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   :چكيده

هاي عمومي شـهر از جايگـاه       كالبدي عرصه - بصري در طراحي شهري و در فرآيند بهبود كيفيت محيط، ارتقا كيفيت                 
هاي شاخص بصري، در ارتقـا كيفيـت   هاي ديد به سوي ارزش طراحي آگاهانه و حفاظت از محورلذا. وااليي برخوردار است 

در اين نوشتار به منظور شـناخت و ارائـه اصـول حـاكم بـر                . قشي غير قابل انكار دارد    هاي عمومي ن  كالبدي عرصه -بصري
 توصيفي و تحليل محتـوايي مـرور متـون و           هاي ديد شاخص درون شهري، از طريق روش       طراحي آگاهانه و هدفمند محور    
همچنـين  . خته شـده اسـت    هاي ديد شاخص جهان پردا    هاي مشترك محور  شناخت ويژگي استفاده از اسناد تصويري، به باز     

نتايج حاصل از اين پژوهش     . استجايگاه محور ديد در تحقق اهداف و مباني نظري طراحي شهري مورد تدقيق قرار گرفته              
ها، محصوريت مطلوب، توجه به مكـان رفتارهـا، تقويـت            نظير ضرورت توجه به توپوگرافي و اختالف سطح        هاييارائه معيار 

 طراحـي و    در اليت خاص در بدنه يا عنصر پاياني و استفاده از عناصر اكولوژيـك هويتمنـد،                حضورپذيري از طريق وجود فع    
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مقدمه   
 

به منظور 1) فضاهاي باز، فضاهاي شهري، فضاهاي سبز(ها و فضاهاي عمومي شهري امروزه ارتقا كيفيت محيط در عرصه       
ز طريق پذيري، ااين افزايش قابليت حضور. ها، در دستور كار طراحان شهري قرار داردپذيري اين عرصهباال بردن قابليت حضور

هاي عمومي، از پذيري بهينه عرصهحضور. پذيردهاي عمومي شهر صورت ميتر كردن تجربه حضور شهروندان در عرصهغني
گيري تصوير ذهني واضح، خوانا و مطلوب از حضور در اي فردي و جمعي لذت بخش، شكلسازي براي ايجاد خاطرهطريق زمينه

اي جهت شناسايي اين تصوير ذهني مطلوب و منسجم به شكل نقشه. شودموجب ميي عمومي را در ذهن ناظران فضا عرصه
كند و موجبات بهبود شرايط روحي و يابي شهروندان در شهر كمك ميپيوسته و سازمان يافته بافت شهري، به ارتقا حس جهت

 حس ءيافته، از طريق ارتقاوسته و سازمانبه واقع نقشه شناختي پي. آورد از فضاهاي شهري را فراهم مينگارواني استفاده كنند
اما در اين . آورد از فضاهاي عمومي شهري را فراهم مينگاكننديابي شهروندان در شهر، موجبات بهبود كيفيت زندگي استفادهجهت

          دي  كالب–هاي بصري هاي عمومي شهري، ارتقا كيفيتفرآيند، و به منظور غني كردن تجربه حضور شهروندان در عرصه
 اين نوشتار بر اين اعتقادند كه شناخت، تحليل و طراحي نگادر اين بين نگارند. هاي عمومي از جايگاه وااليي برخوردار استعرصه

هاي عمومي  كالبدي عرصه– بصري تواند موجبات ارتقا كيفيتهاي بصري، ميهاي ديد به سمت عناصر و ارزشآگاهانه محور
هاي بصري، از هاي شهري و ارزشهاي ديد به سمت نشانهبه واقع طراحي آگاهانه محور) نمايه شماره يك. (وردشهري را فراهم آ

اما . يابي شهروندان تاثير مستقيم داردطريق كمك به انسجام تصوير ذهني و نقشه شناختي شهروندان از شهر، بر ارتقا حس جهت
هاي ديد را هاي فرمي و عملكردي كه محورهاي ديد، ارايه شاخصفمند محوردر فرآيند شناخت، تحليل و طراحي آگاهانه و هد

از اين رو .  گرداند ار اهميت وااليي برخوردار است2تررا پاسخگوهاي عمومي وابسته به آنها و عرصهها، محورتر كرده و خيابانغني
        شمول فرمي و عملكردي موثر بر طراحي هدفمند هاي جهاندر اين نوشتار و در رويكردي تطبيقي و به منظور ارايه شاخص

 در اين راستا به نظر . هاي ديد شاخص جهان پرداخته خواهد شدهاي مشترك محورهاي ديد، به بررسي و شناخت ويژگيمحور
رسپكتيو و به  پوضع قواعد علميهاي ديد شاخص جهان، از قرن پانزدهم ميالدي و به دنبال گيري محوررسد اساسا در شكلمي

هايي فرمي و ويژگي. اندهاي مشتركي دخيل بودهها و انگارهكارگيري آن در معماري و طراحي شهري، تا دوران حاضر، ويژگي
اند و زمينه و انسان عمل كرده) هاي عمومي شهرياي از عرصهبه عنوان انگاره(عملكردي، كه مانند پلي ادراكي ميان محور ديد 

توان به اين نكته اشاره نمود كه در باب ضرورت انجام اين تحقيق مي. اندب محيط را در انسان فراهم آوردهاحراز هويت مطلو
هاي هاي ديد، عرصهها در طراحي و ساماندهي محور هدفمند آنتبسهاي مشترك محورهاي ديد شاخص و كارشناخت ويژگي

گيري كرده و فرصت مقايسه و سنجش كيفيت فضاهاي شهري قابل اندازهها،  از اين عرصهنگاكنندعمومي شهري را براي استفاده
              هاي ديد درگذار محورتوان از نقش تاثيردر اين زمينه همچنين مي. آوردها را براي شهروندان فراهم ميو احراز هويت آن

