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  چکیده

 يفضاها یفیتشهر و ک يدر سازمان بصر یخاص یگاهو جا یتخود از اهم ییو معنا يعملکرد ي،بدبا ابعاد مختلف کالمنظر شهري 
توجه  یکننخواهد بود، ل يشهر یچیدهمسائل پ ياز شهر، پاسخگو یناگرچه صرف داشتن نگاه و قرائت منظر. برخوردار است يشهر

و حقوق  ياز مسائل شهر یبه بخش یگوئپاسخ يشهر در راستاقرائت متن  يبرا) یو نه کاف(و الزم  یهبه منظر به عنوان ابزار پا
را مدنظر  یناییکه حس ب یبه مباحثزیباشناختی یعنی پرداختن به  - پرداختن به محیط از جنبه کالبدي .یابد یضرورت م يشهروند

 هايیامپ یابیارز یط،ه از محجنب ینا یلدر تحل. است يشهر يشهروندان از فضاها یادرا کـ - یشناخت پیوند ساز قرار داده و سبب
این مقاله نیز به  .دارند ییسزاه نقش ب یطیو مح يفرد هايیژگیو ینایی،مؤثر در نحوه ادرا ك، سازوکار دستگاه ب هايویژگی ي،بصر

 روش تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع، از نوع کیفی و. پرداخته است يبصر یفیتدر ارتقاء ک ينقش منظر شهرارزیابی 
این نوشتار به بررسی نقش منظر شهري در ارتقاء کیفیت بصري یک نمونه موردي در بافت . براساس هدف از نوع ارزیابی بوده است
شفاف سازي و تدقیق عناصر بصري منظر شهري و چگونگی  نتایج حاصل از این پژوهش، . فرسوده محله خاك سفید  می پردازد

جنبه (بوده است تا از این طریق  به تحلیل و بازشناخت نظام بصري و انگاره هاي آن نظام بصري  رابطه بین آنها به عنوان انگاره هاي
  . پرداخته شود ) بصري منظر شهري

  کلمات کلیدي
بافت فرسوده، خاك سفیدادراك محیط، منظر شهري، کیفیت بصري،   

 

  مقدمه -1
امروزه  منظر شهري به عنوان یک پایگـاه نظـري جدیـد در نگـاه     

فرهنگـی،   یخی،شهرها به لحاظ بستر تـار  .به شهر مطرح است جامع
هاي محـیط مصـنوع داراي هویـت و تشـخص     سیماي طبیعی و ویژگی

منظر شهري سـطح تمـاس انسـان و پدیـده     . باشند منحصر به خود می

منظر شهري وسیله پدیداري شهر و محل تجلی و بروز ابعاد . شهر است
تـرین بخـش از   اي بصـري مهـم  هارزش ].1[ "غیرکالبدي آن می باشد

گردد که عامل کلیدي در تقویت و یـا   هاي محیطی محسوب می کیفیت
از سـوي دیگـر   . تضعیف تعلق خاطر افراد به محیط زیست خـود اسـت  

حتی رشـد  . باشد اي زنده و پویا و در حال تغییر و تحول می شهر پدیده
هري را پذیري منظـر شـ   تواند ارتباط و رویت رویه پوشش گیاهی می بی
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اي عمل کنـد کـه    گونه بصري شهر باید به کیفیت. تحت شعاع قرار دهد

هـاي  ضمن حفظ هویت اولیه، تحوالت جدید را در جهـت ارتقـاء ارزش  
اي ماهوي است که  سیما و منظر شهري پدیده. کیفی آن راهبري نماید

گیرد و در فرهنـگ و ادراك   از جوهره و ذات موجودیت شهر منشاء می
ابعاد ذهنی منظر شهر یا آنچه که افراد در مواجهه بـا  . دارد مردم ریشه

کنند، بخش مهمـی از محتـواي منظـر را     منظر شهري از آن ادراك می
انسجام این بعد از منظر شهري با ابعاد عینی است که . دهد تشکیل می
 بخشـد  گیري هویت بصري شهر منجر شده و بـه آن معنـا مـی    به شکل

