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 چكیده 
منظر نشان دهنده آن چیزی است که انسان که حواس پنجگانه ماازجهان درک می کند.علی رغم این 

ننده پنج گونه متفاوت ازرابطه انسان باجهان های ظاهرساده، مفهوم بسیارپیچیده ای رانهان می دارد زیرابازگوک

 مادی وغیرمادی وبامکان زیست انسانی وغیرانسانی است.

زیبایی یک منظر براساس نگاهی که به آن اختصاص می یابد، سنجیده می شود. منظر یک شهرهمانندپوسته 

یعی  همچون کوه وباغهای ای است که توسط آن هرشهر قرائت می گردد. شهرالهیجان بدلیل وجود عوامل طب

چای، رودخانه ودرختان، ویژگی منحصر به فردی راجهت زیبایی درشهر دارد.این زیبایی سبب پیشرفت 

روزافزون آن می گردد. وقتی صحبت از زیباسازی شهر می کنیم در واقع به دو نکته اشاره کرده ایم یکی ایجاد 

دمنظرشدن و نازیبایی شهر می شود.زیبایی و دیگری حذف و رفع تمام عواملی که موجب ب  

الهیجان، منظر، زیبایی واژگان کلیدی :  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 2 

: مقدمه-1  

ازجنوب غربی به سیاهکل و جنوب به دیلمان، ، ازشرق به لنگرود، ازدریای خزرمنطقه الهیجان از شمال به 

و داردای قرار ناحیه کوهپایهشود. موقعیت جغرافیایی این شهردر یآستانه اشرفیه محدود مغرب به از

است. های چای پوشانده ماهورهای آن را بوته تپه  

 باشد که سیارزیبامیهای طبیعی ب دارای چشم اندازهاوجاذبهگیالن الهیجان معروف به عروس شهرهای 

ای شامل  ی کوهپایهچشم اندازهاای منطقه و دسترسی آسان به آن باه یکی از زیباترین کوههمجواری شهربا

های متعدد آن در سطح ملی و حتی فراملی در بخش گردشگری  مزارع برنج و چشمههای سرسبزچای و باغ

رودهای که حاصل رسوبات به جای مانده از تای اس و جلگهشده برسرزمینی هموار شهرساخته این سرآمد است.

و رود مهم استان گیالن به شمار می شهرهایهای تاریخی یکی از است. از نظر موقعیت جغرافیایی وویژگی گیالن

 .[1]است پیش این استان بوده ها مرکز بخش بیه مدت

یان شده است. بررسی ودرک متفاوتی اززیبایی آن توسط شهروندان ببوده الهیجان از دوران مختلف زیبا

مقوله است که شاید بیش از تحلیل های زیباشناسانه درشاخه های زیباشناسانه محیط شهری ومنظر شهر

مختلف هنری نیازمند نگاهی چندبعدی وژرف نگر باشد.درحقیقت برای دریافت زیبایی ولذت بردن ازمنظریک 

ختی درهنرهای تجسمی ویاحتی معماری شهر،اصول ومعیارهای فلسفی حاکم چیزی فراترازتجربه زیباشنا

.نکته [2]خواهد بود.زیباشناسی هنربازیباشناسی محیط تفاوت دارد،هرچندارتباطاتی نیزبین آنهایافت می شود

 .[3]استکننده  ری ،روحیه وخصلت فرددریافتمحیط شهری یامنظر شهمهم درزیباشناسی 

ای آن به دست می آید.وابستگی فهم منظر به از خالل نماده که منظر شهری ادراک شهروندان از شهراست

سابقه حضوردرشهر،موجب می شودتاالیه های مختلفی برای منظرتشخیص داده شود.شهربرای توریستهاکه 

هیچ تجربه ای از نمادهای آن ندارند،چیزی جز کالبدنیست.اماوجودنمادها، که حادثه هاوخاطره های شهروندان 

 .[4]نده تاریخ ونقاط پراهمیت شهربرای ساکنان آن ازفضارانمایندگی می کند،بیان کن

حضورطبیعت وعناصرطبیعی درفضاهای انسان ساخت، عالوه برآنکه به تلطیف محیط وآماده ساختن آن برای  

ایفای نقش به عنوان فضایی مطلوب کمک می کند، یکی ازاصلی ترین روش های القای زیبایی به محیط وبه 

 .[5]عبارتی خلق فضای زیباست

شهر الهیجان از نظرجاذبه های طبیعی )کوه، باغ، درختان، رودخانه ونظایرآن( وجاذبه های مصنوعی )استخر، 

