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  معماری منظر ارزش هایمقدمه ای بر شناخت رویکردها و
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  2 حمید رضا عظمتی
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  چکیده 
 فن آوری وغیره هستند، ،ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی در زیستی حاصل فرآیند تعامالت بشری شهرها و مجتمع های

 و به همین میزان .فتهامروزه با پیشرفت روز افزون دانش، میزان دخل و تصرف انسان نیز در محیط پیرامون خود بیش از پیش شتاب گر
 اینپیش روی خود قرارداده، وبه همین دلیل تخصص های مختلف در جهت حل  با از بین بردن منابع طبیعی مشکالت متعددی را  انسان

طوالنی کاربرد آن در زندگی بشر، سابقه چندانی است که علی رغم پیشینه  تخصص هاییمعماری منظر از جمله . مشکالت پدید می آیند
 جا که ریشه درطبیعت دارد آن های این تخصص، ازدستاورد فعالیت . یک رشته تحصیلی مستقل ندارد به عنواندانشگاهی  محیط هایدر 

زیست محیطی نقش و جایگاه  ، اکولوژیکی واجتماعی مسایل: سته است در ابعاد گوناگون همانندهای خود توان استعدادبا بهره گیری از 
، چند سالی است می رودشمار ه ی بیکی از پایه گذاران این حرفه در تاریخ بشر که در ایران نیز. داشته باشد مستحکمی برای شهر نشینان

این لذا با توجه به جنبه تازگی  .که با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، این گرایش به طور خاص شروع به فعالیت نموده است
ست امری می باشندمشترک  زمینهمرتبط که دارای  تخصص هایشناخت ابعاد این تخصص در جهت ایجاد تعامل با رشته دانشگاهی 

  .بایسته
متون موجود و همچنین بررسی سوابق موضوع با بهره گیری  دراین مقاله سعی گردیده تا با استفاده از  از نظریات، مستندات  و 

با هدف درک مفهوم واقعی از تعریف معماری منظر عالوه بر تبیین جنبه ها و رویکردهای این حرفه به اثبات ضرورت  ااز روش تحلیل محتو
مناسب  این حرکت بتواند سرآغازی درجهت  زمینهتا با ایجاد .یکسان نیز پرداخته شود  زمینهن این رشته و سایر تخصص های با تعامل بی

  .موجود باشد مسایلحل  به منظور دی وهمچنین تحقیقات میان رشته ایتحقیقات بنیادی بع
  

  ، اکولوژی، اجتماع، زیبایی شناسیعماری منظرم :واژه های کلیدی

                                                 
  دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده معماری وشهرسازیاستادیار،  -1
 علم و صنعت ایران دانشگاه  ،معماری و شهرسازیدانشکده  ،دانشجوی دکتری معماری و شهرسازی -2
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  
 فیضی و همکار                                   87علوم و تکنولوژی محیط زیست، پاییز                                              52          
  

  قدمهم
تخصص معماری هر چند از نظر تاریخچه دانشگاهی، 

زیادی  سابقهمنظر به عنوان یک رویکرد با محتوی مستقل 
 به عنوانو افرادی که به تعابیر امروزی در این عرصه  ندارد

سایر رشته های به نسبت  صاحب سبک شناخته شده اند،
لکن باتوجه  ،همسان همانند معماری هنوز اندک می باشند

این  اذعان نمود می توان که طبیعت می باشد،  ستر این حرفهب
ست که امکان تعامل محیط مصنوع و ا حرفه تنها حرفه ای

و بدون تردید اهمیت و می سازد محیط طبیعی را فراهم 
نیز برآدمی پوشیده نبوده، چرا  ضرورت پرداختن آن از دیر باز

ه زمانی که ب که انسان نیز جزئی از طبیعت است و همواره در هر
دنبال پاالیش روح و آسایش واقعی بوده به دامان آن پناه برده و 

و به همین منظور همواره در  ،از حضور در آن بهره جسته است
ر جهت رفع طول تاریخ نیز در آن دخل و تصرف نموده و د

 .کرده است سازمان دهیرا نیازهای مادی و معنوی خود آن 
ست و ا خلوق منحصر به فردیانسان م :گوید برونوفسکی می

وران متمایز ــانــدارای استعدادهایی است که او را از سایر ج
او تنها یک پیکره در  ها، به همین دلیل بر خالف آن .می سازد

او . می دهدمحیط و منظر نیست ،بلکه به محیط و منظر شکل 
اما دربیان . )1(باجسم و روح به کاوش در طبیعت می پردازد

ی این تخصص نیز باید گفت که معماری منظر معادل مفهوم لغو
گرچه  ،می باشد rchitectur Landscape A تحت الفظی

 ه ــب) یــعرب(ی ــن واژه فارســتری کلمه منظر نزدیک

Landscape  ،تمام مفاهیم مستتر در آن را القاء لکناست 
فردریک الو " طـوســواژه فوق برای این حرفه ت .دکننمی 

او در مسابقه طراحی  .به کار رفت 1875در سال  "اولمستد
و نهضت پارک  ،کزی نیویورک برنده اول شناخته شدپارک مر