 تقويت پيوند معنايي و -3 ،مندهويت  وهاي عمومي شهري قابل دفاع، حضورپذير ايجاد عرصه-2 مديريت بصري شهري، -1
  .  ادراكي ميان شهر و شهروندان از طريق تقويت حس جهت يابي،  نام برد-رابطه شناختي

  

  تعاريف محور ديد
            ، 4، با مفهوم واژگان مخروط بصري3در ادبيات و مباني نظري طراحي شهري، مفهوم واژه محور ديد يا محور بصري      

فرهنگ . اين مفهوم از نظر ريشه لغوي از دو واژه ديد يا منظر و محور تشكيل شده است.  و ديدرو مترادف است5 ديدكريدور
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اين . )85-80: 1385پورجعفر و ديگران، (  انگليسي آكسفورد در تعريف محور آن را خطي مي داند كه جهت و حركت را نشان مي دهد
كند و ديد را منظره و  شدن از مكاني خاص تعريف ميهتوانايي ديدن چيزي يا توانايي ديدهمچنين در تعريف ديد، آن را  واژه نامه

اما در مباحث طراحي شهري . )Oxford A.D. , 2007: 1702 (كنديا پرسپكتيو جذابي از يك موقعيت و يا وضعيت خاص معرفي مي
هاي ستند كه از فضاهاي عمومي به سمت كيفيتهاي ديد، ديدروهايي هكريدور": هاي ديد گفته شده استدر تعريف محور

ها يا منظر استراتژيك يا گيرند و رو به سمت نشانههاي خطي شكل ميهاي ديد در امتداد گشودگيكريدور. محيطي وجود دارند
 طح شهر فراهم ها به دليل آنكه امكان ديد به نقاط كليدي و شاخص را در ساين كريدور. نقاط شاخص و بعضا باكيفيت شهري دارند

آورند، نقش مهمي در خوانايي محل داشته و براي شهروندان امكان مشاهده و ادراك محيط را، خصوصا ضمن حركت فراهم مي
هاي ديد، خطوط مستقيمي هستند كه ارتباط بصري را بين دو نقطه محور" همچنين )1: 1383مهندسين مشاور پارهاس، ( ".آورندمي

اين شكل اولين بار به عنوان روشي . كانال ارتباط بصري و حداقل يك عنصر برجسته برقرار مي سازندنسبتا دور از طريق يك 
ها اين محور. هاي ديد در جنگل به منظور تامين دسترسي سريع شكارچيان به شكار، مورد استفاده قرار گرفتجهت باز كردن محور

         ها مي توانند از عوارض طبيعي به شكل اين محور. آورنديخي فراهم ميچارچوبي براي پايه گذاري يك شهر به خاطر سپردني و تار
  . )221 : 1377بحريني، ( ".آوري استفاده كنندشگفت

 شروع و بسوي 7 سه بعدي است كه از يك نقطه ديد6در اين راستا نگارندگان معتقدند كه يك محور ديد، يك عرصه يا پهنه      
منظور از نقطه ديد در اينجا مكاني است كه قابليت ارائه احساسي لذت بخش از . يابد بصري امتداد ميموضوعي شاخص يا كيفيتي

اي از  نقاط ديد مطلوب پيوسته و متعامل باشد و يا تنها تواند مكاني متشكل از سلسلهاين نقطه مي. ديد و منظر را به انسان داراست
آيد را تعريف ميزان پهنا و عمق هر محور ديد، كه مقدار فضايي كه بايد به ديده . يك نقطه خاص و منحصر به فرد را شامل شود

. دهد و در مركز توجه محور ديد قرار دارداي دارد كه محور ديد آن را مورد تاكيد قرار ميكند، بستگي مستقيم به كيفيت و نقطهمي
يد غير گسترده و باريك به آن عنصر موجب افزايش اگر كيفيت مورد تاكيد عنصري مانند يك ساختمان باشد، يك مخروط د

ولي اگر كيفيت مورد اشاره، عنصري چون خط آسمان يك شهر يا منظري طبيعي چون . شودكيفيت بصري و تاكيد بيشتر بر آن مي
  . آوردكوه باشد، ديدي گسترده موجبات افزايش كيفيت بصري را فراهم مي

  خاستگاه تاريخي محور ديد 
تواند ند محور ديد به عنوان خصوصيتي منفك از سيستم بينايي و مخروط ديد انسان، به قدمت تاريخ پيدايش بشر ميهر چ      

ي رنسانس اروپا در قرن توان به دورهسابقه وجودي داشته باشد؛ اما مورد توجه واقع شدن و تالش جهت طراحي هدفمند آن را مي
كند و با تاكيد بر فرد و تجربه  جديد خود درك مينگرش عهد رنسانس فضا را در جايي كه انسان. پانزدهم ميالدي نسبت داد

ي رنسانس است در واقع در دوره. ورزداي تاكيد ميفردي، بر تصاوير ذهني حاصل از روش جديد بازنمايي يعني پرسپكتيو يك نقطه
تلقي شده و محور ديد وسيله و ابزار ارائه اين تصاوير بسنده و جدا از محيط ارزش هاي تك و خودكه ارائه تصاويري دقيق از بنا

ها و همچنين مكانيابي بناها و تدقيق رابطه بين آنها در شهر بر در اين دوران طراحي داخلي تك بناها چون كليسا. شودمعرفي مي
هاي طراحي خيابان.  استاي منطقي و علمي در ذهن طراحهاي يك نقطهگيرد كه نتيجه طبيعي پرسپكتيواساسي فرمي صورت مي