آبشار وغیره( وانواع معماری که شامل بافت قدیم همچون محله گابنه وبافت جدید نظیرخیابان شهیدرجایی، 

http://www.hamshahrionline.ir/details/87769
http://www.hamshahrionline.ir/details/44462
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(. لقب پایتخت 1 شکل)پارکهاوفضای سبز، مراکزخریدومردم منظی پرجنب وجوش منظری خاص دارد

 (.2شکلتاریخی آن است) -گردشگری جهان اسالم برای شهرالهیجان به واسطه طبیعت زیباواماکن مذهبی

 www.lahidjan.com : نمایی ازکوه طبیعی باآبشارواستخرمصنوعی شهر الهیجان             ماخذ:1شکل 

 

-www.beytoote.com/iran/bastani/akbariehماخذ:    : نمایی از مسجد اکبریه2شکل 

mosque.html 

 

 

 زیبایی های الهیجان
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گردشگران درطی سفرخود،به قضاوت مناظری که از آن عبوریابازدیدکرده اند، بامعیارهای اخالقی ودرعین حال 

زیباشناسانه سوق داده می شوند. معموال عقل سلیم آنچه مفیدویابه طورکلی ترمناسب است رازیباودلپذیرمی 

ک مزرعه زیبامزرعه ایست که محصول درخور می دهدواین البته باهارمونی فرم هایی که داند. ی

 [.6]کشاورزوگردشگرهردوآن رابازمی شناسددرتضاد نیست

الهیجان بادید توریستی یا از منظر گردشگری هریک جاذبه هایی داردکه منظر طبیعی،تاریخی وسیاسی شهر 

فتهای سنتی وقدیمی در الهیجان دیده می شوند.محله گابنه که به نمایش گذاشته اند.خوشبختانه هنوز با

 ه. ق. ۹پل خشتی الهیجان مربوط به سده،  (.3شکلساختمانهای قدیمی و بافت آن تاحدودی باقی مانده است)

شماره، با  ۱۳۵۵دی  ۲۰، میدان چهار پادشاه، محله پردسر واقع شده و این اثر در تاریخ الهیجاناست و در 

 (.4شکلبه ثبت رسیده است) آثار ملی ایرانعنوان یکی از  به ۱۴۳۳ ثبت

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87._%D9%82.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 www.google.com      : بافت قدیمی شهر الهیجان   ماخذ: 3شکل

 

 

 www.hamshahrionline.irماخذ:    :  پل خشتی الهیجان 4شکل

براگر چه درگذر زمان تغییرکرده وبافت شهری مسیر زیبای دسترسی به مقبره شیخ زاهد گیالنی درشیخان 

وساخت وسازهای جدیدخودنمایی می کند، اماهمچنان زیبایی وخاص بودن بنای مقبره درمنظر طبیعت 

 (.5شکلبسیارلذت بخش است.)

 

 www.lahidjan.comماخذ:   : مقبره یخ زاهدگیالنی  5شکل
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پردازش اطالعات محیطی به منظور دریافت وارزیابی بینایی وادارک بصری یکی از عوامل اصلی فعالیت ذهنی و

زیبایی وکیفیت محیط به شمارمی رود.یکی از عناصراصلی ادارک بصری عنصر رنگ است که جداازتوان 

باالدرادراک تمایزهای حسی وعملکردی محیطی نقش تعیین کننده ای درحیات ذوقی،عاطفی وروانیانسان 

فضاهای شهری می گذارندورنگ  فاوت درروزی متفاوت قدم بهبرعهده دارد.شهروندان هریک باحسی مت

فضاهاباید به گونه ای باشدکه پاسخگوی کثرت جامعه انسانی باشد.بنابراین به نقشه های رنگارنگ برای فضاهای 

 رنگارنگ به منظور تناسب بافضاهای رنگارنگ نیازهست.

 ویژگیهای الهیجان قدیم

ژیک باگذشته هایی که آسمان کمی پربارش تروهوا کمی خنک تربودکه آن خاطره انگیزی وایجاد ارتباط نوستال

می تواند از مهم ترین عوامل انتقال حس زیبایی به شهروندان باشد. آنچه ازمنظر سنتی وخاطرات الهیجان 

قدیم به جامانده به دیوارهای باخشت، کنگره های کاشی های زیبا بر لبه دیوارها، دروپنجره های چوبی، حوض 

(. بازارچه ها،تکیه ومساجد، گرمابه ها 6شکلهای حیاط خانه هاو باغهای چای سطح شهرمی توان اشاره کرد)

 (جملگی گرد هم آمده 7 شکلنظیرگرمابه گلشن)
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-lahijan :  خیابان شهید رجایی وباغهای چای دراطراف آن ازگذشته تاکنون     ماخذ:6شکل

diroz.persianblog.ir 

ان دوغ فروشی و لبوفروشی نیز باگاری ها، مردم محالت راباآوازهای خود دعوت به خریدمی بودند. دراین می

های مذهبی از قبیل چهل منبروهیئت های عزاداری هفت محل، نیزمسببی ازگذشته  کردندوهمچنین آیین

 هستندکه هنوزدرمحالت مذهبی - احیای بافت فرسوده ازطریق خلق فضای پیاده گردشگریتاامروز جهت 

الهیجان به همت اهالی دایر وپابرجاست. 