(Park Movement)  او عالوه . ی کرددر آمریکا پایه گذاررا
از شهری، الگوهای فضاهای ب ،بر طراحی پارک های شهری

تفکیک زمین های شهری و طراحی محوطه  ،شهری و ترافیکی
از آن پس  .و امالک شخصی را به عهده گرفت یدانشگاه

 دانشگاه های در آموزش این حرفه نیز هویت مستقل یافت و
را پدر معماری  او علتبه همین   .مختلف مورد توجه قرار گرفت

امروزه نقش و جایگاه این حرفه  )2(منظر درآمریکا می نامند
 زیرااشد فراتر از ایجاد فضاهای باز به منظور تفریح و تفنن می ب

 مسایل، د رویکرد های متنوعی چون پایداریکه می توان
 ،ر بر گیرد و در ابعاد مختلف محلیاجتماعی و غیره را نیز د

 .و ملی در برنامه ریزی ها و مدیریت ها موثر باشد منطقه ای
تاریخچه ایجاد تخصص معماری منظر در نظام آموزش عالی 

این رشته اهمیت  لکن با توجه به .کشور ما نیز اندک است
رویکرد های متنوع یاد شده شناخت و تبیین هر  تحصیلی  و
ها و استعداد های این تخصص می تواند در  زمینهچه بیشتر 

  .ی و توسعه آن مفید واقع گرددمیان رشته ا مسایلحل 
  

  روش تحقیــق
که هدف از نوشتار حاضر دستیابی و تبیین  جا از آن

آن در  ارزش هایدستیابی به مفاهیم واقعی معماری منظرو 
جهت ایجاد زمینه های همکاری مشترک و تحقیقات میان 

نوع مقاله  رشته ایی با سایر تخصص های مرتبط می باشد، و
لذا به همین  ،نظری بنا نهاده شده بر مبنای پژوهشی بنیادی و

نظریات موجود و روش تحلیل  و دیدگاه هامنظور با بیان 
ا بیان خواستگاه اصلی این رشته به محتوا سعی گردیده تا ب

به بیان . استنتاج در این خصوص پرداخته شود تبیین و نهایتاً
 به عنوانر می توان اذعان داشت که در این نوشتارکه ـــدیگ

 مبانی نظری تحقیقات در زمینه شناخت همبستگی یا علت و
، روش ن استمعلولی بین رشته معماری منظر و متغیرهای آ

 مرور گرفته شده مبتنی برمطالعات اسنادی و کاربه تحقیق 
 و) اینترنت(منابع از طریق کتابخانه و شبکه جهانی  متون و

  .تحلیل آن استوار بوده است
  

  بستراصلی معماری منظر ،طبیعت
باب توجه انسان به طبیعت نکات بی شماری را  در

برشمرد، این توجه همواره تا حدی بوده که در تمامی  می توان
یان نیز می توانیم رد پای ضرورت پرداختن به آن را جستجو اد

کنیم چه ادیان یکتا پرست الهی و چه سایر ادیانی که تا مرحله 
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پرستش طبیعت نیز پیش رفته وجلوه هایی از آن را به عنوان 

های متفاوتی در  گاهددی این مورددر . تابوی خود قرار داده اند
 ارد که به برخی از آنوجود د متخصصانو  صاحب نظرانبین 

  : می کنیمها اشاره 
در کتاب  "استفان کاپالن و راشل کاپالن"

(Human Scape) که بشر این نظریه را مطرح می کنند 

  . )3(برای دور شدن از خطرات به درختان پناه برد "صرفا

به این نظریه می افزاید که زندگی در  "نورمن بریل"
ـذیر تر ر روی زمین دلپچتر درختان می بایست از زندگی د

اسی را ــری نقش اسـدر چنین شرایطی حس بص .بوده باشد
از زمانی که  می دهدبریل سپس چنین ادامه  .بازی می نماید

استفاده از قدرت بینایی  .شدت تقویت شده حس بینایی بشر ب
 بیش از سایر حواس موجب شد بشر به طور کلی به ادراک از

  ).4(نماید عادت طریق حس بصری
ما موجوداتی  :می کندنیز چنین اضافه  "برنارد کمپل"

بصری هستیم این دید سه بعدی از محیط اطالعاتی را در 
 .از طریق دیگر قابل گرد آوری نیستاختیار ما می گذارد که 

 بشر وارد دوره شکارگری شد، زمانی کهکه  می دهدکمپل ادامه 
بسیاری از  .دنمودوباره حس بصری نقش بسیار مهمی را بازی 

 .)5(با این مناظر استمرتبط مورد عالقه بشر  مکان های

مترجمان اسالمی نیز کلمه طبیعه را برای ترجمه 
به زبان التین است،  Naturaیونانی که همان  Physisکلمه 
مترجمان قرون اولیه همچنین گاه گاهی به جای . بردند به کار

به ی کیانا است طبیعه کلمه کیان را که مشتق از کلمه سریان
برده نشده  به کارکلمه طبیعه  هیچ گاهدر قرآن . می برند کار

 . )6(است ولی در چند آیه از لغت طبع سخن به میان آمده است

هر جنسی از  نسخیدر کتاب کشف الحقایق عزیر 
اجناس طبیعت را با یکی از سوره های قرآن، و هر نوعی را با 

