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  چكيده
عملكرد و هويت  تداومي مبتني بر زيبايي،خوانايي، بوده و بايد باشد كه پيرو آن حياتشو منطقي  منظر در روند پيدايي خود تابع اصول

مهم  بسيارزماني يك جامعه  -مكاني و در منظر به منظور دريافت تمايزات اعتقادي،انديشه اي منطق و ابعاد آنموضوع . داشته است
، به انديشه مدني و حقيقي و از طريق شاخصه ها و الگوهاي منظرمنطق مي توان در فرايند بازخواني منظر طبق آن  بطوريكهاست 

ادي اشتراك اين منطق در ابعاد مكاني، زماني، اعتق .زندگي آن جامعه كه در قالب كليتي واحد به اسم شهر نمود يافته است، واقف شد
كه گسست اين مناسبت در دنياي مدرن به جدايي انسان از  و انديشه جمعي، منظر شهر سنتي را موجد نوعي وحدت بياني مي كرد

در واقع آن چه كه تفاوت منظر شهر سنتي و مدرن را تبيين مي كند چگونگي . اشفتگي منظرش انجاميد آن محيط زيستش  وبه تبع
 و دستيابي به منطق ان بدين منظور ضرورت بازخواني منظر .ند مكاني، زماني و انساني محيط مي باشدپيدايش منظر در ارتباط با فراي

 .و مناسبات نو امريست انكار ناپذير انتظاراتبراي حفظ و تداوم منظر و تعيين خط مشي و الگوي توسعه براي آينده اي با 

 قدمهم
ي چه شهري وچه روستايي دارند براي فهم مناسبات اجتماعي، اقتصادي وسياسي و هاي امروز درك عمومي منظري كه سكونت گاه

قرن پيشين، فرآيند اجتماعي و ! تاريخي آنها ضروري است لذا بازخواني منظر شهر را از اين سو بايد دنبال كرد كه نظام شهرسازي
گر تصميمات يك سويه مديران شهر  ز محيط فقط نظارهفرآيند مكاني موجد شهر را از هم جدا كرد و انسان به عنوان عينيتي جدا ا

شهر در وهم رسيدن به تمدن از آنچه كه بايد باشد يعني حضور آزادانه و  ".شد و نقش مردم در اداره وساخت شهر به قلت گرائيد
اين گونه ي منظر . و تمدن وشهريت فقط نام وشاخصهاي ظاهريش را به عاريت گرفت) 1385براتي،("آگاهانه انسان فاصله گرفت

  .محيط حادث شده است –شهر در پي جداشدن شهراز فرايند دو جانبه انسان 
 و ي منطقييبازخواني منظر يك فضاي زيستي در واقع شناخت پيوندي است بين فضاي طبيعي و فضاي زيستي انسان كه مبنا

ستند كه در اين نوشتار براي تبيين مفهوم بازخواني تفسير منظر و بيان منظر عناويني ه خواندن منظر، منطق منظر،. داردمنظرين 
  .منظر به كار گرفته شده اند

 خواندن منظرروش 
به ) جايي كه محيط بواسطه شاخصه ها و الگوهايش شناخته مي شود(خواندن منظر مطابق با مراحل ادراك محيط از مرحله محسوس

منجر به فهم منظر مي ) نسان منجر به ادراكي تازه از محيط  مي گرددجايي كه محسوسات محيط در پيوند با ذهنيت ا( مرحله معقول
 .شود
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 منطق منظر
چنين راهي همواره در پس مناظر سكونتگاهي وجود داشته است . آيد مي ها بر آن نظام شهر مستقيماً از ذات انسان  روندي هست كه در

   ) 1381الكساندر،( .اما تشخيص آن امروز ممكن شده است
منطق منظر بازشناسي ماهيت سيستم . ايم است كه آن را منطق منظر ناميده  وختن وكشف آن نظام وتوليد بر اساس آن چيزيآم

منطق منظر چيزي . است كالبدي شكل و مقياسي از مدنيت را بوجود آورده -اجتماعي جمعي است كه در محيطي طبيعي -فرهنگي
اخالقي گره - د بلكه موجد كيفيت حيات و روح شهر مي باشد چون با فرايندي اجتماعيفيزيك شهر باش د كالبد ولنيست كه صرفاً مو

در دوران معاصر اين منطق فراموش شده است و آشفتگي امروز منظر شهرها نيز از عدم . خورده است كه خود جزيي از محيط است
 بعداز روستا، آبادي و شهر تحت تاثير سه   هر منظر از مقياس هاي مختلف سكونتگاهي اعم. كنند حضور منطق منظر حكايت مي

  :شكل مي گيرد كه عبارتند از يمنطق
 منطق مكاني منظر •
 منطق تاريخي منظر •
 منطق مردمي منظر  •

  تفسير منظر
جمعي در پيدايي يك سكونت شهري كه به دنبال مقاصد و هدف خاصي از انتظام اجتماعي خود است   انديشه، خواستگاه و ارادة

