهی بســیار معمـ ِ
طبقــات مجــاز کــه در نظــام مدیریــت شــهری رخ میدهــد بخــش مهمــی از مســئله مبتالبــه را دامــن میزنــد .رونــد عامدانــه
فــروش تراکــم کــه از ســال  1369آغــاز شــد تاکنــون از منابــع مهــم درآمــد شــهرداری تهــران بــوده و مســیر را بــرای انــواع
تخلفــات ســاختمانی توســطِ ســرمایهگذاران ،ســازندگان و مســئوالن همــوار نمــوده اســت .گرچــه در ابتــدا تراکــم فروشــی و
تبعــات آن بــا مقاومتهایــی از ســوی افــراد آگاه مواجــه شــد ،بهمرورزمــان زیــر لبــاس قانونــی قــرار گرفتــه و امــروز رونــدی
معمولــی مینمایــد .اکنــون نــه مســئوالن بــه اجــرای ضوابــط و مقــررات بهــا میدهنــد و نــه شــهروندان بــر ایــن نابســامانی
خــردهای میگیرنــد .گویــی ،شــهروندان حساســیت خــود را در مقابــل پیامدهــای ایــن تخلفــات بــر محیــط زندگــی خویــش
از دســت دادهانــد و چنــان بــه رونــد تراکــم فروشــی خــو گرفتهانــد کــه حتــی در دادوســتد ســهم خــود از زمیــن ،آســمان ،هــوا
و رؤیــت از هــم پیشــی میگیرند.اینگونــه اســت کــه «حــق رؤیــت» از مــردم شــهر تهــران ســتانده میشــود و همچــون
کاالیــی لوکــس بــه فــروش میرســد؛ یعنــی حقــی کــه هــر شــهروندی بــر شــهر و محیــط ســکونت خویــش دارد از اکثریــت
شــهروندان ســلب شــده و تنهــا عــدهی اندکــی کــه بضاعــت مالــی دارنــد میتواننــد آن را خریــده و بازپــس گیرنــد .بــه واقــع،
شــهر تهــران از فراهــم کــردن شــرایط عادالنــه بــرای بهرهمنــدی همــه ســاکنین از زندگــی باکیفیــت و برخــورداری از حــق
رؤیــت فاصلــه بســیاری دارد.ازجملــه پیامدهــای تراکــم فروشــی در شــهر تهــران افزایــش نــرخ جمعیتپذیــری آن اســت (بــه
نقــل از محمــود کاشــانی ،در اقتصــاد آنالیــن) .ازدیــاد جمعیــت فراتــر از ظرفیــت شــهر ،تبعاتــی چــون از دســت رفتــن کیفیــات
محیــط زندگــی و پایمــال شــدن حقــوق شــهروندان بــه همــراه دارد .شــایان ذکــر اســت ،برنامهریزیهــای طــرح جامــع
شــهر تهــران بــرای جمعیــت  9/1میلیــون نفــر در افــق طــرح وضــع شــده اســت (طــرح جامــع شــهر تهــران،1)2 :1386 ،
درحالیکــه هماکنــون و بــا فــروش تراکــم بــه انــدازهی  20ســال آینــده (بــه نقــل از احمــد خــرم ،وزیــر ســابق راه و ترابــری،
در فرصــت امــروز) ،جمعیــت شــهر تهــران بــه بیــش از  12میلیــون نفــر رســیده اســت.لذا ضــروری اســت کــه او ًال ،نگــرش
ســرمایهای بــه شــهر و مســکن اصــاح شــود .چنانچــه در مفهــوم «حــق بــر شــهر»« ،برقــرار ســاختن زندگــی بــا کیفیــت
بــرای همــه» ( )Lefebvre, 1968و توجــه بــه «منفعــت جمعــی» ( )Ortiz, 2010:116در مقابــل نــگاه ســرمایهای بــه شــهر
مــورد تأکیــد اســت .ثانیـ ًا ،بایســتی واحدهــای ارزیابــی و صــدور پروانــه نقــش مســئوالنهای را در قبــال کیفیــت محیطهــای
