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 منظر شناسیها در ادراک و زیبایینظریه
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  jafariha@bzte.ac.irعالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، استان قزوین، بوئین زهرا،  استادیار معماری مرکز آموزش

 

 

 

  چكيده
شناسی، ، جامعهریزی و طراحی شهریهای مختلفی همچون معماری منظر، برنامهمطالعات در زمینه منظر، توجه به رشته

ای است. در این بین توجه به رشتهمیان طلبد؛ زیرا منظر، یک موضوععلوم مرتبط با آن را میشناسی، فلسفه و دیگر روان

های رو به و نظریه باشد. در چند دهه اخیر مطالعاتجایگاه و اهمیت مقوله زیبایی در ادراک منظر، غیر قابل انکار می

پژوهش، موضوعاتی پیرامون منظر، ادراک  این . درشناسی منظر، در غرب ارائه شده استو زیباییرشدی در زمینه ادراک 

 تحلیلی –توصیفی پژوهش، این در تحقیق شناسی منظر شهری، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روشو زیبایی

به  شوند،ه ادراک منظر در نظر گرفته میهایی که در زمینشاخص: باشد. از اهم مطالب مستخرج از مقاله این است کهمی

زمینه در  هاقضاوتشوند. می تقسیم های ادراک اجتماعیند حسی و شاخصچ -های ادراک بصریشاخصدو دسته 

توجه به هر دو  . همچنیناست و یا ترجیحات عمومی محورهای خبرهرپایه قضاوتبعموماً  شناسی منظر،ادراک و زیبایی

 ی در ادراک زیبایی منظر ضروری است.عینی و ذهن جنبه

 

 شناسی، منظر.، ادراک، زیبایینظریه كليدی: هایواژه

  

 

 مقدمه -1
رویه شهرها صدمات جبران ناپذیری خواهد داشت. رویکردهای صرفاً کالبدی به شهر بدون توجه به مسائل توسعه بی

ها بخش قابل توجهی از وقت و زندگی خود را در انسان کند.گوناگون مرتبط با شهر، در فلسفه وجودی شهر خلل ایجاد می

گذرانند. بالتبع منظر شهر بر کیفیت زندگی افراد تأثیرگذار است. در حالت کلی محیط بیرون و در فضاهای شهری می

ی و شناختی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیرساختی، ارتباطهای زیباییهای مطلوب بودن منظر شهر شامل: شاخصشاخص

در فرهنگ فارسی عمید به « منظر»(. واژه 179: 1390شود )کالنتری خلیل آباد، اخوت، حمل و نقل و زیست محیطی می

(. زیبایی جهان آفرینش در 1858: 1377است )عمید، « چه در برابر چشم واقع شودجای نگریستن و نظر انداختن، آن»معنای 

ا هماهنگی اجزای درونی و با هدفی، راه و راهنمای مشخص آفریده شده است. هم مند بودن آن است؛ چرا که هر مخلوقی بنظام

نظام فاعلی آن عالمانه است و هم نظام غایی آن حکیمانه است و هم نظام داخلی آن خردمندانه تعبیه شده است. این مثلث 

 (. 21-22: 1386داند )جوادی آملی، یگانه مذکور مهای سهمبارک، زیبایی هر چیزی را در رعایت اصول علمی و تجربی نظام

 

 منظر -2
ها با هم ارتباط داشته و قابل تفکیک ها و مفاهیم مختلفی تشکیل شده است. این الیهای است که از الیهشهر پدیده

بین منظر و  کنیم. در اینها را از هم تفکیک میگیری از هر رشته علمیِ مرتبط با شهر، آننیستند. البته برای سهولت در نتیجه

ها و بر اساس تجربه های مهم مرتبط با شهر است. منظر شهری، مفهومی از شهر است که توسط انسانسیمای شهر از جنبه
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آید. منظر شهری تنها صورت شهر نیست، بلکه پدیده سیالی است که با شناخت تجربه مردم از فضای وجود میها از مکان بهآن

پردازد و های عینی و محسوس میای است که از طرفی به مولفهرد. به عبارتی منظر شهر مقولهگیشهر و نمادهای آن شکل می

: 1390کند )کالنتری خلیل آباد، اخوت، ای، هویتی و ...( نظر میهای ذهنی فضا )ابعاد تاریخی، خاطرهاز طرف دیگر به مولفه

45.) 