 

 www.lahidjan.com:  گرمابه گلشن   ماخذ: 7شکل

 الهیجان امروز

بررسی جداگانه عملکردی وکالبدی شهر نشان می دهدکه سابقه مطالعات وبرنامه های توسعه شهری 

وان بعدمعنایی عمدتامعطوف به دوبعدعملکردی )برنامه ای( و کالبدی )طراحی( آن است.آنچه به عن

شهرموردتوجه بوده، بیشترمعطوف بهحفظ نمادهای باوجه کالبدی غالب بوده است.ازجمله درسیاست های 

حفظ میراث فرهنگی، آنچه موضوع حفاظت است، کالبدهای حاوی ویژگی های خاص معماری وندرتادرارتباط 

 [.7]تاریخی باحادثه یاشخصیت اجتماعی است

یمی منظردرحال تجریه وازبین رفتن هستنداماتاامروزدوام داشته وارزش های بااینکه تمام ارزش های قد

  [.8]جدیدی نیزبه آنهااضافه شده است
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مبحث زیبایی شناسی منظر شهری یکی از پایه های اساسی ارتقای کیفیت زندگی شهری محسوب می 

ن رفته، توجه به چگونگی شودودردورانی که دغدغه مسایل زیربنایی وابتدایی برای زندگی در شهرها ازبی

 [.4]افزایش کیفیت زندگی شهری وازجمله زیبایی وراهکارهای دستیابی به آن بیش ازپی مطرح شده است

ازویژگیهای طبیعی شهرالهیجان امروز، وجود نمای کوه و باغهای چای درمحدوده شرق وجنوب شهروجنگل 

شهرنمونه  14جب شده این شهر درفهرست میرصفاودسترسی آسان به مناطق بکر طبیعی وغیره است که مو

گردشگری مطرح شود. زیبایی شهر درقامت پاییزوزمستان، مثال زدنی است. خوشبختانه چندیست که مدیریت 

برداشته  بقاع متبرکه شهرالهیجان گامهایی رادرجهت زیباسازی شهروتوجه به احیای دیواره نگاری مذهبی

 (.8)شکلعنوان برندی برای شهرقابل ارائه استاست وبه سبب معدودبودن دیوارنگاری به 

 

 www.lahidjan.com :  دیوارنگاری مذهبی درمسجدجهارپادشاهان   ماخذ : 8شکل

 جمع بندی:

محیط ساخته شده درهرمقیاسی که باشدرمزی فرهنگی است که معرف نهادهای اجتماعی به وجود آورنده 

ونوسازی مکانهای مذهبی شاخص الزم است وبه مفهومی وتغذیه کننده آن است .باید توجه داشت درطراحی 

اجتماعی وتحلیل مکانهای خرد رفتاری –همچون الگوهای هنجاری زیارت، قابلیتهای محیط، پیشینه فرهنگی 

درون فضاتوجه کردتاازاین راه بتوان انطباق نیازهای معنوی واجتماعی برمکانهای پاسخ گوی آنهارا، به تحقق 

 [.9]رساند
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بانگاهی نوع به الهیجان بنگریم، با عبورازهیاهوومشکالت، زیبایی شهرونشاط وسرزندگی ملموس وقابل  حال اگر

مشاهده است.الهیجان گذشته طبیعتی بکرداشت.اماگسترش شهری با افزایش جمعیت ودیگرمسایل وتاثیرات 

هیجان کنونی می بینیم آمیزه وقایع جانبی که برخاسته از مدرنیسم درشهر بود، الهیجان را تغییرداد.آنچه درال

ای از مدرنیسم وارادتی با طبیعت وحال وهوای قدیم الهیجان است.ولی آنچه درحال حاضر ارزشمنداست، 

حضور نمای کوه،باغات چای، استخر مصنوعی، تله کابین، مساجد واماکن متبرکه، نگاره های مذهبی 

اال، قابل درک است.مهمتراز همه، زیبایی وسایرزیبایی هایی است که دریک شهر باقابلیت گردشگری ب

 منظرشهری الهیجان درهرحال قابل ادارک است. 
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