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 چکیده

خته بررسی تاثیرروانی نماهای شهری برکیفیت زندگی شهروندان بر پایه مفهوم زیبایی شناسی پردابا  این مقاله

مفهومی فرم وصورت شکل گرفته وبه نظر می رسد میتوان از این روش در  است.این ارزیابی براساس مطالعه

نماهای شهری  ادراک زیبایی شناسی وشهری بهره برد. هدف اصلی پژوهش برقراری ارتباط میان طراحی های 

وراهکاری برای طراحی شهروندان  انیآرامش رووافزایش  است که این امر کمک زیادی درخصوص  ایجاد

مفاهیم  نما ومنظر شهری درمقیاس های جز وحتی کل خواهد بود.این مقاله ابتدا به بررسیوهماهنگ سازی 

با بهره  وزیبایی شناسی با تشریح ویژگی های منظر شهریپرداخته و عاریف اولیه زیبایی شناسی ومنظرشهریوت

تاثیرروانی نماهای شهری برکیفیت بررسی گیری از روش برداشت میدانی ونظر سنجی از شهروندان محله به 

؛ سپس بااستفاده از تحقیق میدانی تهروانی بر سیما ومنظر شهری پرداخ–ذهنی  از بعد زندگی شهروندان

نماهای  هماهنگ سازیوکتابخانه ای وآمار پرسشنامه های تکمیل شده در نهایت مجموعه ای از راهکارهای 

محالت به دلیل افزایش کمی وکیفی زیبایی در محیط های شهری باتوجه به تاثیرات روانی مستقیم برشهروندان 

 بیان می دارد. ین معضلبرای به حداقل رساندن آثار منفی ا

 

 زیبایی شناسی،منظر شهری،شهروندان،تاثیرروانی،کیفیت زندگیواژه های کلیدی :  

 



 مقدمه

زیبایی درهماهنگی اجزا با کل خالصه می شود.) افالطون( تجربه زیبایی شناختی اغلب خوشایندومطلوب است تجربه ای که به 

تامین آسایش روانی شهروندان وتاثیر این سیمای ناهمگون برادراک ذهنی  ( مسئله8:1:42:حیاط ارزش ومعنا میبخشد. )لیت،

آنان مطرح نمی گردد.بر این اساس واز آنجا که محیط ومنظر شهری ،محیطی عینی وذهنی برای شهروندان می باشد با تشریح 

به بررسی تاثیر نماهای هارمونیک ویژگی های منظر شهری با بهره گیری از روش برداشت میدانی ونظر سنجی از شهروندان محله ،

روانی بر سیما ومنظر شهری پرداخته ودر انتها راهکارهایی برای به حداقل رساندن آثار –درمنظرشهری از بعد کالبدی وذهنی 

منفی این معضل ارایه می دارد. کامیلوزیته مطالعه ای دقیق از شهرهای شمالی وجنوبی اروپا در دوره های 

باروک به عمل آورد که دریافت تمام استخوان بندی شهر از توازن طبیعی برخوردار بودکه در سیمای شهر روم،گوتیک،رنسانس،

آشکار می شد.برای زیته قوانین شهرسازی دریک جمله خالصه می شدوآن اینکه ))شهربایدحافظ منافع وضامن خوشبختی 

مسائل هنری شهربه اندازه مسائل فنی آن مهم ساکنین خود باشد.((.امروز نیز،شهرسازان بازیته هم عقیده اند که 

دیدن درختانی که براثروزش بادبرگ هایشان تکان میخورند برای ما به هیچ وجه چیز جدیدی نیست ولی  (29:1:92است.)شیعه،

 بااین وجود از دیدن حرکات آرام برگ ها دریک نسیم مالیم وتوجه به سیر و روشن متحرک برگ های سبز لذت می بریم.این

خبردارای ارزش زیبا شناختی است وبه این دلیل این اطالعات را اطالعات زیبا شناختی مینامیم.نقطه مقابل این اطالعات ،اطالعات 

معنایی هستند که مفهوم خبری صرف آنها توجه مارا جلب میکند:چرا آن شخص پنجره را باز میکند؟چطور شده که پوشش نمای 

ت زیبا شناختی قسمت خاصی از روان مارا مخاطب قرار میدهند وباعث میشوند که در مایک ساختمان پوسته کرده است؟اطالعا

