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ادموند بيكن بر اين اعتقاد است كه ساختن شهر يكي از بزرگترين دستاوردهاي بشري است كه شكل آن همواره شاخص شناخت بي 
دم ساكن آن شهر را تعيين كننده شكل آن مي داند و به نظر او در او مجموعه تصميمات مر. رحم درجه تمدن بشر بوده و خواهد بود

.شرايط خاص، حاصل تاثير اين تصميمات در يكديگر قدرتي است چنان روشن و شكيل كه به زاده شدن شهري اصيل مي انجامد
 جور حادثه عظيم اند بر اين تصور كه شهرها يك» شهر حاصل عملي ارادي«به عنوان » طراحي شهرها«بيكن در بخشي از كتاب 

. كه خارج از اختيار و اراده انسان رخ داده و صرفاً از قانوني تغيير ناپذير تبعيت مي كنند، خط بطالل كشيد
به همين قياس مي توان گفت كه منظر شهري نيز بعنوان يك شاخص و نماد درجه و كيفيت تمدن و روحيات جمعي هر ملت و 

دم آن شهر است و منظر شهري حاصل عمل ارادي و نه محصول اتفاقي يا خارج از حيطه قومي حاصل تصميمات و تصورات مر
. قوانين و قواعد انسان فهم است

پافشاري نمي شود و تقريباً همگان با نظر بيكن هم عقيده اند » خارج از اراده انساني بودن شهر«با وجود اينكه امروزه ديگر بر تصور 
و قدرت پابرجاست و آن تحليل و تفسير شهر و منظر شهري بدون توجه به انسان هم به عنوان سازنده اما هنوز تصور ديگري با قوت 

. آن و هم بعنوان ادراك كننده آن است
: كيفيت منظر شهري مطرح مي باشد » حالت وجودي«به طور خالصه سه نظريه مورد 

. وده و مستقل از انسان بعنوان ناظر و مدرك وجود داردتلقي كيفيت منظر شهري به مثابه صفتي كه ذاتي محيط كالبد شهر ب
تلقي كيفيت منظر شهري به مثابه مقوله اي كامالً ذهني و سليقه اي كه توسط ناظر ساخته مي شود و هيچ گونه رابطي به ساختار و 

. خصوصيت محيط كالبدي ندارد
 در جريان داد و ستد ميان خصوصيات كالبدي و محسوس محيط با رويدادي كه) فنومن(» پديدار«تلقي كيفيت منظر شهري به مثابه 

اين تلقي پديدار شناسانه، در. از يك سو و الگوها، نمادهاي فرهنگي و تواناهيهاي ذهني فرد ناظر از سوي ديگر شكل مي گيرد
. مفهوم منظر شهري، مفهومي قابل تفسير و تاويل است

في و مطالعات نحوه ادراك انسان از فضاي مصنوع  مورد ترديد واقع شده اند و عموم دو تلقي اول امروزه با بررسي هاي عميق فلس
. صاحبنظران بر وجود رابطه اي تعاملي و دو طرفه بين انسان و محيط مصنوع اتفاق نظر دارند

 انسان با فضاي بعنوان مثال كريستيان نوربري شولتز براساس حضور عميق انسان در فهم فضا و وجود يك رابطه سه گانه بين
. هستي و فضاي مصنوع، شهر را مورد تفسير قرار مي دهد

. در اين نگاه انسان موجودي متفكر است كه سعي مي نمايد با شرايطي كه محيط فرا روي او قرار مي دهد، آنرا معني دار مي سازد
. فضا يا قوام بخشيدن به فضاي هستي مي پردازدانساني كه پا به فضاي هستي مي گذارد در آن تفكر نموده و با درك آن به آفرينش 
او از فضاي هستي است و » درك«مرحله نخست .  از نظر شولتز مي توان دو مرحله براي روند ساختن بوسيله انسان ترسيم نمود

. مرحله دوم ساختن او بر اساس ادراك و درك از فضاي هستي است
.دراك ذهني انسان تأثير مي گذارد و اين دور، تعامل انسان و محيط را بوجود مياورد   بعد از مرحله ساختن، كالبد مصنوع نيز بر ا

 ادراكات محسوس نتيجه در ابتدا. است شهري  شهر برآيند مجموعه ادراكات محسوس و ذهنيت انسان از محيطبه اين ترتيب، منظر
– از محيط در تركيبي مادي  محسوس شناخترحله بعدم در.، بدست ميĤيندتاثير كليت عواملي كه حواس انسان را متاثر مي سازد

. معنوي با ذهنيت و خاطرات افراد موجودي جديد خلق مي كند كه منظر نام دارد
 شهري در نخستين گام، ادراكي محسوس است كه موجب لذت، نشاط، آزردگي، ترس و ساير واكنشهاي حسي آدمي منظرادراك 
ادراكات . يت سيماي شهر در محدوده اين گروه از واكنشهاي روحي به ظهور مي رسددر حقيقت عمده ترين اثر كيف. مي شود