مردم تفاسير متفاوتي خواهند  و ذهنيت فرهنگي نمايد اين مفاهيم بنابر تمايالت اي از منظر را در سيماي شهر آشكار مي همفاهيم ويژ
  . داشت

بندي كالبدي شهر نيست بلكه درك هويتي است كه حاصل  آنچه در تفسيرمنظر شهر مهم است شكل بيروني وصرف تركيب
وقتي اين رابطه را . كند مي  به موضوع منظر اشاره كار شدن ابعاد رابطه انسان با محيطآش. رويدادهاي انساني در فضاهاي شهر است
منظر برقرار مي شود  ي با محيطگيريم در هر سطحي از هرم نيازها كه رابطه متقابل و متعادل  طبق مراتب نيازهاي انساني در نظر مي

فضايي،   الگوهاي -آيد كه سيستم كاملي از الگوها م منظر بوجود ميدر واقع زماني كيفيتي به اس. آشكار مي شود در قالب موضوعي
   .ظهور پيدا كند كه در عين استقالل در مراتب متعددي به هم وابسته باشند -اجتماعي

 بيان منظر
   .هر بخش از مفاهيم حيات يك سكونتگاه شهري منجر به ظهور جزئي از سازمان فضايي شهر خواهد شد

كه مي شود ) چهارتاقي(اجتماعي - منجر به پيدايش مركزي آئيني استي اعتقاديخو ، استقرار توام باشهر در مرحله نخست ظهور
در مرحله دوم رشد شهر تحركي اجتماعي كه شالوده آن دستوري اسالميست مسجد جامع شهر و مسير . شعاعي اجتماعي مي گيرد

زرگ مي شود و باالخره ارتباط با حوزه نفوذ و پيدايش نياز تجارت منتهي به خود را مي سازد كه به تبع آن شعاع اجتماعي شهر ب
منجر به ظهور عنصر بازار مي گردد به همين منطق مي بينيم كه شهر به گونه اي تدريجي و پيوسته كلي را مي آفريند كه وحدتي 

 .تاريخي دارد

 منظر شهر نراق بازخواني
 _منظري را كه در شهري چون نراق بازخواني مي كنيم منتج از چگونگي حضور اجتماعات انساني مقتضي بر مناسبات سياسي 

  .لذا در خواندن منظر آن، حيات جمعي مقدم بر دستاوردهاي آن شهر بايد بررسي شود . اجتماعي و اقتصادي اجتماعي آنها مي باشد 
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1387نگارنده،: اعتقادي منظر ،ماخذ-بيان مكاني:، هسته اوليه حضور4تصوير          . 1387نگارنده،: ،ماخذ بيان منظر به مثابه طبيعت :مكان استقرار، 3تصوير   

  
 

  
   

  

  
  . 1387نگارنده،: ذ،ماخ اجتماعي منظر-بيان اقتصادي: بازار، 6تصوير        1387نگارنده،: ،ماخذ بيان اجتماعي منظر): مسجد جامع(هسته دوم، 5تصوير 

  
نظامي و بويژه مذهبي است كه به نوعي عامل شكل گيري و توسعه  ،اجتماعي ،زاييده تحوالت اقتصادي نراق تحوالت منظر شهر

  .شهر بوده اند
الوده آنچه كه ش. و پويا به خود مي گيرد ) در حال رشد(كالبد و جسم شهر به تناسب انديشه ها و خواستهاي آن جامعه شكلي متغير 

اصلي ثبات شكل و منظر شهر مي باشد حضور منطقي است كه در مكانهاي اوليه و اصلي توسعه آن شهر در هر دوره زماني ظاهر 
اين مكانها حامل ارزش هاي تاريخي . محل استقرار اين نقاط كانوني مسير استخوانبندي اصلي شهر را تعريف مي كنند . شده است 

عه با آن گره خورده و آن را واجد منظر ويژه اي نموده است راهي كه زماني به ضرورت ارتباط به شهر مي شوند كه ذهن آن جام
وجود آمد به مرور زمان و به سبب پيوند مردم  با آن در زمان فراغت نقش هايي فراتر از عمؤكرد صرف گرفته است و آنچه كه هويت 

  . ه اين راه محل مرزي يا اتصالي آنها بوده است و تعامل انسان با اين مقوله را شاهد است محالتي است ك
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. 1387نگارنده،: ،ماخذ بيان انديشه مدني شهر: سازمان فضايي شهر، 7تصوير   

 
  :جدول ذيل نشان دهنده روند بازخواني منظر شهر نراق مي باشد

ي الگوها و شاخصه ها
  منظر بيان  منظر تفسير  سازنده منظر عوامل  منظر

 -تقاطع ها
آرامـش پـس خانـه    -مدخل ها

ميــدان هــاي عمــومي   -هــا
-مكـان هـاي مرتفـع   -كوچك

مكان مسـجد و  -حوض و جوي
-محل بازي كودكـان -امامزاده

ــتان ــين -حــوض آب-گورس زم
ــازي ــاط مســجد جــامع-ب -حي

  .كاروانسرا
  

تند و موانع آبي به عنواندشت، شيب    
  استقرارعلل فيزيكي توسه يا ممانعت از 

 جيشيلها علتي سوق ا منطقه تمركز راه
شكل زمين، خاك و منابع آب بـه عنـوان   

  -علل طبيعي استقرار
  )امامزاده(اعتقادات مقدم بر منطق استقرار

 
 