اجتماعی است وبه این دلیل مسئله ای است کامال تابع -نوع احساس رضایت به وجود آید.این احساس تحت تاثیرعوامل روانی

آن را تا حدی توصیف کرد اما به زور کلی شخص دریافت کننده اطالعات.این احساس کامال شخصی است واگر چه شاید بتوان 

ارگانیسم وجود آمی تطابق پذیر  (9:1949.،یورگتعریف ناپذیر است واز این اطالعات نمیتوان استفاده مستقیمی داشت.) گروتر

وانعطاف پذیر است ومذدم گوناگون ممکن است تصاویری کامال متفاوت ازیک منظره در ذهن داشته 

شهری زیباست که فرصت زیستن بدهد. هیجان و نظم، شادی وآرامش، رویا و سکوت، همه را میتوان (282:1914باشند.)کوینلینچ،

یافت .صداهایش زیباست ونه گوشخراش ونه سکوتش نیز ،جاهایی در آن می توان یافت که ویژگی شان سکوتشان باشد.شب هایش 

 (8:1:44شاهیروشن است ساختمان ها وبناهایش به هم می آیند وهم خوانند.)جهان

واژه منظر شهری مانند واژه شهرسازی علیرغم آنکه مفهومی قدیمی است که از دیرباز با پیدایش تکوین شهر هاهمواره ماهیتاً وجود 

داشته ،اما به عنوان واژه ای تخصصی دراواخر قرن نوزدهم با طراحی واقدامات ))فردریک .ال.اولمستد((پدرمعماری منظر در رابطه با 

ی آمریکایی مطرح شد. به عقیده راسکین منظرشهری چیزی بیش از یک مسئله برنامه ریزی وطراحی شهری است ودر شهر ها



دسته نخست مسئله ارزش ها،اهداف انسانی وبه رسمیت شناخته شدن مسئولیت های اجتماعی توسط آحاد جامعه 

شهر ها ومتناسب با آن کشورها واقوام وملل مختلف ( منظر شهری رامیتوان نمادی از مظاهر فرهنگی وتمدن 1:42است.)گلکار،

دانست در واقع منظر شهری چشم اندازی است که شهر به بینندگان القا می کنند.به عبارت دیگر آنچه که از دیدن شهر در ذهن 

بیننده بر جای می ماند وتصویری ازآن را به عنوان خاطره ویادبود به خاطر می سپارد منظر شهری نامیده می 

( براساس آرای فالسفه ایرانی از جمله غزالی،حواس ظاهر )پنج گانه(وحواس باطن )خیال،حس 21:1:44شود.)رهنمایی،

مشترک،تفکر،تحفظ،تذکر(درزمره لشگریان دل قرار میگیرند واز دید گاه او خیال ،ادراک صور درنفس پس از رویت چیزی است.بنا 

-9 1:44صول عالمی سراسر حسن وزیبایی فراسوی عالم مادی است)بلخاری قلهی ،براین از دیدگاه غزالی،خیال انسان قادربه ح

اگرچه ازنظر روانشناسی اولین برخورد انسان با محیط از طریق بصری است ،ولی درک فضا واحساس هویت فضایی فقط یک (4

ریزی وطراحی شهری را به آن محدود موضوع بصری نیست بنابراین نباید زیبایی محیط را زیبایی بصری تلقی کرد ووظیفه برنامه 

ساخت.زیبایی،در مفهوم وسیع خود با تما حواس انسان وتمام تجارب وخاطرات او سروکار دارد.ازاین نظر نحوه ادراک زیبایی 

درمحیط شهری با نحوه ادراک زیبایی در طبیعت یا آثار هنری یکسان نیست واز فرآیند متفاوت پیروی می 

 (14:1:44کند.)مهدیزاده،

 بیان مسئله

اولین چیزی که هنگام ورود یک شهر به شهر نظر او را جلب میکند و به دید او وسعت میبخشد سیمای شهر میباشد.یعنی تمامی 

اجزا شهر که در آن وجود دارند.از جمله نمای ساختمان ها،اساسیه و مبلمان شهری،فضا های شهری و...)زیبایی و رضا 

ته یا ناخواسته تغییرات عمیقی را درهمه سطوح زندگی بشری ایجاد نموده است وبه طبع آن تکنولوژی خواس (98:1:49زاده