]2.[  
بصرى منظـر   -و انتظام کالبدىمى رسد ساماندهى  به نظر در این بین

مى تواند بر میزان حس تعلق ساکنان این بافت هـا نسـبت بـه     ،شهرى
را به سکونت با کیفیت در این  محل زندگى خود تأثیر گذار بوده و آنان

بین شناخت کامل و تحلیل انگـاره هـاى    در این. بافت ها ترغیب نماید
این جایگاه واال بـه سـبب   . برخوردار است نظام بصرى از جایگاه واالیى

بصـرى منظـر    -جنبـه کالبـدى   تأثیرى است که نظام بصرى، به عنوان
شهرى، بر فرم، کالبد، عملکرد و معنا و مفهوم این بافت ها و همچنـین  

  ].3[ تصویر ذهنى ساکنان و استفاده کنندگان از این بافـت هـا دارد   بر
از طراحـى صـحیح و هدفمنـد     صلبه واقع به نظر مى رسد خوانایى حا

 انگاره هاى نظام بصرى، یکى از عواملى است که هم سبب سـرزندگى و 
حضور پذیرى محیط مى شود و هم موجبات ایجاد حس تعلق و حـس  

در بین سـاکنان حـوزه هـاى ناکارآمـد      مکان را نسبت به محل زندگى
  . شهرى فراهم مى آورد

 تعریف منظر شهري - 2
بلکه . س جهان اطراف ما خالصه نمی شودمنظر به داده هاي محسو

ذهنیتی که بیش از . پیوسته در ارتباط با ذهنیت ناظر تشخص می یابد
بدین ترتیب منظر شهري در آغاز امري . یک نگاه بصري معمولی است

عینی است که بواسطه کیفیت ظهور عوامل فیزیکی محیط موجودیت 
ایط تاریخی و تکرار واسطه حضور در شره اما به تدریج و ب. می یابد

هاي ادراك کننده آن، واجد نوعی وجود شدن در مقابل گروه انسان
ذهنی گشته و به عنصر مشترك پیوند دهنده افراد جامعه بدل می 

  .ذهنی است –منظر در این حالت موجودي عینی . گردد
از این رو بررسی موضوع منظر شهري اقدامی دو بعدي به شمار می 

سازنده فضا ) و عمدتًا بصري(مولفه هاي محسوس  از یک سو به: رود
پردازد و از سوي دیگر به شرایط ذهنی شامل ابعاد تاریخی، خاطره می
که این اقدامات منظر شهري را  . کندهویتی و امثال آنها نظر می ،اي

ناظر بر سه هدف مستقل و جداگانه زیبایی شناسی، هویتی و 
  .]4[عملکردي می نماید 

مشابه کاربرد  ايبه گونه یت،فعال یاسبر حسب مق توانیمنظر را م
لحاظ، منظر  یارياز بس ینبنابرا. واژه مورد استفاده قرار داد یکیاکولوژ

است که ما در آن ساکن بوده و به واسطه  یطآن قسمت از مح
 ینهزم يمنظر شهر ياهداف عملکرد.]5[ کنیمیادراکمان آن را درك م

آنها با توجه  یانم ینشآورد که گز یم یددمختلف را پ یطرح موضوعات
همچون  یاهداف. یردگ یآن صورت م يبه موضوع پروژه و کارکردها

  .یردگ یگروه قرار م ینآن در ا يو آرام ساز یطخوانا ساختن مح
 ياقتصاد ی،اجتماع هاياز ارزش یقیتلف یازمندن ي،منظر شهر ارزیابی
و  ياجزاء کالبد ندهیرتنها دربرگ يمنظر شهر. است یکیو اکولوژ

شامل  یزمنظر را ن یفرهنگ شناسییباییو ز یدبلکه د یستن یزیکیف
  .]6[ شودیم

هدف زیبایی شناسی بعد محسوس فضا را، که در استفاده کننده 
. واکنشی مطبوع و لذت بخش ایجاد می کند، مدنظر قرار می دهد

ن ها، توجه به جنبه کالبدي فضا، نوع احجام و نحوه ترکیب بندي آ
رنگ، مصالح، همجواري، تاریک و روشن، ریتم ها، تضادها، نقاط عطف 
و شاخص، پوشش گیاهی، حضور عناصر طبیعی و سایر مشخصه هاي 
. که ابعاد ملموس را شکل می دهد در این رده از بررسی قرار می گیرد