زندگــی بپذیرنــد .بــه ایــن منظــور ،بایــد معیارهــای کیفــی محیــط زندگــی ،از جملــه رؤیــت مطلــوب ،بــه واحدهــای مزبــور
ابــاغ گــردد و جهــت جلوگیــری از اهمالهــا ،تخلفــات احتمالــی و قانونگریــزی نظــارت جــدی بــر نحــوهی عملکــرد ایشــان
صــورت گیــرد .برخــاف جریــان کنونــی در امــر ساختوســاز ،تشــویق ســرمایهگذاران ،ســازندگان و طراحانــی کــه ارتقــاء
ـاق «حــق رؤیــت» در محیطهــای
کیفیــت محیــط را مدنظــر دارنــد و اختصــاص امتیــازات و تســهیالت ویــژه در قبــال احقـ ِ
مســکونی از جملــه راهکارهایــی اســت کــه مدیریــت شــهری میتوانــد در پیــش گیرد.بهاینترتیــب ،شایســته اســت کــه
مــوارد ذیــل در نظــام مدیریــت شــهری لحــاظ گــردد:
 - 1در افق طرح جامع شهر تهران پیشبینی میشود که تهران تا سال  1405جمعیتی معادل  8/7میلیون نفر داشته باشد اما برنامهریزی خدمات برای
جمعیت  9/1میلیون نفر انجام شده است .ظرفیت پذیری سکونت نیز برای جمعیت  5/10میلیون نفر تا افق طرح تدارک دیده شده است (طرح جامع شهر
تهران :1386 ،ص .)3
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متعــدد (همچــون تابلوهــای بیمقیــاس ،تأسیســات و کانالهــای مرتبــط ،انــواع اضافــات شــخصی در بالکنهــا و غیــره)
بشــدت چشــم آزار گشــتهاند .همچنیــن نماهــای جانبــی ســاختمانها در اغلــب مــوارد بــدون پرداخــت رهــا شــده و بــه دلیــل
ناهماهنگــی ارتفــاع ســاختمانهای همجــوار ،قویـ ًا خودنمایــی میکننــد .ازایـنرو ،الزم اســت کــه ضوابــط مرتبــط بازنگــری
شــده و مقرراتــی بــرای رعایــت کیفیــت بصــری نماهــای اصلــی و نماهــای جانبــی ســاختمانها در محیطهــای مســکونی،
نگهــداری از نماهــا و کنتــرل الحاقــاتِ نمــا و جلوگیــری از اغتشــاش بصــری وضــع گــردد .1همچنیــن ،اعمــال دقیــق ضوابــط
نمــا بــرای صــدور پروانــه و صــدور پایــان کار پروژههــای ســاختمانی مدنظــر قــرار گیــرد.
در بســیاری از مــوارد ،معابــر و خیابانهایــی کــه محیطهــای مســکونی را در خــود جــای دادهانــد نیــز از کیفیــت بصــری
برخــوردار نیســتند .شــمار زیــادی از معابــر در ســطح شــهر و حتــی در مجتمعهــا و شــهرکهای مســکونی تنهــا مســیری
بــا کفپــوش آســفالت بهمنظــور تــردد و پــارک اتومبیــل بــوده و از ســبزینگی و عناصــر طبیعــی بیبهــره اســت .رویکــرد
2
ـس حضــور
«شهرســازی ســبز» بــر جســتجوی راهکارهــای طبیعتمحــور و بهکارگیــری شــگردهایی بهمنظــور ایجــاد حـ ّ
در طبیعــت و همــراه بــودن بــا عناصــر طبیعــی تأکیــد میکنــد .3اگــر از زاوی ـهی رؤیــت مطلــوب بنگریــم ،وجــود عناصــر
طبیعــی ماننــد درختــان و گیاهــان در لب ـهی معابــر میتوانــد کیفیــت محتــوای دیــد پنجرههــای واقــع در طبقــات پاییــن