اجتماعی شان هستند.به دنبال این تغییر وتحوالت در ساختار ادراکی -کالبدی-شهرها درحال تجربه تغییراتی درساختار فضایی

مینویسد:)هر سبک جدید به  1494درسال Otto Wagner)(.اتو واگنر )1:48انسانها نیز تغییراتی صورت گرفته است)نیکنام،

مرور از دل سبک های پیشین زاده می شود.دلیل این تحول چیزی جز این نیست که تغییر تکنینک های ساختمان،مواد 

 (49:1:98) گروتر،یورگ. ساختمانی،وظایف انسانها وسرانجام جهان بینی افراد،آنها را مجبور میکند تا فرم های جدید بیافرینند.

ازآنجایی که گسترش روز افزون شهرها درتقابل با هویت واصالت شهرها با شتابی سرسام آور درحرکت هستند که این روند منجربه 

توجه بیش از حد به عوامل ریاضی واقتصادی ودر این میان از یاد بردن نقش احساس وادراک مفهومی زیبایی درشهرها و تاثیرات 

شد با نگاهی به کالبد شهر میتوان افول وازبین رفتن آهسته ومحسوس هویت محله های قدیمی وایجاد منفی آن برشهروندان می با

محله های جدید با بناهایی ناهمگون ناموزون مشاهده نمود.چرا که با ورود صنعت و وجود تکنولوژی درمعماری وشهرسازی 

 ختمان های دیگر محله وشهر طراحی واجرا نماید.کمترکسی حاضراست ساختمان خود را با توجه به هویت وهماهنگ با سا



 

 

 1شکل شماره :

در خصوص هارمونیک سازی  شهروندان چرابا توجه به شکل باال این سوال پیش می آیدکه با توجه به ارزش تاریخی باالی محله 

به سبب آن تنوع بیش از حد حاضر به صرف هزینه وزمان نیستند؟با ورود تکنولوژی وصنعت و نماهای خود با دیگرنماهای محله

 به دلیل عدم آگاهی ،کمبود امکانات ،ین اتفاق پاسخ داده و بیشتر طرح ها وسبک ها بیشترساکنین محله ها خواسته وناخواسته به ا

 و نبود تسهیالت و حتی راهنمایی های مناسب  ،قوانین وضوابط متفاوت ارگانهای مربوطه در محله  به وجود آمدن مشکالت جدید

دراین خصوص در مسیر اشتباه به حرکت خود ادامه داده وتمایل برایجاد محله هایی نا همگون وفاقد طرح  از سوی نهاد های دولتی

 ( روز به روز بیشتر می شود. وصرف هزینه کمتر وضابطه )بدلیل سهولت اجرا

 عوامل اجتماعی

وسایل تکنیکی  مکانیسم تشابه زیادی به اک انسان مباحث اغلب اینگونه برداشت میشود که مکانیسم تکنیکی سیستم ادر

نادرست بشود که سیستم ادراک انسان مثل این این نتیجه گیری مانندرادیو وکامپیوتر وغیره دارند.از این مباحث ممکن است 

خش در توضیح دستگاها با مقادیر قابل اندازه گیری و تکنیک های قابل باز سازی کار میکند،در حالی که چنین نیست و این ب

فین با هم اختالف از همان کلیسا پس از یک مراسم تد همین مطلب است.تجربه ما از کلیسا بعد از یک مراسم ازدواج با تجربه ما



ما تنها نتیجه دریافت و تجزیه و تحلیل تحرکات ارگان های حسی نیست . سه عامل بسیار سی دارند. پس میبینیم که ادراک اسا

 ین فرایند نقش اساس دارند:مهم دیگر نیز در ا

 در زمان ادراک.مثل مراسم ازدواج یا تدفین. وضع روحی انسان در آن لحظه و حال وهوای محیط _الف

خلق و خوی شخصی که چیزی از نقش گرفته و ساخته شده از تمامی تجربیات وقایع گذشته شخص بیننده.افق _ب

 از این خلق و خو به حساب می اید. یتمامی آنچه که شخص آموخته است جزیذهنی،هوشیاری و

روانی یعنی عواملی که نه از طریق یاد گرفتن به وجود آمده اند نه از راه تجربه،مجموع این _عوامل موروثی و ضمینه اجتماعی_ج