 شهر، تنها در زمينه عناصر بصري نبوده، بلكه سر و صداي محيط، بو و ساير عوامل تاثير گذار بر حواس انساني نيز منظرمحسوس از 
.در شكل دهي به آن ايفاي نقش مي كنند

بلكه پيوسته در ارتباط با ذهنيت ناظر، تشخص مي . از سوي ديگر منظر به داده هاي محسوس جهان اطراف ما خالصه نمي شود
يعني در منظر شهري نگاه به شهر و محيط شهري، نه فقط بوسيله چشم سر . ذهنيتي كه بيش از يك نگاه بصري معمولي است: يابد 

از اين رو بررسي منظرين غير از ريخت . صورت مي گيرد و تركيبي از اين دو نگاه است» چشم ذهن«يا » چشم دل«بلكه به همراه 
.شناسي محيط به شمار مي آيد

ذهن انسان تصوير ذهني شهر را بر مبناي تاثيرات حسي، تجربيات و خاطرات شخصي، قضاوت زيبايي شناسايي تجربيات جمعي و 
كه به منظر شكل . ب فرهنگي ارزش ها و آرمان ها و ايده آل ها شكل مي دهدگروهي و خاطرات جمعي، حوادث تاريخي و چارچو

زيرا خلق معنا فرايندي منفعل نيست كه ذهن اطالعات حسي را دريافت كند و آنها را بر . مي دهد و هم در منظر شكل مي گيرد
فرآيند عين و ذهن يك واحد را تشكيل بلكه فرآيندي فعال و خالق است در اين . اساس قوانين تداعي معاني به هم متصل كند

و هم ) محسوس( واقعيت مادي موارديعني معنا هم شامل . ميدهند و ذهن جهاني را كه در فرآيند ادراك حس مي كند، مي آفريند
.زاده ذهن شناساست

لكن تدريجاٌ و بواسطه .  در آغاز امري عيني است كه بواسطه كيفيت ظهور عوامل فيزيكي محيط موجوديت مي يابد نيزمنظر شهري
حضور در شرايط تاريخي و تكرار شدن در مقابل گروه انسانهاي ادراك كننده آن، واجد نوعي وجود ذهني گشته و به عنصر مشترك 

 ذهني است كه در هر دو عالم واقع و ذهن داراي –منظر در اين حالت موجودي عيني . پيوند دهنده افراد جامعه بدل مي گردد
.ت كه قطع هيچ يك از آنها مقدور نيست اسموجوديتي

منظر شهري كليتي است كه حتي پس از ترك محيط نيز در خاطر انسان مي ماند، حاصل تعامل ميان انسان « به تعبير راپاپورت؛ 
ه به وقتي كليتي ذهني مي شود ك. منظر شهر مجموعه اي از گشتالت هاست...  و محيط اوست؛ ارتباط متقابل شخص و مكان) ناظر(

منظر شهري در واقع كليت به هم پيوسته اي از . آن معنايي استوار داده شود كه از ظرفيت فرهنگي يا منطقه اي اقتباس شده است
» .نمادها و نشانه هاست كه به مفاهيم، ارزش ها، معاني و چيزهايي شبيه به آن واقعيت مي بخشد

– كالبدي و يك ساختار اجتماعي –انساني »  ذهني–عيني « پديده ويژگي اصلي مفهوم منظر شهري آن است كه به عنوان يك
فضايي مطرح مي گردد به عبارت ديگر منظر شهري پديداري است كه تنها از طريق تجربه انساني و در تعامل ميان انسان و محيط 

يك تحول چارچوبي از » معنا«بعد اين مفهوم از مفهوم فضايي و سه بعدي كالبد فراتر رفته و با لحاظ گرديدن، . آشكار مي شود
مكان فضايي است كه معنايي بدان افزده شده «اگر گفته كريستن نوربرگ شوانتز را كه . دانست» مكان«به پاراديم » فضا«پاراديم 

ايد باشند، ب» منظر شهري«باشد و وظيفه معماري متجسد نمودن معناست بپذيريم، در اينصورت وظيفه طراحاني را كه در صدد خلق 
جستجو و كشف معاني تاريخي، طبيعي، فرهنگي در محيط شهري و عينيت بخشيدن به آنها در قالب هاي كالبدي و بصري تعريف 

. نمود
) و عمدتاٌ بصري(از يك سو به مولفه هاي محسوس :  دو بعدي به شمار ميرود مقولهاي شهري منظر موضوع :در مجموع بايد گفت

.سوي ديگر به شرايط ذهني فضا شامل ابعاد تاريخي، خاطره اي، هويتي و امثال آنها نظر مي كندسازنده فضا مي پردازد و از 
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