کی از حروف منطبق ساخته یکی از آیات و هر موجودی را با ی
است و می فرماید که هر روز خداوند این کتاب طبیعت را در 
مقابل انظار قرار می دهد تابلکه انسان با خطوط و حروف آن 

یعت می شناسیم فارغ از طب به عنوانما  آن چه لذا  .آشنا شود
متعارف اشاره به محیط اطراف ماست  به طورآن  معانی خاص

در  ایران   .به زمین، آب و گیاه و غیره دارد که عموماً اشاره
 نیز از دیرباز طبیعت منجی، الهام دهنده و آرام بخش شناخته

آیین زرتشت احترامی  پیش از اسالم، منشأ. می شده است
ل بود و بر همان مبنا آمیختگی زندگی اص برای طبیعت قایخ

ورود اسالم به ایران نگاه . با طبیعت را توصیه می کرد
در این عصر، طبیعت به . ستدارانه به طبیعت را قوام بخشیددو

عنوان باغی و بوستانی پنداشته می شده که در هر نقطه از آن 
ماً انسان را متوجه اسالم دای. باغبان نامرئی هویداستآثار 

پدیده های طبیعت می کند و آنان را آیات خداوندی می 
  . )7(خواند

  
  تعریف و مفهوم معماری منظر

اره شد ـکه اش ونهــان گــهماری منظر ــمعم
 Architectureو  Landscapeترجمه ترکیبی از دو کلمه 

می باشد هر چند  هر یک از این دو کلمه در لغت نامه های 
موجود دارای ترجمه و بعضاً تعاریف خاص خود می باشد لکن 

ها فاقد تعریف خاصی در لغت نامه های موجود  جمع آن
جا به منظور دست یابی به یک مفهوم  در اینلذا  .فارسی است

ه ـمستندات موجود ب صحیح و مشترک از بین تعاریف و
  .یماره می نمایــها  اش ی از آنــبرخ

فارسی -فرهنگ انگلیسی در landscapeواژه 
بخشی از زمین که چشم دریک  :آریانپور چنین معنی گردیده

کلمه ما آن  این عبارت که در یک .می کندنگاه به آن نظاره 
را به عنوان منظر می شناسیم در لغت نامه دهخدا به معنی 

ستن و هر چیزی که آن را می نگرند، خواه خوش جای نگری
و  می شودو هرچیزی که دیده  ،آیند باشد خواه بد نما

همین . آمده است ،همچنین محل نگریستن واقع می گردد
قع چشم وابرابر  آن چه کلمه در فرهنگ معین نیز به معنی 

همین طور  .گردیده است و چشم انداز بیان دور نما ،شود
می که آن را به معنی معماری  Architectureکلمه 
در لغت نامه دهخدا به معنی آبادانی و آباد سازی از  شناسیم

 می رسداما همان گونه که پیداست به نظر  .آن یاد شده است
ن یک حرفه  ترکیب این دوکلمه یعنی معماری منظر به عنوا
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دارای تعریفی فرا  می بایست هستیم، رو به روکه امروزه با آن 
، به کرد برداشت می توانچه در لغت نامه ها از آن  تر از آن

  .عنوان یک مفهوم جامع درخود باشد
معماری :  می گویداسفند یاری در مورد این مفهوم 

عنوان پیچیده ای تلقی کرد چرا که واژه  می توانمنظررا 
واژه . معماری و منظر  از نظر لغوی با یکدیگر مغایر هستند

منظر از پویایی و تغییر و واژه معماری از ایستایی و محدودیت 
از این رو برای مدت زیادی افرادی که به این کار . نشان دارد

اشتغال داشتند در آغاز از نظر حرفه ای دارای جایگاه مشخصی 
ازقبیل طراحی شهری،  اییمسئولیت هبه مرور زمان . نبودند

وظایف  و برنامه ریزی زیست محیطی به برنامه ریزی سایت
 . )8(معماران منظر افزوده شد

شهر های آمریکا فاقد فضای باز  1857قبل ازسال 
و طراحی فضاهای . تفریحی بودند فعالیت هایوسیع به منظور 

ویا  مهندسی، ،،محلی ودانشگاهی به عنوان معماریباز شهری 
پس از تجربه طراحی پارک .شه برداری محسوب می شدنق

مرکزی در نیویورک بسیاری از شهرها به پیروی از این الگو 
این نیاز به پارک و فضای باز طراحی شده حرفه .پرداختند

باید آشنا به مسایل مهندسی  جدیدی را به وجود آورد که
 این زمینه فعالیت به زودی .و طراحی باشد گیاه شناسی،سایت

بسیاری از خدماتی را که در جوار دیگر تخصص ها و با اهمیت 
  .کم وجود داشت را در حیطه خود تعریف نمود

معماری منظر را آن قسمت از منظر  "گارت اکبو"
، جاده ها یا ساختمان هاتعریف می کند که در ماورای 

تأسیسات شهری وجود دارد و به وسیله بشر طراحی و توسعه 
به عنوان فضای زیست بشر است و شامل  یافته است و صرفاً

در این تعریف ارتباط . زراعی نمی شود زمین هایو  جنگل ها
. کیفی وکمی فضای منظر با انسان مورد تأکید قرار گرفته است