شخصی سبب به وجود آمدن شخصیت فرد میگردد. از مجموعه اطالعات و عالعم  دریافت شده ابتدا یک  یعوامل و خلق و خو

یند تشکیل طرح واره تابعی است از مجموعه محفوظات و تحت تاثیر آتخاب انجام میشود،سپس طرح واره ها تشکیل میگردند.فران

منتقل شوند و اجتماعی است.تصمیم گیری در این مورد نیز که کدام اطالعات از حافظه کوتاه مدت به دراز مدت _عوامل روانی

عاملی که در باال ذکر شده اند انجام میگیرد.از آنجا که این سه عامل در دو یا چند نفر  کدام اطالعات فراموش شده تحت تاثیر سه

نمیتواند به کلی شبیه هم باشند پس ادراک کامال مشابه از یک پدیده نیز در دو یا چند نفر هرگز صورت پذیر نیست.هر فرد دارای 

درت اتفاق می افتد که نظر دو نفر در مورد یک ساختمان یا مجموعه محفوظاتی است که مخصوص به خودش و به همین دلیل به ن

یک ویال عینا مطابق هم باشد.به همین دلیل نیز روانشناسانی که به دنبال یافتن نظریه ای بودند که بتواند ارتباط مستقیم بین 

کردند که حتی ادراک مثائل  برونر و گودمان(ثابتتحقیقات محیط و عکس العمل انسان بیابد دست از آزمایشاتشان برداشتند.)

) یست و تابع عوامل دیگری نیز هست.خیلی ساده نیز تنها از طریق دریافت تحقیقات توسط اندام های حسی عملی ن

(در کتاب خود ثابت میکند که ادراک نیزدارای یک جنبه فرهنگی است Edward Hallادوارد هال )( 84-89: 1:98گروتر،یورگ.

 (Edward Hall .44:1998 ل موثردرهرنوع احساس است.)واصوالفرهنگ یکی ازعوام

 فرهنگ وسبک

هرجامعه ای با هر سیستمی که اداره شود وهر نوع ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف وآرمان های خاص خود می 

تحاله معماری نقشی اساسی باشد.وظیفه اصلی فرهنگ نمایش این ایده های ذهنی است بوسیله نمود اشکال عینی ،در فراینداین اس

(آلمان در سال Werkbundیکی از اولین نظریه پردازان ورک بوند )(Hermann Muthesiusبعهده دارد.هرمان موتسیوس )

چنین می نویسد.)معماری وسیله واقعی سنجش فرهنگ یک ملت بوده وهست.هنگامی که ملتی میتواند مبل ها ولوستر  1911

ه بدترین ساختمان ها را میسازد،داللت براوضاع نابسامان وتاریک آن جامعه دارد.اوضاعی که در مجموع های زیبا بسازد اما هر روز



هر بنایی به عنوان جزیی از فرهنگ معماری این وظیفه را دارد که دهی آن ملت را به اثبات میرساند. ،بی نظمی وعدم قدرت سازمان

ببخشد وبه این ترتیب نمودی خواهد بود برای سنجش این فرهنگ.از این را از طریق فرم ظاهری خود عینیت یک اندیشه ذهنی 

(از معماری میکند قابل درک است:)معماری نظمی معنوی است که Hans Holleinدید گاه تعریفی که هانس هوالین)

ته شده است.از زیر درساختمانها تجسم یافته است(.اغلب سعی میشود به این بهانه که این ساختمان فقط برای فالن عملکرد ساخ

بار این مسئولیت شانه خالی کنند در اینجا فراموش می شود که هر ساختمانی برای کاربردی ساخته میشود.معماری که تنها بخاطر 

 نفس معماری باشد اصال وجود ندارد.به این ترتیب هر ساختمانی یک شاهد فرهنگی است چه به مفهوم خوب وچه به مفهوم بد آن.

