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برنامـهریزیمنظر:کاربردهایمحیطـی

نوشته ویلیام ماش ،ترجمه مرتضی ادیب و مهدی خالصی

 معماری منظــر؛ درآمـدی بر تعریفها و
مبانـینظـری

تألیف :سید حسن تقوائی

 اصـولزیسـتپایـدار
چشـم اندازینوینبرایسـالمت،شادکامـیوخوشبختـی
تحـول در سبک زندگـی
نوشته :ریچارد جورین ،ترجمه :ماه فرید منصوریان ،ناهید صفایی

برنامـه ریزی منظـر ،کاربردهای محیطـی
Landscape Planning: Environmental applications
تألیف:ویلیام ام .مارش
William M. Marsh
۲
مرتضی ادیب ،۱مهدی خالصی
ناشر :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
سال انتشار1395 :

تحوالت و رشد فعالیتهاي توسعه و عمران پس از انقالب صنعتی و شتاب آن در سده هاي اخیر ،نتایج و بازتاب هاي ناهنجاري در محیط زیست
و پهنۀ زمین در پی داشته است که از نیمۀ دوم قرن پیشین نمود آن به شدت آشکار شده است .در این زمینه ،کشورهاي توسعه یافته از
میانۀ سدة گذشته و به ویژه دهۀ  1960و کشورهاي در حال توسعه به فاصلۀ چند دهه پس از آن ،از این تحوالت و پدیدههاي ناشی از آن
آسیبهاي جدي دیده اند .در مسیر و بستر این تحوالت ،ایران نیز هرچند با تأخیر ،اما با شتابی روزافزون ،از نتایج نسنجیدة این تحوالت و
توسعه ،دچار مشکالتی شده است که در عرصۀ مسائل محیطی وزیست محیطی به مثابه مهمترین و چشمگیر ترین موضوع ها نمود یافته
است و خروج از آن نیز به آسانی میسر نیست.
کتاب برنامه ریزي منظر :کاربردهاي محیطی -نوشتۀ ارزشمند ویلیام مارش  -در دهۀ هشتاد میالدي و ویرایشهاي بعدي آن تاکنون،
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اثر درخشانی است که محور آن را مسائل زیست محیطی این تحوالت تشکیل میدهد .این کتاب که نخستین نسخۀ آن در سال 1983

منتشر شد ،در فصلهاي مختلف ،به تأثیر و بازتاب فعالیتهاي نسنجیدة توسعه و نتایج محیطی و زیست محیطی آن با دیدي تحلیلی و
روش مند می پردازد و در بیان هر فصل نیز ضمن اشاره به مصادیق واقعی ایجاد شده ،اهمیت و ابعاد آن را به بحث می کشد.
نسخههاي منتشرشدة بعدي این کتاب تا سال  2006که ترجمه پیش رو از این نسخه (ویرایش چهارم) انجام شده است ،همراه با افزایش
فصلهاي جدید ،اهمیت کنکاش و شناخت نویسنده از مقولۀ توسعه و اثرهاي ناشی از آن افزایش یافته است.
نویسنده همواره توجه دارد که تمامی فعالیتهاي عمرانی در صورت برنامهریزي نادرست و نسنجیدن اثرهاي آن ،نتایج نامطلوب در پی
خواهد داشت و تصمیمهاي اتخاذشده از سوي نهادها و سازمانهاي مربوطه در این زمینه نیز میتواند نقش مؤثري در بهبود یا تخریب بیشتر
آن داشته باشد .از این رو ،مطالب و مفاهیم ارائه شده در آن ،میتواند راهگشایی براي تمامی دست اندکاران فعالیتهاي توسعه و عمران و به
ویژه برنامهریزان منظر و محیط و معماران منظر از دیدگاه کاربردي و پایداري باشد.
از جمله نظریههاي قابل توجه این کتاب ،تأکید نویسنده بر تنوع اقلیمی ،زیستی و زیست محیطی در امریکاي شمالی است و جالب اینکه این
تنوع زیستی و زیست محیطی ،شباهت شگرفی به ویژگیهاي پهنه و سرزمین ایران دارد و میتواند مصداقی براي نقاط مختلف ایران نیز باشد.
ترجمه این کتاب ،نشان از حساسیت مترجم به اهمیت انتقال و توسعۀ این دانش به ارزشهاي محیطی و زیست محیطی و ارتقاي دانش
برنامهریزي و کاربردي محیط و منظر دارد .از این رو ،ضمن توصیه به مطالعۀ دقیق این کتاب ،به کارگیري نکتهها و توجه به جنبههاي
کاربري آن نیز مورد تأکید است.
امید است این کتاب کلید و راهگشایی براي تحقق فعالیت هاي علمی و توجه به ارزشهاي زیست محیطی در طرحها و برنامههاي اجرایی
توسعه و عمران آتی کشورمان باشد.
 -۱استادیار گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
 -۲کارشناس ارشد معماری منظر