روشن است که زیباشناسی به کارگرفته شده در این مرحله تابعی از 
است ... لیمی، تاریخی، هنري، دینی، سنتی، فرهنگی و مولفه هاي اق

]7.[  
و ) 1986( یل؛ براون و دان)2001(از جمله بل  يمطالعات متعدد 

ساختار منظر و ادراك  ینب اياند که ارتباط نهفتهنشان داده دیگران
) 2001( ، فراي)2000(هر چند طبق نظر آنتروپ . وجود دارد یانسان

 وجود دارد ياختار منظر و ادراك در سطح عملکردس ینب ارتباط کمی
]8[.  
 یکواژه به عنوان  ینا یفگفت که تعر یدمورد واژه منظر در شهر با در

آنچنان . کندیم یداپ یمفهوم فرم در شهر معن یفمفهوم، در برابر تعر
که  دانندیفرم شهر آن را شامل کلیه عناصر محیطی م یفکه در تعر

بنابراین کلیه . تواند در ارتباط با آن قرار گیرد می  انسان به طور بالقوه
عناصر . نامیده می شود» فرم شهر«اطالعات واقعی در محیط شهر، 

هاي عملکردي، اقتصادي، اجتماعی،  دهنده فرم شهر، جنبهتشکیل
در وادي . گردند ارتباطی و کالبدي یک محیط یا یک شهر را شامل می

اهر یا کالبد یک فضا، بلکه معنا، ري، فرم شهر نه فقط ظطراحی شه
گلکار  .]9[گردد  ج از آنان را نیز شامل میمنت هايها و کاربريفعالیت

زنده و  یا،پو یتیمفهوم از ماه یکمنظر شهر را به عنوان ) 1385(
را به طور  يتکامل مفهوم منظر شهر یرو س داندیم یابندهتکامل 

و قلمرو اطالق مفهوم  داندینم يشهر یتحول طراح یرمستقل از س
مورد  يشهر یو به موازات بلوغ دانش و هنر طراح مرًامزبور را مست
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آن  یلهکه به وس داندیم يرا ابزار يقرار داده است و منظر شهر یشپاال
منظر  یضمن معرف يو. متن قرائت نمود یکشهر را به مثابه  توانیم

 ینیر عمنظ یستمس یرمتشکل از سه ز یستمس یکبه عنوان  يشهر
را  يشهر، منظر شهر یابانهارز -یشهر و منظر ذهن یشهر، منظر ذهن
. داند یسه نوع نگاه م یقها و تلف یستمس یرز ینا یانحاصل تعامل م

]1.[  
- هاي شهري مدام در حال تغییر و تحول می به اعتقاد کوین لینچ اندام

یرات لیکن این تغی. دهندباشند و خود را با نیازهاي جوامع تطبیق می
میتواند در جهت ارتقاء و یا تهدید باشد و وظیفه مدیریت منظر شهر 

  :است که آن
  هاي بصري را شناسایی نماید کیفیت .1
  بستر تغییرات را تشخیص دهد .2
 عرصه تغییرات را کنترل نماید  .3
  فرآیند مطلوب را هدایت نماید.    4

سایر اي از اهداف چند نوع مطالعات منظر در گزیده - 1جدول شماره 
 . شهرهاي اروپا را نشان می دهد

  ]2[ :شهري منظر بنديانواع و گونه) :  1(جدول 

موضوع تحت   نام شهر  پوشش سیاست هاي منظر  ردیف
  پوشش

 –هاي مواجه مربوط  کریدورها و سیاست  1
تأکید بر منظرها به عنوان عناصر کلیدي 

  ادراك شهر 

  سلانیوک
 

  3منظر

به لیه سیاست بصري منظر مربوط   2
  ساحلی 

  1سات اند
 

 خط آسمان 

رابطه بین منظر، توپوگرافی و ارتفاع   3
ابنیه جهت حفاظت خط آسمان ویژه 
  سیماي بام مدنظر قرار گرفته است 