ســاختمانها را کــه عمدتـ ًا از رؤیــت پهنــه آســمان و دیــد بــه دوردســت و چشـمانداز شــهر محرومانــد ارتقــاء بخشــد .بعــاوه،
وجــود ســبزینگی در نمــای ســاختمانها ،لبــه پنجرههــا و بالکنهــا قویــ ًا بــر کیفیــت منظــر شــهری و دیــ ِد پنجرههــای
مشــرف بــه ســاختمانها اثرگــذار اســت .در ایــن راســتا ،اهتمــام شــهرداریها بــه ایجــاد لبههــای ســبز در دو ســوی معاب ـ ِر
محــات مســکونی بســیار حائــز اهمیــت اســت .راهکارهــای دیگــری همچــون تدویــن ضوابطــی بــرای طراحــی ورودیهــای
ســبز بــرای هــر ســاختمان قابلتأمــل اســت .همچنیــن ،شایســته اســت ضوابــط و تســهیالتی بــرای ســاکنین جهــت ایجــاد
ســبزینگی در نمــای ســاختمانها وضــع گردد.عنصــر دیگــری کــه بخــش آزارنــدهی دیــ ِد پنجرههــا را در محیطهــای
ـب انــواع ســازههای
مســکونی شــکل میدهــد نمــای پنجــم یــا بــام اســت کــه بخــش رهاشــدهی ســاختمانها ،محــل نصـ ِ
تأسیســاتی و حتــی محــل انبــار وســایل ســاکنین میباشــد .ضــروری اســت در ضوابــط و مقــررات معمــاری و شهرســازی بــه
کیفیــت بــام ســاختمانها توجــه شــود؛ ضوابطــی بــرای طراحــی بامهــا ،نگهــداری و الحاقــات آنهــا ،یــا ایجــاد بامهــای
ســبز وضــع گــردد .4گذشــته از فرصتهایــی کــه بامهــای ســبز ،بهویــژه در اقلیــم شــهر تهــران ،بــرای دســتیابی بــه پایــداری
زیســتمحیطی پدیــد میآورنــد ،بــه ارتقــاء ســامتی شــهروندان نیــز یــاری میرســانند .بهاینترتیــب کــه یــک ،محیــط
طبیعــی ،ســبز و احیاءکننــده ای را در اختیــار ســاکنین هــر ســاختمان قــرار میدهنــد و دو ،منظــر شــهری و کیفیــت رؤیــت از
داخــل محیطهــای زندگــی را قوی ـ ًا ارتقــاء میبخشــند .از ایــن طریــق ،بامهــای ســبز میتواننــد در بُعــد پایــداری اجتماعــی
نیــز کارســاز گردند.بهاینترتیــب ،ضوابــط ذیــل شایســتهی بازنگــری ،تغییــر و یــا وضــع اســت:
 ضوابط ارتقاء کیفیت بصری در نماهای اصلی و جانبی ساختمان
 ضوابط پیرایش نماهای ساختمان
 ضوابط حفظ کیفیت بصری نما در طول عمر ساختمان
 سیاستها و ضوابط ایجاد سبزینگی در معابرضوابط ایجاد سبزینگی بر نمای ساختمان

 ضوابط کیفیت بصری بام ساختمان

 اصالح نگرش سرمایهای به شهر و مسکن
 اعم ــال نظ ــارت ب ــر اج ــرای ضواب ــط و مق ــررات معم ــاری و شهرس ــازیمقابله ب ــا تخلف ــات در ام ــر ساختوس ــازاتخاذ
سیاســـتهای تشـــویقی و ارائـــهی تســـهیالت بـــرای گامهـــای مثبـــت در جهـــت حفـــظ یـــا ارتقـــاء «حـــق رؤیـــت»

 -۴جمـعبندی

برخــورداری از ســامتی حــق هــر شــهروند اســت کــه بایــد در بســتر شــهر و در محیــط روزمــرهی زندگــی تأمیــن شــود؛ و
ـکان زندگــی ،نقــش بســزایی در تأمیــن ســامتی شــهروندان دارد .بهویــژه
خانــه ،بهعنــوان قــرارگاه غالــب و مهمتریــن مـ ِ
در زندگــی شــهری و شــیوهی زیســت مــدرن ،خانــه مجالــی اســت بــرای رهایــی از فشــارها و تنشهــای عرصـهی بیــرون و