ظام ارتباط متقابل انسان و محیط زیست شهری باشد. این تواند مبین ساختار و ندر یک تعریف کلی، منظر شهری می

ها گیرد. شهر چیزی جز فضای زندگی انسان نیست و با وجود انسانانسان است که به شهر هویت داده و از شهر نیز تأثیر می

ینی و ذهنی نمود رو منظر شهری متکی بر چنین ارتباط دو طرفه است و به همین جهت در قالب وجوه عگیرد. از اینهویت می

 (.151: 1391کند )تقوایی، پیدا می
 

  شناسی منظرادراک و زیبایی -3
شناسی مطرح شده است. رخدادهای موجود در شهر در مقوله ادراک بیشتر در مباحث حکمت و فلسفه و همچنین روان

کنیم. در که، چه درک میاز آن این تربینیم و شاید مهمدرک ما از محیط موثر است. در فضای شهری مهم است که ما چه می

های کلی مطرح شده در چند دهه اخیر مطالعاتی در زمینه ادراک منظر شهری با رویکردهای متفاوت انجام شده است. شاخص

 بندی کرد:توان به این صورت تقسیمزمینه ادراک منظر را می

صری و ادراکی، ارتباط بین مداخالت جدید و های ادراک بصری و چند حسی شامل: میدان دید، موانع بالف: شاخص

 زمینه، قابلیت چند حسی، توصیف صفات اختصاصی و پارامترهایی برای تجزیه و تحلیل ترجیحات.

های ادراک اجتماعی)وابسته به اجتماع( شامل: عمومی و کلی، ارزش فرهنگی، نمادین و هویتی، ارزش کاربردی ب: شاخص

 (Cassatella, Peano, 2011: 118)های اجتماعی .تفریحی، ارزش مصوب و حساسیت

 

 .(Cassatella, Peano, 2011: 122)های ادراک منظر )پيشنهادی( شاخص: 1جدول 

DPSIR فهرست شاخص

* 
 استفاده مقیاس

ادراک  تنوع)یا تنوع بصری(

 بصری)خصوصیات(

S شدهغالباً استفاده ای، محلیمنطقه 

ادراک  اهمیت منظر

 بصری)خصوصیات(

S یک مورد از کاربرد ایمنطقه 

ادراک  قابلیت تصویر

 بصری)خصوصیات(

S یک مورد از کاربرد محلی 

 شده، بازسازیاستفاده ای، محلیمنطقه I ادراک بصری انسداد نظر از نقاط دید

قابلیت دید آسمان در شب و 

 )عدم آلودگی نور و صدا( سکوت

 یشپیشنهاد برای آزما ایمنطقه S ادراک چندحسی

ادراک اجتماعی،  شهرت، تغییر در زمان

ارزش 

 فرهنگی/هویتی

S/I پیشنهاد برای آزمایش ای، محلیمنطقه 

ادراک اجتماعی،  آرامش

 ارزش بارور

S شدهاستفاده محلی 

ادراک اجتماعی،  مالیمت

 ارزش کاربردی

S شدهاستفاده ای، محلیمنطقه 
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 ای،ملی، منطقه R حساسیت اجتماعی حفاظت منظر

 محلی

 شدهاستفاده

شده در گزارش استفاده محلی D ادراک بصری بان درختسایهپوشش

 محیطی

DPSIR*شده توسط آژانس محیط زیست اروپا : یک چارچوب ارائه(EEA) باشد که برای توصیف تعامل بین جامعه و می

ها : حالتS، (Pressures): فشارها P، (Driving Forces): نیروهای محرک Dرود و اجزای آن عبارتند از: کار میمحیط زیست به

(States) ،I اثرات :(Impacts) ،Rها : پاسخ(Responses). 

باشد )کریمی ای میای از آن مرتبط با مباحث معنایی و نشانهای است که بخش عمدهدارای طیف گسترده 1شناسیزیبایی

گرایان، گرایان، تجربهالعاتی ادراک و زیبایی منظر شامل انسان(. پورتئوس چهار رویکرد را در حوزه مط48: 1392مشاور، 

تر به دستیابی به سرزمینی زیبا ، بینانهتوانیم با نگرشی خوشکند. به عقیده وی ما میریزان معرفی میگرایان و برنامهعمل

: 1389نگرتر عمل کنند )پورتئوس، تر و کلکارتر، فعالنگرتر، محافظهجذاب و سالم بنگریم، به شرط اینکه متخصصین عام

293 .) 