اي ها و چه از نوع مجسمهچه از نوع بنا همچون كليسا(اي شاخص انسان ساخت ي رنسانس كه به عناصر پايانهمستقيم در دوره
.  دليل مدقني اين مدعا است)172-171 : 1384موريس، (شدند، به عنوان كانون و مركز ختم مي) هاي يادبودها و ستونهمچون فواره

 ي باروك و تا انقالب صنعتي، محور ديد پايه و اساس نگرش معماران و شهرسازان اين دوران در ا پس از رنسانس و در دورهام
 هاي ديد در سيستم شبكه محوري باروكي و همچنين در طرح و اجراي نقش محور. استها بودهنظم بخشي كالبدي به شهر
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ه لويي چهاردهم و لويي پانزدهم در ورساي، پروژه پطر كبير در سن پيترزبورگ، هاي بزرگ شهرسازي آن دوران چون پروژپروژه
 ليزه پاريس و طرح النفان براي واشنگتن، موكد توجه جدي به ، پروژه محور شانزه)170:همان (توس پنجم در رم سپروژه سيك

وم و هاسمان براي ساماندهي پاريس در قرن هاي ديد در پروژه ناپلئون سهمچنين نقش محور. هاي ديد در اين دوران استمحور
هاي مستقيم در اين دوران براي آنكه بناهاي يادماني ناپلئون را بتوان ضمن حركت در جاده. نوزدهم ميالدي غير قابل انكار است

بيستم ميالدي، همچنين در مانيفست جنبش زيبايي شهر در قرن . )248:همان (. هاي جديد آغاز شدپاريس ديد، كار احداث خيابان
   نو است؛ نقش جدي محورهاي ديد در ساماندهي هاي شاخص شهري چون كانبرا و دهليكه پايه و اساس طراحي محور

هاي محوري مشجر با نقاط در اين مانيفست از اصل لزوم احداث خيابان. بصري شهرها مورد تدقيق قرار گرفته است-كالبدي
  .)85-80 : 1385پورجعفر و ديگران،  (اند، نام برده شده استا به خوبي محصور شدههتمركز بصري، كه به وسيله ساختمان

  جايگاه محور ديد در مباني نظري طراحي شهري

هاي ديد در مباني نظري طراحي شهري، نگارندگان اقدام به تهيه و ارائه سازي جايگاه مباحث مربوط به محوربه منظور شفاف      
، )طبيعي و مصنوع(در اين نمودار جايگاه محور ديد در رابطه با محيط . ر نمايه شماره دو معرفي شده استاند كه دنموداري كرده

هاي بين عناصر انسان، فرم شهر، ادراك محيطي، منظر شهري، سيماي شهر، نظام بصري، ديد پي در پي، عناصر بصري، كيفيت
 در ادامه به منظور بازشناخت رابطه ميان اين مفاهيم و محور ديد، . ستبصري، حركت، زمان، راه و محور مورد مداقه قرار گرفته ا

  . شودها پرداخته ميبه معرفي اجمالي هر كدام از آن
  انسان 

اند مأخوذ از نسيان زاده و مأخوذ است از انس به معناي الفت گرفتن و بعضي گفتهانسان در لغت به معناي بشر، مردم، آدمي      
 انسان موجودي است در . )56 : 1384حجت، (ان نام است براي جسد معين و نفس معين كه ساكن در آن جسد است است؛ و نيز انس

. به طور دايم و مستمر در تعاملي پويا با محيط قرار گيرد كه موجب مي شود انسان محيط، اما داراي ارزش هاي برتر از محيط
  . كندعات ارسالي از پيرامون را دريافت مي انسان به وسيله حواس خود، اطالتعاملي كه در آن

  محيط 
فرهنگ لغات آكسفورد در . كند داراي معاني گوناگوني است كه امكان رسيدن به تعريفي واحد از آن را دشوار مي8واژه محيط     

 ,.Oxford A.d(. كندي يا موجودي در آن زندگي يا فعاليت مكند كه هر پديدهتعريف محيط آن را محدوده يا شرايطي تعريف مي

 چند ره .شود مي  اطالق گيرد، مي قرار ارتباط در با فرد  بالقوه  صورتد و بهدار وجود پيرامون در  آنچه هر  به محيط«. )511 :2007

» .گردند  مي الما، ارس  پيرامون از   كه اطالعاتي است  تمامي  محيط.باشد  موجود را نداشته  اطالعات  تمامي  دريافت امكان  فرد  كه
  . توانند هم از محيط طبيعي و هم از محيط مصنوع ارسال شونداين اطالعات بالقوه، مي. )45 :1385پاكزاد، (

  ادراك محيطي 
پردازد و برآمده از فرهنگ و ادراك را مي توان فرايندي هدفمند دانست كه طي آن فرد به دريافت ارساالت محيطي مي      

هاي   ، فرايندي است كه انسان داده ها و انگاشت9در اين رابطه ادراك محيطي. باشدكم بر جوامع بشري ميارزشهاي ساختاري حا
 و بر اين )Neisser,1967(ادراك محيطي با شناخت انسان از محيط همراه است .  كندذهني الزم را از محيط پيرامون دريافت مي

توان ادراك ناظر در واقع ادراك محيطي را مي.  )105-97: 1381لنگ،(باشد ي، م11  و  شناخت10اساس نتيجه برهمكنش ادراك حسي
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 انسان

 فرم شهر )مصنوع-طبيعي(محيط

 ادراك محيطي انسان

  يمنظر شهر
 ديد پي در پي )منظر عيني(

 سازمان بصري

 عنصر

 كيفيت بين عناصر

 حركت

 زمان

 راه فضا

 هدف

 محور

 نقطه ديد

 محور ديد

 ارزيابي ذهني

منظر (سيماي شهر
 )ذهني

     تاثير بر حس 
 يابيجهت

بنابراين ادراك فرم شهر تعاملي است ميان فرد و محيط كه با تغيير هر يك از دو . هاي عيني محيط دانستاز جنبه) انسان(فضا 
  .)83-74 :1381لينچ، ( .استعامل، نتيجه تفاوت خواهد 