 

هسته هاي استقرار و    مكاني-تحرك فرهنگي
  فضاهاي جمعي

   -هاي مختلف المركزهسته
-خيابان بازار-گره هاي فعاليت

خــــتالط ا-زنــــدگي شــــبانه
-مراتـب محرميـت  -خوانوادگي

خانـه هـاي   -خانه هاي رديفـي 
-دانشــگاه-كوچــه-همســايگي

  .مراكز عمومي دولتي
  

ــوع عوامــل سياســي، اقتصــادي چــون  ن
  مالكيت زمين و امكانات حمل و نقل

انعكاس تـأثير نيروهـاي اقلـيم و عوامـل     
اقتصـــادي مثـــل ســـازمان  -اجتمـــاعي

  ...گي و ايكشاورزي ، دفاع، همس
  لبي وحدت اجتماعيقلمرو ط

  
  
  

  تحرك اجتماعي

كل هاي مستقل از 
گروه هاي :قبيل 

مسكوني،مجموعه 
 -هاي مذهبي
  اجتماعي و
  محالت
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  .1387نگارنده،: ماخذ ، باز خواني منظر شهر نراق : 1جدول 

  جه گيرينتي
هاست وطبق الگو هاي خودساخته ساختار وثباتي را در جريان امور بوجود  شهر موجودي زنده است كه محصول جريان مداوم فرايند

اين امر تابع اين واقعيت است كه هر فعاليتي كه در . آورد كه قطعاً شهر را درعين تحول به صورت كلي منسجم محفوظ مي دارد مي
پيوستگي و پيوند با محيط . ن نقش دارد بايد تحت كنترل منطق منظر به مثابه يك زبان واحد قرار بگيردتكوين شهر وفضاهاي آ

گونه  باشد منطقي است كه جهت هر كالبدي كه اساساً مبناي اجتماعي و بينش جمع در تضمين از خويش بيگانه نشدن او مي –طبيعي
در . بايد هوشمندانه مالحظه گردد -كس پوشيده نيست  و نسبيتش بر هيچكه سياليت  -تصميم توسعه محور در محيط مصنوع امروز

-واقع امكان تعريف دوباره رابطة انسان و محيط و منظر ضرورتي است براي مديريت حس مكان زيست به منظور پايداري سالمتي
  . رواني بشر

  

  :خذ أم
،  اك ر خ ش ن . رخ اه د ش ي م ح  ه م رج ت . "ي ران اي  اري م ع ر مد  ي ان رف ع  ت ن س :حس وحدت") 1380(اردالن، نادر و بختيار،الله 

  .ان ه ف اص
 .  ي ت ش ه د ب ي ه ش  اه گ ش ارات دان ش ت ان  اپ ز چ رك م . "بي زمان ساختن هرا :راز جاودانگيمعماري و ") 1381(الكساندر، كريستوفر 
  .ران ه ت
 .سال سوم. 6شماره . نشريه باغ نظر " 21زي در ايران در آستانه قرن هاي رودرروي شهرسا چالش ") 1385(براتي، ناصر 

  .تهران
  .تهران.نشر فضا. "شكل گيري معماري در تجارب ايران و غرب ") 1372(منصورفالمكي، 
ز  ب س  يا ض ا و ف ه ارك پ  ان ازم س  ش ژوه و پ  وزش آم  ت اون ع م ترجمه "آشنايي با طراحي محيط و منظر") 1379(ماتالك،جان 

  .ران ه ر ت ه ز ش ب س  اي ض ا و ف ه ارك پ  ان ازم س انتشارات . ران ه ر ت ه ش
 .تهران. گروه معماري. پرديس هنرهاي زيبا"جزوه درس منظر شهري") 1386(منصوري،سيد امير 

        -جنوب-نورشمال
ــا  ــة بناه ــمالي  -لب ــه ش  -جبه

ها لمفص -شيب -هاي نما پنجره
شــكل  -و ابتــدا وانتهــاي ديــد
تـراكم   -عرض و مقطع  معبـر 

ــاده  ــابران پي ــاي  -ع ورودي ه
سلسله مراتب فضاهاي  -اصلي

  انداز ديد و چشم -ها باز نشانه
  

 ، اقتصاد سياسي فضااصل ارتباط
  ...محرميت، تعامل اجتماعي، خلوت 

  

  اجتماعي-تحرك اقتصادي

ساختار -ها  راه
،بازار و ) گذر(اصلي

كوچه و (معابر فرعي
  )بن بست