یی و ادراک منظر )مأخذ: در مقوله زیبا ریزانبرنامه و گرایانگرایان، عملگرایان، تجربهانسانمقایسه رویكردهای : 2جدول 

 (1389، اقتباس از پورتئوس، نگارنده

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هامشخصه رویکردها
 نگر)قیاسی(کل

 جزءنگر)استقرائی(

 گرایانانسان

  ، عمیق و دقیقرانهمتفک -

 گراضداثبات -

 تأویلی -

 فردگرایانه -

 گرایش به گذشته -

 استفاده ازشیوه های علمی سنتی -

 نگرکل

 گرایانتجربه

 شناختیهای رواناستفاده از روش -

 «ترجیح»مباحث پیرامون  -

 بررسی متغیرهای محیطی مختلف -

 هاواکنش تجزیه و تحلیل -

 جزءنگر

 گرایانعمل

 هاتأکید بر ارزش -

 وجود زمینه فرهنگی -

 تأثیرگذاری قانونی یا غیر قانونی -

تحریک افکار اقشار مختلف جهت ارزیابی محیط  -

 پیرامونشان

 نگر/ جزءنگرکل

 ریزانبرنامه

 های ارزیابی کیفیتاستفاده از روش -

 بندی کمی و کیفیتقسیم -

 ریزانگسترش ارتباطات بین عامه، محققان و برنامه -

 نگرجزءنگر/ کل
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 توان اشاره کرد:شناسی منظر در چند دهه اخیر به موارد زیر میهای مطرح شده زیبایینظریهاز اهم 

اَپلتون  (Prospect and Refuge Theory)انداز و سرپناهِ تئوری چشم: (Habitat Theory)تئوری زیستگاه  3-1

(Appleton) باشد. گرایش برای ادراک منظر از اثر های ذکر شده در ادبیات ادراک منظر میدر دهه هفتاد از مهمترین تئوری

شود. بدین معنی که زیبایی نه ذاتاً در شیء و نه در چشم بیننده است، بلکه در ارتباط بین ناظر متقابل انسان و منظر ایجاد می

 . (Grimm, 2009: 53)افزایی بین انسان و رفتار حیوانات شکل گرفت ت زیستی و همو منظر است. این تئوری بر اساس مطالعا

شناسی در بیولوژی انسانی جای دارد )پورتئوس، های ادراک زیباییتئوری اپلتون بر این عقیده استوار است که ریشه

با عنایت به نیازهای زیستی وی. (. لذت زیبایی شناسی در منظر ناشی از تجربه ناظر در یک منظر مطلوب است 41: 1389

تئوری چشم انداز و سرپناه، توانایی دیدن بدون دیده شدن از اهمیت خاصی برخوردار است. در مرحله میانی، ظرفیت  طبق 

 .(Appleton, 1975: 66)شود شناسی میمحیط برای اطمینان از دستیابی به این منبع باعث رضایت زیبایی

مطرح  (Ulrich)این تئوری یک مفهوم دیگر در دهه نود بود و توسط اُلریچ  :(Affective Theory)تئوری عاطفی  3-2

 -دوست داشتن»شناختی بود که بر پایه تناقضات شد که به روابط متقابل انسان و منظر مربوط است. آن یک فرآیند روان

شناختی نیازمند درک تعامل انسان با یباییهای عاطفی و ز. بررسی واکنش(Grimm, 2009: 56)بنا شده بود  « دوست نداشتن

 .(Ulrich, 1983: 85)باشد محیط زیست می

 & Stephen)استیفن و راکل کاپالن  :(Information Processing Theory)تئوری پردازش اطالعات  3-3

Rachel Kaplan) اند. عملکرد داشتهشناسی منظر نقش تکاملی در زیبایی -در دهه هشتاد در توجیه توسعه ادراک زیستی

هایی واسطه ارائه شده است. در این بین نشانهای از این اطالعات توسط محیط بیها به اطالعات بستگی دارد. بخش عمدهانسان

 -ها ارتباط تجربیات انسان. مدل کاپالن(Kaplan, Kaplan, 1989: 3)وجود دارد، هم کالمی )مثالً نام خیابان( و هم غیر کالمی 

کنند و در شده را جمع میها اطالعات پردازشا مدنظر داشت. این مدل مطرح کرد که در مواجهه با محیط، انسانمحیط ر

های منظر خاص در تفاسیر حال و ها تمایل ترجیحی را برای صحنهکنند. این نقشههای شناختی ذهنی، ترکیب و یکی مینقشه

ها عوامل پیچیدگی، خوانایی، رمز و راز و ارتباط مورد توجه قرار کاپالن کنند. در مطالعاتآینده تجربیات منظر، تحریک می

 .(Grimm, 2009, 56-57)گرفت.  