 (1:98::4گ.) گروتر،یور

 هماهنگی وتعادل

ود دارد واین مهمترین مسئله است.)لوکوربوزیه( هماهنگی اصطالحی است که در اغلب علوم بین انسان واثرش هماهنگی وج

طبیعی واقلیم ازآن صحبت می شود.در زیبا شناختی ،منظور از هماهنگی یا )هارمونی(نظمی است که بین اجزا تشکیل دهنده یک 

الهه  Aphroditeخدای جنگ وآفرودیت  Aresرس دختر آHarmoniya)پدیده وجود دارد.در اساطیر یونان باستان هارمونیا )

.شکل تنها 1عشق وزیبایی است.هماهنگی ،نتیجه ارتباط میان دو چز است.هرنوع ادراک تنها به دلیل وجود تضاد ،صورت میگیرد:

ه تضاد نیز هنگامی قابل دیدن است که به نوعی بتواند خودش را از زمینه اش جدا سازد.هماهنگی تنها زمانی امکان پذیر است ک

برپایه اصول مشخصی در ذهن نظم میابد.این نظم می تواند از نوع منطقی وشعور بوده -وجود داشته باشد.ادراک از هرنوعی که باشد

ویا اینکه شکلی وظاهری باشد .نتیجه نظم اول تغییرعلمی ونتیجه دومی،تغییر هنری است.پیروان فیثاغورث ،نخستین کسانی 

 (44:1:98:) گروتر،یورگ. فهوم هماهنگی را از طریق یک نظم ریاضی بیان کنند.هستند که سعی کردند م

هماهنگی یکی از ارکان اصلی زیبا شناسی معماری است وحوزه عمل آن به هیچ وجه محدود به ابعاد فضانمیشود.مواد،رنگ 

تابع نظمی برتروفراگیر باشند  ها،جنس،طرح ظاهری وغیره همگی باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند ونیز الزم است که

هماهنگی در ادراک بصری جدای از تعادل بصری نیست.سیستم های ادراک فیزیکی وروانشناختی همگی تمایل دارند تا به وزنی 

برسند که درآن میزان تنش به حداقل ممکن رسیده باشد یا به عبارتی دیگر متعادل تر باشد.چنین است که برای نمونه زاویه ای 

درجه نزدیک می شود.دربرابر هر ترکیب تحریک کننده 92امال قائمه نباشد به وسیله سیستم ادراک ما )خود به خود(به زاویه که ک

همواره دستگاه ادراک بر آن است که تا حد ممکن یک تعادل بصری بیابد.هنگام تماشای یک ترکیب مناسب ،این احساس در ما به 

ودش است(وهرنوع تغییر درآن ،درذهن ما،تعبیر به بی نظمی می شود.عدم تعادل تاثیرات وجود می آید که)هرجزدقیقا سر جای خ



متناقض بر بیننده میگذارد که نتیجه آن چیزی جز احساس عدم اطمینان نخواهد بود.تعادل در سیستم ادراک ما زمانی وجود دارد 

 (1949::4) گروتر،یورگ. ثی نمایند.که کلیه نیروهای واقع در میدان دید ما ،به طور متقابل یکدیگر را خن

 فرم و شکل

مفاهیم اززیر بار مسئولیت شانه خالی نکن خودت را با فرم درگیرکن در فرم است که تو انسان را باز خواهی یافت.)لوئیجی اسنوزی(

می توان آنها را تعریف درزبان التین هستند وبه این ترتیب formگشتالت وفرم در ارتباط نزدیک با یکدیگرند.هر دو لغت از ریشه 

نمود.)گشتالت یا شکل عبارت است ازکلیت قابل رویت،محاط درحدود،کم وبیش مرکب ازاجزا ودارای وحدت کلی در تظاهر یک 

در زیبا شناختی فرم یا صورت تظاهر حسی و واضح یک شی است واین بیانی است که خود را درمعرض قضاوت قرار می  شکل

 وه ظاهری یک شی هستند اما هردو با هم برابر نیستند.دهد.هردو مفهوم گویای جل

باردیگر همین مسئله را از دیدگاه یک معمار نگاه کنیم:لوئی کان در این مورد مینویسد:)صورت با شکل یکی نیست.شکل به طرح 

-صورت-قرار دادن چه که این به معرض دیدمربوط است اما صورت به نمایش گذاشتن اجزای جدایی ناپذیر میپردازد.طرح به آن

میخواهد به ما بگوید واقعیت میبخشد.همچنین میتوان گفت که صورت طبیعت یک شی است وطرح به آنچه که این به نمایش 

گذاشتن یا صورت برای آن در نظر گرفته شده است تحقق میبخشد.به همین خاطر میتوان گفت که صورت ،طبیعت یک چیز است 