با مفاهیم عنوان شده از سوی دیگران نیز رابطه  "اکبو"تعریف 
به گونه ای که آنان معماری منظر را همان گسترش . دارد
ماری با ابزارها و مصالح دیگر می دانند و در حقیقت هر دو مع

معماری منظر به شکلی . )8(هدف مشترکی را دنبال می کنند
زمین آرایی  فعالیت هایدیگر از بدو تاریخ در اختالط با دیگر 

بشر به صورت تجربی با واکنش در برابر . مطرح بوده است
آن داشته که  نیروهای غالب طبیعت در دوران مختلف سعی بر

محیط زیست خود را با توجه به نیازهای فیزیکی، 
تحت ... شناختی، اجتماعی، امنیتی و  فیزیولوژیکی، روان

کنترل درآورد تا از نامالیمات احتمالی در امان بماند و 
  . )8(درآسایش زندگی کند

 Hotel, Munich 1994اثر پیترواکر  - 1تصویر 

  
 Hand book of Urban Land)در کتاب "کلیف تندی"

Scape) منظر سازی موضوعی است که در هر  :می نویسد
این پدیده  معموالً ،ه استای دیر به منصه ظهور رسیدجامعه 

وی  .آرامش دارد نیاز به عرصه های استوار بر پایه های صلح و
معماری منظر را در رابطه تنگاتنگ با معماری و طراحی 

 .)9(بیند شهری می

ر کتاب گزیده منظر شهری سه نوع منظر را د "گوردون کالن"
  :تعریف می کند

که ساختمان، عنصری مثل مجسمه را : منظر بسته .1
بر پا می دارند، سپس از شما دعوت می کنند که در 

  . چند قدمی آن بایستید و آن را تحسین کنید
برای پنهان کردن منظر،  حایلوجود : منظر پنهان .2

  .می کند، منظره خودنمایی حایلبا گذر از 
منظر شما را در پیش زمینه : منظر خودنمایانه .3

بنابراین . ورسای به منظر دوردست مرتبط می کند
احساس قدرت با حضور در همه جا را در آن واحد 

 .)10(القا می کند
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 Burnett Park 1983اثر پیتر واکر  - 2تصویر 

آدمی در راه دستیابی به خواسته ها و نیازهای خود هر 
گونه مانعی را از سر راه برداشته و تغییرات شگرفی را در فضای 

پهنه ی  او از مرز قله های بلند و. پیرامونش ایجاد می کند
که می خواهد دست  آن چه کویرهای گسترده می گذرد تا به 

فن آوری پیشرفته فعلی و گسترش روزافزون آن نمایانگر . یابد
هر . شرایط محیطی استق آمدن بر ش انسان برای فایهمین تال

ای خویش می افتد و ـه هــچند که خود نیز گاه در دام ساخت
تأثیرات بسیاری را از محیط مصنوع خود می پذیرد تا بدان حد 
که حتی یک عنصر شهری می تواند درشخصیت و هویت 

یک مکان تاثیر مستقیم و دراز مدتی را اعمال  ساکنان
طبیعی برای انسان مهارت  چالش هایولی همواره عبور از .نماید

  .انگیز و منفعت خیز بوده است
  

  کارکرد های معماری منظر 
رای بسیاری از مردم رشته معماری ب امروزه کارکرد

یی ساختمان هاشاید در یک عبارت ساده طراحی  .روشن است
این رشته  های خاص را بتوان به عنوان کارکرد با کاربری
منظر باید گفت که با  اما در خصوص معمـاری .عنوان کرد

توجه فعالیت های انجام گرفته در این عرصه که زمینه هایی از 
 و ساختمانمهندسی  مهندسی محیط زیست، طراحی شهری،

این  که اذعان نمود  می توان غیره درآن مشاهده می شود،
، عناصری در تماس استتمامی حرفه های یاد شده  تخصص  با

یک تخصص میان  به صورتموده و از هر کدام را با هم تلفیق ن

مسئولیت توجه به فضا های باز را با تکیه بر طبیعت  رشته ای
های بشری به عهده  و محیط زیست در حوزه سکونت گاه

  .دارد
کنون مطالب در تبیین کارکرد آن تا علتمین به ه

ین گردیده و در ا ارایهمتنوع و مختلفی در قالب های گوناگون 
گیری از آلودگی هوا،کنترل جلو: راتی مانندمیان همواره به عبا

... پایداری محیط زیست و ،تفرج ،زیبایی آفرینی ،ترافیک
  .اشاره شده است

بر  نظریمطالعات نشان می دهد که شاید  به لحاظ 
رایج در ادبیات معماری منظر توافق و اجماعی  ارزش هایسر 

کمی در  پژوهش هایگرچه مطالعات و  .وجود داشته باشد
ین زمینه صورت گرفته  اما یکی از بهترین نوع تشریح و ا

می توضیح کارکرد حرفه معماری منظر متعلق به یان تامسون 
وی به استناد مطالعات و پژوهش خود که شامل بررسی  ،باشد

و مرور ادبیات این رشته و مصاحبه با معماران منظر و تجزیه 
 ،باشد میو تحلیل فعالیت های انجام یافته توسط آنان 

