
در راسـتای سیاسـت بازآفرینـی شـهری و ارتقای شـاخص های زیسـت پذیری و کیفیت زندگی شـهری، توجـه به موضوع 
منظـر کـه بخـش قابل توجهـی از این کیفیت را دربرمی گیـرد در دسـتور کار و برنامه ها و اقدامات وزارت راه و شهرسـازی 
قـرار گرفتـه اسـت. ایـن موضـوع در شـرکت عمران و بهسـازی شـهری به سـبب مسـئولیت های مشـخص این شـرکت 
درزمینه ارتقا کیفیت زندگی شـهری در محدوده ها و محالت هدف بازآفرینی شـهری از تنوع و گوناگونی خاصی برخوردار 
خواهـد بـود. توجـه بـه موضـوع منظردرهـر یـک از گونه های ایـن محدوده ها شـامل بافـت تاریخـی، بافت هـای میانی و 
ناکارآمـد شـهری، بافت هـای روسـتایی محصـور در توسـعه های شـهری و نهایتـاً سـکونتگاه های غیررسـمی ویژگی های 

خـاص خـود را چـه به صـورت تهدید و چـه درقالب فرصـت دربر خواهد داشـت.
منظـر شـهری همانگونـه که می تواند در محدوده های تاریخی شـهرهای مـا روایتگر هویت، تاریـخ و ارزش های فرهنگی، 
کالبدی و اجتماعی نهفته در دل شهرباشـد، قادر اسـت در بسـیاری از محدوده های ناکارآمد و سـکونتگاه های غیررسـمی 
نمایانگـر فقرشـهری ، فقـر هویتـی و نبـود تـاب آوری باشـد. از این رو ضروری به نظر می رسـد کـه در برنامه هـا و اقدامات 
بازآفرینـی شـهری همـواره بخشـی از توجـه معطوف به شناسـایی مسـایل و یـا فرصت های منظـر شـهری و برنامه ریزی 

در راسـتای کیفیت بخشـی به آن باشد. 
در همیـن راسـتا، برگـزاری دومیـن همایـش معماری منظر در اردیبهشـت ماه ۱۳۹۵ در دانشـگاه شـهید بهشـتی تهران و 
همـکاری شـرکت عمـران و بهسـازی در برگـزاری ایـن رویـداد فرصتـی را برای این شـرکت فراهم سـاخت تا بـا تمرکز 
بیشـتر نقطـه نظـرات و آرای صاحـب نظـران در این حوزه را مـورد توجه و بهره برداری قراردهد و در این مسـیر، شـماره ای 
از نشـریه تخصصـی هفـت شـهر به ویـژه نامه معماری منظـر اختصاص یافـت. تهیه و چاپ ایـن ویژه نامه اگرچـه در گام 
نخسـت بـه سـبب اهتمـام این نهـاد تخصصی بـرای گسـترش تعامل و همـکاری بـا مراکز علمی و بـه ویژه دانشـگاه ها 
صـورت گرفتـه اسـت لکـن در گامی فراتر تالشـی اسـت برای ترویـج و انعـکاس دسـتاوردهای علمی – پژوهشـی ارایه 
شـده در ایـن رویـداد کـه درارتبـاط با اهداف مشـترک سیاسـت های بازآفرینی شـهری موضـوع معماری منظـر را مد نظر 

قـرار می دهند. 
اختصـاص ایـن نشـریه به ارایـه تعدادی از مقـاالت برگزیـده در همایش مذکور همچنیـن این فرصت را فراهم سـاخت تا 
ضمـن بهره گیـری از نظـارت علمی و همکاری اسـتاد محتـرم جناب آقای دکتـر فرزین فردانش موضوع معمـاری منظر از 
جوانب دیگری نیز مورد شناسـایی قرارگیرد که در بخش های پایانی نشـریه به آن پرداخته شـده اسـت. تمرکز بر موضوع 
معمـاری منظـر در ایـن شـماره از نشـریه هفـت شـهر اقدامی اسـت بـرای تاکید بـر اهمیت اتخـاذ رویکـردی همه جانبه، 

فراینـد مبنـا و شـهرنگر کـه ظرفیت هـا و مولفه های شـهری را در ارتباطـی بهم تنیـده و مرتبط مد نظر قـرار می دهد. 
همچنیـن بـا توجـه بـه طرح موضـوع منظـر راه در وزارت راه و شهرسـازی، از فرصت پیش آمـده در این ویژه نامه اسـتفاده 
شـد تـا گزارشـی از مجموعـه بحث هـای انجام شـده در زمینـه منظـر راه ارائـه شـود. در پایـان سـال ۱۳۹۵ یـک دوره از 
سلسله نشسـت های تخصصـی شـرکت عمـران و بهسـازی بـه معمـاری راه اختصـاص داده شـد کـه در آن منظـر راه از 

جنبه هـای مختلـف مـورد بحـث قـرار گرفت کـه در گـزارش ذکرشـده بـه آن پرداخته می شـود.
همانگونـه کـه مطالـب در پیـش رو و مقدمـه سـردبیر ویـژه بـه آن می پردازند، معمـاری منظـر از جمله دانش هایی اسـت 
کـه هنـوز در کشـور مـا نقـش و جایگاه اصلی آن به شایسـتگی مشـخص نشـده اسـت. لذا پرداختـن به مفهـوم معماری 
منظـر در حوزه هـای موضوعـی مختلـف و از جوانـب گوناگون به شـناختن نقـش و اثربخشـی آن در فراینـد ارتقاء کیفیت 
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حیـات شـهری کمـک می نمایـد و لـزوم همـکاری و تعامل میـان دانش ها در مواجهه با مسـایل شـهری را بیـش از پیش 
آشـکار می سـازد. در پایان از همکاری ارزشـمند مسـوالن محترم دانشـکده معماری و شهرسـازی دانشـگاه شـهید بهشتی 
بـه ویـژه آقایـان دکترفردانـش و  دکتـر تقوایی در گـردآوری، ارزیابـی و تدوین نهایـی مطالب صمیمانه قدردانی می شـود. 
امیـد اسـت، از طریـق ارایـه مطالـب ایـن ویـژه نامـه مخاطبـان عزیز نشـریه هفت شـهر ضمن آگاهـی از وجـوه مختلف 
معمـاری منظـر بـه آشـنایی عمیق تری با اهمیـت و جایگاه ایـن موضـوع در فرایند بازآفرینی شـهری پایدار و نگهداشـت 

ارزش هـای بومـی اعـم از تاریخی، طبیعـی، فرهنگی در سـرزمین عزیزمـان نایل آیند.
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