نقدی بر زشتی منظر شهرکرمان

به عبارتی می توان گفت منظر شهری وابسته به چهار نظام طراحی شهری است  .شهرداری کرمان  ،تاکنون با اصالح تابلوها

جای خالی سند راهبردی طراحی شهر

در صدد نظم بخشی نظام منظر شهری برآمده است  .منظر شهری با چهار عنصر اصلی خود ( بدنه  ،کف  ،مبلمان و
کریدورهای بصری ) می تواند نظم یابد  .این نظم نیز خود متاثر از قواعد خاصی خواهد بود که برای چهار نظام شکل دهنده
منظر شهری باید وجود داشته باشد  .چهار نظام پشتیبان منظر شهری در حال حاضر قواعد ناهماهنگ کننده ای در ارتباط با
زمینه شهری کرمان دارند  .قواعدی چون سطح اشغال  ،تراکم ساختمانی بر اساس عرض معبر مجاور ملک  ،عدم وجود قاعده
ای در شکل گیری مجموعه های فعالیتی بزرگ و کوچک در سطح شهر و نظایر آن در بی نظمی منظر شهری موثر واقع شده

این روزها در خیلی جاها سخن از زشــتی منظر شهر کرمان می
شود .اکثر این روایت ها متاثر از قیاس منظر شهری کرمان با منظر
شهری سایر شهرهای ایران و جهان است .در خیابان ها و میدان و
پارک های شهر کرمان ،ماشین خیلی زیاد است  .تابلوها و الحاقات
به ساختمانها از نظم برخوردار نیستند  .جنس  ،بافت و رنگ مصالح
شده است.
گرفته
ناهماهنگدربه کار
ساختمانی
شهری
طراحی
چارچوب
شهر کرمان
کیفیت منظر
*
کوروش افضلی
نورپردازی از قاعده خاصی در بدنه ساختمانها و فضاهای شهری
دکتر کورش افضلی ،هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان
پیاده یا انجام نشده و یا
برخوردار نیست .کف سازی مســیرهای
شهریتمام
خطی در
صورت
ســبز به
اســتفاده
منظراست
شده
احداث
کرمان با
قیاس منظر
متاثر از
فضایروایت ها
شود.ازاکثر این
شهر .کرمان می
زشتی
نامناســبیسخن از
کیفیتدر خیلی جاها
بااین روزها
ترتیب و
کرمانشهری
مبلمان
پردازی و
اســت .نور
قرار
مورد
شهر،
خیابان
است .
ماشینازخیلی زیاد
های شهر
میدان و پارک
گرفتهخیابان ها و
باشد  .در
استفاده می
ایران و جهان
شهرهای
هایسایر
شهری
منظر
برخورداریبرد .
ای،نظمسود نم
هماهنگ کننده
نیستند  .جنس  ،بافت و رنگ مصالح ساختمانی ناهماهنگ به کار گرفته شده
ساختمانها از
ضابطهو الحاقات به
تابلوها
مسیر
ارتباط با
سواره و
شهریکف
است .
مشکی
تسلطبدنهآسفالت
سواره در
کف
پیادهانجام
پیاده یا
مسیرهای
کف سازی
مسیرنیست .
برخوردار
فضاهای
ساختمانها و
خاصی در
مسیرهای از قاعده
است  .نورپردازی
شهرهاموردمورد
خیابان
بسیاری از
راهبردی در
محلی و
نشده .
استفاده
خیابانهای
خطی در تمام
سبز به صورت
کریدورهایاز فضای
شده است  .استفاده
استفادهاحداث
خاصی نامناسبی
مصالحبا کیفیت
ازنشده و یا
است .و مبلمان شهری از ترتیب و ضابطه هماهنگ کننده ای سود نمی برد  .کف مسیرهای سواره در
نشده پردازی
واقعاست .نور
تاکیدگرفته
قرار
مالکان
اصناف و
های
خواست
دیدگاه ها
نانوشته و
شهری بر
آسفالتمنظر
تسلطعناصر
این
محلی و
کریدورهای
نشده .
استفاده
مصالحوخاصی
مسیریاپیاده از
قواعدارتباط با
اساسسواره و
کف مسیر
مشکی است .
گونهیامنظر
قواعداین
گیری
منظراند .
گرفته
تاکیدغیر
تجاری و
واحدهای
ساختمانها و
دیدگاه ها
نانوشته و
شکلاساس
شهری بر
شــکلعناصر
تجاریاست  .این
واقع نگردیده
خیابانها مورد
بسیاری از
راهبردی در
کیفیتمنظر
گونهاین گونه
اینگیری
شود .شکل
گرفته اند .
تاریخیتجاری
تجاری و غیر
ساختمانها
یکمالکان
اصناف و
و
شکلباعث
کرمان
واحدهایشهر
ویژهورا برای
کیفیت
هایتواند
خواستنمی
شهری
امروزین و
کیفیتازبر اساس
بدونشود  .این
کرمان باعث
شه ر تاریخی
ویژهو ای را برای
یک کیفیت
نمی تواند
برشهری
فرهنگفضاها
سازندگان
گونهکدام
کنترل هر
ناهماهنگ و
رفتارهای
امروزین
فرهنگ
اساس
سازندگان فضاها و بناهای ساختمانی بوجود آمده است .
وجودهر کدام
بهکنترل
بدون
بناهایناهماهنگ و
و رفتارهای
آمده ازاست.
ساختمانی