  شفیلد
  

 خط آسمان 

کریدور منظر استراتژیک جهت  8  4
حفاظت مناظر و خط آسمان وست 

  مینستر و سنتپل 

  لندن
  

 4چشم انداز

اري تعریف شده در مقابل سیاست معی 7  5
  ارزیابی ابنیه بلندمرتبه 

 2هرینجی
  

 ابنیه بلند 

معیار فهرست کنترلی جهت مدیریت  10  6
  بصري خط آسمان دوبلین 

  دوبلین
  

حفاظت خط 
 5آسمان

protection 

  منظر شهري یستمس یريشکل گ یندفرا  - 3
 فهومم این جایگاه است بهتر ،"يشهر منظر" مفهوم از زدایی ابهام براي
 روابط ذهنی مدل .گردد تشریح محیط و انسان میان تعامل یندفرا در

 ویژگی میان طرفه دو رابطه یک که دهد می نشان محیط و انسان میان
 انسانی رفتار و ارزیابی شناخت، ادارك، و سو یک از شهري محیط هاي

 در شود، می دیده 1 شکل در که گونه همان .دارد وجود دیگر سوي از
 نظیر خود، مملوس هاي ویژگی و هندسه شهري محیط نخست، مرحله
 انسان پنجگانه حواس معرض در را غیره و بو صوتی، بصري، هاي ویژگی
 مورد فرد توسط شهري محیط اصطالحًا مرحله این در دهد، می قرار

 است اي پدیده مرحله این در تعامل محصول . دگیر می قرار "ادراك"
 عدم منظور به که شود یم برده نام يشهر منظر لفظ با آن از که

 عینی منظر" اصطالح از مطالعه این در مرتبط، مفاهیم دیگر با اختالط
 محیط دوم، مرحله در. نماییم می استفاده آن به ارجاع براي "شهر

 فرد ذهن مرحله این در د،گیر می قرار شناخت مورد فرد توسط شهري
 خاطرات و تجارب ی،ذهن هاي طرحواره محیطی، هاي داده براساس
 می الصاق محیط به را معینی معناي و ساخته محیط از تصویري قبلی
 است اي پدیده فرد، ذهن و شهري محیط میان تعامل محصول .دنمای
 فرد ذهنوم س مرحله در م؛بری می نام آن از "ذهنی منظر" لفظ با که

 فرایندهاي مبناي بر و آورده دست به محیط از که شناختی براساس
 پیدا منفی یا و مثبت عاطفی واکنش محیط به نسبت ارزیابانه و تاثري
 اي پدیده فرد، ارزیابانه ذهن و شهري محیط تعامل محصول .نماید می
نام  "ارزیابانه شهر-منظر ذهنی"از آن با اصطالح  "جک نسر"که  است
 انسان، و شهري محیط میان تعامل از چهارم مرحله در نهایتًا د؛بر می
 دهنده نشان که خود زیابانهار-ذهنی منظر محتویات مبناي بر فرد

 معینی رفتار به باشد، می محل در الوقوع محتمل رویدادهاي احتمال
 توان می انسان و شهري محیط میان رابطه بررسی از .زند می دست
 زیر سه تلفیق از که است "مسیست" یک شهري منظر که گرفت نتیجه
 –  ذهنی منظر" و  "شهر ذهنی منظر" ،" شهر عینی منظر" سیستم
  .گیرد می شکل "شهر ارزیابانه

  
  ]7[  یطمح-تعامل انسان یندمنظر شهري در فرا یستمس) : 1(شکل 

  

  منظر بصري ادراك -4
کنند بـه   هاي محیطی که شهروندان آن را ادراك میدستیابی به ارزش

 موضـوع اصـلی  . استاهمیت  حائزموجود فیت همان اندازه برداشت کی
هاي بصـري شـهر و   در این مبحث دریافت ذهنیت شهروندان از کیفیت
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هـاي بصـري موجـود بـراي     چـه ارزش چنان. به ویژه درك هویت است

شهروندان قابل تشخیص نباشد ممکن است موانع و عواملی موجب این 
  . اختالل باشد که الزم است شناسایی و برطرف شود

در  يتـا حـدود   يك بصـر ادرا یذاتـ  یـت امـروزه قابل  رسـد  یبه نظر مـ 
 یافـت در يبـه معنـا   یـدن چرا که عمل د. شهروندان پژمرده شده است