،آن هم در زمانی مشخص برای استفاده از قواعد مستند درآن ،فرم یا صورت در طبیعت هر که طرح درراستای آن حرکت میکند

چند مستند است وبه بیان دیگرمتاثر است از محتوای آن.پس صورت ازپیش داده شده است ونمیتوان به میل خودآن را تغییر 

د آن )چیز( اجازه ندارد به تکراربی مورد خود داد.آدورنو میگوید:))صورت چنانچه از خودلفظ پیداست فرم یک )چیز( است وخو

شکل گویای نوع استفاده  به قول آدورنو:)میزان موفقیت زیبا شناختی تابعی است ازمیزان موفقیت خود درانتقال محتوا. منجر شود

از نظرتئوریک قابل ازصور )فرم ها(ونیز ارتباط آنها با یکدیگر است.این دومفهوم )شکل وصورت(چنان در هم تنیده اند که تنها 

)  صورت آن نیز هست.تفکیکند،چه درعمل هر صورتی شکل پردازی شده است وشکل هر چیز همیشه شامل 

 (294:1:98گروتر،یورگ.

بیشتر معتبراند که به نزدیکی بیشتر قسمت بزرگی از سیمای شهر را مصور میدارند:یا به تعبیر ما بیشتر متراکم،استوار و تصاویری 

هستند وتمام انواع عوامل و فرم ها با تمام خصوصیات خود در آنان مرئی است بی آن که بر نکته ای کوچک تاکید  زنده و روشن

.چنان که در شده باشند.و آن ها را می توان به صورت)مرحله(ای و یا مستمر و مداوم،هر گونه که الزم آید،به دنبال یکدیگر نهاد

چنین تصاویری اگر محال نباشد نادر باشد.زیرا تصاویر در ذهن مردم به سابقه ذهنی و عمل متوجه شدیم،البته ممکن است دریافت 

ضمینه فرهنگی ایشان شکل میابد.در این حال،محیط باید در مطابقت با ضمینه فرهنگی ساکنین آن شکل گیرد و بوجود آید تا 



د را به نظام آورند و به آن بافتی مناسب و سیمائی شهرنشینان،به دوام در پی آناند که محیط خو جواب گو احتباجات آنان باشد.

مشخص دهند.محیط های مختلف آمادگی پذیرش چنین کوششی را دارند.وقتی بخواهیم به شهر های خود فرمی تازه دهیم 

 (1:92::18باید،فرم تازه  به قسمی باشد که بتوان به آسانی نظام و سامان یابد نه آن که خود مزاحم و مخل آن ها شود.)لینچ

 

)کوین لینچ(در تئوری شکل خوب شهر،هفت ارزش یا معیار را برای سنجش شکل خوب شهر مطرح میکند:شامل سر  

اختیار،کارایی و عدالت.وی هر یک از این معیار ها را با معیار های ریز تری توضیح داده و  ،زندگی،معنی،تناسب،دسترسی،نظارت

زیر عنوان است:ساختار،هویت،شفافیت،سازگاری،وخوانایی.هویت و ساختار از اجزایی  سنجش میکند.معیار یا سنجه معنی شامل پنج

جنبه هایی از شکل را توضیح میدهند که به ما امکان میدهند فضا و زمان را شکل و ریخت شناسانه معنی هستند.این در جنبه،

دازه میتواند به وضوح درک شده،از نظر ذهنی قابل شناخته و در قالب الگو های خود معرفی کنیم معنی یعنی این که شهر تا چه ان

شناسایی باشد.و ساکنانش،آن را در زمان و مکان به تجسم در آورند و تا چه اندازه آن ساختار ذهنی با ارزش ها و مفاهیم جامعه در 

 (9:1:49:ارتباط است.)بهزادفر،

 مواد وروش

مرور متون  شیوه های تحقیق واستفاده از میدانی وکتابخانه ای ،مطالعاترهیافت مقاله حاضر بر گرفته از روشهای توصیفی ،تحلیلی

ابزار جمع وشبکه اطالع رسانی جهانی به عنوان  پرسشنامه های تکمیل شده و،استفاده ازآمار،اسناد ومنابع تصویریمشاهده عینی،

،سایت های ای تحقیقاتی،آمار نامه هااطالعات از اسناد،شامل کتب، مقاالت،طرح هو جهت گردآوری آوری اطالعات سود جسته 

که جهت تهیه داده های فوق الذکر به سازمان های متعدد از جمله؛شهرداری،میراث فرهنگی واداره راه وشهرسازی  اینترنتی وغیره

 استان مراجعه شده است.