چهار عنصر شکل دهنده منظر شهری کرمان را می توان شامل عناصر زیر دانست :
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کریدورهای بصری راهبردی و محلی ( دید به عناصر شاخص طبیعی و مصنوع بیرون و درون شهر )
عناصر فوق به عنوان عناصر نظام منظر شهری در طراحی شهری به حساب می آیند  .سایر
ع ناصر فوق به عنوان عناصر نظام منظر شهری در طراحی شهری به حساب می آیند  .سایر نظام های طراحی شهری شامل
نظام های طراحی شهری شامل دسترسی ها ( عرض و طول مسیر سواره و پیاده ) کاربری و
دسترسی ها ( عرض و طول مسیر سواره و پیاده ) کاربری و فعالیت ها در بدنه فضای شهری  ،فرم کالبدی بدنه ها ( ارتفاع و
فعالیت ها در بدنه فضای شهری  ،فرم کالبدی بدنه ها ( ارتفاع و حجم و ) ...و فضاهای همگانی
حجم و ) ...و فضاهای همگانی ( از نظر محصوریت و هندسه و  )...می باشند  .این چهار نظام بوجود آورنده محتوای اصلی نظام
( از نظر محصوریت و هندسه و  )...می باشند  .این چهار نظام به وجود آورنده محتوای اصلی
منظر شهری کرمان هستند  .این نظام های چهار گانه در شهر کرمان نیز بواسطه تغییرات در ضوابط طرح تفصیلی ( از نظر
نظام منظر شهری کرمان هستند  .این نظام های چهار گانه در شهر کرمان نیز بواسطه تغییرات
تراکم ساختمانی ) و عدم وجود قاعده خاصی در شکل گیری مجتمع های تجاری و یا واحدهای تجاری خطی  ،و تاکید زیاد بر
در ضوابط طرح تفصیلی ( از نظر تراکم ساختمانی ) و عدم وجود قاعده خاصی در شکل گیری
تعریض معابر و اصالح تقاطع ه ا و عدم راهبرد نوع برخورد با فضاهای باز همگانی ( میدان ها و پارک ها ) نتوانسته اند باعث
مجتمع های تجاری و یا واحدهای تجاری خطی  ،و تاکید زیاد بر تعریض معابر و اصالح تقاطع
پیدایش منظر شهری مرتبط با فرهنگ این شهر گردند .
ها و عدم راهبرد نوع برخورد با فضاهای باز همگانی ( میدان ها و پارک ها ) نتوانسته اند باعث
پیدایش منظر شهری مرتبط با فرهنگ این شهر شوند .
به عبارتی می توان گفت منظر شهری وابسته به چهار نظام طراحی شهری است  .شهرداری
کرمان  ،تاکنون با اصالح تابلوها در صدد نظم بخشی نظام منظر شهری برآمده است  .منظر
شــهری با چهار عنصر اصلی خود ( بدنه  ،کف  ،مبلمان و کریدورهای بصری ) می تواند نظم
یابد  .این نظم نیز خــود متاثر از قواعد خاصی خواهد بود که برای چهار نظام شــکل دهنده
منظر شهری باید وجود داشته باشد  .چهار نظام پشتیبان منظر شهری در حال حاضر قواعد
ناهماهنگ کننده ای در ارتباط با زمینه شــهری کرمان دارند  .قواعدی چون سطح اشغال
 ،تراکم ساختمانی بر اســاس عرض معبر مجاور ملک  ،عدم وجود قاعده ای در شکل گیری
مجموعه های فعالیتی بزرگ و کوچک در سطح شهر و نظایر آن در بی نظمی منظر شهری
موثر واقع شده اند .
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اند .