امـر   یـن ا. اجزا و عناصر یکیبامعناست، نه ثبت مکان يساختار يالگوها
و هـم بـه    يادراك بصر ییشهروندان با اصول ابتدا ییهم به عدم آشنا
واقـع  در . وابسته اسـت  یطبا معنا در مح ختاريسا يعدم وجود الگوها
 ینمشخص و در عـ  يبا معنا و نظام بصر يساختار يها عدم وجود الگو
ها، موجب بروز  از شهر یاريدر بس ینهو متناسب با زم یرحال انعطاف پذ
 یچیـدگی پ ي،اغتشاشات بصر ینمحصول ا. است شده ياغتشاشات بصر

اغتشاشـات بـر    ینا یرتاث. بزرگ است يها شهروندان در شهر یابی جهت
آن بر عملکرد نامطلوب شهرها  یرسو و تاث یکن شهروندان از روح و روا
 -یو رابطـه شـناخت   ییمعنـا  یونـد سـاز گسسـت پ   سبب یگر،د ياز سو
  .است آن شده ینشهر و ساکن ینب یادراک

هـاي   شفاف و واضح در ارتباط با عرصـه   هاي بصري باید به گونه کیفیت
برنـد و بـه آن   هـا لـذت ب  عمومی قرار گیرد و شـهروندان از ایـن ارزش  

تعلـق خـاطر    هاي بصري براي شهروندان ایجـاد کیفیت. نمایندمباهات 
  . گردد نموده و موجب رونق و ارتقاء ارزش مکان می

ص هویت یهاي سیما و منظر شهري پدیده تشخترین بعد از ارزشمهم
مکان است و این که شهروندان با چه درجه اهمیت قادر بـه دریافـت و   

: اي دیگر مطـرح کـرد  این سئوال را می توان به گونه. معرفی آن باشند
هـا، عناصـر   سـاختمان ) 1یک ناظر در فضاي شـهري چـه مـی بینـد؟     

و استفاده کنندگان از مردم ) 2کالبدي و مهم تر از ان ارتباط میان انها 
  . عملکردها و فعالیت هاي ناشی از آن) 3فضا 

ر شـهر، تنهـا بـا    باید توجه داشت بیشتر فعالیت هاي معماري منظـر د 
یعنی اغلب به سطوح افقی ارتباط . ها سروکار داردفضاي بین ساختمان

. پـردازد و در بهترین حالت به تقویت نماي جداره نیز مـی کند پیدا می
ولی شخصیت همه این مکان ها تنها با چنین منظري تولید نمی شود، 

ت هـایی کـه   هایی که در مقابل آنها قـرار دارنـد و فعالیـ   بلکه ساختمان
در واقع منظر شـهري   ].10[کنند، نیز در این امر نقش دارند تولید می

مطلوب است که بـه ارتقـاء ابعـاد کالبـدي، اجتمـاعی و عملکـردي در       
از  ].11[هماهنگی با هم و طی یک فرایند طراحی شهري توجه نمایـد  

سوي دیگر منظر شهري در مقیـاس هـاي متنـوعی مطـرح مـی شـود       
ر حوزه ها و مقیاس ها و در فواصل و ابعـاد گونـاگون،   چراکه مخاطب د

ی از یک دیدگاه می تـوان بررسـ  . خود را با پدیده شهر مواجه می بیند
منظر کالن کـه بـه بررسـی قابلیـت     ":  مناظر شهري را در سه مقیاس

هاي بصري سطح کل شهر، مقیـاس میـانی کـه بـه قابلیـت، هویـت و       

خیص هویـت کیفیـت هـاي    خصایص مناطق و مقیاس خرد که به تشـ
، مطرح ]12[ســیماي فضاهاي شهري سـازنده هویت شـهر می پردازد

بنابر تنوع مناظر شهري و محدودیت مجال، در این نوشتار تاکید . نمود
بیشتر بر تحلیل مناظر شـهري در حـوزه مقیـاس خـرد، یعنـی منـاظر       

در فراینـد تحلیـل بـه منظـور     . شهري مربوط به فضاهاي شهري اسـت 
 "منظر شهري فضاهاي باز و عمـومی "ایش دقت و موشکافی، حوزه افز