  فرم شهر 
يابد، بلكه شهر به همراه زندگي ساكنان آن و ديدگاه آنان يده كوين لينچ شهر تنها در قالب كالبدي و نقشه شهر معنا نميبه عق      

  ها و ها، فعاليتانسانبه بياني ديگر، فضا يا شهر فقط شامل عناصر كالبدي نيست، بلكه . يابدشهري معنا مينسبت به شهرشان و تحرك و زندگي 

 ننگارندگا: ماخذ                                                                                          جايگاه محور ديد در مباني نظري طراحي شهري: 2نمايه شماره  

در .  شودمي اميدهن "شهرفرم "كليه اطالعات واقعي در محيط شهر،  رو از اين. )23 :1385پاكزاد،  (گيردرفتارهايشان را نيز در بر مي
              گردد  شامل مينيز و كاربريهاي منتج از آنان را فعاليتها معنا، بلكهوادي طراحي شهري فرم شهر نه فقط ظاهر يا كالبد يك فضا، 

  .ها قرار گيرد آن تواند در رابطه بادر واقع فرم شهر، كليه عناصر محيطي است كه انسان به طور بالقوه مي. )100 :1385پاكزاد، ( 
  

  منظر شهري 

در منظر . منظر شهري آن بخش از محيط يا فرم شهر است كه بر روي كنش و واكنش شخص و نتايج اعمال وي موثر است"      
بدين ترتيب . تبديل مي شود) يا اطالعات بالفعل(شهري است كه بخشي از اطالعات بالقوه محيط به كيفيتي مستقيما محسوس 

منظر . )101 :1385پاكزاد، (  ".باشد كه به نوبه خود داراي فرم، عملكرد و معناست ه عيني يا قابل ادراك محيط ميمنظر شهري جنب
  . گيردشكل مي...) ها و ها، بافتها، بوصدا( كالبدي و همچنين غير بصري محيط -هاي بصريشهري از جنبه

  سيماي شهر 
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تصوير . )75: 1385پاكزاد، .(گويند  12"سيما"را ) ي از محيط يا فضاي مورد ادراكتصوير ذهن(اطالعات پردازش شده در ذهن       
هايي شبيه ها، معاني و چيزهاست كه به مفاهيم، ارزشها و نشانهاي از نمادذهني شهر يا سيماي شهر، در واقع كليت به هم پيوسته

  . )21: 1385پاكزاد، (. بخشدآن واقعيت مي
  ديد پي در پي 

دستكاري ماهرانه در عناصر شهري، چه كالبدي و . آنچه منظر شهري را شكل ميدهد، دسته اي از ديد هاي پي در پي است      
اي هماهنگ، انديشيده شده و به دنبال ي متباين به گونهها و سكانس13ها از ديداياي كه دستهچه عملكردي و معنايي، به گونه

 وسيله عناصر كالبدي محيط و تواند بهها ميتباين بين سكانس. ح شهري در منظر شهري استهم به ديده ناظر بيايند؛ وظيفه طرا
  . هاي انسان در فضا صورت گيردها و فعاليتها و يا تغيير رفتارهاي بصري و عملكردي آنكاركرد

  نظام بصري 
در واقع نظام بصري، جنبه . صري شهري دانست ب– مظاهر كالبدي توان روابط و انسجام حاكم بر عرصهنظام بصري را مي      

  .  بصري منظر شهري است-كالبدي 
  عناصر بصري 

عناصر بصري شامل مجموعه عناصري هستند كه از زمينه هاي مختلف موضوعات سازمان بصري، معرف هويت و توانمندي "      
ده و در نقشه ذهني افراد جايگاه خاصي براي هاي منظر يك حوزه مشخص مي باشند و موجب خوانايي و ارتقا منظر مجموعه ش

  .)1: 1383مهندسين مشاور پارهاس، ( ".كمك به جهت يابي و راه يابي در مجموعه دارا مي باشند
  كيفيت روابط بين عناصر 

ه تاثير منظور از كيفيت روابط بين عناصر در اينجا چگونگي رابطه بين عناصر به عنوان زير سيستم در نظام بصري است ك      
ها، به عنوان دو انگاره از نظام بصري، در تعامل  روابط بين آنعناصر بصري و كيفيت. گذاردعاطفي و عقالني خاصي بر انسان مي

هاي نظام بصري، با حركت و زمان  در پي، نظام بصري و انگارهاما ديد پي. پيوسته با يكديگرند و گاهاً داراي اجزاي مشترك هستند
  . دارد  زمان  به  احتياج  حركت و ردك حركت  آن در بايد شهر  كامل   حس، شناخت و ادراك براي  كه قيم دارند زيراارتباط مست
  حركت

گروتر، (، "هايي كه در هم تداخل پيدا مي كنند تنها زماني عملي است كه كه كسي در آنها حركت كندادراك و تجربه فضا"       
 از تركيب بناهايي ايستا شكل گرفته است؛ درك يك محيط آگاهانه طراحي شده در طراحي شهري، جا كه شهراز آن. )395 :1383

حركت يعني تغيير محل . مستلزم حركت بيشتر ناظر و استفاده از حداكثر فعاليت بيننده، و سود جستن از تمامي حواس اوست
پس حركت . هاي آرامش هستندرا مكان و مركز نموداستقرار در طول زمان و معني آن درست عكس معني مكان و مركز است، زي