زیبایی  :را شامل سه رویکردکارکرد حرفه معماری منظر 
 .)11(اجتماعی و محیط زیست می داند ،شناسی

که فعالیت های معماران منظر  است بدان معنیاین  
، قل واجد یکی از این سه ارزش باشدد همواره حدامی توان

البته بدیهی است که گاهی نیز فعالیت های انجام یافته دارای 
در هر  .د باشدمی توانا حتی هر سه نوع رویکرد نیز دو ی

صورت با مبنا قرار دادن و پذیرفتن این نوع تقسیم بندی 
  :ها می پردازیم  در ذیل به تشریح و تبیین آن ،کارکرد ها
  

 اکولوژی و معماری منظر -الف

ارزش  مهم ترینبدون تردید یکی از جدی ترین و 
ردهای اکولوژیکی آن منظر کارکو رویکردهای معماری  ها

ن گرایش نشأت ــ، این رویکرد در واقع از بستر اصلی ایاست
معماری منظر در  آن جایی کهو از . ه طبیعت استمی گیرد ک

 ،خود به عنوان یک علم که در طراحیبخشی از وظیفه 
د می توانمدیریت و برنامه ریزی محیط های باز فعالیت دارد و 

پرداختن به  ،یا منفی باشد و تغییرات و تحوالت مثبت منشأ
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عرصه مورد . می گردداین رویکرد از اهمیت بیشتری برخوردار 
می پردازد  اکولوژیکی مسایلکه به  را بحث در معماری منظر

  . می گویندبوم شناسی منظر  اصطالحاً
در کتاب شهر همچون چشم انداز، دکتر تام ترنر در 

معماری  و در بخش محیط زیست متخصصانتبیین کارکرد 
روابط بین موجودات زنده و  اکولوژیست ها: منظرمی نویسد

در حقیقت به . محیط اطرافشان را مورد مطالعه قرار می دهند
عنوان یک رشته علمی، اکولوژی واکنشی بود نسبت به تمرکز 
زیست شناسان و گیاه شناسان بر موجودات به صورت مجزا از 

که روانشناسی گشتالت واکنشی بود نسبت به  همان گونههم، 
اکولوژی منظر نیز . تمرکز بر عناصر ادراکی افراد به طور مجزا

 محیط هایبعدی اکولوژی است که به جای بررسی  گام های
زیست به صورت مجزا از یکدیگر، بر ساختار ها و الگوهای 

وی ضرورت بررسی و  .موجود در چشم انداز نظر می کند
متقابل محیط مصنوع را با اکولوژی در برنامه ریزی و تاثیرات 

تصمیم گیری برشمرده و به عنوان نمونه احداث یک مجموعه 
مسکونی در یک داالن اکولوژیکی را مستلزم بررسی نحوه تعامل 

     )12(می داندها با هم  آن
نیز میان معماری منظر  "برایان هاکت"از سوی دیگر 

وتی قائل می شود او معماری و دیگر حرفه های طراحی تفا
د ــمنظر را در رابطه با معماری ساختمان قادر به تغییر و رش

سال ادامه  میلیون هامی داند و معتقد است این روند در طول 
به عقیده او کاری که  .داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت

 می توان انجام داد، تغییر و سازگاری منظر با برنامه های جدید
موجود در چرخه اکولوژی و فرآیندهای  محدودیت های. است

د بود که گرایش های فردی را در محیطی عواملی خواه زیست
در صورتی که امکان اعمال مقاصد . طراحی محدود خواهد کرد

شخصی در حرفه مهندسی، معماری و صنعت به مراتب بیشتر 
  . )8(وجود دارد

وان مطالعه و اما در واقع بوم شناسی منظر را می ت
استفاده از اطالعات مربوط به الگوها و فرآیند های بوم شناسی و 

ها با شکل زمین در مقیاس های مختلف، از  چگونگی تداخل آن

الزامات کلیدی برای  .ک تا چندین کیلومتر مربع دانستی
  :تحلیل موفقیت آمیز می تواند شامل موارد زیر باشد

  ل                           تعیین محدوده منطقه مورد تحلی -
 اجزای مورد توصیف -  

  حد تفکیک                                                        -
 اندازه و سرعت تغییر منظر -

و  هر کدام از عوامل فوق در ارتباط با هدف تحلیل
برای مثال، در یک سامانه . دساختار ذاتی منظر قرار می گیر

توان ارتباط سامانه هیدولوژی با ساختار بستر  رودخانه ای می
با این حال . رودخانه را توسط فرایند های مختلف مشاهده کرد

جزیره ای جداگانه از محیط  معموالًجا که هر ناحیه ای  از آن
اطرافش نیست، در تحلیل نباید الگوهایی با مقیاس های 

  .بزرگتر و کوچکتر از منطقه را نادیده گرفت

 Louisville Waterfront 1990 - 3تصویر 

هدف اصلی تحلیل های بوم شناسانه منظر، دانستن 
این مطلب است که اکوسیستم چگونه عمل می کند و چگونه 