متشکل از سه جز میراث طبیعی، عناصر و فضاهاي مصـنوع و فعالیـت   
  .هاي انسانی در نظر گرفته می شود

هرچند . جنبه هاي بصري تنها بخشی از کیفیات یک منظر می باشند
 اساسًا براز آنجایی که بیشتر مردم، تجربه هاي خود را از یک محیط 

مبناي حس بصري خود ثبت می کنند، کیفیت بصري براي آنها بسیار 
اطالعات و داده هاي بصري برداشت شده از منظر را  .]13[مهم است

که در ادراك بصري ما از محیط مؤثرند در سه دسته طبقه بندي 
  .]14[ کنیم می

   6)کالبدي(فیزیکی  -مولفه هاي بصري -4-1
خص هاي منفک از جملـه مؤلفـه هـاي    گروه نخست شامل عوامل و شا
این عناصر عمومًا قابل اندازه گیري بوده و . برجسته در منظر می باشند

 بصـري  انواع مولفـه هـاي  انواع . به راحتی توصیف و مشاهده می شوند
 : عبارتند از فیزیکی

-شکل زمین، عوارض توپوگرافی، براي مثـال قلـه  : عناصر طبیعی •
ره ها، فضاهاي سبز و باز، جریـان  تپه هاي باز، خطوط ساحلی، د

 هاي آبی، تاالب و دریاچه
هاي مفـروش، پـل هـا، راه هـاي      دیوارها ، میدان: عناصر مصنوع •

 پیاده، پارك ها، ساختمان ها
عناصر بصـري فیزیکـی مـی توانـد بـه اشـکال       به لحاظ ترکیب بندي، 

صورت گیرد و هر ترکیب بندي نوعی حس خاص را به بیننده مختلفی 
 . می کند القاء

هاي بصـري در منظـر بـر نقطـه اي خـاص      برخی مؤلفه: اينقطه •
تأکید می کننـد و نقـش مهمـی در تمرکـز توجـه مخاطـب بـر        

 .موضوعی خاص دارند
برخی مؤلفه هاي بصري در منظر بر حرکت و امتـداد هـا   : خطی •

تأکید کرده و شامل عوامل خطـی و مسـیرهاي عبـوري، عناصـر     
 .ب و خطوط مشابه می باشندتکرار شونده، جریان هاي آ

گروهی از مؤلفه هاي بصري از جمله دیواره هـا، سـطوح   : سطحی •
هـاي فضـایی    نما و صفحات گوناگون عمودي و افقی بـا خصـلت  

 .خود در منظر بر ادراك بصري بیننده تأثیر می گذارند
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عناصري چون کوه هـا، بافـت شـهري، سـاختمان هـا و      : حجمی •

بر ادراك و احساس دریافت شده  استقرارات به صورت توده هایی
 .از منظر مؤثرند
. با توجه به مفهوم منظر موجود، معنا می گیـرد  7مدیریت منابع بصري

ارزش هــاي بصــري در الیــه هــاي مختلــف نیازمنــد مراحــل مختلــف 
 -هاي منظـري  بعنوان مثال، مدیریت فضاهایی با ارزش. مدیریتی است
کم بر منظر متمرکز شود تواند بر حفاظت شخصیت حا بصري زیاد، می

تواند اجازه تغییر  و مدیریت فضایی که ارزش منظري زیادي ندارد، می
از منابع و ذخایر بصري  .]15[و اصالح عمده و اساسی در منظر را بدهد

یک منطقه، می توان به کریدورهاي داراي دید عمومی شاخص، چشـم  
نظـر گـرفتن    در .اندازها و یا عوارض طبیعی و مصنوعی آن اشاره کـرد 

جنبه هاي بصري در مدیریت منظر و برنامه ریزي، تنها با هـدف خلـق   
مناظر دوست داشتنی صورت نمی گیرد، بلکـه وسـیله اي اسـت بـراي     

بعالوه روشی است براي ارزیـابی تغییـرات   . بحث و تحلیل منظر موجود
  ].16[طبیعی، مدیریتی و یا برنامه ریزي بوجود آمده توسط فرآیندهاي 