جبــران خســاراتی کــه در زندگــی شــهری بــر ابعــاد جســمی ،ذهنــی و روانــی شــهروندان وارد شــده اســت.از جملــه راهکارهایی
کــه بهمنظــور ارتقــاء ســامتی ســاکنین در محیــط خانــه توصیــه میشــود ،بهرهمنــدی از دیــد مطلــوب از طریــق پنجــره
اســت .مطالعــات علمــی بــر ضــرورت وجــود پنجــره بــا دیــد طبیعــی در محیــط ســکونت بهعنــوان منبعــی بــرای احیــاء روانــی
ســاکنین تأکیــد میکننــد ،بخصــوص در آپارتمانهــای شــهری کــه حضــور در محیطهــای طبیعــی میســر نیســت و پنجــره
تنهــا گشــایش خانــه بهســوی دنیــای بیــرون میباشــد.اما خانههــای امــروز بــا محــدود کــردن عرص ـهی دیــد ســاکنین بــه
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پنجرههــای کــور ،ســامت جســمی و روانــی آنهــا را تهدیــد میکننــد .در شــهر تهــران ،بیشــمارند خانههایــی کــه در
ســیطرهی ســاختمانهای ســرد و بیروحانــد و پنجرههایشــان بــه عناصــر مصنــوع محــدود اســت؛ پنجرههایــی کــه امــکان
رؤیــت مطلــوب را از ســاکنین دریــغ میکننــد ،نــگاه و حــواس و خیــال آنهــا را بــه حبــس میکشــند و ابعــاد عاطفــی ،روانــی
و ذهنــی وجودشــان را تخریــب میکننــد .خانههــای امــروز نــه تنهــا محیطــی بــرای التیــا ِم آســیبهای ناشــی از زندگــی
در محیطهــای ساختهشــدهی شــهری فراهــم نمیکننــد بلکــه ،بــا فقــدان رؤیــت مطلــوب ،بــر شــدت آســیبها افــزوده و
ســامتی شــهروندان را در معــرض خطــر قــرار میدهنــد .در شــهر تهــران «حــق رؤیــت» مغفــول مانــده و شــمار روزافــزون
شــهروندان از آن محروماند.بــه منظــور احقــاق «حــق رؤیــت» شــهروندان و جــاری شــدن رؤیــت مطلــوب در خانههــای
گوناگــون مرتبــط بــا ساختوســاز محیطهــای مســکونی شــامل حوزههــای وضــع قانــون،
شــهر تهــران ،حوزههــای
ِ
اجــرای قانــون و طراحــی محیطســزاوار بازنگــری و اعمــال تغییــرات اســت.در «ضوابــط و مقــررات معمــاری و شهرســازی»
ر ّد پایــی از رؤیــت مطلــوب و عملکــرد دیــد پنجــره وجــود نــدارد و حتــی برخــی از ضوابــط بــه مســئله رؤیــت نامطلــوب از
پنجرههــا دامــن میزننــد .ازای ـنرو ،بایســتی بــا مالحظ ـهی «حــق رؤیــت» برخــی از ضوابــط موجــود اصــاح شــده و نیــز
ضوابــط جدیــدی وضــع گــردد .بعــاوه ،اقداماتــی کــه در مقیــاس کالنتــر یعنــی منطقــه و شــهر رخ میدهــد نیــز بــه کیفیــت
رؤیــت از پنجــره در محیطهــای مســکونی و اثراتــی کــه بــر آن دارد بــی توجــه اســت؛ بنابرایــن ،الزم اســت تــا «سیاسـتها
و برنامهریزیهــای کالن منطقــهای و زیرمنطقــه ای» در تــاش بــرای ایجــاد تعــادل میــان اقدامــات توســعه شــهری و
ـی هــر منطقــه و محلــه و نیــز برنامهریــزی محیطهــای مســکونی بــا توجــه بــه