 Stephen): استیفن بوراسّا (Tripartite Paradigm of Aesthetics)شناسی جانبه زیباییپارادایم سه 3-4

Bourassa) کند. او پژوهشش را برپایه ر ادراک منظر مطرح میدر دهه هشتاد و نود سه جنبه زیستی، فرهنگی و شخصی را د

بنا کرد که به فهم ذهن انسان و رفتار انسان  (Vygotsky)شناس روسی به نام ویگوتسکی ای یک روانمباحث رویکرد توسعه

. فلسفه (Bourassa, 1990: 787)گردد شناسی زیستی، فرهنگی و شخصی برمیگانه به تجربه زیباییربط داشت. این حالت سه

گانه ادراک، مبتنی بر فرآیند توسعه فراتر از تولید بود که یک استنتاج از پاسخ رفتاری را مهیا کرد. در ادامه او یک چارچوب سه

کردن مفاهیم تئوری زیستگاه، پردازش اطالعات و مطالعات ادغامی ابداع کرد که ابعاد کیفی ادراک منظر را درنظر بگیرد. جمع

-Grimm, 2009, 59)ریزی کرد پایه (Hybrid Theory)ی بود و نهایتاً ادبیاتی برای توسعه یک تئوری پیوندیفرهنگی مدنظر و

61). 
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 گيرینتيجه -4
های ادراک بصری و چند حسی و هایی که در زمینه مطالعات ادراک منظر صورت گرفته به دو دسته شاخصشاخص

تکاملی در اثر متقابل  -های زیستیبرپایه زمینه اَپلتون و کاپالنهای نظریهشوند. می تماعی  تقسیمهای ادراک اجشاخص

های ژنتیک در ادراک و پناهِ اَپلتون و پردازش اطالعاتِ کاپالن، هر دو به ویژگیسر -منظرهاند. تئوری محیط، ارائه شده -انسان

های اَپلتون و ی پیچیدگی، رازگونگی، ارتباط و خوانایی استوار است. تئوریهازیبایی مربوط است. تئوری کاپالن به ویژگی

 شناسی است، ایجاد شد. کاپالن بر اساس حسی بصری که ابزار اصلی تجربه زیبایی

محور هستند و یا های خبرهیا برپایه قضاوتعموماً شناسی منظر، های مطرح شده در زمینه ادراک و زیباییپارادایم

عمومی. همچنین توجه به هر دو قطب عینی و ذهنی در ادراک زیبایی منظر ضروری است. در نهایت، توجه بیشتر  ترجیحات

ریزی و اجرا، پیشنهاد شناسانه منظر در ابعاد مختلف آموزش و تربیت طراح منظر، برنامههای زیباییدر بکارگیری شاخص

 گردد.می

 

 مراجع
، جهاد دانشگاهی مشهد، ت: محمد رضا مثنوی، ریزیها و برنامهها، سیاستمحیط زیست: نظریه شناسی. زیباییپورتئوس، جی. د [1] 

1389. 

 .1391 ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی، ها و مبانی نظری. معماری منظر: درآمدی بر تعریفتقوایی، س. ح [2] 

 .1386قم،  ، اسراء،اسالم و محیط زیست جوادی آملی، ع. [3] 

 Processes of Development                                  فرآیندهای توسعه

 Phylogenesis (biological evolution)                             تکامل زیستی

 Sociogenesis (cultural history)                                    تاریخ فرهنگی

 Ontogenesis (individual development)                             توسعه فردی

 Products of Development                                             توليدات توسعه

 Umwelt (biological world)                                                جهان زیستی

 Mitwelt (social or cultural world)                     جهان اجتماعی یا فرهنگی

 Eigenwelt (personal world)                                                جهان شخصی

 Modes of Aesthetic Experience ی             شناسهای تجربه زیباییحالت

 Biological                                                                                   زیستی

 Culturalفرهنگی                                                                                    

 Personal                                                                                     شخصی

  شناسی در ادراک منظرجانبه زیباییدیاگرام سه :1شكل 
(Grimm, 60) 
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