معماری منظـر؛ درآمـدی بر تعریف ها و مبانـی نظـری
تألیف :سید حسن تقوائـی
ناشر :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
سال انتشار1391 :
۱

 - ۱مدیر گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
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آگاهیم که مهمترین چالشهای قرن بیست ویکم متاثر از تغییر شرایط محیطی ،کاهش منابع طبیعی ،توسعه و تراکم جوامع شهری از یکسو
و متأثر از کمیت و کیفیت شرایط محیط طبیعی و چگونگی آسایش در فضاهای باز شهری ،حفظ سالمت اندامهای طبیعی و نیز نحوه تعدیل
ناهنجاری های بصری در فرآیند ادراک منظر از سوی دیگر است .در این میان ،معماری منظر به عنوان دانش و تخصص بهره مند از علوم
محیطی ،معماری ،اکولوژی ،گیاه شناسی ،زمین شناسی نقش مهمی را در آمایش سرزمین ،ساماندهی محیطهای طبیعی و ارتقای کیفیت
شرایط زندگی همساز با طبیعت ایفا میکند .بدین ترتیب و تا آنجا که به معماری زمین و منظر مربوط میشود ،در روند توسعة جوامع و زیست
بومهای انسانی ،معماری منظر نقش تعیین کننده ای را در بهبود کیفیت محیط زندگی و ارتباط بیشتر با طبيعت ایفا میکند.
اما با وجود متون تخصصی ،نظریهها و جایگاه نسبت ًا مشخص حرفهای و آکادمیک «معماری منظر» در جوامع پیشرفته صنعتی ،همچنان
نیازمند شناخت ماهیت این دانش و هنر نوین؛ بویژه در ایران هستیم.
در این کتاب نگارنده تالش نموده تا ضمن تبیین ماهیت معماری منظر با توجه به دیدگاه ها و شرایط کنونی ،چارچوب و مبنايي براي مطالعات
بیشتر و ارائه تعريف یا تعاریفی روشن از پرداختهاي انساني محیط ،منظر زمين و بستر زندگی در فضاهای باز و محیطهای طبیعی که بنام
"معماری منظر" شناخته شده را بررسی و تبیین کند .همچنین ،سعی شده با ارائه دیدگاه ها و تعاریف گوناگون صاحبنظران و متخصصان ،از
طریق بررسی متون تخصصی و براساس نقد آنها چارچوب تعریفها و مبانی معماری منظر را روشن نماید .بدین ترتیب ،پیشنهاد چارچوب و
تعریف معماری منظر ،آنگونه که بتواند در فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی و حرفهای مؤثر و راهگشا باشد ،ازجمله اهداف و جنبههای کیفی و
محتوایی این کتاب ارزیابی شده است .همچنین ،نیازهای کنونی رشته معماری منظر در موسسههای آموزشی و زمینههای حرفهای آن ،بویژه
در ایران که با توجه به کمبود متون تخصصی تألیف و نیز منابع و دیدگاههای منتج از تحقیقات داخلی مشخص شده است ،انگیزه انجام کار
و توجهات کیفی را نیز بیشتر نموده است .براساس هدف کتاب ،ضمن جمع  آوری و دسته بندی برخی منابع معتبر ،مرور ريشههاي تاريخي و
مفاهيم كلي «منظر» و واژه شناسی آن به همراه بررسی زمینه های شکل گیری و جنبه های اصلی «معماری منظر» به عنوان دانش ،هنر و
تخصص پر داخت محیط طبیعی و منظر ،بستر مناسبی براي مطالعه بيشتر در این زمینه و فعالیتهای آتی فراهم شود.
بنابراین برای شناخت زمینهها و ریشههای مهم معماری منظر درایران ،در بررسیها بیشتر بر جایگاه دانش ضمنی و پردازش بومی محیط و
منظر تأکید شد .درنتیجه نیز با تعمق و تطبیق آرای مطرح شده در متون و آثار متقدم و متاخر معماری منظرو با دیدگاهی کل نگر ،چارچوب
تعریفها و مبانی نظری معماری منظر و مدلی برای معرفی ساختار جنبههای متعامل در فعالیتهای معماری منظر پیشنهاد شده است .الزم
به ذکر است که این کتاب که حاوی تجارب و نتایج پژوهشی ،آموزشی و حرفهای دکتر سید حسن تقوائی به عنوان یکی از اعضاء گروه
معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی از زمان تاسیس در سال  1372تا کنون است و میتواند در رابطه با شناخت مفهوم منظر ()landscape
و تعاریف معماری منظر و نیز شناخت بهتر از قابلیتهای طبیعی و بومی ایران نقش سازندهای ایفا نماید.