  .دهددر بستر زمان رخ مي
  زمان 

شود كه زندگي جريان پيوسته تجربه است؛ هركنش يا لحظه اي از زمان پيامد تجربه اي است پيشين و آستانه تجربه اي مي      
رياني پيوسته از تجارب همگون است، آن وقت اگر بپذيريم كه يكي از هدف هاي زندگي دست يافتن به ج. قرار است رخ دهد

اي اي فراهم آورند تا رابطه بين فضاها با يكديگر كه در ظرف زمان تجربه مي شود، در مجموع تجربهطراحان شهري بايد زمينه
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  الزمه در واقع .است  هكرد پويا  ماهيتي  به  تبديل را  شهري  فضاي ، زمان  و  حركت  گفت  ميتوان. )19 :1376بيكن، (. هماهنگ باشد
 ، كريدور، خيابان ، راه  كهدارد وجود  حركت  مخصوص فضاهاي   براي  كه  مختلفي  اسامي  اما. فضاست وجود  ،حركت درك زمان و

  .اند جمله  اين از  ... وراهرو
  راه  
فضاي تجربه شده، نشان دهنده ": ت است از راه در نظر بولنف عبار)442 :1383گروتر،  ("هر حركتي احتياج به يك راه دارد؛"      

اي از خطوط نيرو است كه اين نظم قابل قياس با شبكه. يك نظم ارتباطي است كه با استفاده ازآنها به هر نقطه از فضا مي رسيم
. وي اوستدر حقيقت وظيفه اصلي راه، آماده ساختن بيننده است براي درك آنچه در پيش ر). همان (".تمامي فضا پر كرده است

هاي مختلف معماري و به خصوص در تفاوت فلسفه هاي مختلف تاريخي و دورهتوان به نقش راه در تمدندليل اين مدعا راه مي
 هاي صدر مسيحيت، رومانسك، گوتيك و باروك، كه خود را در قالب راه نشان طي طريق به محراب در داخل كليسا بين دوره

  .دهد، مشاهده كردمي
  

  محور 
.  در واقع هر راهي نشان دهنده جهتي است)442 :1383گروتر، ( ".مفهوم راه ارتباط نزديك با دو مفهوم محور و جهت دارد"     

محورها به عنوان عامل جهت دهنده، سازمان . )همان(. محور نياز قطعي به يك هدف دارد. محور راهنمايي است به سوي يك هدف
كنند، از المان هاي اصلي در فرم دهي به شهر از آن جهت كه عناصر مختلف را بهم وصل ميدهنده و تقسيم كننده در شهرسازي 

همانگونه كه ديده شد، محور به عنوان راهي جهت دار و داراي هدف كه ناظر فضا . )85-80 : 1385پورجعفر و ديگران، ( . به حساب آيند
همچنين محور جهت دار، به عنوان زير .  حركت ارتباط مستقيم داردكند، با زمان ورا براي ديدن آنچه پيش روي اوست آماده مي

بصري سازنده منظر شهري است كه نوع و روش ادراك محيطي ناظر -هاي كالبدي پي در پي، از انگارههايسيستمي ازسيستم ديد
  هاي شهري انتظام هاي ديد هستند كه به محوراي از محوراما اين مجوعه. در شناخت و به ذهن سپاري آن نقشي اساسي دارد

    .دهندها را شكل ميبخشند و آنمي
هاي مشترك شناسايي ويژگيو  كالبدي به شهرها-نتظام بخشي بصريهاي ديد در اهاي محور آشنايي با قابليتدر ادامه به منظور

  .  خواهد شدهاي ديد شاخص جهان پرداختهمعرفي اجمالي تعدادي از محور به ها، حاكم بر آنو جهانشمول
  

  معرفي محورهاي ديد شاخص جهان 
 محور هاي ديد در سازماندهي بصري و كالبدي به فضا و هويت بخشي به بناهاي با ارزش در با نگاهي به تجربه استفاده از      

  . انگيزي فضاها پي بردطول تاريخ، مي توان بيش از پيش به نقش بارز اين عنصر در طراحي هدفمند، ماندگاري و خاطره
  
  
  
  
  

1تصوير شماره    2تصوير شماره  3تصوير شماره   
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  23منبع شماره : ماخذ. 16 هويت بخشي به كليساهاي با ارزش اين شهر در قرن سازماندهي بصري، كالبدي و عملكردي شهر رم و: 1تصوير شماره 
 34منبع شماره : ماخذ. 17طراحي ميدان و صحن كليساي سن پيتر، و ايجاد تمركز بصري و هدايت ديد زائرين به سوي اين كليسا در قرن : 2تصوير شماره 
 35منبع شماره : ماخذ. 17فرصت دسترسي به ديد گسترده از سوي ديگر در شهر سلطنتي ورساي قرن ايجاد تمركز بصري از يك سو و همچنين  : 3 تصوير شماره

  
  
  
  
  
  

  2منبع شماره : ماخذ. 18ايجاد ارتباط بصري و كالبدي بين دو بخش قرون وسطايي و رنسانسي، همچنين تاكيد بصري بر كاخ استانداري در شهر نانسي در قرن  : 4تصوير شماره 
 33منبع شماره : ماخذ.  18ليزه قرن ساماندهي ساختار كالبدي بصري شهر پاريس از طريق محور ديد شانزه: 5وير شماره تص 

نمايش قدرت سياسي و سازماندهي كالبدي و در عين حال تاكيد بصري بر ساختمان با ارزش عملكردي در خيابان پيروزي سوسياليزم بخارست روماني در  : 6وير شماره تص
  36منبع شماره : ماخذ. 20رن ق