 زیبایی شناسی در منظر شهری

است که این نیاز در بعضی افراد وجو دارد.اینگونه افراد با دیدن  معتقد"مازلو"ناشناخته ترین نیاز ها میباشد.و به زیبایی جزنیاز

زشتی،بیمار میشوند وبا قرارگرفتن در محیطی زیبا،بهبود می یابند.این حالت تقریبا به طورعام در کودکان سالم دیده می 

ناسی مورد توجه قرار بگیرد شود.درتعریف این نیاز سه موضوع ارزش،لذت وتعجب مهم است.نکته ای که بایددر مبحث زیبایی ش

تنوع طلبی است.هر قوم ملتی از انسانها با نظر به فرهنگی که درآن زندگی میکنند آرمانها وایده های اعالءبرای خود پذیرفته اند.این 

روح بوده  آرمان ها وایده ها اگراز سنخ عظمت های معقول مانند:عدالت ،آزادی ،نظم ،صدق ،اخالق وفداکاری وسایر تجلیات تکاملی



باشند.تحقیق وانطباق آنها در زندگی عینی انسان ها،زیبایی عقالنی نامیده میشود واگراز سنخ ترکیبات وکیفیات محسوس با 

 (9:1:44:شند،زیبایی حس نامیده می شوند.)پاکزاد

 نتیجه گیری 

پرسش نامه ها و مطالب فوق الذکر وبررسی های صورت گرفته،تحلیل  مطالعه مفاهیم زیبایی شناسی درمنظر شهریبا توجه به 

میتوان اینگونه نتیجه گیری نمود که اهمیت مسائل هنری اگر از مسائل فنی و اقتصادی بیشتر نباشد کمتر نیست. باتوجه به اینکه 

وتک واز آنجا که ازاجتماع همین مساکن وجود سرپناه یا مسکن یکی از نیاز های اساسی بشر میباشد و امری کامال بدیهی است 

در کشور های درحال توسعه مسکن بیشتر جنبه کمی دارد تا کیفی دراین کشورها قشر بناها محله وبه طورکلی شهرشکل میگیرد،

اقتصادی وضعیت مناسبی نداشته و بیشتر برای رفع نیازهای اساسی روزمره درتالشند از همین رو درآمدی،کثیری از مردم ازنظر

شکل عنوان مقاله نمونه موردی وار گرفته و کیفیت زندگی از یاد رفته است. همانطور که در قر رونداصل زندگی تحت شعاع این 

پیشینه  تاریخی و بافت شهری دارای اهمیت خاصی است و به سبب وجودآثار و بناهای شهر اردبیل با توجه به باال اشاره شد

میهمانان و گردشگران داخلی و خارجی  زیادی است و  تاریخی منجمله مجموعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی ساالنه پذیرای

که توسعه شهر بصورت تصاعدی رو  ازآنجایینقطه عطف گسترش شهراز دوران صفویه به مرکزیت همین مجموعه  بوده است.

محالت  در نظر گرفته شده تا اهمیت تاثیرات روانی نماهایاز بافت تاریخی وباارزش  ،است به همین دلیل نمونه موردی گسترش

وصیف وبیان نیست ودر وقابل تاست .از آنجایی که مسئله زیبایی شناختی نوعی احساس وکیفیت بیشتر مورد توجه قرار گیرد

زیرا آنچنان که دراولویت بعدی قرار دارد خانهفت که اولین خانه انسان شهر ومتفاوت است ولی میتوان اینگونه نتیجه گرهرشخصی 

منظرشهری با ادراک  زندانی بیش نخواهد بود از آنجایی که وآرامش وجود نداشته باشد خانه مانند اگردرشهر ومحله احساس تعلق

هم فضا وهم درکالبدهم درسان درارتباط است وزمانی که به این مهم بها واهمیت داده نشود شهروندان دچار افسردگی وبیگانگی ان

بر شهروندان این است که  ازهم گسیخته وناهماهنگ شهریه نماها ومناظرثیرات روانی اینگون. مهمترین تابا شهروندان خواهند بود