  

  
  [0] فیزیکی در فضاي شهري -ترکیب بندي بصري) : 2(کل ش

  8فضایی -مولفه هاي بصري -4-2
هاي بصري فضایی شامل کلیه عوامل فیزیکی مـی باشـد کـه بـه     مؤلفه

فیزیکی قابل اندازه گیري نیستند ، اگرچـه  -اندازه ي مؤلفه هاي بصري
اوت کیفیت این مؤلفه ها، با توجه به تف. قابلیت مقایسه و توصیف دارند

هاي فردي بین انسان ها متغیر است و به چگونگی درك انسان بستگی 
چنین ویژگی هایی از نظر کالبدي ملموس نیسـتند امـا احسـاس     .دارد

از جمله این مؤلفه ها مـی تـوان بـه    . فضایی متفاوتی را ایجاد می کنند
، )ثقل بصري(مواردي مانند مقیاس، گشایش، رنگ، بافت، تنوع، تعادل 

  .و پویایی اشاره کرد) سایه، انعکاس، تار و کدر بودن(ضعیت، نور الگو، و

  9مولفه هاي غیر بصري  - 4-3
ادراك بصري منظر، تنها از طریق حس بینایی حاصل نمی شـود بلکـه   

ایـن  . رابطه اي جدایی ناپذیر با مؤلفه هاي غیـر بصـري و تجربـی دارد   
  :دسته مؤلفه ها به دو بخش تقسیم می شوند

 چشـایی،  که از طریق حواس شـنوایی،  10یر بصريمؤلفه هاي حسی غ
  .شوند ادراك می بویایی و المسه

از جملـه تصـورات     - که براي ما ملمـوس نیسـتند   11مؤلفه هاي تجربی
ایـن گـروه از جملـه مؤلفـه هـایی       -پیشین از یک فضاي تجربـه شـده  

هاي متفاوت، تأثیر متفاوتی در ادراك فضـا   هستند که در زمان و مکان
پس زمینه هاي گوناگونی بر روي ایـن  . ي افراد مختلف می گذاردبر رو

  :نوع ادراك تأثیر گذار هستند
. کند هویت، احساس خاصی از منظر  خلق می: زمینه هاي هویتی پس

منظر تنها سـاختاري فیزیکـی و فضـایی نیسـت، بلکـه تظـاهر فرمـال        
پـس   .شخصیت عمومی فضا و محیط یک ناحیه یا یـک منطقـه اسـت   

چشم انداز یک منظر نتیجه علنی بـرهم  : فرهنگی -زمینه هاي تاریخی
کنش و تعامل بین جوامع انسانی و فرهنگی با مجـیط زیسـت طبیعـی    

منظر باعث ایجاد نوعی احسـاس  ): دانش(پس زمینه هاي ذهنی  .است
ایـن  . شود که بیانگر استمرار فرهنگـی و تـاریخی آن مکـان اسـت     می

تنها به ادراك بصري مربوط باشد، با احسـاس و   کیفیت بیشتر از اینکه
  .]6[دانش افراد ارتباط دارد

  معرفی محدوده مورد مطالعه  - 5
تهـران و در   يپهنـه شـهر   یمحدوده مورد مطالعه در شـمال شـرق  

 – یتنـوع سـاختار اجتمـاع   . قرارگرفتـه اسـت   يشـهردار  4منطقه 
نظـام   و نوع و سـاختار  یارزش امالك و اراض یادو تفاوت ز فعالیتی
محـدوده از   یـن از مشخصات شاخص ا 4در سطح منطقه  هایتفعال

گسـترده   هـاي پهنـه  رايسـو دا  یگـر منطقه از د ینا. باشدیشهر م
 ریـزي برنامـه  يهـا  از نقـش  یکیکه  ايبه گونه باشدیم یزن یصنعت

 ینقش صنعت) 1349(طرح جامع تهران  ینشده منطقه از زمان اول
 یـاس مق يناصـر شـاخص کـه دارا   از جملـه ع . منطقه بـوده اسـت  

 یجنگل يها به پهنه توانیم باشند یم یزفراتر از منطقه ن يعملکرد
 یزان،سـرخه حصـار و لـو    یها و پارك جنگل ع مانند تپهیو سبز وس