  
   )1تصوير شماره ( 14ميالدي16هاي ديد در شهر رم قرن محور

دهنده پاپ سكتوس هاي انتظام بخش و سامانتوان حاصل طرح ميالدي در رم را مي16محورهاي ديد شكل گرفته در قرن       
هاي ها به منظور تسهيل تردد گروهاين طرح. رم دانستهاي اصلي شهر پنجم، به عنوان قدرت سياسي، در بازسازي شبكه خيابان

همچنين . زائر بين هفت كليساي اصلي شهر و رشد و توسعه مناطق غير مسكون شرق و جنوب شرقي شهر رم صورت پذيرفته بود
در . ه استهاي ديد قابل توجگيري اين محورهاي بخشودگي نيز در شكل و برگزاري جشناهنقش اقتصادي صنعت زيارت كليسا

براي ايجاد اعتقادات راسخ و مستحكم مذهبي در اذهان توده «هاي ديد در راستاي بسط اين تفكر كه واقع در اين دوران محور
ها با استفاده از اين محور.  به كار گرفته شدند)190 : 1384موريس، ( »عامي به چيزهايي كه داراي زيبايي بصري باشد نياز است

ها، ها، فوارهابيلسك(هاي معرف قدرت سياسي و مذهبي مين و تاكيد بصري بر كليساهاي با شكوه و المانهاي طبيعي زويژگي
. هاي مستقيم، ارتباط بصري را ميان كليساهاي برجسته آن زمان برقرار كرده بودندو از طريق شبكه خيابان...) هاي يادبود و ستون

             به منظور . بصري به شهر رم را بر عهده داشته است-دهي كالبديفه نظمهاي ديد در اين دوران وظيشبكه متعامل محور
ها و فضاهاي عمومي همگون حاشيه خيابانهاي ناوحدت و انسجام صوري ميان ساختمان«هاي ديد، گذاري بيشتر اين محورتاثير

ها بايد تا آن خيابان«: اند گفته شده استر محورهاي ديد بودههاي اين دوران كه بستدر تحليل خيابان. )194: همان، (  ».ايجاد گرديد
حريم . هاي بصري به نقاط نمادي يا گره ها شكل بگيرند حد وسيع باشند كه رفت و آمد اصلي را از خود عبور داده و به عنوان راه

حت نظارت قرار گيرد تا در آنها حس وحدت و ها بايد از طريق درخت كاري ، مبلمان ، ارتفاع ، نما و محدوديت كاربري تاين خيابان
   . )370 : 1381لينچ ، ( » يكپارچگي به وجود آورد

  
  )2تصوير شماره ( 15پيترمحور ديد ميدان سن

پياتزاي رتا، كه مستقيما در مقابل كليساي : اين سه بخش عبارتند از. مجموعه پياتزاي سن پيتر يك ميدان سه بخشي است      
اند، محدود گرديده است و دايره قرار گرفتههايي به شكل نيمهاي ستوندارد، پياتزاي وسيع اوبليكو كه به وسيله رديفسن پيتر قرار 

در اين محور . )204-203: 1384موريس، (كند پياتزاي روستيكوچي كه هيچگاه تكميل نگرديده و سن پيتر را به رودخانه تيبر متصل مي
آيند، در نوع خود جالب هاي بصري متفاوت كه ضمن حركت در اين ميدان سه بخشي به ديده ميديد ديدهاي پي در پي با ارزش

4تصوير شماره  5تصوير شماره  6ارهتصوير شم   
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پيتر در پهنه اين محور ديد منحصر به فرد استفاده آگاهانه از شيب زمين به منظور تاكيد بصري بر كليساي جامع سن. توجه است
اين محور ديد  باعث . نقطه عطف و قلب كليسا هدايت مي كندطراحي پهنه اين محور ديد انجام شده كه انسان را به سوي . است

پيتر به رودخانه تيبر شده و آدميان را به حضور و حركت به سوي نقطه عطف و كمال كليسا دعوت گسترش و اتصال به ميدان سن
ه اين محور ديد بر اهميت وجود فعاليتي جاذب جمعيت در عنصر پاياني و برگزاري مراسم منظم  و ادواري مذهبي در پهن. مي كند

  . آن افزوده است
 

    )3تصوير شماره ( 16محور ديد ورساي
 ميالدي، سه خيابان عريض هستند كه محور آنها به اتاق 17اساس طرح شهر ورساي در زمان لويي چهاردهم و در قرن       

هر چند محور ديد . )240 : 1384موريس، (. شود ميجاي مانده ختمخواب پادشاه در وسط ساختمان قديمي كه از زمان لويي سيزدهم بر
است ولي استفاده از عناصر موجود در شهر سلطنتي ورساي در زمان خود در يك عرصه و فضاي عمومي شكل نگرفته بوده

در اين نهايت سياسي با تاكيد همزمان بر ديد گسترده به منظر طبيعي و كاخ سلطنتي اكولوژيك طبيعي، ونمايش شكوه و قدرت بي
 تاثير بسزايي 000در راه انجام اين مهم، نظم عناصر موجود در فضا نظير درختان، بوته ها، آب نماها و . محور ديد جالب توجه است

  . داشته است
  

  )4تصوير شماره ( 17نانسيمحور ديد 
ارير را از طريق بصري به هم و پالس دوالك) پالس استانيسالس(محور ديد نانسي در واقع دو ميدان اصلي پالس رويال       

ها و همچنين استفاده از در ايجاد تباين بصري در سكانس000ها و ها، ديوارهتاثير جزييات وحدت بخش چون دروازه. كندمتصل مي
پهنه اين محور ديد كه زماني به عنوان فضايي . درختان و عناصر اكولوژيك در سازماندهي بصري اين محور ديد جالب توجه است

اين محور ديد ضمن تاكيد بصري بر . كرده، امروزه به صورت پارك همگاني زيبايي در آمده استحكومتي و تشريفاتي عمل مي
كاخ استانداري موجود ، وظيفه ارتباط دادن بصري و كالبدي دو قسمت قرون وسطايي و رنسانسي شهر نانسي را بر عهده داشته 

حركت از پالس رويال به جانب محوطه مقابل كاخ حكومت : گويدنه اين محور ديد ميي بصري در پهبيكن در مورد تجربه. است
كنيم هاي دو طبقه تنگ عبور ميدر ابتدا، وقتي از ميان مغازه. اي است چشمگير از تجربه معماري متوالي و پي در پيمحلي نمونه
 بيروني راه دروازه طاق نصرت اين احساس شدت هايشود، با حركت از ميان فضاي تنگ قوسكنيم فضا باريك مياحساس مي

ايم و با انفجار فضا و هجوم ناگهاني رنگ سبز درختان در اين هنگام ديگر براي تغييري كه در انتظارمان است آماده شده. گيردمي
  . )179 : 1376يكن، ب(شود در اينجا سبزي همچون ابزار ارزشمندي به كار گرفته مي. شويمهرس شده پالس دوالكارير مواجه مي

  

  )5تصوير شماره ( 18ليزهمحور ديد شانزه
 عظيم مشجري نسبت داد كه در زمان لويي پانزدهم در قرن توان به تكوين بلوارليزه را ميشكل گيري اوليه محور ديد شانزه      

 نيز 19دامات اصالحي هوسمان در قرن اق. ليزه سرسبز شكل گرفتهاي توئيلري به شكل شانزه ميالدي براي امتداد دادن باغ18
 اما اين قرار گرفتن عنصر يادماني كشته هاي جنگ . در تكوين اين محور ديد به شكل امروزي نقش قابل توجهي داشته است

 به عنوان المانهاي پاياني بود كه اين محور ديد سبز را به صورت محور ديدي 19و همچنين ساختمان وزارت دفاع )طاق نصرت (
اي است كه ديد خود به خود به عرض كم پهنه محور ديد، رديف درختان در دو طرف بدنه به گونه. خص و يادماني مطرح كردشا

عدم قرار گيري تيرهاي چراغ برق در وسط خيابان وانتقال آن به كناره بر شدت پرسپكتيو به . يادمان انتهايي معطوف مي شود 
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هاي بصري و وجود نظم ارتفاعي در بدنه از مشخصات پهنه اين  مراسم ملي، وجود دروازهبرگزاري. سوي عنصر يادماني مي افزايد
كالبدي شهر پاريس -در واقع اين محور ديد با قرار گيري در ساخت اصلي شهر پاريس، وظيفه سازماندهي بصري. محور ديد است
  . را بر عهده دارد

  

  )6تصوير شماره ( 20محور ديد پيروزي بخارست
حور ديد خيابان پيروزي سوسياليزم در بخارست روماني، در پي تالش دولت كمونيستي روماني در بازسازي شهر زلزله زده م      

» خانه مردم« بصري بر كاخ عظيم –در واقع نمايش قدرت سياسي از طريق تاكيد كالبدي . اي مدرن شكل گرفتبخارست به شيوه
معمار اصلي اين مجموعه بر اين اعتقاد بوده است كه . اين محور ديد طوالني دانستتوان اساس شكل گيري را مي) قصر پارلمان(

تدوين قوانين و مقررات ساختماني خاص براي . )263 : 1386لنگ، ( .هاي تشريفاتي تنها راه ايجاد يك شهر زيباستساختن بولوار
استفاده از . اي داشته است بصري اين محور ديد نقش ويژهدر تاثير گذاري) بولوار يونيري( هاي بولوار پيروزي بخارست ساخت بدنه

  . ها در ايجاد غناي بصري در اين محور ديد جالب توجه استها و مجسمهها، فوارههاي يادماني، طاقستون
  
  

  معيارهاي پيشنهادي طراحي آگاهانه محورهاي ديد
گان بر اين باورند كه در ،  نگارند)جدول شماره يك( ي شدههاي ديد شاخص معرف محوربا بررسي تطبيقي و تحليلي نمونه      

هايي جامع و كلي چون وجود وحدت شكلي و فضايي، رعايت هاي ديد، عالوه بر معيارهاي حاكم بر طراحي محورجستجوي معيار
وده و فضا، وجود تداوم سلسله مراتب فضايي، توجه به اصول مقياس و تناسب، استفاده از اصول تباين فضايي، تركيب متعادل ت

توانند در هاي زير ميها، اصول و قانونمنديكنند، معيارها و فضاهاي عمومي صدق ميكه در مورد طراحي انواع عرصه...  فضايي و
  : هاي ديد به كار برده شوندطراحي هدفمند و آگاهانه محور

سطح زمين، سبب برجسته سازي قابليت هاي بصري طبيعي  محور ديد بايد از طريق توجه به كفسازي، توپوگرافي و اختالف -1
سازي و توپوگرافي زمين در محدوده محور ديدها بايد در واقع كف. شود... بالقوه محور و بناي با ارزش چون قرار گيري در ارتفاع و 

  .در ارتباط مستقيم با كيفيت هاي بصري موجود و ارتقا و تاكيد بر آنها باشد
، تاكيد كند و موجبات )عنصر نشانه اي پاياني(ا بايد به گونه اي باشد كه بر حضور و وجود يك مكان خاص ارتفاع بدنه ه-2

در واقع توجه به ميزان و درجه محصوريت فضا  و تاثير آن بر رفتار ناظر، نقش به سزايي در ايجاد يك . تضعيف آن را فراهم نياورد
  .محور ديد تاثير گذار دارد