اصـول زیسـت پایـدار
چشـماندازی نوین برای سـالمت ،شادکامـی و خوشبختـی
تحـول در سبک زندگـی
تألیف :ریچارد جورین
ترجمه :ماهفرید منصوریان ،ناهید صفایی
ناشر :آذرخش
سال انتشار1395 :

اصــول زیســت پایــدار ،چشــماندازی نویــن بــرای ســامت ،شــادکامی و خوشــبختی را ارائــه میدهــد کــه موجــب ارتقاء کیفیــت زندگی
مــا و نیــز منتفــع شــدن کــره خاکــی میشــود ایــن کتــاب کــه توســط یــک وبســایت بــا منابــع الزم بــرای معلمــان و دانشــجویان
پشــتیبانی میشــود .چالشهــای پیــشروی مــا بــه عنــوان حامیــان کــره خاکــی را نشــان میدهــد و راهحلهــای ســبک زندگــی
بــرای آینــدهای ســالم تــر را بــه تفضیــل بیــان میکنــد.
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کتاب حاوی محورهای زیر است:
 اصول پایداری که مجموعهای از مطالعات دانشگاهی در رشتههای مختلف را در اختیا ما میگذارد؛ رویکرد نظاممند به پایداری که نظرات و ارزشهای جهانی را منعکس میکند؛ مطالعــات مــوردی تأمــات شــخصی و کاربردهایــی کــه بــه یادگیرنــدگان در درک موقعیتشــان و چالشهــای آینــده کمــکمیکننــد؛
 رهنمودهایی برای گسترش زیست پایدار از طریق انتخابهای روزانه.«اصــول زیســت پایــدار» مســائل و چالشهــای پیــشروی مــا ،بــه عنــوان افــراد و نیــز نگهبانــان کــره خاکــی را نشــان میدهــد و
راهحلهــای آن نــوع ســبک زندگــی کــه بتوانــد بــه صــورت مثبتــی  -آینــده مــا و نیــز ســیاره مــا -را تحــت تأثیــر قــرار دهد ،پیشــنهاد
مینمایــد.
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Government, July 3,
2002

:جاد ههــای زیبــا
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