ر ــر آن اثـده بـال و آینــان حــی تغییرات در زمـایــویـپ
  .)13(می گذارد

متخصصان یکی از عرصه های کلیدی طراحی و برنامه ریزی 
رویکردی که . ی منظر بوم شناسانه می دانندمنظر را معمار

می تواند عالوه بر طراحی و برنامه ریزی در ساخت و ساز و 
  .مراقبت از زمین نیز عملی شود

اهداف طراحی و برنامه ریزی منظر بوم شناسانه در 
تکامل نیازهای انسان با توجه به  ،خالق طرح هایبرنامه ها و 
اث طبیعی و سالمت و بازسازی میر نگه داریمحافظت، 
  .)14(محیط است
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به همین دلیل باید عناصر متشکل را با دقت شناخت 

به و دانست که محیط و منظر در طول زمان و در واکنش 
 3را به د که این عومل عوامل بوم شناسانه شکل می گیر

 :دسته می توان تقسیم کرد

فرایندهای زمین شناسی که شامل فرایندهای شکل  .1
، باد و یخچال هاین، آب شناسی، گیری طبقات زم

 .هوازدگی است

 .فرایندهای خاک سازی .2

  .فرآیندهای زیست شناختی .3
این فرایند ها بر یکدیگر تأثیر متقابل گذاشته، یک سیستم بوم 

  .شناختی یا یک اکوسیستم را پدید می آورند
البته اساس این سیستم ها بر تغییر استوار است و 

ول زمان صورت می گیرد، منظرهای فرایندها با توالی، که در ط
  . )1(متنوع و پرمعنی را می سازد

ت است جه زمینه ایدر هر حال بوم شناسی دارای 
در معماری منظر چنین  .شرکت در برابر یک رویکرد کل نگر

رویکردی می تواند منبع الهام، آگاهی و راهنمایی برای طراحان 
ه ــر چــاگ(د ــدر مناظری باشد که از جهت محیطی پایدارن

می توانند از نظر فرهنگی و حتی زیبایی شناسی نیز پایدار 
مخزومی دو راه ممکن را که بوم شناسی منظر می تواند ) باشند
  :، بررسی می نمایدطرق، معماری منظر را ارتقا بخشداز آن 
تهیه یک چارچوب کل نگر و پویا که در برابر طرح منظر  - الف

  )ی به طرح منظر بوم شناسانهدستیاب(پیشنهادی شرکت کند 
علمی پیرامون ناهماهنگی منظر، رویکرد  پایگاه هایایجاد   - ب 

های زیست شناسانه، تنوع بوم ها و ایجاد شبکه های بوم 
شناسانه که می تواند فرآیند طراحی را در سطوح محلی و 

  .منطقه ای شکل دهد
معتقد است که سیاست های محافظت باید لزوماً  او

را با توسعه های معاصر  ویکردهای حرفه ای که خودمکمل ر
البته بعد از اطمینان حاصل نمودن  ،د باشدتطبیق می ده

  . )15(ازحفاظت منابع طبیعی و فرهنگی
رویکرد بسیاری از تحقیقات در پی یافتن  حالی که در

 علی و. راهکارهای مناسب در دستیابی به محیطی پایدار است

 در موردحوزه تفسیر و تحقیق  رغم رشد عالقه مندی، در
طراحی بوم شناسانه در معماری منظر، متأسفانه مشاهدات از 

تعداد  فعالیت معماران منظر بیانگر آن است که صرفاً
وم ـمحدودی از افراد حرفه ای به استراتژی طراحی ب

نگاه آسیب شناسانه به این . انه روی می آورندــاســشن
تفکرات  در عدم درک  گونهاین منشأ  می دهدموضوع نشان 

صحیح از شرایط حال و آینده در برنامه های افراد برای توسعه 
است که همین امر در سده گذشته و حتی اکنون منجر به 

  .)16(زیست محیطی گردیده است چالش هایپدید آمدن 

 IBM, Solana 1989اثرپیتر واکر  - 4تصویر

 لش هاچا این گونهآمدن  به وجود اما  صرف نظر از 
که ما به حقیقت در  می کندحکم  این گونهبینش اخالقی نیز 

 ،اند مسئولیت داریم که هنوز متولد نشده نسل هاییمقابل 
ئوالنه با که انتظار نداشتیم پیشینیان ما غیر مس همان گونه

لذا با بسط این دیدگاه و با دید  .این موضوع برخورد کنند
سد ها و  ،نیروگاه هااز  منصفانه خواهیم دید که شاید بسیاری

قرن معاصر که در تامین نیازهای امروز ما اهمیت  های طرح
 ،تخریب محیط زیست و ایجاد آلودگیداشته اند به جهت 

فرصت استفاده بهینه از منابع طبیعی را از آیندگان صلب 
در هنگام طرح  فعالیت هاچه بسا هرکدام از این  .نموده اند

یش بینی نمی کردند لکن در موضوع  تخریب طبیعت را پ
  .انده دچار مشگل گردید هنگام اجرا و بهره برداری عمالً

 آن جایی که، از روری است کهذکر این نکته نیز ض 
وسعه مطرح است، امروزه هدف انسان به عنوان هدف نهایی ت