خیابان های زیادی در شهر کرمان وجود دارد که بر اساس در خواست مالک هر گونه فعالیت
خیابان های زیادی در شهر کرمان وجود دارد که بر اساس در خواست مالک هر گونه فعالیت در آنها احداث می شود  .خیابان
در آنها احداث می شود  .خیابان های دیگری در شهر دیده می شوند که با وجود عرض زیاد و
های دیگری در شهر دیده می شوند که با وجود عرض زیاد و موقعیت مناسب  ،از حداقل در خواست جهت کارکردهای ویژه و
موقعیت مناسب  ،از حداقل در خواست برای کارکردهای ویژه و یا احداث ساختمان برخوردار
یا احداث ساختمان برخوردار شده اند  .از جمله خیابان شریعتی به توده ای ازبناهای تجاری خطی و مجتمع تبدیل شده که از
شده اند؛ از جمله خیابان شریعتی به توده ای ازبناهای تجاری خطی و مجتمع تبدیل شده که
هیچ قاعده فعالیتی و ساختمانی برخوردار نیستند .
از هیچ قاعده فعالیتی و ساختمانی برخوردار نیستند .
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شهری راهبردی است  .در صورت تدوین این سند  ،منظر شهری نیز می تواند کیفیت خاص
بر این اساس منظر شهری کرمان در مسیری حرکت می کند که آینده ای مبهم و غیر زمینه ای را به همراه خواهد داشت .
خود را به دست آورد .
منظری که براساس محتوای سایر نظام های طر احی شهری شکل نگیرد  ،منظری غیر مرتبط با هویت تاریخی شهر می شود .
بر این اساس ،منظر شهری کرمان در مسیری حرکت می کند که آینده ای مبهم و غیر زمینه
هویت تاریخی شهر کرمان باید در معماری ساختمانها دیده شود  .معماری ساختمانهای شهری باید در تداوم ارزشهای پایدار
ای را به همراه خواهد داشــت  .منظری که براساس محتوای سایر نظام های طراحی شهری
معماری اصیل و سنتی کرمان شکل بگیرند  .در صورت رعایت این اصل  ،منظر شهری کرمان نیز سندی نیاز دارد که بر گرفته
شکل نگیرد  ،منظری غیر مرتبط با هویت تاریخی شهر می شود  .هویت تاریخی شهر کرمان
از سنت و اصالت شهر کرمان باشد .
باید در معماری ساختمانها دیده شود  .معماری ساختمانهای شهری باید در تداوم ارزشهای
پایدار معماری اصیل و سنتی کرمان شکل بگیرند  .در صورت رعایت این اصل  ،منظر شهری
کرمان نیز سندی نیاز دارد که بر گرفته از سنت و اصالت شهر کرمان باشد.

با این توضیح می توان گفت در حال حاضر منظر بی نظم شهر کرمان در مقیاس های مختلف ( فراشهر ،شهر  ،نواحی و

با این توضیح می توان گفت در حال حاضر منظر بی نظم شهر کرمان در مقیاس های مختلف
( فراشهر ،شهر  ،نواحی و محالت شهری  ،خیابانها  ،میدانها و پارک های شهری ) فاقد قاعده
داشتن سند طراحی شهری کرمان می باشد  .شهر کرمان بواسطه عدم داشتن سند طراحی شهری  ،در حال حاضر نیاز به سند
و ضابطه ای است .
راهبردی دارد  .سندی که مشخص سازد بافت کهن  ،بافت های میانی  ،بافت های حاشیه ای و پهنه های بیرون شهر هر کدام
قواعد و ضوابط منظر شهری ،نیازمند داشتن سند طراحی شهری کرمان است.
چه برخوردی با نظم کالبدی  ،دسترسی  ،فعالیت ها  ،فضاهای باز عمومی و منظر شهری باید داشته باشند  .در صورت داشتن
شهر کرمان به واسطه عدم داشتن سند طراحی شهری  ،در حال حاضر نیاز به سند راهبردی
این سند ،نظام منظر شهری می تواند ،سند تفصیلی خود را ارائه کند  .چنین برخوردی با طراحی شهری و منظر شهری،
دارد  .سندی که مشخص ســازد بافت کهن  ،بافت های میانی  ،بافت های حاشیه ای و پهنه
زیبایی را به فضاهای شهری وارد می کند  .زیبایی ای که متاثر از فرهنگ جامعه در برخورد با ساختمانها  ،دسترسی ها ،
های بیرون شهر هر کدام چه برخوردی با نظم کالبدی  ،دسترسی  ،فعالیت ها  ،فضاهای باز
فعالیت ها و فضاهای باز همگانی خود می باشد .فرهنگ کنونی جامعه کرمان ( رفتار مسئوالن و مردم )حکایت از فقدان
عمومی و منظر شهری باید داشته باشند.
سندی نظم دهنده در فضاهای شهری ( میدان ها و خیابان ها ) است .
در صورت داشتن این سند ،نظام منظر شهری می تواند ،سند تفصیلی خود را ارائه کند  .چنین
برخوردی با طراحی شهری و منظر شهری ،زیبایی را به فضاهای شهری وارد می کند .زیبایی
که متاثر از فرهنگ جامعه در برخورد با ســاختمانها  ،دسترسی ها  ،فعالیت ها و فضاهای باز
همگانی خود می باشــد .فرهنگ کنونی جامعه کرمان ( رفتار مسئوالن و مردم ) حکایت از
فقدان سندی نظم دهنده در فضاهای شهری ( میدان ها و خیابان ها ) است .
محالت شهری  ،خیابانها  ،میدانها و پارک های شهری ) فاقد قاعده و ضابطه ای است  .قواعد و ضوابط منظر شهری نیازمند

* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان

