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Abstract  
Semiotically speaking, the visual environments of cities manifest 
the societies' socio- cultural and economic values through an 
intricate system of 'signs'. Acting as an "interface" between man 
and environment, the visual settings of cities set the ground for 
environmental perception, cognition and evaluation to be made by 
citizens and visitors alike. The cities blessed with great visual 
environments enhance the aesthetic experience of their inhabitants, 
improve the self- image of the concerned communities as well as 
their image at the national and international level, and foster the 
cities competitiveness to attract more economic investment and 
larger number of creative – class- people.  This article aims to 
explain the significance of the city visual environment, to provide a 
typology of different notions of "Cityscape, and to model the 
evolutionary trajectory of the concept of visual environment. In 
this study, the "urban visual environment" is discussed as a 
dynamic concept, complying with the evolving nature of urban 
design discourse, the sustainable development paradigm and the 
Green (ecological) aesthetics model. The findings indicate that 
urban visual environment, as a concept, has been subject to 
fundamental change and modification in parallel to the 
sophistication process of urban design discourse as a whole. The 
article concludes the increasingly decline of "Abstract 
Environmental Aesthetics" and its associated cosmetic approach 
and highlights the rise of "Ecological  Environmental Aesthetics" 
and its  pertaining sustainable approach  towards urban visual 
environment. The study, ultimately suggests a conceptual model to 
encompass and represent different notions of urban visual 
environment spanning from cosmetic/ ornamental position right 
through to ecologically sustainable stand. 
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  چکیده

هاي اجتماعی  ها، ویژگی "نشانه"اي از  ها از طریق نظام پیچیده محیط بصري شهر
در فرایند تعامل . رسانند ،اقتصادي و فرهنگی جوامع خویش را به منصه ظهور می

 ادراك،  ین دو، زمینه ا" فصل مشترك"میان انسان و شهر،  محیط بصري به مثابه
. آورد شناخت و ارزیابی محیطی شهروندان و بازدیدکنندگان  را فراهم می

شهرهاي برخوردار از محیط بصري مطلوب قادرند تا با وسعت بخشیدن به تجربه 
زیباشناختی شهروندان، موجبات ارتقاي تصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت 

 شهر در سطح ملی و  با اعتال بخشیدن به وجههغرور مدنی آنان را فراهم ساخته و 
بین المللی، توان رقابتی شهر را براي جذب هر چه بیشتر سرمایه و اقشار خالق 

، گونه  هدف این مقاله تبیین اهمیت محیط بصري و منظر شهري. تقویت نماید
، و  هاي مختلفی که تاکنون منظر شهري بر عهده داشته است شناسی نقش
 محیط بصري "در این مطالعه، مفهوم . باشد ند تکاملی مفهوم آن میبازشناسی رو

 که قادر است در انطباق با تحوالت "دینامیک" به عنوان مفهومی "شهري
، به ویژه گفتمان توسعه شهري پایدار و زیبایی  پارادایماتیک طراحی شهري

 نقش و وظایف نوینی برخود پذیرفته و انتظارات) اکولوژیک(شناسی سبز 
دهد  هاي این مطالعه  نشان می یافته. گردد جدیدي را پاسخگو باشد، معرفی می

 از ماهیتی پویا، زنده و تکامل "مفهوم" به مثابه یک "محیط بصري شهر "که 
پابنده برخوردار است و قلمرو اطالق مفهوم مزبور، مستمراً و به موازات بلوغ 

در این مقاله . ار گرفته استدانش و هنر طراحی شهري مورد پاالیش و صیقل قر
 و رویکرد تزیینی به محیط بصري "زیبایی شناسی تجریدي"چگونگی زوال  

 و ظهور رویکرد پایدار به  "زیبایی شناسی بومسازگار"شهر و جایگزینی آن با 
سیر "این مقوله  بررسی و نتایج در قالب یک چارچوب مفهومی تحت عنوان 

  . رایه گردیده است   ا"تحول مفهوم محیط بصري شهر
  

  .محیط بصري، منظر شهري، رویکرد تزیینی، رویکرد پایدار : ها واژه کلید
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  مقدمه
شهرهاي برخـوردار از محـیط بـصري مطلـوب قادرنـد تـا           
وسعت بخشیدن به تجربه زیباشناختی شهروندان، موجبات   
ارتقاي تصویر ذهنـی جامعـه از خـویش و تقویـت غـرور               

مدنی آنان را فراهم ساخته و بـا اعـتال بخـشیدن بـه وجهـه                
شهر در سطح ملی و بین المللی، توان رقابتی شهر را براي           

.  چه بیشتر سرمایه و اقشار خـالق تقویـت نمایـد     جذب هر 
اگر چه در طول تاریخ، طراحی نوآورانـه شـهرها معمـوالً           
در پـی رشـد اقتــصادي شـهرها رخ داده اسـت، اینــک در     
عــصر جهــانی شــدن و رقابــت میــان شــهرها ظــاهراً رونــد  

بر پایه تحقیقـات جدیـد، در       . خورد معکوسی به چشم می   
احی شـهري بـه عنـوان یـک     توسعه اقتصادي شهرها از طر    

 (Gospodini, 2002; Golkar, 2005). شـود  ابزار استفاده می
ــان       ــه امک ــت ک ــهر از آن روس ــصري ش ــه ب ــت جنب اهمی

. آورد  فـراهم مـی    "مـتن " محیط را به مثابه یـک        "قرائت"
تنها در آینه محیط بصري و منظر شـهري اسـت کـه ابعـاد              

دهـا و   نامملوس حیات مدنی، همچون فقر و غنا، سلطه نها        
هـا،   هاي معین، سـالیق زیباشـناختی خـرده فرهنـگ      ارزش

عمق تاریخی شهر، میزان ایمنی و امنیت جامعه، چگونگی 
احترام جامعه بـه قراردادهـاي اجتمـاعی و غیـره از طریـق              

 ها امکان تجلی و بروز خـارجی یافتـه و          "نشانه"نظامی از   
  . سازد ارزیابی مثبت و یا منفی را میسر می

ــین اهمیــت محــیط بــصري و منظــر   هــدف ایــن مق ــه تبی ال
هاي مختلفی کـه تـاکنون منظـر         ،گونه شناسی نقش   شهري

، و بازشناسـی رونـد تکـاملی      شهري بر عهده داشـته اسـت      
 محیط بـصري  "در این مطالعه، مفهوم . باشد مفهوم آن می  
کـه  ) و نـه ایـستا    (  به عنوان مفهـومی پویـا        "و منظر شهري  

ت پارادایماتیـک طراحـی   قادر است در انطبـاق بـا تحـوال        
شهري نقش و وظایف نوینی برخـود پذیرفتـه و انتظـارات      

در ایــن . جدیــدي را پاســخگو باشــد، معرفــی مــی گــردد 
رابطه، براي تبیین روند تکاملی نقش و مفهوم منظر شهري    

سود برده  (Golkar, 2003) "بلوغ طراحی شهري"از نظریه 
 شـهري  در این نوشـتار، نخـست اهمیـت منظـر      . شده است 

مـورد اشــاره قــرار خواهــد گرفــت؛ ســپس جایگــاه منظــر  
بررسی خواهد  شهري در فرایند تعامل میان انسان و محیط      

 شهر به وسیله منظر     "متن"گاه به امکان قرائت      گردید؛ آن 
پرداخته خواهد شد و پس از آن سیر تحول نقش و مفهوم       
منظر شهري به طور تفصیلی مـورد کـاوش قـرار گرفتـه و             

سـیر تحـول مفهـوم    "مزبـور در قالـب یـک مـدل از           روند  
 ارایــه  و چگــونگی شــکل گیــري  "محــیط بــصري شــهر

گیـري   رویکرد پایدار به مقوله محـیط بـصري شـهر نتیجـه        
  .خواهد شد

  

  اهمیت محیط بصري شهر
شاید یکی از موجزترین و درعین حـال دقیـق تـرین عبـاراتی         
کــه در وصــف اهمیــت  خیابــان و محــیط بــصري شــهرارائه   

به شـهر  ": گوید ردیده است گفته جین جیکوبز باشد؛ او می   گ
! هـاي آن   اندیشید و چه چیز به خاطر خواهد آمد؟ خیابـان      می

هـاي شـهر زیبـا و جالـب باشـد آن شـهر         هنگامی کـه خیابـان    
سرزنده، و زمانی که خیابان هاي شهر زشـت و خـسته کننـده         

اسـاً   اس".باشد، آن شهر مالل آور به خاطر آورده خواهد شـد      
 اسـت و  " پدیـده شـهر    " و " انسان "منظر شهري، سطح تماس   

از ایــن رو بخــش قابــل تــوجهی از دانــش، عواطــف و رفتــار  
اهمیـت  . گیـرد  محیطی شهروندان تحت تـأثیر آن شـکل مـی          

، به عنوان واسـطه میـان انـسان و پدیـده شـهر، بـه            منظر شهري 
اي است که برخی اوقـات در تعریـف طراحـی شـهري          اندازه
منظر عینـی و    (طراحی شهري مدیریت منظر شهري      "ند  ا گفته
) مدیوم(منظر شهري وسیله یا . (Golkar, 2003) "است) ذهنی

ــدار مــی  ــارت دیگــر  . کنــد اي اســت کــه شــهر را پدی ــه عب ب
نظیـر پـالن، مقـاطع و    (ترسیمات تجریدي طراحان و معماران     

تنها در قالـب منظـر شـهري اسـت کـه       ) ها نماي جداره خیابان  
از طریق این واسطه و مـدیوم،       . شود اقعی و انسانی می   تجربه و 

یعنی منظر شهري، اسـت کـه ابعـاد غیرکالبـدي شـهر امکـان                
شـاید بتـوان شـهر و     . نمایند بروزیافته و تجلی خارجی پیدا می     

 تـشبیه  "نوك کوه یخ" و "کوه یخ"منظر شهري را متناظراً به   
 چراکه منظر شهري همچون نوك کوچک کـوه یـخ،            نمود،

  . تر و ناپیداي شهر  باشد هاي بزرگ اي به بخش تواند نشانه یم
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 مـتن شـهر،     "قرائت"منظر شهري عالوه بر ممکن ساختن       
شـهري را فـراهم   ) پـاتولوژي (امکان انجام آسیب شناسـی    

همانگونه که یک طبیـب قـادر اسـت از رنـگ،             . سازد می
عالیم و عوارض موجود در چهره بیمار به امراض درونـی   

توانـد از   رد، متخـصص طراحـی شـهري نیـز مـی         وي پی بب  
 بــه عنـوان ابـزاري جهـت آســیب    "منظـر شـهري  "مطالعـه  

چنین دیـدگاهی بـر ایـن پـیش     . شناسی شهري سود جوید  
 نـشان   "بحـران در منظـر شـهري      ": فرض استوار است کـه    

 اســت و بحــران در "بحــران در طراحــی شــهري"دهنــده 
توسـعه  بحران در فراینـدهاي    "طراحی شهري نشان دهنده     

چنانچه منظر شـهري را بـه مثابـه         . است"و مدیریت شهري  
 مورد توجه قرار دهیم، گستردگی طیف    "هنر"اي از    گونه

، گواهی براهمیت هنـر مزبـور        مخاطبین و آفرینشگران آن   
در واقع شهروندان همه روزه زندگی خـود را       . خواهد بود 

ــالري  ــه گ ــا ورود ب ــون     ب ــه همچ ــان ک ــام خیاب ــه ن ــایی ب ه
. نماینـد  ، آغاز می هی دایمی از مناظر شهري است     نمایشگا

این گونه از تماس با آثار هنري، از آن رو که توسط عامه        
هـاي   گیـرد، در مقایـسه بـا دیگرتمـاس         مردم صـورت مـی    

، که معموال توسط گروه محـدودي از نخبگـان و از     هنري
نظیـر گـالري هـاي نقاشـی        (طریق مراجعه به مراکز هنري      

ذیرد، نقش پراهمیت منظر شهري را در  پ صورت می ....) و
ــناختی   تـــرویج فرهنـــگ هنـــري و ارتقـــاء ذائقـــه زیباشـ

تـوان بـه    منظـر شـهري را مـی   . سـازد  شهروندان آشکار می  
نمایش و تأتري تشبیه نمود کـه در آن شـهروندان توأمـان           

بدون شک چنین تـأتري     . هستند" تماشاچی   " و "بازیگر"
 زیباشـناختی   تواند نقـش مهمـی در گـسترش و تجربـه           می

هـاي مناسـبی را جهـت ارتقـاء          افراد ایفا نمـوده و فرصـت      
  .سواد بصري افراد جامعه فراهم آورد

توانـد تـوان رقـابتی شـهرها را           مـی  "خـوب "منظر شـهري    
امروزه در جهان توسعه یافته، شـهرها تقریبـاً       . افزایش دهد 

. نماینـــد هـــاي رقیـــب عمـــل مـــی بـــه صـــورت شـــرکت
ــد   شــرکت ــازار  هــایی کــه تــالش دارن ســهم بیــشتري از ب

سرمایه، استعدادهاي برجـسته و توجـه جهـانی را بـه خـود        

در این میان، جذب استعدادهاي برجـسته       . اختصاص دهند 
علمی و هنري، یا آنچه که ریچارد فلوریـدا تحـت عنـوان       

– نــام نهـاده اســت، در اقتـصادهاي دانــش  "طبقـه خـالق  "
 اي برخــوردار اســت  محــور امــروزین از اهمیــت ویــژه   

(Florido, 2002) . تحقیقــات فلوریــدا در مــورد شــهرهاي
آمریکــا نــشان داده اســت کــه شــهرهاي مزبــور، براســاس  

هـاي   ، سهم"شاخص خالقیت شهري  "شاخصی موسوم به    
. هاي نوین داشـته انـد     متفاوتی را در تولید دانش و فناوري      

ــهرهایی از شــاخص      ــشان داده اســت  ش ــات وي ن مطالع
اند که در جذب نخبگـان       دهخالقیت باالتري برخوردار بو   

موفقیـت بیــشتري  ) طبقـه خــالق (و متخصـصین طــراز اول  
هــاي بــزرگ جهــت  ، میــان شــرکت از ایــن رو. انــد داشــته

، که معموالً جوانانی با سن سی الی   جذب این طبقه خالق   
هـاي   چهل سال و فارغ التحصیل گروه خاصی از دانـشگاه     

 تحقیقات .باشند، رقابت سختی در جریان است آمریکا می
دهد که اقشار خالق مزبور، که به واسـطه    موجود نشان می  

اي  شان، از امکان انتخاب گـسترده   میزان درآمد قابل توجه   
برخوردارند؛ به سکونت و کار در شهرهایی تمایل دارنـد          
که از تساهل و تـسامح اجتمـاعی فـوق العـاده و بـه لحـاظ        

هــاي محــیط شــهري از اســتانداردهاي بــاالیی       کیفیــت 
 ،  در این جاست که دانش طراحی شهري   . رخوردار باشد ب

و از جمله هنر منظر شهري به عنوان ابزاري جهـت ارتقـاء           
، و نهایتـا بـاال بـردن     کیفیت محیط و جـذب اقـشار خـالق      

. یابـد  توان اقتصادي شهرها مطرح گردیـده و اهمیـت مـی           
ارتقاء تواند در  نقشی را که دانش و هنر طراحی شهري می       

صادي شهرها ایفا نمایـد، پیـشاپیش تحقیقـات مایکـل         توان اقت 
ــشان داده شــده اســت   ،(Southworth, 1989) ســاوت ورث ن

هــاي  هــاي اخیــر بــا بهــره گیــري از روش معهــذا، در ســال
 ثابت گردیده است که طراحی شـهري       "مهندسی ارزش "
توانـد ارزش افـزوده       می "خوب" و منظر شهري     "خوب"

 و  "اجتمـاعی "،  "صادياقتـ "گیـري    مشخص و قابل اندازه   
هاي عمرانـی و سـاخت و سـازهاي         براي پروژه  "محیطی"

   (COBE & DETR, 2001).شهري به همراه داشته باشد
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 محیط-سیستم منظر شهري در فرایند تعامل انسان  -1شکل 

  گیري سیستم منظر شهري  فرایند شکل
 و دیگـر مفـاهیم   "منظر شهري"زدایی از مفهوم     براي ابهام 

مرتبط، الزم است جایگاه این مفهوم در فرایند تعامل میان   
مدل ذهنی روابط میان انسان     . و محیط تشریح گردد   انسان  

دهــد کــه یــک رابطــه دو طرفــه میــان  و محــیط نــشان مــی
هاي محیط شهري از یک سو و ادارك، شناخت،          ویژگی

شـکل  .(ارزیابی و رفتار انسانی از سوي دیگر وجـود دارد         
شـود، در    گونـه کـه در شـکل دیـده مـی           همان).  1شماره  

ــه نخــست، محــیط شــهري هند  هــاي  ســه و ویژگــیمرحل
هاي بصري، صوتی، بو و غیره       مملوس خود، نظیر ویژگی   

دهـد، در ایـن    را در معرض حواس پنجگانه انسان قرار می      
 "ادراك"مرحله اصطالحاً محیط شهري توسط فرد مورد        

) (Perceptionمحــصول تعامــل در ایــن . گیــرد  قــرار مــی
اي اســت کــه از آن بــا لفــظ منظــر شــهري   مرحلــه پدیــده

(Cityscape)   شود که به منظور عدم اختالط بـا        نام برده می
منظـر  "دیگر مفاهیم مـرتبط، در ایـن مطالعـه از اصـطالح             

در . نمــاییم  بـراي ارجــاع بــه آن اسـتفاده مــی  "عینـی شــهر 
ــرد مــورد شــناخت    مرحلــه دوم، محــیط شــهري توســط ف

(Cognition)  در ایــن مرحلــه ذهــن فــرد  . گیــرد قــرار مــی  
  

هاي ذهنی، تجارب و     محیطی، طرحواره هاي   براساس داده 
خاطرات قبلی تصویري از محیط ساخته و معناي معینی را         

محـصول تعامـل میـان محـیط     . نمایـد  به محیط الـصاق مـی    
منظر ذهنی  "اي است که با لفظ       شهري و ذهن فرد، پدیده    

 در مرحلـه سـوم،   1.بریم  از آن نام می(City Image) "شهر
از محیط به دسـت آورده و       ذهن فرد براساس شناختی که      

بـر مبنـاي فراینـدهاي تـاثري و ارزیابانـه نـسبت بـه محـیط         
محـصول   . واکنش عاطفی مثبت و یا منفی پیدا مـی نمایـد          

تعامل محیط شهري و ذهن ارزیابانه فرد، پدیـده اي اسـت    
منظـر  " از آن با اصـطالح  (Nasar, 1998) "جک نسر"که 

 نــام (City Evaluative Image) " ارزیابانــه شــهر–ذهنــی 
نهایتاً در مرحله چهارم از تعامل میان محیط شهري  . برد می

 ارزیابانـه  –و انسان، فرد بر مبنـاي محتویـات منظـر ذهنـی         
خود که نشان دهنده احتمال رویـدادهاي محتمـل الوقـوع           

از بررسی . باشد، به رفتار معینی دست می زند    در محل می  
نـد نتیجـه گرفـت    رابطه میان محیط شهري و انسان مـی توا   

 است که از تلفیق سـه زیـر   "سیستم"که منظر شهري یک     
منظـر  " و   "منظـر ذهنـی شـهر     "،  "منظر عینی شهر  "سیستم  
  .گیرد   شکل می" ارزیابانه شهر–ذهنی 
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 سیـستم  –به عبارت دیگر تنها از تعامل میان این سـه زیـر             
است که مفهوم منظر شهري بـه مثابـه یـک کلیـت شـکل                

ر واقع،  منظر شهري محصول تلفیـق سـه نگـاه            د. گیرد می
منظر عینی " که محصول آن   "چشم سر " نگاه با    -1: است
 کـه محـصول آن   "چـشم ذهـن  " نگـاه بـا   -2 است،  "شهر

 "چـشم دل  "باشد و نهایتـا نگـاه بـا          می  "منظر ذهنی شهر  "
فهـم   .   اسـت  " ارزیابانـه شـهر    –منظر ذهنـی    "که محصول آن    

 مانع از تقلیل چنین پدیـده       "یستمیک س "منظر شهري به مثابه     
بـه عبـارت   . گـردد  هاي آن می متکثري به یکی از جزء سیستم 

عینـی،  (دیگر هیچ یک از سه الیه تشکیل دهنده منظر شهري    
به واسـطه درهـم تنیـدگی، بـه تنهـایی قابـل             ) ذهنی و ارزیابانه  

ــق نمــی  ــه دقی ــتلزامات روش   مطالع ــن ویژگــی اس باشــند و ای
ي انجام مطالعـات طراحـی شـهري، بـه          شناختی خاصی را برا   

  .گردد ویژه در حوزه مطالعات منظر شهري، موجب می
  

  "متن"محیط بصري شهر  به مثابه 
ــه وســیله آن   محــیط بــصري شــهر وســیله  اي  اســت کــه ب

 (text)توان  ابعاد گوناگون شهر را بـه مثابـه یـک مـتن             می
 مـیالدي  1960براساس مطالعاتی کـه از دهـه   . قرائت نمود 

  شهري و معماري به عمل آمـده         "نشانه شناسی " زمینه   در
ها انگاشـت  "دال"توان منظر شهري را نظامی از       است، می 

ــه  ــه مجموع ــه ب ــدلول"اي از  ک ــی "م ــاره م ــا اش ــد ه  .نمای
 (Crane, 1960; Appleyard, 1979; Rapaport, 1982; Eco, 

1986; Choay, 1986; Gottdiener & Logopoulos, 1986; 
Abel, 2001; Lawsan, 2001)       فهـم منظـر شـهري بـه مثابـه

هـاي   رسانی در زمینه"پیام" که قادر به     "ها نظامی از نشانه  "
سـازد تـا بـا قرائـت مـتن       باشد، ما را قادر مـی   گوناگون می 

شـهر، معــانی آن را کـشف و یــا تأویـل نمــوده و در نیــت    
برخـی از معمـاران،   . مؤلفین آن کنـد و کـاو کنـیم       /مؤلف

سکیند اساساً معمـاري را یـک هنـر ارتبـاطی          نظیر دانیل لیب  
(Communicative Art) ــی ــف  م ــاً در    تعری ــد و طبع نماین

، منظر شـهري در نقـش     چارچوب چنین فهمی از معماري    
هـا   ها، داستان ، مسئولیت انتقال پیام یک  راوي و پیام رسان   

منظر شـهري از  . گیرد و اندرزهاي گوناگون را برعهده می 

هاي مورد توجه  اي خود قادر است ارزش     طریق نظام نشانه  
، مـشاهده   به طور مثـال . جامعه را به تماشاگران اطالع دهد    

پــیش از زلزلــه (منـاظر شــهري شــهرهایی همچــون طــبس  
هاي زیـست    نماید که ارزش   مشخص می ) اش ویران کننده 

محیطی تا چه حـد مـورد توجـه شـهروندان بـوده اسـت و               
ر طبیعــت، نظیــر ســاکنین شــهر بــه چــه میــزان بــراي مظــاه

منظر شهري طبس پیش   . اند درختان نخل تقدس قائل بوده    
دهد که حفظ درختان نخل تا بدان درجـه از    از زلزله نشان می   

اهمیت برخوردار بوده کـه معمـاري محـیط مـصنوع در برابـر         
توانـد   قرائت منظر شـهري مـی    .  آن سر تعظیم خم نموده است     

  .عمق تاریخی شهر را به نمایش گذارد
شـهر چیـزي    " آن گونه که آلدو روسـی گفتـه اسـت                

در این گفته خردمندانـه،     . "زمان شده  نیست جز تاریخ هم   
اي با گفته کوین لینچ مبنی بر اینکه        که شباهت فوق العاده   

شهر ماکتی از تاریخ است که با آجر، بتن، شیشه، سنگ       "
 دارد، این مضمون نهفته است کـه      "ساخته شده است  ... و  

هري قـادر اسـت فـصول پـی در پـی تـاریخ یـک           منظر شـ  
نگاهی به منظـره میـدان   . جامعه شهري را به نمایش گذارد 

توانـد مقـاطع و رویـدادهاي تـاریخی        بهارستان تهـران مـی    
، همچون بـه تـوپ بـسته شـدن مجلـس در صـدر                متفاوتی

 و وقـایع انقـالب    1332مشروطیت، دوران نهضت ملی در      
آن گونه که لینچ .  گذارداسالمی را در کنار هم به نمایش  

 منظـر  "فـضایی شـهر، نظریـه     -در ادامه نظریه منظـر ذهنـی      
 را مطـــرح (City Temporal- Image) " زمــانی -ذهنــی 

نماید، هـر شـهري بایـد قـادر باشـد کـه تـصویر ذهنـی            می
ها و فضاها در شهروندان  روشنی از تاریخ و عمر ساختمان   

 نمایند که بـه  یعنی فضاها و ابنیه باید مشخص    . ایجاد نماید 
کدام دوره تاریخی تعلق دارند؛ چرا که ایـن مـسئله نقـش         

متاسـفانه  . پراهمیتی در هویت جمعی شهر ایفـا مـی نمایـد       
شــاهد هــستیم کــه علیــرغم چنــین یافتــه هــایی، برخــی از  
ــران در جهــت معکــوس    ــهري ته ــداخالت در منظــر ش م

 (Remodeling) "سبک گردانی"به طور مثال  . جریان دارد 
هـاي قدیمی،کـه از طریـق      هایی نظیـر بیمارسـتان     نساختما
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الحاق الیه نـازکی از نمـاي  آلومینیـوم و شیـشه، صـورت          
انـد، بـه قـدري     ها را در محاق فـرو بـرده     تاریخی ساختمان 

تکان دهنده وحیرت آور است که انسان را ناخودآگاه بـه        
 "صــورت کنــده"هــاي ســینمایی همچــون فــیلم  یــاد فــیلم

اخالت کالبدي غیر موجهی فرد را به        چنین مد  2.اندازد می
بیش از آن که سینما از فرم       "پذیرش این نظریه جدید که      

ــأثیر     ــام و ت ــرم شــهرها از ســینما اله ــرد، ف ــام بگی شــهر اله
  . سازد  متمایل می"گیرد می
هــاي مــذهبی را در  منــاظر شــهري قادرنــد نفــوذ ارزش     

 بیـت المقـدس بـه نمــایش     شـهرهاي مـذهبی نظیـر مکــه و   
ارد و یا سلطه نهادهاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی را           گذ

در شهرهایی نظیر نیویورك، واشنگتن و الس و گاس بـه           
تواند به کشف  قرائت منظر شهري می  .  اطالع بیننده برساند  

میزان وفاداري شـهروندان بـه نظـم و رفتارهـاي منطبـق بـا              
ــشانه    ــام ن ــد و نظ ــاعی بیانجام ــاي اجتم ــر  قرارداده اي منظ

هاي زیباشناختی در زندگی روزمره   جایگاه ارزش، شهري
پالت منظر شهري، از طریق . گذارد شهري را به نمایش می

رنگی خود، خواه منوکروم و خواه پلی کروم، نقش ویـژه اي   
 در (City Color-Image)در تصویر ذهنـی اي از رنـگ شـهر    

در واقـع علـت اینکـه       . کنـد  آید ایفا مـی    افراد به وجود می   
ی از شهرها تصویر ذهنی افـسرده و برخـی دیگـر    چرا برخ 

تصویري شاد در اذهـان و خـاطره بازدیدکننـدگان ایجـاد            
کنند، تا حـدود زیـادي بـه پالـت رنگـی منظـر شـهري              می

  . مرتبط است
تواند در نقش یـک راوي و قـصه گـو        منظر شهري می       

هـاي عملکـردي متعـارف،       در فراسوي جنبـه   . ظاهر گردد 
 از طراحی شهري را تـصور نمـود کـه بـه          اي توان گونه  می

ثبت و و روایت گري رویدادهاي تاریخی دور و نزدیک           
هاي چنین مـداخالتی   یکی از جدیدترین نمونه   . پردازد می

هاي دو قلوي تجـارت جهـانی        پروژه بازسازي سایت برج   
در طرحمایه این پروژه، که توسط دانیـل       . نیویورك است 

یــت طــرح و چیــدمان لیــسبکنید تهیــه گردیــده اســت، کل 
دقیـق رویـداد   ها در راستاي ثبت و نمـایش زمـان       ساختمان

 تهیـه  2001 سپتامبر سـال  11تاریخی انفجار دو برج در تاریخ     
اي  هـا بــه گونــه  ، ســاختماندر طـرح مزبــور . گردیـده اســت 

اند که در روز و سـاعت حادثـه مزبـور، همـه          سازمان یافته 
اي   شـهري ویـژه    ساله پرتوي خورشید مستقیماً به فضاهاي     

  .بتابد تا بدین گونه توجه همگان را به رویداد  جلب نماید
  

  سیر تحول مفهوم محیط بصري شهر
 را " منظر ومحیط بصري شـهر    "سیر تکامل مفهـوم     

 "طراحـی شـهري  "نمی توان به طور مستقل از سیر تحـول   
بر پایـه مطالعـات پیـشین نگارنـده،         . مورد بررسی قرار داد   
تبیین سـیر تکـاملی طراحـی شـهري     مدلی جهت وصف و  

تـدوین گردیـده   » نظریه بلوغ طراحی شهري «تحت عنوان   
 که به واسطه سودمندي آن در تبیین (Golkar, 2003) است

سیر تکامل مفهوم منظر شهري، در اینجا بـه طـور مختـصر      
مدل مزبور، بـا اسـتفاده از یـک    . گیرد مورد اشاره قرار می   

گون تحـول طراحـی     قیاس زیست شناختی، مراحـل گونـا      
ــاگون رشــد    ــه مراحــل گون ــاظر ب ــه طــور متن شــهري را، ب

براساس این مدل، تکامـل    . نماید موجودات زنده تشبیه می   
اي متشکل از پنج حلقه یـا   طراحی شهري در قالب زنجیره    

گردد و برمبنـاي آن پدیـده پیچیـده        پنج مرحله وصف می   
شدن روز افزون مفهوم طراحی شهري، بـه وسـیله معرفـی           

هاي گوناگون سـازنده کیفیـت    وند ورود و انباشت مؤلفه ر
برمبناي مدل مزبور، تکامـل     . شود طراحی شهري تبیین می   

طراحی شهري در پنج مرحله و تحت عنوان پـنج الگـو یـا     
البته توجه بـه ایـن نکتـه      . باشد پارادایم قابل جمع بندي می    

هـاي زمـانی،    ضروري است که هر چند در هر یک از افق    
باشد،  ها به عنوان پارادایم غالب مطرح می پارادایمیکی از   

هـاي دیگـر،    لیکن این مسأله به معنی عدم حضور پارادایم       
. تر در همان دوره نیست اي و ضعیف گر چه به شکل حاشیه

پنج الگوي طراحی شهري که نماینـده مراحـل گونـاگون           
تکامل طراحی شهري از دوران تولد تا بلوغ آن هـستند، و    

 با جرح و تعدیل مبناي تبیین سـیر تکامـل مفهـوم          تواند می
  :منظر شهري نیز قرار بگیرد، به ترتیب زیر است
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ایـن الگـو نـاظر بـه        : "پیش طراحی شهري  "الگوي  

مرحله پیش از تولد رسمی و دانـشگاهی طراحـی شـهري             
 میالدي اسـت و از ایـن رو، ایـن مرحلـه را            1960در سال   

 3. رشـته تلقـی نمـود   تـوان بـه منزلـه دوران جنینـی ایـن          می
در ایــن مرحلــه صــرفاً » کیفیــت طراحــی شــهري«مفهــوم 

 و مطالعـات  4اسـت » )عینـی (مؤلفه زیباشناختی  «محدود به   
طراحی شهري در الگوي مزبور عمدتاً به مفهوم برداشـت          

  .باشد و تحلیل خصوصیات بصري مناظر شهري می
 بـه دنبـال تولـد       :»طراحی شهري آرایـشی   «الگوي  

ري در قالب یک رشـته دانـشگاهی در         رسمی طراحی شه  
دانشگاه هـاروارد، الگـوي طراحـی شـهري آرایـشی، کـه           

 است آغـاز گردیـده   "پیش طراحی شهري "تداوم الگوي   
، تــا دهــه 1960و پــس از طــی مرحلــه اوج خــود در دهــه 

هاي ایـن   مجموعه فعالیت . یابد  میالدي نیز تداوم می    1970
هري محـسوب  توان دوران نوزادي طراحی ش    دوران را می  

ســلطه رویکـرد تزئینــی و مطلقــاً بـصري بــه محــیط   . نمـود 
ترین مشخـصه   شهري و زیباشناسی سطحی آن را باید مهم 

کیفیـت  "مفهـوم  . الگوي طراحی شهري آرایـشی دانـست      
 در ایـن مرحلـه همچـون مرحلـه گذشـته            "طراحی شهري 

  .  است")عینی(مؤلفه زیباشناختی "صرفاً محدود به 
جـوهر ایـن    : " عملکردگرا طراحی شهري "الگوي  

 به مفهوم مدرنیـستی    "عملکردي"هاي   الگو، ورود دغدغه  
. هاي مورد توجه طراحی شهري اسـت       آن به دایره کیفیت   

هـاي بـه عمـل آمـده در چـارچوب ایـن              مجموعه فعالیـت  
 میالدي بوده اسـت،     1970الگو، که نقطه اوج آن در دهه        

 بایـد تحـت عنـوان دوران کـودکی طراحـی شـهري        را می 
کیفیـت طراحـی   "هـاي سـازنده    مؤلفـه . طبقـه بنـدي نمـود   

) عینی(مؤلفه زیباشناختی " در این دوره شامل دو     "شهري
   است، "مؤلفه عملکردي"و 

پیـدایش ایـن   : "طراحی شـهري ادراکـی  "الگوي  
گــردد لــیکن اوج و   مــیالدي بــاز مـی 1970الگـو بــه دهـه   

 بـوده و تـاکنون نیـز    1980گسترش الگوي مزبور در دهـه      

وجـه مشخـصه ایـن دوره    . ر اشکال گوناگون ادامـه دارد  د
، تلقی از شهر بـه مثابـه یـک        "تجربه انسانی فضا  "توجه به   

. باشــد  ادراکــی فــرم شــهر مــی– و بعــد ذهنــی "پدیــدار"
توان به عنـوان دوران   هاي این مقطع را می  مجموعه فعالیت 

هاي سازنده   مؤلفه. نوجوانی طراحی شهري محسوب نمود    
در این دوره مشتمل بر سـه مؤلفـه   » حی شهريکیفتی طرا «
 ") ادارکی –ذهنی  (زیباشناختی  "،  ")عینی(زیبا شناختی   "
ــه از   از ویژگــی.  هــستند"عملکــردي"و  ــن مرحل هــاي ای

تکامل طراحی شهري، معطوف گردیـدن توجـه صـاحب          
ــه    ــاد روی ــه ابع ــران ب ــروژه   نظ ــق پ ــد تحق ــا و   اي و فراین ه

هـاي جـامع     تـدوین نظـام   هاست که نهایتـاً منجـر بـه          برنامه
  . گردد هدایت و کنترل طراحی شهري می

 پیدایش این الگـو     :"طراحی شهري پایدار  "الگوي  
 مـیالدي برمـی گـردد، لـیکن اوج گیـري و       1980به دهـه    

چنـان    صورت پذیرفته و هـم 1990رونق یافتن آن در دهه     
در قرن بیست و یکم میالدي نیز به عنـوان پـارادایم غالـب     

اي خاصــی  از مقبولیــت علمــی و  حرفــهطراحــی شــهري 
وجه مشخصه این الگو، توجـه بـه مفهـوم      . برخوردار است 

آثار اکولـوژیکی مـداخالت طراحـی       " و   "توسعه پایدار "
تـوان نماینـده دوران بلـوغ        این الگو را مـی    .  است "شهري

کیفیـت  "هـاي سـازنده      مؤلفـه . طراحی شهري تلقی نمـود    
تـرین   ترین و غنـی     در این دوره به پیچیده     "طراحی شهري 

زیباشـناختی  "حالت خود رسیده و مشتمل بر چهار مؤلفـه     
 "عملکردي"، ") ادراکی –ذهنی  (زیباشناختی  "،  ")عینی(

توجه گسترده و روز افـزون  . شوند  می "زیست محیطی "و  
 اي، به موازات و به عنوان مکمل ابعاد ماهوي،  به ابعاد رویه

  . غ آن استاز وجوه خاص طراحی شهري در مرحله بلو
به طور خالصه، سیر تکامل طراحی شهري را بایـد بـا                

 در طراحی   "کیفیت"ها در مورد مفهوم      سیر تحول اندیشه  
همان گونه کـه مالحظـه  گردیـد،         . شهري یکسان دانست  

 در طراحـی شـهري، همـواره    " کیفیت"سیر تحول مفهوم  
در سیر . در جهت پیچیده شدن و تکامل مستمر بوده است      

ــوم   تحــ ــه اطــالق مفه ــور، دامن ــت طراحــی  "ول مزب کیفی

Archive of SID

www.SID.ir



¡     ¡ 
  1387  تابستان  ،ـطی  سال پنجم،   شماره چهارمیـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.5,  No.4 , Summer  2008 
 102

ــه   از حالــت بــسیط و تــک مؤلفــه "شــهري اي نخــستین، ب
اي در دوران بلـوغ   تدریج به حالت مرکب و چهـار مؤلفـه    

بــه عبــارت دیگــر، هــر چنــد در مراحــل  . یابــد تطــور مــی
اي مطلــق در  ســلطه) عینــی(نخــستین، مؤلفــه زیباشــناختی 

م کیفیــت طراحــی طراحــی شــهري داشــته و در مقــام فهــ 
شــهري عمــالً وزنــی معــادل صــد در صــد بــراي آن قائــل 

شدند، لیکن بـه مـروز زمـان و بـه دنبـال افـزوده شـدن                می
مؤلفـه  "هاي پیشین، سـهم و وزن      هاي دیگر به مؤلفه    مؤلفه

 تقلیــل یافتــه و بــه میــزان معقــول و  ")عینــی(زیباشــناختی 
رسد سیر تکامل    به نظر می    .گردد متناسب تعدیل می

 "منظر شـهري  " و   "طراحی شهري "،  "کیفیت"ه مفهوم   س
به شکل در هم تنیده و به موازات یکـدیگر رخ داده و بـه          

گونـه کـه در      همـان . باشـد  همان ترتیب نیز قابل تبیـین مـی       
ــد، الگوهــاي    ــوان گردی ــه بلــوغ طراحــی شــهري عن نظری
طراحی شهري مختلف به موازات الگوهـاي گونـاگون از          

اش شـکل گرفتـه     هـاي سـازنده     و مؤلفـه   "کیفیـت "مفهوم  
منظـر  "همـین رابطـه نیـز میـان الگوهـاي گونـاگون          . است

 قابـل   "طراحـی شـهري   " "الگوهاي گوناگون " و   "شهري
تـوان رونـد تکـاملی       به عبارت دیگر، مـی    . باشد ترسیم می 

مفهــوم منظــر شــهري را در تنــاظر بــا الگوهــاي گونــاگون 
 -1: طراحی شهري در قابل چهار الگو صورت بندي نمود 

متناظر الگوهـاي    ("تزئینی/ منظر شهري آرایشی    "الگوي  
 -2، ) طراحــی شــهري و طراحــی شــهري آرایــشی-پــیش

متنـاظر   ("برنامه محور / منظر شهري عملکردگرا    "الگوي  
منظـر  " الگـوي    -3،  )الگوي طراحی شـهري عملکردگـرا     

متنــاظر الگــوي طراحــی  ("زمینــه گــرا/ شــهري ادراکــی 
ــهري ادراکــی  ــ-4و ) ش ــدار "وي  الگ ــهري پای ــر ش  "منظ

  ).متناظر الگوي طرحی شهري پایدار(
  

 تزئینی  به محـیط بـصري شـهر    / رویکرد آرایشی 
  مبانی نظري 

در زنجیره تکامل مفهوم منظر شهري، درك منظر شـهري    
 نخـستین حلقـه را     " تزئینـی  –آرایـشی   "اي   به عنوان مقوله  

 محـصول   "تزئینی/ منظر شهري آرایشی  ". دهد تشکیل می 
حی شهري آرایشی اسـت کـه در آن طراحـی شـهري        طرا

   تعریـف شـده  "شهرسازي مطابق با اصول هنـري "معادل 
(Sitte, 1998)    فـضا تـو   "و تنها عاملی که قادر اسـت یـک

 را بـه یـک فـضاي شـهري تبـدیل نمایــد      "خـالی و حفـره  
 (Zucker, 1959) .گـردد   مـی   آن اعـالن "هاي بصري ویژگی"
 بـر دو پایـه زیباشناسـی    "تزئینـی / منظـر شـهري آرایـشی   "

کالسیک و زیباشناسی رمانتیک اسـتوار اسـت کـه در دو           
منظــر شـــهري  " و "منظــر شـــهري کالســیک  "الگــوي  

هــاي تئوریــک منظــر  ریــشه.  یابــد  تجلــی مــی"رومانتیــک
قـرن  (هاي ویتروویوس    شهري کالسیک را باید در آموزه     

، در آراي نظریــه پــردازان ) رم باســتان اول پــیش از مــیالد
 و "نهـضت زیباسـازي شـهري   "ان رنسانس، در تعالیم  دور

 میالدي 1893نمایشگاه کلمبیا در سال (آراي دانیل برنهام   
از (و در اقــدامات بــارون هوســمان در پــاریس ) شــیکاگو

 بـه  (Morris, 1989) .جستجو نمـود ) 1870 الی 1853سال 
عبارت دیگر، سابقه منظر شهري کالسیک به دوران رم و       

می رسد و به طور خاص در قرن پانزدهم در          یونان باستان   
ــه و     ــاروك اوج گرفت ــپس در دوره ب ــسانس و س دوره رن
نهایتاً در قالب جنبش نئو کالسیک در اواخر قرن نوزدهم          
در کارهاي هوسمان در پاریس و سپس در جریان نهضت   

تـداوم  . شـود  زیباسازي شهري در شیکاگو مجدداً احیا می      
نـون نیــز در آثــار طراحــان  ایـن گونــه از منظرســازي را اک 

  . شهري نوخردگرا، همچون برادران کریر شاهد هستیم
ــه    ریــشه      هــاي تئوریــک منظــر شــهري رومانتیــک را ب

توان در نظریات کامیلوسـیت در کتـاب    صورت مدون می  
)  مـیالدي 1889 ("طراحی شهري مطابق با اصـول هنـري    "

  (Sitte, 1998; Benevolo, 1979; Gideon, 1975) .جستجو نمود
البته سابقه منظر شـهري رومانتیـک بـه صـورت واقعـی بـه          

گـردد، امـا    شهرهاي ارگانیک دوران قرون وسطی بـر مـی   
هــاي کامیلوسـیت بــراي تئــوریزه   جریـان مزبــور بـا تــالش  

کردن اصول چنین مناظري جهت کاربرد در شـهر ویـن و      
هــاي   و فعالیــت"خوشــمنظر"بــا جریــان طراحــی شــهري 
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بـه طـور کلـی    . گیـرد   آمریکا اوج مـی  ریموند آن وین در   
کامیلوسیت اگـر چـه همچـون بـارون هوسـمان و نهـضت         
زیباسازي شهري از دیدگاه زیبا سازي منظر شهري دفـاع           

او . کرد، لیکن به شدت با شیوه عمل آنان مخالف بـود     می
حـاکم  ) باروك و رنـسانس   (در تقابل با روحیه کالسیک      

وزري و بـــر منظـــر ســـازي پیـــشنهادي شهرســـازي بولـــد
بلوارهاي مستقیم و مورب پیشنهادي هوسمان و برنهـام، از     
روحیه رومانتیک و انسانی مناظر شهرهاي اروپـایی قـرون          

طرح پیشنهادي وي   . گرفت کرد و الگو می    وسطا دفاع می  
براي سیستماسیون وین، نمونه خوبی از شیوه عمل اوسـت       

اي از معــابر مــستقیم  کــه چگونــه بــه جــاي تحمیــل شــبکه
افت ارگانیک، صرفاً با ایجـاد یـک خیابـان کمربنـدي            برب

ارگانیک میان مراکز دولتی و نهادهـاي پراهمیـت ارتبـاط           
کامیلوســیت را برخــی مــسئول مفهــوم  . نمایــد برقــرار مــی

انـد   اند و ادعـا نمـوده       معرفی کرده  "هاي تزئین شهر   طرح"
که معتقدات نظري وي، همچون جان راسکین، با وسـعت    

 بـودن را  "مفیـد " و "هنـر "اشد چرا که او   ب دید همراه نمی  
دو امر متضاد تلقی نموده و در تجربیات جدید شهرسازي        
قرن نوزدهم، تنها بـه مـشاهدات مـشکالت تکنیکـی و نـه              
دستاوردهاي آن اکتفا کرده و مقوله هنـر را در مقابـل آن            

کامیلوسیت عمیقاً بـه نقـش و اهمیـت منظـر           . دهد قرار می 
اجتمـاعی بـاور داشـته و از ایـن رو     شهري در ارتقاء غرور  

ــان  ــزئین     خیاب ــش و ت ــی  آرای ــیه م ــا را توص ــد ه او . نمای
به خاطر ایجاد سرور و افتخـار در قلـب مـردم،           «نویسد   می

به خاطر بیدار ساختن حس وطن پرسـتی، و بـراي دمیـدن           
احساساتی بـزرگ و شـریف در نـسل جـوان کـه خـود را         

یـد بـر پیکـر تعـداد        سـازد، با   براي زندگی آینده آماده می    
اي  هاي اصـلی، جامـه     ها و میدان   انگشت شماري از خیابان   

 از نظـر کامیلوسـیت   (Benevolo, 1979) »...فـاخر پوشـاند   
شبکه خیابـان بنـدي شـهر فقـط از لحـاظ ایجـاد ارتبـاط و          
عملکرد حمل و نقل اهمیت دارد و از این رو آن را یـک           

ه خیابـان   شـبک «: گویـد  او می . کند اثر هنري محسوب نمی   
تواند بر  بندي یک اثر هنري نیست، زیرا که حواس ما نمی 

آن محیط شود و مجموعه کلـی جـز بـرروي کاغـذ قابـل             

بـه  «سیت بر این باور اسـت کـه     . »...تصور و تجسم نیست     
لحاظ هنري آن چیزي داراي ارزش است که بتـوان آن را    
با یک نگاه دید، چیزي که قابل دیدن باشد و این فقط در   

ــ ــد   م ــدان صــدق مــی کن ــا یــک می ــان ی  .»ورد یــک خیاب
(Benevoto, 1979)  

  
  تزئینی/ هاي رویکرد آرایشی ویژگی

، فهـم   "تزئینـی / منظر شـهري آرایـشی    "ترین ویژگی    مهم
 (Façade) "نمـاي دو بعـد جـداره      "منظر شهري به عنـوان      

هـاي عمـدتاً دو بعـدي کـه بـه نـدرت بـا             باشد، جـداره   می
رتباط برقـرار نمـوده و بیـشتر    ساختار فضایی اطراف خود ا   

اي فاخر بر پیکره شـهر پوشـانده    مانند لفافی نازك و جامه   
ــی ــود م ــداره. ش ــوده،     ج ــزئین نم ــهر را ت ــور ش ــاي مزب ه
پوشاند و به نـوعی زیبـایی و هنـر را بـر          هایش را می   زشتی

هـاي عمـده منظـر       ویژگـی . نمایـد  پیکره شـهر الحـاق مـی      
زه لیزه پـاریس  شهري کالسیک، همچون منظر خیابان شان   

 قاعـده منـدي   -1: توان در این اصول خالصـه نمـود      را می 
بــه مفهــوم تبعیــت کلیــه بناهــا از اصــول (هــا  طــرح جــداره

 مرسـوم در سـنت کالسـیک    "آنتروپومورفیـک "طراحـی  
 و "بدنـه "، "پایـه "که برمبناي آن نماي هر بنا به سه بخش  

 تفکیک گردیده و در نتیجـه یـک آرتیکوالسـیون        "تاج"
، )شـود   می  ها موجب  خشی و منظم را در نماي جداره      سه ب 

 وجــود پیوســتگی و کــشش افقــی در نمــاي عمــومی   -2
 وجود خـط آسـمان مـسطح و تقریبـا بـدون             -3ها،   خیابان

انتهـا کـه تحـت      وجـود دیـدهاي بـی     -4شکستگی عمده،   
هـا مـستقیم و طویـل      تأثیر قواعد پرسپکتیو در مورد خیابان     

همچـون  (اي  ده از عناصر پایانه استفا-5گردد، و    ایجاد می 
بـراي مـسدود کـردن    ...) هـاي یـاد بـود، مجـسمه و      سـتون 

  . انتهاي خیابان مناظر بی
هاي عمده منظـر شـهري رومانتیـک، همچـون           ویژگی     

تـوان در ایـن    هـاي آمـستردام و بـروژ را مـی          مناظر خیابـان  
 وجـود تنـوع در بیـان و واژگـان           -1: اصول خالصه نمـود   

گیـري    شـکل  هـا بـه نحـوي کـه       ي ساختمان طراحی معمار 
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شـود،    را موجب می   "چند صدایی "یک جداره اصطالحاً    
ها که به واسـطه      وجود کشش عمودي در نماي خیابان      -2

ــاختمان  ــواري س ــورت     همج ــاع ص ــف االرتف ــاي مختل ه
 -4 وجـود خـط آسـمان منقطـع و شکـسته،          -3گیـرد،    می

اي ابتـدا   اي که هر خیابـان دار      وجود دیدهاي بسته به گونه    
 در منظــر شــهري -5اي اســت، و  و انتهــاي تعریــف شــده

اي عمـل   رومانتیک، عناصر جداره به عنوان عناصـر پایانـه        
کننـد و از ایـن رو بـرخالف      نموده و منظره را مسدود مـی      

مناظر کالسیک، نیازي به کاربرد ستون یـادبود و مجـسمه       
  .اي ندارد به عنوان عناصر پایانه... و 

تزئینی عمالً دو نقش عملکردي / ي آرایشی منظر شهر     
این منظر شـهري از     . را برعهده دارد  ) عینی(و زیباشناختی   

 نقش پوسـته جداکننـده درون و بیـرون     -1نظر عملکردي   
 -3، و )دیوارهاي باربر(اي   نقش عنصر سازه-2ساختمان، 

ایـن منظـر    . نمایـد  نقش تأمین کننده نور و هوا را ایفـا مـی          
ــسلطی برخــوردار   شــهري از نقــش   ــسیار م ــناختی ب زیباش

باشد چرا که اوالً،  اساساً در آن جداره به عنـوان یـک        می
باشـد، ثانیـاً اصـل زمینـه         عنصر تزئینی و آرایش مطرح می     

گرایـی   ایـن زمینـه   . گـردد  گرایی فرمال در آن رعایت می     
گاه بـه طـور مـستقیم و از طریـق کـاربرد اصـول طراحـی                 

زمینه "گردد، و گاه نتیجه      قاعده مند کالسیک حاصل می    
 مــستتر در منــاظر شــهري رومانتیــک "گرایــی غیرمــستقیم

ــصالح    مــی ــوژي، م باشــد کــه خــود از محــدودیت تکنول
ــشأت      ــومی ن ــه ب ــان معماران ــاربرد  واژگ ــاختمانی و ک س

، نقـش  "تزئینـی / منظـر شـهري آرایـشی    "گیرد، و ثالثا     می
نمایش دهده ارجاعات تاریخی و سمبولیک را نیـز بـازي           

  .نماید می
  

برنامـه محـور  بـه محـیط         / رویکرد عملکردگـرا  
  بصري شهر
  مبانی نظري

 سـیماي متنـاظر     "برنامه محور / منظر شهري عملکردگرا    "
باشد، و در واقـع    می "طراحی شهري عملکردگرا "الگوي  

اي اسـت کـه جنـبش معمـاري و شهرسـازي مـدرن              چهره
اگـر  . براي شهرها ترسیم نموده و به میراث گذارده اسـت          

چه در مورد تاریخ شروع مدرنیته، مدرنیزم و آغاز معمـاري و   
اي  شهرسازي مدرن اختالف نظر وجـود دارد و بعـضاً گـستره    

 مــیالدي تــا برگــزاري کنگــره بــین المللــی  16از آغــاز قــرن 
ــاري مــدرن   ــیام(معم ــیالدي و انتــشار  1928در ســال ) س  م

 گیرد،  را در بر  می1941 در سال    "منشور آتن "مانیفست آن،   
(Benevolo, 1979; Berman, 2000, Millani, 2003) معهذا در 

آیـد   این مطالعه کـه در مقیـاس منظرشـهري بـه عمـل مـی             
هـاي جنـبش     اي مـورد نظـر اسـت کـه آمـوزه           عمدتاً دوره 

مدرن، نه تنها در مقیاس معماري بلکه همچنین در مقیـاس    
شهري تحقق یافته و در قالب منظر شهري آشکار گردیده   

تـوان    مـیالدي را مـی     1970به اعتقاد نگارنـده، دهـه       . دباش
گیـري    و شـکل "طراحی شـهري عملکردگـرا  "اوج رونق   

در .  انگاشـت  "برنامـه محـور   / عملکردگـرا   "منظر شهري   
طراحــی "دوره مزبـور بــاور رایــج چنــین بــوده اســت کــه  

هـایی اسـت کـه در جهـت انتظـام            شهري مجموعه فعالیت  
ــصنو    ــیط م ــرد مح ــرم و عملک ــري  بخــشی ف ــت گی ع جه

منظرشـهري  "هـاي نظـري    بنیان. (Oxman, 1987) "اند شده
تــوان در آراء نظریــه   را مــی"برنامــه محــور/ عملکردگــرا 

پردازان برجسته مدرنیزم، همچون لوکوربوزیه و سـولیوان       
منـشور  "و همچنین در مانیفست معروف این جنبش، یعنی  

فهوم در واقع م. جستجو نمود (Le Corbusier, 1976) "آتن
ــأثیر   زیباشناســی "منظرشــهري در جنــبش مــدرن تحــت ت

گـردد    این جنبش دچار تحولی اساسی مـی    "فانکشنالیستی
و مفهوم تزئینی و آرایشی پیشین خود را تا حـدود زیـادي      

شعار معروف معماري مدرن که توسـط       . دهد از دست می  
فـرم  "دارد کـه   گردد تصریح مـی  لویی سولیوان مطرح می   

ــت ــیاز عملکــرد تبعی ــد  م ــه  "کن ــال آن توجــه ب ــه دنب  و ب
، بـا   "عملکـرد " و   "فرم"معرف  ) تقابل دوبنی (دایکاتومی  

ــدرن     ــبش م ــرم، وجــه مشخــصه جن ــر ف ــدم عملکــرد ب تق
منطـق  همچنین مفهـوم منظرشـهري تحـت تـأثیر      . گردد می

در  (Outward Design Logic) "از درون بـه بیـرون  "طراحـی  
زان اصـلی  نظریـه پـردا  . گـردد  این دوره دچـار تحـول مـی    
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مدرنیزم، همچون کوربوزیه مکـرراً بـر لـزوم آغـاز عمـل             
 تـصریح  (Architectural Brief)طراحی از برنامه داخلی بنا 

طراحـی در رونـد    "وي بـر ایـن بـاور اسـت کـه            . اند داشته
رود و فـضاي خـارج    خویش از داخل به خارج پـیش مـی        

تحت تأثیر منطق طراحی از  . "باشد  می  نتیجه فضایی داخل  
رون به بیرون، فضاي خارجی بایـد بیـانگر فـضا و برنامـه        د

بـه عبـارت دیگـر منظرشـهري در ایـن دوره           . داخلی باشد 
ها است و از این   داخلی یکایک ساختمان"برنامه"بازتاب 

یعنـی،  . نـامیم   مـی  "برنامه محـور  / عملکردگرا  "رو آن را    
ــر     ــانیکی منظ ــع مک ــهري از جم ــر ش ــا(منظ ــک ) نم یکای

خود انعکاس بصري عملکردهـاي خـاص       ها که    ساختمان
منظر شهري "گیرد و در حقیقت  اند شکل می  خویش بوده 
 کـه از  "اتمیزه" منظري است   "برنامه محور / عملکردگرا  

واحدهاي قابل تجزیه، یعنی نماي تک بناها شـکل گرفتـه       
  .است

  
  برنامه محور / هاي رویکرد عملکردگرا ویژگی

برنامــه / دگــرا منظــر شــهري عملکر"تــرین ویژگــی  مهــم
ســاختار "، ایـن اســت کـه اساسـاً بــه عنـوان یـک      "محـور 
مفهوم منظرشهري در این الگو از . شود  مطرح می  "فضایی

 "تزئینـی / منظرشـهري آرایـشی  "مفهوم جـداره دو بعـدي      
گیرد و به شکل یک ساختار فضایی سـه بعـدي            فاصله می 
درك محیط شهري به مثابـه یـک کالبـد    . گردد مطرح می 
در مقابـل    ("پارادایم فضا " معموالً تحت عنوان     سه بعدي، 

هـــاي  از ویژگـــی. شـــود تعریـــف مـــی) پـــارادایم مکـــان
تـوان از اضـمحالل مفهـوم      منظرشهري در ایـن الگـو، مـی       

 به مثابه کلیتی معمارانه و فـضایی، کـه از طریـق             "خیابان"
ــایش     ــسانی جــداره ه ــاس ان ــتگی و مقی ــی، پیوس همردیف

ــف مــی  دیگــر ویژگــی هــاي   از .  گــردد نــام بــرد   تعری
 بایـد از حـذف      "برنامه محـور  / منظرشهري عملکردگرا   "

تزئینات و نقش تزئینـی نمـا و همچنـین حـذف ارجاعـات        
حذف تزئینات و . تاریخی در ترکیب بصري مناظر نام برد     

اشارات تاریخی در نماها مستقیماً از دو اصـل مدرنیـستی،          

ــزم اجتمــاعی"یعنــی اصــلی  ــات  "داروینی ــه حی ، کــه ادام
هـاي   و در اینجـا تزئینـات و آرایـه   (هاي غیر ضروري    نداما

 "روح عـصر جدیـد  "تابد و از اصـل    را بر نمی  ) ساختمانی
هـاي تـاریخی را  تـاب         که الگـوبرداري و الهـام از پیـشینه        

شاخصه دیگر منظر شـهري در    . گیرد آورد، نشأت می   نمی
ایــن دوره، حــضور و ســلطه تکنولــوژي و مــصالح مــدرن 

و تأکید بر خلوص گرایی در کـاربرد        ) والدشیشه، بتن، ف  (
/ منظــر شـهري عملکردگــرا  ". باشـد  مـصالح و رنـگ مــی  

 است، چرا که از انباشـت       "گسسته" منظري   "برنامه محور 
هــاي کوشــک وار مــدرن و نمــاي ناپیوســته      ســاختمان

فـضاهاي  "هـا شـکل گرفتـه و بـه ایجـاد انبـوهی از             جداره
  (Trancik, 1986). انجامد  می"گمشده

 در دو   "برنامـه محـور   / منظـر شـهري عملکردگـرا       "قش  ن
قابـل طبقـه بنـدي     ) عینـی (بخش عملکردي و زیباشناختی     

 بـه جـدا     -1تـوان    نقش عملکردي این منظـر را مـی       . است
کردن فضاي درون از فضا بیرون ساختمان به وسیله پوسته      

ــازه ــه   غیرس ــه از آن ب ــرده "اي ک ــاي پ ــر "اي دیواره  تعبی
. ین نـور، هـوا و دیـد تفکیـک نمـود      تـأم -2گـردد ، و      می
 داراي نقـش    "برنامـه محـور   / منظر شـهري عملکردگـرا      "

ایــن منظــر بــه لحــاظ . نیــز مــی باشــد) عینــی(زیباشـناختی  
زیباشناختی انعکاسی از کاربرد مبانی زیباشناسی تجریدي    

هــا  اســت کــه در ترکیــب بــصري نماهــا و پــالن) آبــستره(
 پیـدا  "مونـدریان "هایی با آثـار نقاشـانی همچـون        مشابهت

نتیجه اتکاء بر زیباشناسی آبـستره، ظهـور هندسـه          . کند می
ــه   ــال(راســت گوش ــا،  ) اورتوگون ــالن، نماه ــاطع، پ در مق

نقش و وظیفـه زیباشـناختی      . است... هاي مستوي و     سقف
 مـستتر  "منظر شـهري عملکردگـرا   "دیگري که در مفهوم     

است، لزوم توانایی نمـاي شـهري در انعکـاس بخـشیدن و         
منظـر شـهري   "نهایتـاً،  . باشـد   مـی "برنامه داخلـی بنـا   "یان  ب

توان به عنوان یک منظر   را می  "برنامه محور / عملکردگرا  
 و نـه نمـاي      "سـاختمان " که در آن نماي      "اتمیزه"شهري  

گیرد معرفی نمـود، و نتیجتـاً آن را بـه             مبنا قرار می   "شهر"
 کـه در آن     "کل گـرا  " و نه    "جزءگرا"عنوان یک مفهوم    
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هاي آن فرو کاسته شـده و   نظر شهري به منظر تک ساختمان   م
  .نهایتاً از هویتی چند پاره و شکسته برخوردار است تلقی کرد

  
  زمینه گرا به محیط بصري شهر/ رویکرد ادراکی
  مبانی نظري

 سـیمایی را   "طراحـی شـهري ادراکـی     "تحقق عملی الگـوي     
ري منظـر شـه  "تـوان آن را   زنـد کـه  مـی    براي شهرها رقم می   

هـاي فکـري ایـن منظـر        بنیـان .  نـام نهـاد    "زمینه گـرا  / ادراکی  
هـایی کـه بـه بـازخوانی انتقـادي       تـوان در نظریـه     شهري را می  

ــدرن    ــهري مـ ــی شـ ــاري و طراحـ ــهري  (معمـ ــی شـ طراحـ
هـاي مزبـور،     نظریـه . انـد جـستجو نمـود      پرداخته) عملکردگرا

هـا، مطالعـات پدیدارشناسـی و        یعنی نظریات پست مدرنیست   
 ادراك محیطی، عمـالً بـه ظهـور گونـه جدیـدي از           مطالعات

زیباشناسـی ادراکـی یـا    "تـوان بـا عنـوان       زیباشناسی، کـه مـی    
/ زیباشناسـی ادراکـی   .  از آن نام برد، انجامید   "پدیدار شناسانه 

توان بنیان منظر شهري مورد بحث تلقـی      پدیدار شناسانه را می   
ت  کیفیـ "حالـت وجـودي  "اساساً سـه نظریـه در مـورد       . نمود

 و یـا کیفیـت منظـر شـهري     (Golkar, 2000a) طراحی شـهري 
 تلقی کیفیت منظر شهري بـه مثابـه صـفتی      -1: باشد مطرح می 

که ذاتی محیط کالبدي شهر بوده و به شـکل مـستقل از نـاظر           
اي   تلقی کیفیت منظـر شـهري بـه مثابـه مقولـه     -2وجود دارد،  

و شـود    اي کـه توسـط نـاظر سـاخته مـی           کامالً ذهنی و سـلیقه    
گونـه ربطـی بـه سـاختار و خـصوصیات محـیط کالبـدي           هیچ

 "پدیـدار " تلقـی کیفیـت منظـر شـهري بـه مثابـه       -3نـدارد، و  
یـــا رویـــدادي کـــه در جریـــان داد و ســـتد میـــان ) فنـــومن(

خصوصیات کالبدي و محسوس محیط از یک سو و الگوها،         
هــاي ذهنـی فــرد نـاظر از ســوي    رمزهـاي فرهنگــی و توانـایی  

 "زمینـه گـرا   / منظـر شـهري ادراکـی       ". دگر دیگر، شکل می  
براساس تلقی سوم، یعنی تلقی پدیدار شناسـانه بنـا گردیـده و          

ــی  ــسیر م ــل تف ــد قاب ــون  . باش ــردازان همچ ــه پ ــنچ"نظری ، "لی
ترین حامیـان ایـن      توان مهم   را می  "نسر" و   "لنگ"،  "اپلیارد"

گونه تلقی از ادراك و تجربـه محـیط شـهر و از جملـه منظـر             
  . شهري دانست

نـشان داده شـده     ) 1(گونه که در تـصویر شـماره         همان     
است، در تعامل میان انسان و محیط شهري پس از مرحلـه          

-City) کــه بــه شــکل گیــري منظــر عینــی شــهر "ادراك"

Scape) ارزیابی" و   "شناخت"انجامد، طی دو مرحله       می" 
منظـر ذهنـی    "دو وجه دیگر از منظـر شـهري، موسـوم بـه             

 " ارزیابانــه شــهر–منظــر ذهنــی " و (City Image) "شــهر
(City Evaluative Image)در واقــع در .  گیــرد  شــکل مــی

 نگاه به شهر، نه فقط بـه  "گرا زمینه/ منظر شهري ادراکی   "
منظـر شـهري   " کـه در  (Head's Eye) "چـشم سـر  "وسیله 

 مطـرح  "منظـر شـهري عملکردگـرا     " و   "تزئینی/ آرایشی  
 و (Mind's Eye) "ذهنچشم "بود، بلکه همچنین از طریق 

گیرد و تصویري اسـت کـه از          صورت می  "چشم دل "نیز  
  . آید ترکیب سه نگاه مزبور به دست می

، "برنامـه محـور   / منظر شـهري عملکردگـرا      "برخالف      
هـاي مدرنیـستی و بـه ویـژه اعتقـاد بـه          که محصول آمـوزه   

 و اعتقــاد بــه برنامــه "طراحــی از درون بــه بیــرون"منطــق 
باشـد،    مـی  تمان به عنـوان زاینـده اصـلی فـرم    معماري ساخ 

هـاي    کـه بـر دیـدگاه   "زمینـه گـرا   / منظر شهري ادراکی    "
طراحـی از بیـرون   "پست مدرنیستی استوار است، بر منطق     

نظریه پردازان پـست مدرنیـست، بـه       .  اتکاء دارد  "به درون 
 همواره بـه لـزوم توجـه بـه اثـرات            "رابرت ونتوري "ویژه  

نیازمنـــدي هـــاي فـــضایی داخـــل متقابــل و دیـــالکتیکی  
وي بـر   . انـد  توجه داده ) بافت شهري (و خارج   ) ساختمان(

طراحـی بایـد راه حلـی بـراي پدیـد        "این بـاور اسـت کـه        
بـدون تاکیـد   ) معماري و منظر شهري (دوگانه فرد و جمع     

 "دلبخواه بر یکـی بـه بهـاي از دسـت دادن دیگـري باشـد         
(Ventury, 1978) .     بـا دیـدگاه   ایـن دیـدگاه کـه در تقابـل

برنامه "اتمیزه معماري مدرن است، زاینده اصلی فرم را نه        
داند و    می "بافت و زمینه شهري   " بلکه   "معماري ساختمان 

از این رو منظر شهري منتج از چنـین رویکـردي، منظـري          
هـدف طراحـی شـهري ادارکـی       .   زمینه گـرا خواهـد بـود      

 (Lynch, 1960) "ایجاد یک منظر ذهنی قـوي از شـهر اسـت   "
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تحلیل، طراحی و مـدیریت محـیط هـا بـا         "و کانون توجه آن     
   (Southworth, 1989) .توجه به کیفیات قابل تجربه مکان است

  
  زمینه گرا/ هاي رویکرد ادراکی ویژگی

 آن  "زمینـه گـرا   / منظـر شـهري ادراکـی       "ویژگی اصـلی    
 " فـضایی –سـاختار اجتمـاعی     "است که بـه عنـوان یـک         

دیگر منظـر شـهري، پدیـداري    به عبارت . گردد مطرح می 
است که تنها از طریق تجربه انسانی و در تعامل میان انسان     

مفهوم منظر شهري در این الگو،     . شود و محیط آشکار می   
ــاظ     ــا لح ــه و ب ــر رفت ــه بعــدي فرات ــضایی و س از مفهــوم ف

 یـک تحـول چـارچوبی از پـارادایم        "معنـا "گردیدن بعـد    
بـه عبـارت   . ردگیـ   صورت مـی "مکان" به پارادایم    "فضا"

توان متکی   را می"زمینه گرا/ منظر شهري ادارکی "دیگر  
اگر گفته کریـستین نـوربرگ   .  دانست "مکان"بر پارادایم   
مکان، فضایی اسـت کـه معنـایی بـدان افـزوده      "شولتز که  
 "وظیفه معماري متجسد نمودن معنـا اسـت     " و   "شده باشد 

ق گــاه وظیفـه طراحــانی کـه در صــدد خلــ   را بپـذیریم، آن 
 باشند را بایـد جـستجو     "زمینه گرا / منظر شهري ادراکی    "

ــی، فرهنگــی در محــیط     ــاریخی، طبیع ــانی ت و کــشف مع
هـاي کالبـدي و    شـهري و جـسمیت بخشیدنـشان در قالـب    

 . بصري تعریف نماییم
هـاي مدرنیــستی، مجــددا حیــات   بـه دنبــال نقــد آمــوزه      

د  به مثابه یک عنـصر معمارانـه و اجتمـاعی مـور            "خیابان"
ــرار مــی  ــاریخی و   توجــه ق ــین ارجاعــات ت ــرد و همچن گی

هـاي ســاختمانی و رنـگ مجــددا در    گیـري از آرایــه  بهـره 
ها و  حفاظت از ساختمان . شود دستورکار طراحان واقع می   

هاي ارزشـمند شـهري کـه براسـاس توجـه بـه اصـل                بافت
گیـرد، گـاه حتـی در مقیـاس       صـورت مـی  "حس مکـان  "

تمان هـاي قـدیمی و      هـاي سـاخ    حفظ و نگهداري جـداره    
گیـري   الحاق آن به سـاخت و سـازهاي جدیـد، بـه شـکل          

  . رساند منظر شهري زمینه گرا کمک می
زمینـه  / منظـر شـهري ادراکـی       "هـاي    از دیگر ویژگی       
 و مسئله تعامل فـضا و  "بعد زمان"، عمده شدن نقش    "گرا

 در طراحی شهري در قالـب       "زمان"عنصر  . باشد زمان می 
طرح . یات کینتیکی فضا مطرح است و خصوص "حرکت"

 در ارزیـابی منظـر شـهري، بـراي         "حرکت"اهمیت مسئله   
ــا نظریــه   دیــدهاي "نخــستین بــار توســط گــوردن کــالن ب

کـالن  . (Cullen, 1961)  مورد تاکیـد قـرار گرفـت   "متوالی
منظر شهر را از دید حرکت پیاده مورد بررسی قـرار داد و      

هاي سه بعدي  ویژگیلزوم توجه به بعد چهارم را در کنار        
ــاخت   ــشان س ــضا خاطرن ــنجش وضــعیت   .  ف ــراي س وي ب

سیـستم  "هـایی تحـت عنـوان        فضاهاي شهري نیز تکنیـک    
 تدوین نمود کـه بـراي بررسـی      "یادداشت برداري فضایی  

ادارك . باشـد  دینامیک منظر شهري نیز قابـل اسـتفاده مـی        
منظر شهري در حین حرکت نـه تنهـا در مقیـاس حرکـت            

نـین در مقیـاس حرکـت سـواره نیـز مـورد       پیاده بلکه همچ  
مطالعـۀ اپلیـارد و همکـارانش کـه         . توجه قرار گرفته است   

 منتشر گردیده اسـت، بـه ایـن      "دید از جاده  "تحت عنوان   
هـا   پردازد که اساساً حرکـت سـواره در بزرگـراه       مسئله می 

ــی ــذت   م ــاي ل ــد تماش ــد همانن ــایش    توان ــک نم بخــش ی
 نــور و بافــت دراماتیـک باشــد کـه در آن فــضا، حرکـت،   

 شـوند   همگی در مقیـاس کـالن منظـر شـهري مطـرح مـی             
(Appleyard et.al. 1964).  بـه مثابـه   "طراحی شهري"فهم 

 طبیعتـا تـدوین   (Golkar, 2003) "مـدیریت منظـر شـهري   "
مـدیریت هندسـی و مـدیریت مفهـومی         "ابزارهایی جهت   

هـاي مـدیریت شـهري      را به یکی از دغدغه  "مناظر شهري 
تـوان از ابزارهـایی نظیـر     که در ایـن رابطـه مـی     سازد   مبدل می 

  )چـــــارچوب مـــــدیریت منظـــــر شـــــهري ("اف.ام.وي"
(Greate London Authority, 2005) ــگ " و  کــدها و زونین

  . نام برد(Form Based Zoning, 2004) "محور-اوردینانس فرم
ــی   "       ــهري ادراک ــر ش ــه/ منظ ــرا زمین ــش  "گ ــه نق  س

 –ذهنـی  ( و زیباشـناختی  )عینـی (عملکردي، زیباشـناختی   
از نظر عملکردي، منظـر شـهري    . را برعهده دارد  ) ادارکی
هـاي سـاختمانی جداکننـده درون و          اي از پوسـته     مجموعه

باشد که ضمناً وظیفه تأمین نور و هوا را نیـز          بیرون ابنیه می  
ایـن منظـر شـهري،    ) عینـی (نقش زیباشناختی . کند ایفا می 

با بستر و زمینـه محـیط   هاي بصري هماهنگ     ایجاد ترکیب 
  و همچنین توجه به ارجاعات تاریخی و سـمبولیزم شـهري    

در الگوي مـورد بحـث، منظـر یـک نقـش برجـسته         . است
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نیـز برعهـده دارد چـرا کـه      )  ادراکی –ذهنی  (زیباشناختی  
منظــر "گونــه کــه گفتــه شــد اساســاً در ایــن الگــو،   همــان
 بـه   . به طور مستقل از تجربه ادراکی وجود نـدارد         "شهري

گرا در برگیرنده  زمینه/ طور اجمالی، منظر شهري ادراکی 
 ارزیابانــه –منظـر ذهنـی   " و "منظـر ذهنـی شــهر  "دو الیـه  

 یک سیستم "منظر عینی شهر"باشد که به همراه      می "شهر
  . کند کامل را نمایندگی می

  
  رویکرد  پایدار به محیط بصري شهر

  مبانی نظري 
ط بـصري شـهر محـصول    رویکرد  پایدار به  منظـر و محـی      

، یعنـی محـصول دوران    "طراحـی شـهري پایـدار     "الگوي  
مرحله متـأخر تکامـل طراحـی       . بلوغ طراحی شهري است   
 مـیالدي آغـاز و در دهـه       1980شهري، که از اواخر دهـه       

 اوج یافته و در هزاره سوم مـیالدي نیـز همچنـان بـه        1990
حـی  یابد را باید دوران بلوغ طرا اي تداوم می  شکل فزاینده 

در دوران مزبــور بــه دنبــال طــرح مــسائل . شــهري دانــست
 بـه طـور    "توسـعه پایـدار   "جدي زیست محیطـی، مبحـث       

رسمی در دستور کار سیاسـی سـازمان ملـل و کـشورهاي       
هـا    پارادایم توسعه پایدار، همه گفتمـان     . عضو قرار گرفت  

از جمله گفتمان معماري و طراحی شهري را تحـت تـأثیر       
ــرار داده ــه(Golkar, 2000b) قـ ــی از    گونـ ــه برخـ اي کـ
تـرین منـابع تخصـصی طراحـی شـهري، کـه در               پرمراجعه

هاي پیـشین تـألیف و نـشر یافتـه بودنـد را نـاگزیر بـه          دوره
 .نمایــد تجدیــدنظر و تکمیــل اصــول پیــشنهادي خــود مــی 

(Golkar, 2003) "پـردازان   ، یکـی از نظریـه  "پیتر کلتورپ
 ایـن رشـته را     کاربرد مفاهیم اکولوژیکی در طراحی شـهري،      

طراحــی شــهري، چیــزي فراتــر از ". کنــد چنـین تعریــف مــی 
پرداختن به زیباشناسی محیط شـهري و یـا اسـتقرار هنرمندانـه          

ــداري    . عناصــر آن اســت  ــق و نگاه ــا خل ــهري ب طراحــی ش
هـاي   اي سـر وکـار دارد کـه در آن پاسـخ        هـاي شـهري     مکان

مناسب به مسائل اکولوژیک، رفاه اقتصادي و زندگی جمعی         
  (Golthorpe, 1193) ".ا یکدیگر تلفیق شده باشدب

 تـوان در     را مـی   "منظر شهري پایـدار   "هاي نظري     بنیان     
ریـزي و طراحـی محیطـی کـه         پـردازان برنامـه     آراي نظریه 
اند معماري و طراحی شهري را در چارچوب      تالش نموده 

   تعریـف نماینـد، نظیـر یـان        – بـاز    "توسعه پایـدار  "مفهوم  
جـستجو  ... تر کلتورپ، هیلد برنـد فـراي و   هارگ، پی  مک
اي اسـت کـه    گونـه توسـعه   توسعه پایـدار آن   "اساساً  . نمود

نظـر کـردن    نیازهاي نسل حاضر را بدون مصالحه و صرف      
هاي آینده در بـرآوردن نیازهایـشان تـأمین           از توانایی نسل  

ــد  World Commision on Environment and) ."نمای

Development, 1987)معماران و طراحان شهري در   تالش 
هـاي   ظرفیـت "هـایی کـه در محـدوده      راستاي نیل به طرح   

اعـم از منـابع   ( بستر مورد مداخلـه باشـند و منـابع      "محیطی
اي بـه   را بـه شـکل هوشـمندانه    ) مصنوع، طبیعی و فرهنگی   

 و متنـــوعی از  کــار گیرنـــد، منجـــر بــه طیـــف گـــسترده  
بــور در یــک سـوي طیــف مز . پیـشنهادات گردیــده اسـت  

ــوان از  مــی ــا برخــورداري از  "ت ــدار ب طراحــی شــهري پای
طراحـی  " و در سوي دیگر      (Hi-Tech) "آوري پیشرفته   فن

ــا برخـــورداري از فـــن  ــنتی شـــهري پایـــدار بـ   "آوري سـ
 (Low-Tech)ــرد مجموعــه تــالش مزبــور در قالــب  .  نــام ب

 و  "زیباشناسی اکولوژیک "اي که الفباي     واژگان طراحانه 
سازند تجلـی یافتـه و بنیادهـاي           را می  "زیباشناسی سبز "یا  
کـه   در حـالی  . دهنـد    را تـشکیل مـی     "منظر شهري پایدار  "

هاي معماران و طراحان شهري جهـت نیـل     برخی از تالش  
هاي شهري پایدار معطوف به استفاده از دانـش و          به محیط 

زمینه گرایی  "تکنولوژي بومی و سنتی بوده است و نوعی         
آورد،   بـصري بـه بـار مـی     را در عرصـه کالبـدي و  "بـومی 

گیـري از فنـاوري      برخی دیگر از طراحان بـا نهایـت بهـره         
هــا و شــهرها،  اعــم از هوشمندســازي ســاختمان (پیــشرفته 

چهـره نـوینی را بـه       ...) کاربرد مـصالح سـاختمانی پیـشرفته و         
عنوان ما به ازاي بصري مفهوم توسعه پایدار پیشنهاد و تـرویج           

اکولوژیک و یـا سـبز کـه بنیـان          جوهره زیباشناسی   . اند نموده
 است، الاقـل در مواضـع اعالمـی    "منظر شهري پایدار "نظري  

 و احتــرام بــه "زمینــه گرایــی اکولوژیــک"و ادعــایی، همانــا 

Archive of SID

www.SID.ir



¡     ¡ 
  1387  تابستان  ،ـطی  سال پنجم،   شماره چهارمیـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.5,  No.4 , Summer  2008 
 109

 بستر مورد مداخله و چرخـه کامـل حیـات        "ظرفیت محیطی "
  .هاي ساختمانی است ساختمان و مجموعه

  

  هاي رویکرد پایدار ویژگی
کرد پایدار به محیط بصري شهر  آن ترین ویژگی روی  مهم

منظر شـهري بـه عنـوان یـک         "است که در رویکرد مزبور    
. گـردد   مطـرح مـی  " فـضایی پایـدار   –ساختار اجتمـاعی    "

توان پـارادایم     را می  "منظر شهري پایدار  "چارچوب کلی   
 در نظـر گرفـت کـه در آن چهـار عنـصر      "مکـان پایـدار  "
 بـه طـور     "ماکوسیست" و   "تصورات"،  "فعالیت"،  "کالبد"

هماهنگ در مشروط سـاختن و شـکل بخـشیدن بـه منظـر              
هاي طراحی شهري  برخی از تالش . باشند شهري سهیم می  

 و واحدهاي "شهر فشرده"پایدار به تدوین الگوهایی نظیر   
 و توسعه هاي حمـل      (TND)همسایگی سنتی نیواوربنیستی    

 انجامیـــده کـــه در آن (TOD) محـــور –و نقــل عمـــومی  
ده رهواري محالت و ادراك منظر شهري در   معیارهاي پیا 

   .مقیاس حرکت پیاده مورد توجه قرار داشته است
ــی         ــی دیگـــر از ویژگـ ــر شـــهري و    یکـ هـــاي منظـ

. هاي پایدار، الگـوبرداري آنـان از طبیعـت اسـت       ساختمان
مثـل اسـتفاده از     (الگوبرداري مزبور، گاه در سطح تمثیلی       

، گـاه در    )ایگی در واحـدهاي همـس     "تنوع زیستی "تمثیل  
مثل الگوبرداري از فـرم طبیعـی    (سطح الگوبرداري از فرم     

و ) حباب هاي صابون جهـت یـافتن شـبکه ارتبـاطی بهینـه           
هاي طبیعی   گاه در سطح الگوبرداري از فرایندهاي سیستم      

گـرایش بـه الگـوبرداري از    . می باشـد ) نظیر علم بیونیک  (
ــري      ــکل گی ــدریج موجــب ش ــه ت ــاري ب طبیعــت در معم

 شده و احتماال    "معماري بیومیمیتیک "اي موسوم به     حوزه
تواند   نیز می"طراحی شهري بیومیمیتیک  "در آینده حوزه    

انعکـاس یـافتن بـصري تمهیـداتی کـه بـراي            . مطرح باشد 
انـد   استفاده از منابع انرژي تجدیدپذیر بـه کـار بـرده شـده            

تواند باشد،  هاي منظر شهري پایدار می یکی دیگر از جلوه  
 اساساً در طراحی پایدار، پوسـته سـاختمانی عمـالً          چرا که 

ــوان بخــشی از     ــه عن ــذیرد و ب ــه خــود مــی پ نقــش فعــال ب
  .تأسیسات ساختمان نقش ایفا می نماید

 چهـــار نقـــش عملکـــردي، "منظــر شـــهري پایـــدار "     
و )  ادراکــی–ذهنــی (، زیباشــناختی )عینــی(زیباشــناختی 