، توسعه انسانی پایدار است که منظور از آن فراهم نهایی
انسان ها تا ضمن ده سازی آوردن زمینه هایی است جهت آما
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) معنوی مادی و(دگی پایدار ـخود نیز از زن ،مشارکت در توسعه
بهره برده و همین شانس را برای آیندگان نیز در نظر داشته 

  .)17(باشند
در گزارش کمیسیون 1982مطابق تعریفی که درسال

در خصوص توسعه و  یعنی موردجهانی سازمان ملل در همین 
می ریف ــتع توسعه پایــدار را توسعــه ای ،محیط زیست آمده

نسل که بتواند ضمن تامین نیازهای حال حاضر توانایی  نماید
خطر آینده را نیز در برآورده ساختن نیازهای خود به  های

  .)11(نیندازد 
 فعالیت هایبه عنوان برنامه ها و آن چه بنابراین 

ی ـانــزم ،گردد بنا بر تعاریف توسعه پایدارتوسعه مطرح می 
و  نظرید جنبه پایداری داشته باشد که هم در مقام می توان

  .هم در عمل برای همیشه تداوم داشته باشد
  

  زیبایی شناسی و معماری منظر-ب
عاد جدایی بدون تردید زیبایی شناسی یکی از اب

 این که که توجه به آن به جهت ناپذیر معماری می باشد
ا در قالب کالبد تجلی خود ر د محتوی اثرمی توانهنرمند 

در این میان معماری  .، همواره اجتناب ناپذیر بوده استبخشد
 ،به توجهات خاصی که به طبیعت داردمنظر نیز با عنایت 

در  سبک هاگیری عناصر و به کارظرافت های بیشتری را در 
چرا که  .زیبایی بخشی به فرآیند طراحی طلب می نماید

 این که ارگانیک به جهت  طبیعت به خودی خود و به صورت
 می بایستانسان  این که و مخلوق خداوند می باشد زیباست 

در جهت دستیابی به  سامان دهیخلق و  به عنواناز این بستر 
در آن دخل و تصرف نماید موضوعی  نیازهای خود بهره گیرد و

تصرف در  است که اختالف نظر هایی را در چگونگی دخل و
  .آورده است وجودبه بین معماران منظر 

هنگامی که از واژه منظر "سایمون و بل می گویند 
یبا یا طبیعت را به استفاده می کنیم بسیاری از مردم مناظر ز

ی برخی نیز ممکن است آن را با هنر منظر ساز ،ذهن می آورند
اره ــها در ادامه نیز اش آن. و نقاشی هنرمندان مرتبط بدانند

ر به منظر و نقاشی های مربوط به قد می کنندکه واژه منظر آن

ن دو ـن ایــآن نزدیک است که مالحظات زیبایی شناسی بی
  ".یکسان تلقی گردد می توان

هوبارد وکیمبال نیز معماری منظر را هنری ظریف 
عملکرد آن را ایجاد و حفظ  مهم ترینتعریف کرده اند و 

زیبایی در مجاورت سکونت گاه بشر و در مقیاس بزرگتر 
 ارایهش چشم انداز های طبیعی اطراف و همچنین گستر

راحتی و بهداشت برای شهر نشینان دانسته  ،دهنده آسایش
اند تا آنان بتوانند برای تجدید قوا و کسب آسایش و آرامش 

  .)8(،به چشم اندازهای روستایی دسترسی داشته باشند

  
 Center for Innovative 1988 -5تصویر

Technology 
یز با بر شمردن ده صورت مختلف از ن "ماینینگ"
زیبایی شناسی را یکی از  ،ی مردم نسبت به منظردیدگاه ها

ان آن ـه و در بیــظر دانستـوجوه دامنه تفاسیر محیط و من
این دیدگاه بر کیفیات هنری سیمای محیط و منظر  ،می گوید

  .)12(تاکید دارد
در این میان  آن چه که اشاره شد  همان گونهاما 

 به کارتر به چشم می آید بر خوردهای متفاوت در نحوه بیش
گیری این ارزش در معماری منظر است چرا که در مقام عمل 

ی دیگر با اندازه برداشت  سبک هاهمانند بسیاری از تفکرات و 
ه مخاطب از این مقوله بروز و ظهور متفاوتی را شاهد هستیم ب

افراط یا تفریط را که می توان به برخی از آثار عنوان  گونه ای
قدر این ویژگی را  چرا که برخی معماران منظر آن.اطالق نمود

 ارزش هایکه دیگر  می نماینددر کارهای خود شاخص 
یا به عبارت دیگر معتقداند  ،می رودمعماری منظر از بین 

قاطعی خلق نمایند که  طرح هایند می توانمعماران منظر 
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را داشته باشد و از طرف ی نوین ساختمان هاتوان برابری با 

هیچ معمارمنظر را  دست هایدیگر برخی بر این عقیده اند که 
این همان اشتباهی است که معماران سبک  و .نباید دید گاه

گیری وجه عملکرد معماری در زمان خود به کارمدرنیسم در 
  . انده بدان تاکید نمود

  
  اجتماع و معماری منظر - ج

در طراحی منظر یکی اجتماعی  ارزش هایتوجه به 
جا ه دیگر از مبناهایی است که برای یافتن پاسخی درست و ب