حفــظ ارزشهــای فرهنگــی و زیســت محیطـ ِ
شــرایط خــاص بســتر و ارزشهــای موجــود در آن مــورد بازنگــری قــرار گیــرد .همچنیــن« ،ضوابــط منظــر شــهری و کیفیــت
بصــری ابنیــه» نیازمنــد وضــع قوانیــن دقیقتــری جهــت پیرایــش ،آرایــش و نگهــداری نمــای ســاختمانها ،بامهــا و معابــر
ـی محیطهــای مســکونی در بســیاری از مــوارد پتانســیل ایجــاد
میباشــد.عالوه بــر قوانیــن و سیاس ـتها ،الگوهــای طراحـ ِ
رؤیــت مطلــوب را دارا نیســت .از ایــن منظــر ،الگوهــای طراحــی معمــاری از نحــوهی تــوده گــذاری تــا ســاماندهی فضاهــای
داخلــی ســاختمان نیازمنــد نگاهــی نــو میباشــد .پــس شایســته اســت کــه الگوهــای مســکونی رایــج بــه ســؤال گرفتــه شــود،
عــدول از کلیشـههای ناکارآمــد موجــود میســر شــده و طراحــان و معمــاران در ارائـهی راهکارهــا و الگوهــای نوینــی از مســکن
شــهری بــا مالحظـهی «حــق رؤیــت» حمایــت و تشــویق شــوند .بالتبــع ،راهکارهــای مؤثــر میتوانــد بــه بازنگــری ضوابــط
و مقــررات محیطهــای مســکونی یــاری رســاند .همچنیــن ،سزاســت کــه رؤیــت مطلــوب بــه معیارهــای ارزیابــی نقشـههای
معمــاری و صــدور پروانـهی ســاخت افــزوده شــود.در کنــار حوزههــای وضــع قانــون و طراحــی محیــط ،نحــوهی اجــرای قانــون

و تخلفــات معمــول در رونــد ســاخت« ،حــق رؤیــت» شــهروندان را بــه تــاراج میبــرد و چــون کاالیــی بــه خریدوفــروش
میگــذارد .شــاید مهمتریــن عامــل از دســت رفتــن «حــق رؤیــت» ،ماننــد بســیاری دیگــر از حقــوق مــردم بــر شــهر ،گرفتــار
شــدن شــهر تهــران در اقتصــاد ســرمایهداری اســت .نگــرش ســرمایهای بــه شــهر ،رویکــرد ک ّمیگرایانــه بــه مســکن و بــازار
ُپرســو ِد ساختوســاز اســت کــه بخــش گســتردهای از سیاس ـتها ،برنامههــا و اقدامــات توســعه شــهری را تعییــن میکنــد،
بــر مدیریــت شــهری و نحــوهی اجــرای ضوابــط ســایه میافکنــد و حقــوق مــردم را بازیچـهی ســوداگران مینمایــد .ازایـنرو،
پیــش از هــر چیــز بایســتی نگــرش بــه مســکن تغییــر یابــد ،ابعــاد کیفــی وارد نظــام ارزشــی مســکن شــود و شــهر تهــران
بــه ایجــاد فرصتهــای برابــر بــرای همــه شــهروندان در بهرهمنــدی از زندگــی باکیفیــت و برخــورداری از حقوقشــان متعهــد
گردد.پــس بــه منظــور احقــاق «حــق رؤیــت» ،الزم اســت کــه مســئولین امــر در حوزههــای مختلــف -حــوزهی وضــع قانــون،
حــوزهی اجــرای قانــون ،حــوزهی طراحــی محیــط و حــوزهی فرهنگســازی -هشــیار گردنــد و در رونــد بهســازی ،نوســازی
و بازســازی محــات  ،در مســیر توســعهی شــهر ،بــه ســمت خلــق محیطهایــی گام بردارنــد کــه «حــق رؤیــت» شــهروندان
را محتــرم بشــمارد و ارتقــاء ســامتی جســمی و روانــی آنهــا را در پــی داشــته باشــد.
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