  .ايد تا حد امكان بر عناصر اكولوژيك هويتمند، مانند درختان تاكيد گردد در محور ديد ب-3
هاي متوالي  محور ديد بايد مانند يك موسيقي هماهنگ و هارمونيك، و از طريق به وجود آوردن يك نظام سلسله مراتبي از ديد-4

 ذهني وي براي رويت و ادراك عنصر پاياني، با ارزشهاي بصري متفاوت، ضمن ايجاد تجارب بصري متنوع براي ناظر و آماده كردن
انگيزي را فراهم و در نتيجه خاطره) 000 41، هماهنگي40، نظم39، وحدت38مانند تداوم، زيبايي( موجبات ايجاد كيفيت بصري مطلوب

  .و هويت مندي فضا را در ذهن ناظر موجب گردد
 عملكردي عنصر پاياني، كه سبب حضور پذيري در فضاي محور ي در صورت وجود گوناگوني فعاليتي در بدنه و يا ارزش باال-5

شود، عملكرد محور ديد به عنوان يك عرصه ديد و بروز رفتار هاي مختلف از سوي ناظرين، و برقراري تعامالت اجتماعي مي
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   هاي ديد شاخص شهرياصول حاكم بر طراحي هدفمند محور
  
 

  

گان از فضا را داراست، كنندهاي رفتاري مختلف استفادهرفتارهاي گوناگون كه توان پاسخگويي به نياز-عمومي پويا و واجد مكان
  .ضروري است

  بناي با ارزش عملكردي و بصري به انضمام محور ديد منتهي به آن بايد براي ناظر فضا تعلق خاطر ايجاد نموده و موجبات-6
   .رونق و ارتقاي ارزش مكان و تقويت حضور پذيري را فراهم آورد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            
  

  نگارندگان:  ماخذ                                  ري بررسي شده به اصول پيشنهايبررسي تطبيقي ميزان پايبندي محورهاي ديد شاخص شه: 1جدول           
  

      نتيجه گيري
     هاي بصري فراهم   هاي شهري و ارزش   بخش را سوي نشانه   هاي ديد از آن جهت كه فرصت ديد مطلوب و لذت          گفته شد محور        
يـابي  هاي عمومي شـهري، كـه بـه تقويـت حـس جهـت             ني منسجم از عرصه   آورند، در ايجاد خاطره ذهني مطلوب و تصوير ذه        مي

      هـاي ديـد شـاخص در جوامـع مختلـف، نقـش            همچنين ديده شد كـه محـور      . اي دارند انجامد، نقش برجسته  شهروندان در شهر مي   
. انـد قدرت سياسي داشتههاي شهري و نمايش شكوه ملي و كالبدي به حوزه -غير قابل انكاري در سازماندهي و نظم بخشي بصري    

هـاي ديـد    گيري و طراحي محور   عملكردي مشترك و جهانشمولي در شكل     -هاي فرمي همچنين در اين نوشتار اين نكته كه ويژگي       
هاي فرا زماني و فرا مكاني،      بست اين ويژگي  در واقع اين نوشتار در پي كار      . شاخص جهان دخيل بوده است، مورد تدقيق قرار گرفت        

هايي كـه اسـتفاده   معيار. هاي ديد درون شهري بوده استهاي موثر در طراحي و ساماندهي هدفمند محور      ها و معيار  اخصدر ارائه ش  
          توانـد زمينـه تقويـت پيونـد     ها در طراحـي شـهري و فرآينـد بهبـود كيفيـت محـيط، مـي       بست هنرمندانه و آگاهانه آنصحيح و كار  

دراكي شهر و شهروندانش را فراهم آورده، فرآيند احراز هويت محيط را در انسان تسريع كرده و                 ا -معنايي و رابطه شناختي    -عاطفي
هـاي  هـا و شـاخص  اميد است با كاربـست معيـار  . تري را براي شهروندان به وجود آوردهاي عمومي قابل سنجش و  پاسخگو   عرصه

هـاي آشـفته امـروزي      بهبود كيفيت زندگي شهروندان در شهر     تدقيق شده در اين نوشتار در قوانين و مقرارت مديريت شهري زمينه             
  .فراهم آيد

  
  

  رديف
                  محورهاي ديد بررسي شده

  
  شنهاديمعيار پي

رم سكتوس 
 پنجم

Rome of 
Sixtus V  

ميدان سن 
 پيتر

Piazza St 
Peter  

 ورساي
Versailles  

 ليزهشانزه
Champs 
Elysees  

 نانسي
Nancy - 

Nanceivm  

پيروزي 
  بخارست

Victoria 
Socialismol

ui 

سازي، توپوگرافي و توجه به كف  1
  ●  ●●  ●●●  ●●  ●●●  ●●●  ها در طراحياستفاده از اختالف سطح

ها محصوريت و ارتفاع مناسب بدنه  2
  ●●●  ●●●  ●●●  ●●  ●●●  ●●●  هاي بصريجهت تاكيد بر ارزش

  ●●●  ●●●  ●●●  ●●●  ●  ●  استفاده از عناصر اكولوژيك هويتمند  3

ديدهاي متوالي با ارزش بصري   4
  ●  ●●  ●●●  ●●  ●●●  ●●  متفاوت در محور ديد

توجه به مكان رفتارها در طراحي   5
  ●●  ●●  ●●●  ●●●  ●●  ●●●  محور ديد

  ●●●  ●●●  ●●●  ●●  ●●●  ●●●  فعاليت خاص در بدنه يا عنصر پايانيتقويت حضور پذيري از طريق وجود   6

   تا حدودي پايبند●
   پايبند در حد مطلوب●●

   كامال پايبند●●●
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3- View or Visual Axis 
4-  Visual cone 
5- View Corridor 
6- Area 
7- View Point 
8- Environment 
9- Perception 
10- Sense perception 
11-  Recognition 

12- Image 
13- view 
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