ایـن  بـه لحـاظ عملکـردي،    . زیست محیطـی برعهـده دارد   
منظر در نقش پوسـته جداکننـده درون و بـرون نمـا ظـاهر            

هاي نـوین،   شود و بعضاً به واسطه کاربرد مصالح و فرم         می
احتمــال دارد در لفــاف فــضایی مزبــور تفکیــک متعــارف 

در ایـن  . سطوح دیـوار و سـقف بـه آسـانی ممکـن نباشـد          
منظــر شــهري بــه بیــان  ) عینــی(الگــو، نقــش زیباشــناختی 

ــه زیباشناســی اکول" ــه گرایان ــک و زمین ــین "وژی  و همچن
ارجاعـــات طبیعـــی و کـــاربرد فـــرم هـــاي بیومیمیتیـــک  

 ادراکـی الزم    –از نظر زیباشناختی ذهنی     . اختصاص دارد 
) منظر ذهنی خوانـا   (است منظرشهري تصویر ذهنی واضح      

ــت   ــأثیر مثبـ ــی  (و تـ ــر ذهنـ ــز –منظـ ــه مهرانگیـ )  ارزیابانـ
(Likeability)    ترین وجـه    یتاً، مهم نها. در بیننده ایجاد نماید

، نقش زیـست محیطـی آن       "منظر شهري پایدار  "مشخصه  
است که گاه بـه صـورت انطبـاق غیرفعـال بـا محـیط و از                  

منظر (گیرد  هاي متعارف صورت می  طریق کاربرد فناوري  
، و گاه به صورت انطباق فعال با محیط و از     )شهري پایدار 

ــاوري  ــاربرد فنـ ــیون و   طریـــق کـ هـــاي پیـــشرفته، اتوماسـ
منظـر  (یابـد    ها و شـهر تحقـق مـی         ساختمان  هوشمندسازي

در حالت اخیر پوسـته یـا لفـاف فـضایی      ). شهري هوشمند 
هاي فـضاي شـهري را شـکل     ها، که عمالً جداره  ساختمان

دهند، نقش فعال و پراهمیتی در تنظیم شرایط محیطـی            می
تــوان بــه کــاربرد  نماینــد کــه بــه طــور مثــال مــی  ایفــا مــی

ائیک در پوسته سـاختمانی جهـت تـأمین         هاي فتوولت  مدول
نهایتاً باید توجه داشـت کـه،        .  انرژي الکتریکی اشاره کرد   

نقش زیست محیطی پوسته و لفـاف فـضایی سـاختمان بـه         
اي در حــال افــزایش اســت بــه نحــوي کــه  شــکل فزاینــده

 Façade)هاي مهندسی نما  امروزه شاهد شکل گیري رشته

Engineering)ها هستیم ه در برخی از دانشگا.  
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 سیر تحول مفهوم محیط بصري شهر -2شکل 

  گیري  نتیجه
 بـه  "محیط بـصري شـهر     "دهد که    مطالعه حاضر نشان می   

 از ماهیتی پویا، زنـده و تکامـل پابنـده           "مفهوم"مثابه یک   
برخوردار است و قلمرو اطالق مفهوم مزبور، مستمراً و بـه        
موازات بلوغ دانش و هنر طراحی شهري مورد پـاالیش و            

دهد   این مطالعه نشان می هاي یافته. صیقل قرار گرفته است   
 از لحظـه تولـد تـا بلـوغ     "محیط بـصري شـهر   "که مفهوم   

اي زنــده و پویــا شــاهد  طراحــی شــهري، همچــون پدیــده
ــد     ــوده و رون ــاوتی ب ــاي متف ــل و الگوه دگرگــونی، تکام

اي متـشکل از چهـار    توان به مثابه زنجیره تکاملی آن را می  
شـهري  حلقه، که هر حلقه الگوي خاصی از مفهوم منظـر            

الگوهـاي مختلفـی کـه    . نمایند تشبیه نمود را نمایندگی می 
: انـد عبارتنـد از   تاکنون مفهوم منظر شهري به خـود گرفتـه     

منظـر شـهري   " -2، "تزئینـی / منظـر شـهري آرایـشی   " -1
/ منظــر شــهري ادراکــی" -3، "برنامــه محــور/ عملکـردي 

هـاي بـه     بررسـی . "منظر شهري پایـدار     " -4 و   "زمینه گرا 
ه در ایــن نوشــتار، بـراین امــر داللــت دارد کــه  عمـل آمــد 

 تحـولی هـم جانبـه و اساسـی     "مفهوم منظر شهري  "تحول  
مبـانی  "میـان الگوهـاي مختلـف، از سـه جنبـه          . بوده است 

   "نقش منظـر شـهري    "و"هاي  منظر شهري     ویژگی "نظري
  

از نظر مبـانی  ). 2تصویر شماره (تفاوت اساسی وجود دارد 
 منظر شهري یه ترتیب متکی    نظري، چهار الگوي مفهومی   

 پـارادایم   "،  " پارادایم فـضا   "،"پارادایم جداره تزئینی  "بر  
بـه لحـاظ   .  انـد   بـوده "پـارادایم مکـان پایـدار    "،  و    "مکان

نقش و وظیفه نیز تفاوت اساسی میـان چهـار الگـو وجـود            
 منظــر "تزئینــی/  منظــر شــهري آرایــشی"در الگــوي.دارد

 یعنی یـک  (Urban Façade)شهري در نقش نماي جداره 
منظــر "شـود؛ در الگـوي    موجودیـت دو بعـدي ظـاهر مــی   

 در نقــش یــک ســاختار "برنامــه محــور/ شـهري عملکــرد 
یعنــی یــک موجودیــت ســه (Spatial Structure)فــضایی 

منظـر شـهري   "نمایـد؛ در الگـوي       بعدي ایفـاي نقـش مـی      
 با افـزوده شـدن ابعـاد جدیـد همچـون       "ادراکی زمینه گرا  
فرهنگی وحس مکان وزمان نقش منظـر   -معناي اجتماعی   

 -Socio) فـضایی  –شهري تا حد یـک سـاختار اجتمـاعی    

Spatial Structure)یابــد، و نهایتــاً در الگــوي   ارتقــاء مــی
هاي زیست محیطـی      با ورود دغدغه   "منظر شهري پایدار  "

  ومالحظات مـرتبط بـا توسـعه پایـدار، نقـش مـورد انتظـار            
ــک    ــا حــد ی ــاعی فــ  "از ت   "ضایی پایــدارســاختار اجتم

(Sustainable Socio – Spatial Structure)یابد  افزایش می.  
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ونه  ("ساختار فضایی" به مثابه یک "منظر شهري"فهم      
و به ویژه فهم آن بـه مثابـه   ) به عنوان یک جداره دو بعدي  

ــضایی پایــدار–ســاختار اجتمــاعی "یــک   اســتلزامانی " ف
له در جهت بهسازي مناظر خاصی را براي مطالعات و مداخ

اگر قرار است طراحی شـهري از       . نماید شهري ایجاب می  
طریق طراحی منظر شهر سطح تماس میان مـردم و پدیـده         
شهر را سازمان دهی و مدیریت کند، و اگر بـا ایـن گفتـه              

آفـرینش  " هم عقیده باشـیم کـه طراحـی شـهري            "توآن"
 آنگـاه طراحـی   (tuan, 1977)  است"سیماي یک فرهنگ

منظر شهري چیزي بیش از نصب یک کاغذ دیواري فاخر 
هاي شهري خواهد بود، چرا که با پیگیـري   وزیبا بر جداره  

 و نه (Symptoms) "عالئم"توان  صرفاً  می اقدامات سطحی، 
. هاي شهري را درمان نمود   هاي بیماري  (Causes) "علت"

تـوان بیمــاري آبلـه را بـا برچیــدن     بایـد پـذیرفت کــه نمـی   
بـه عبـارت   .هاي چهره آبله گون بیمار معالجه نمـود       جوش

دیگر فهم منظر شهري به مثابه یک ساختار وبه عنوان یکی 
 "نظام کلی فرم شهر"از نظام هاي پنج گانه تشکیل دهنده       

 در ارتبـاط متقابـل بـه    "نظام منظـر شـهري   "مستلزم مطالعه   
، "کــاربري وفعالیــت"، "حرکــت ودسترســی"هــاي  نظــام

 محیط "فرم کالبدي" و " فضاهاي همگانیاستخوان بندي"
به عبارت دیگر،  طراح منظر شهري الزم است نه .  باشد می

 وآرایـشگر بلکـه در نقـش یـک     "مـشاطه "در نقش یـک     
، آن هم طبیبی که نه بـه درمـان عالمتـی بلکـه بـه       "طبیب"
 شـهر وسـیماي آن بپـردازد ظـاهر شـده و       "درمـان علتـی  "

نهایتـاً، بـا درك ایـن     . نمایداي خود را ایفا   مسئولیت حرفه 
حقیقت که ارتقاء منظر شهري یـک امـر فرهنگـی ویـک             

باشـد،   مسئولیت اجتماعی براي کلیه آحاد افراد جامعه مـی    
 بنگریم ، به "منظر شهر"که به  شاید الزم است پیش از آن     

 توجه کنـیم و نقـش مـسئولیت فـردي           "منظر درون خود  "
 شناختی شهر    در شکل بخشیدن به فرهنگ زیبا      "خویش"

بسیار مناسب است کـه ایـن نوشـتار را بـا           . را به یاد آوریم   
 در خــصوص منظــر "یــوجینی راســکین"گفتــه حکیمانــه 

  :شهري به پایان ببریم

منظر شهري چیزي بیش از یک مـسأله برنامـه ریـزي        "     
منظــر شـهري در درجــه نخــست  .  وطراحـی شــهري اسـت  

شـناخته شـدن    ها، اهداف انسانی وبه رسمیت       مسأله ارزش 
زمـانی  .  هاي اجتماعی توسط آحاد جامعـه اسـت        مسئولیت

، به  هاي آن نظر نکنید  ، به خیابان   که شهري را زشت یافتید    
اند بنگریـد و درون روح   چنین ساخته مردمی که آن را این  

ذهن قلب آنان را جـستجو کنیـد هنگـامی کـه روح ذهـن           
ر شهري نیز ، منظ وقلب آنان زیبایی وپاکی خود را باز یافت

  .(Raskin, 1974) "زیبایی وپاکی خود را باز خواهد یافت
  

  ها  نوشت پی
 در ترجمه فارسی از برابر نهـاده  City Image براي واژه -1

معهـذا جهـت    .  نیز اسـتفاده مـی گـردد       "سیماي شهر "
تشریح ابعاد گوناگون منظر شهري با یکدیگر در ایـن     

 در کنـار    "منظر ذهنـی شـهر    "مطالعه از معادل فارسی     
 " ارزیابانـه شـهر  –منظـر ذهنـی   " و   "منظر عینی شهر  "

  .استفاده می شود
ــا (Face–Off) فــیلم ســینمایی صــورت کنــده  -2  فیلمــی ب

شرکت نیکـوالس کـیج و جـان تراولتـا کـه در آن بـا         
هاي پیشرفته جراحی، صورت یکی  استفاده از تکنیک  

ها جدا گردیده و شخصیت دیگر برروي        از شخصیت 
  .گردد گر نصب میشخصیت دی

در این بحث مفهوم معاصـر و  » طراحی شهري« مراد از    -3
مسلماً چنانچه طراحی شهري به مفهوم  . نوین آن است  

عام آن و به عنوان بخشی از حرفه کهن معماري تلقی        
گردد، از عمق تـاریخی بـسیار بیـشتري در مقایـسه بـا              

 کـه بـه بررسـی    –محدوده مورد بررسـی ایـن نوشـتار     
ن از زمان تولد رسمی در قالب یک رشـته        تحوالت آ 

 . برخوردار خواهد بود–دانشگاهی می پردازد 
مــدل مکــان "هــاي ســازنده کیفیــت بــر مبنــاي    مؤلفــه-4

براي جزییـات بیـشتر     .  در نظر گرفته شد است     "پایدار
ك به مؤلفه هاي سازنده کیفیـت طراحـی شـهري،     -ر

 32صفه ) 1379(گلکار 
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