ساکنین اصلی این محله ها به مرور زمان درمحله احساس خاطر وتعلق نمی کنند و حتی یادآوری گذشته وخاطره هایشان به 

آمده درمحله از جمله ازدیاد  سختی امکان پذیر میباشد به همین دلیل مهاجرت را بهترین راه برای رهایی از مشکالت به وجود

جمعیت محله،کم شدن امنیت ،مشکالت بهداشتی،تاسیساتی وغیره میدانند.این مهاجرت باعث میشود ساکنین جدیدی به محله 

نقل مکان نمایند که از فرهنگ ها وآداب ورسوم خاصی برخوردار هستند که این باعث میشود به مرور زمان بناهایی که ساخته 

هویت محله ونه با یکدیگر هماهنگ وهمگون باشند بلکه هرکس بسته به سلیقه وریشه فرهنگی خود اقدام به ایجاد نما  میشود نه با

وپیوست آن به منظر محله مینماید. با توجه به تحلیل پرسشنامه های تهیه شده از ساکنین محله عوامل محدود کننده هارمونیک 

قوانین وضوابط  .8. به وجود آمدن مشکالت جدید در محله:.کمبود امکانات 2م آگاهی . عد1به قرارزیر است. سازی نماهای محله 



.وضعیت اقتصادی ضعیف  که 9.عدم راهنمایی های مناسب از سوی نهاد های دولتی 8. نبود تسهیالت 4متفاوت ارگانهای مربوطه

جاد محله هایی نا همگون وفاقد طرح وضابطه )بدلیل باعث شده تا شهروندان در مسیر اشتباه به حرکت خود ادامه داده وتمایل برای

با توجه به مطالب ذکر شده پیشنهاد میشود ضوابط یکپارچه ای از سوی .شودهزینه کمتر( روز به روز بیشتر سهولت اجرا وصرف 

التی برای نماهای محالت شهری وضع گردد ودوم اینکه از نظراقتصادی تسهی تی درخصوص طراحی هماهنک وهمگوننهادهای دول

سازی نماهای محالت در نظر گیرند با توجه به اینکه در دراز مدت ازنظرتوجیه اقتصادی با کم شدن تاثیرات منفی منظر  همگون

به قیمت واقعی نزدیکتر خواهد شد وشهروندان  شهری  شهروندان طالب زندگی در چنین محله هایی شده وقیمت زمین ومسکن

 وابط جدید ازخودتمایل نشان خواهند داشت.جهت صرف هزینه های جانبی درض
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 .1998،44))زبان فضا((دوسلدورف ،ادوارد هال .4

 1:48فرهنگستان هنر ،پاییز .لیت،کالین،تجربه زیبایی شناختی ،ترجمه فرزانه علیا،فصلنامه8

 1:44،28.بلخاری قلهی،حسن،قوه خیال وعالم مثال درآرای امام محمد غزالی،نشریه هنرهای زیبا،شماره 9

طراحی منظر بزرگ راه های شهری پایان نامه کارشناسی ارشدمعماری منظر.دانشکده های معماری وشهرسازی ،.نیکنام،احسان4

 1:48شهید بهشتی.

زیبایی شناسی در معماری ،ترجمه جهانشاه پاکزادوعبدالرضا همایون،چاپ دومانتشارات دانشگاه شهید .گروتر،یورگ،9

 1:98بهشتی،تهران

 1:44.پاکزاد،جهانشاه،مبانی نظریوفرآیندطراحی شهری،چاپ اول،تهران ،انتشارات شهیدی.12

 1:44پاییز 14و19ماره .مهدیزاده،جواد،زیباشناسی درطراحی شهری،فصل نامه جستار های شهرسازی ،ش11

 1:98.کوین لینچ،ترجمه منوچهر مزینی،دانشگاه تهران،تهران موسسه انتشارات 12

.زیبایی،نیره و رضا زاده،راضیه،بررسی رابطه بین سیمای بصری مناطق شهر تهران و رفتار شهروندان،فصل نامه مطالعات مدیریت :1

 1:49شهری،سال دوم،شماره اول،بهار،

،موسسه نشر شهر،چاپ فی،هویت شهر)نگاه به هویت شهر تهران(، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران.بهزادفر،مصط18

  1:49دوم،تهران،