به  عمل گرارویکرد  .می رود به کاربرای خلق فضاهای بیرونی 
د جایگاه طراحی طراحی منظر با تاکید بر عقالنیت می توان

و  "کریستوفرالکساندر" مورددر این .دهد  را ارتقاءحرفه ای 
مندی را در خصوص جنبه های اجتماعی اطالعات ارزش "وایت"

در حقیقت باید اذعان نمود طراحی  .نموده اند ارایهطراحی 
منظر همان قدر که با جنبه های فیزیک فضای باز درگیر است 

  .با مردم نیز سروکار دارد
متعددی شده تا  تالش هایاز چندین دهه پیش تاکنون 

 ان هاییمکمردم را در فرآیند های تصمیم گیری در خصوص 
  .کار و استراحت می کنند سهیم نمایند ،ها زندگی که در آن

 Voie Suisse, Lake Brunnen 1990 -6تصویر 

مشاهدات فضاهای خلق شده در کشور های غربی نشان 
وجه به توجه به کالبد و شکل ها بدون ت داده است که لزوماً

افراد ذینفع و نحوه تعامالت  ،محتوی آن عملکرد مورد نظر
ها  نیازهای انسانی در آن مهم ترها و از همه  اجتماعی در آن

در بسیاری از موارد مشاهده  .فضای مطلوبی را ایجاد نمی کند
 ویژگی هایشده است که فضاهای طراحی شده که به لحاظ 

زیبایی شناسانه دارای ابعاد مناسب بوده و مالحظات هنرمندانه 
استفاده  .مطلوب نیستند لزوماً گرفته شده، به کارها  نیز در آن

ی در محیط و جنایت و یا ترس از آن عوامل به کارخرا ،قلیل
 وب می شودـشهری محس محیط هایمهمی در عدم مطلوبیت 

)18(. 

طراحی مزایای مشارکت مردم با معماران منظر در 
این روش می تواند به عنوان بهترین ابزار  .فراوانی در بر دارد

ع استفاده ــمردم که در واقی سلیقه ها و دیدگاه هاها را با  آن
آگاه سازد و  ،فضاهای طراحی منظر می باشند ،کنندگان

به بهترین اطالعات را برای ارزیابی پیرامون مکان و اجتماع که 
می آید  به دستاز طریق بررسی های محلی متعارف  راحتی

  .ها فراهم کند برای آن
ی براهمچنین فرآیند مشارکتی فرصت مناسبی 

باید در نظر داشت که طراحی . دایده های تازه فراهم می آور
ر می کنند به برای مردم است پس باید دانست آنان چگونه فک

چه می خواهند و چگونه می توان حضور  ،چه چیزی نیاز دارند
  .آنان را در فضای مورد طراحی تضمین نمود

  
  نتیجه گیری تحلیل و 

یز اشاره شد، که در بحث روش تحقیق ن همان گونه
نظری بنا  با توجه به نوع مقاله که بر پایه پژوهش بنیادی و

سعی گردیده با استفاده از روش استدالل منطقی  ،نهاده شده
 و با تکیه بر نظریه ها و اتحلیل محتو یا به عبارت دیگر و

نتیجه گیری  ،ی مختلف که در مباحث پیشین آمددیدگاه ها
  : می باشدذیل  رحبه شانجام یابد که حاصل کار 

با توجه به ضرورت پرداختن به چالش های زیست  - الف
ها در قالب  محیطی در دنیای امروز و مرتفع ساختن آن

و با تاکید بر بستر اصلی حرفه معماری  ،تخصص های گوناگون
در حفظ و  منظر یعنی طبیعت و نقش غیر قابل انکار طبیعت

ویکرد اکولوژیکی یعنی ر ن ارزش حرفه ایای ،پایداری محیط
ها و فعالیت های معماری منظر می بایست در  طرحدر درون 

مدیریت ها مورد  تمام شئون یعنی طراحی، برنامه ریزی و
  .توجه باشد
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جمله گرایش های  حس زیبایی شناسی و زیبایی دوستی از -ب
اشته فطری انسان است که از بدو تولد در وجود وی به ودیعه گذ

تاثیر . ر تمام مراحل زندگی همراهی می کندو او را د شده است
در تمام زندگی انسان از جمله  می تواناین گرایش خدادای را 

بدون شک معماری  .مصنوعات دست ساز وی مشاهده نمود
منظر نیز که دخل و تصرف انسان در طبیعت به منظور بر طرف 
ساختن بخشی از نیاز های مادی و معنوی وی می باشد از این 

 ارزش هایمستثنی نبوده و همواره می بایست واجد  قاعده
  .زیبایی شناسانه باشد

از فضاهای عمومی و  یمعماری منظر می تواند در خلق بخش -ج
آن از .داشته باشد به سزاییاجتماعی مجتمع های زیستی نقش 

در  انسان های از تعامالت اجتماعی بخش عمده ا که جای
ارزش گیرد پرداختن به فضاهای باز خارج از خانه شکل می 

فضاها غنای بیشتری  این گونهاجتماعی که بتواند به  های
که در این میان مشارکت مردم در  ،است بایسته د امریبخش

  .خلق این فضاها می تواند به این مهم کمک نماید
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