 يها و محدوده یمیهحک یو صنعت، پهنه صنعت علم  یدانشگاه  پهنه
حـور  شاخص ماننـد م  یتیفعال يها و راسته یو انتظام ینظام یعوس

و خـدمات   یراتراسته تعم(و محور وفادار ) بورس مبلمان(دالوران 
  . است منطقه چهار واقع  رقدر ش یدسف  خاك. کرد  اشاره) خودرو



  ازي و معماري دانش بنیاننخستین کنفرانس ملی به سوي شهرس          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

فرسوده  يها پهنه یبوده و با وجود گستردگ یزدانهر یهناح ینبافت ا
به سکونت اقشار  یهناح ینمحالت ا  ،یمسکون ینزم یینپا یمتو ق
مطالعـات   بـراي  .اسـت  یافتـه اختصـاص   هجامع يگردرآمد و کار کم

حدود  یینتع يبرا. شده است یینتع یريحوزه فراگ ي،شهر یطراح
 یارهامع یناز جمله ا. استفاده شده است یرز یارهايمحدوده مع ینا
همگـن   هـاي حـوزه  ،یـک و مورفولوژ يکالبـد  یارهايبه مع توانیم

اشـاره   يبصـر   یارهـاي و مع یريو نفوذپذ یدسترس رسانی،خدمات
 ي،مورفولـوژ  یـر نظ ییکننـده فاکتورهـا   یینتع ديعوامل کالب. کرد
بـه طـور مثـال،    . اشـند مـی ... انـدازه قطعـات و   قطعات گیريجهت

با توجـه بـه    یمحدوده طراح یواقع در شمال شرق ینمحدوده پرو
 ياز جمله مرزهـا  تواندیم یهابن گیريقابل مشاهده در جهت یزتما

  . قلمداد گردد یده مطالعاتمحدو یکقابل تفک

سـرخه   هـاي جنوب تا کوه مورد مطالعه از  محدوده  ي،نظر بصراز 
دارد و  از داخـل محـدوده     یـد حصار و از شمال تا ارتفاعات البرز د

  .تقابل مشاهده اس

و مصـنوع    یعـی طب يهـا  انـداز  چشـم  یبررس -5-1
   )يسازمان بصر(

 یـد که در مقابل د دهدیم یلآن بخش از شهر را تشک يسازمان بصر
و هنگام حرکت و توقف شهروندان در شهر منـاظر   گیردیناظر قرار م

 یرتصاو ینا مجموعه .دهد یرا در برابر آنان قرار م یمختلف یدهايو د
دهد کـه   یم یلتشک یکند که در مجموع سازمان یم یجادرا ا یتیکل

وند ش یم یدهکه از شهر د یريتصاو. و چهره شهر است ینیتهمان ع
باشـد و اجـزا آن در    یمـ  یـک قابل تفک یانیکالن و م يدر بخش ها

  . گیرد یقرار م یخرد مورد بررس یاسمق
  مقیاس کالن -5-1-1

شـده، در دو قالـب منظـر     ییشناسـا  یـدهاي د یـاس مق یندر ا
  .باشند یم يقابل دسته بند يبصر یدورهايو کر يگسترده شهر

  منظر گسترده شهري •
توان آن  یداخل محدوده است که م یمکان یرمنظر گسترده شهر ، تصو
معموًال از نقطه  ینیتع ینا. از شهر متصور شد یرا نسبت به پهنه کالن

در آن نقطه . باشد یم یرمرتفع تر در داخل محدوده امکان پذ يا
 یطیدر شرا یانمود و  یافتاز شهر و خط بام در یکالن یرتصو توان یم

از شهر در  يو منظر گسترده ا ردیگ قرار یعوس يپهنه ا رکه ناظر د
از آن  يراهبرد یدهايد گونه ینکردن ا یداپ. گردد یم یدارمقابل او پد
تراکم و در زمان  یعو توز یزيکه در روند برنامه ر یابدیم یتجهت اهم
 داخل .طلبد یرا م يا یژهمکانها توجه و ینا يکالبد یسازمان ده

 یدد. از شهر متصور شد یتوان نسبت به پهنه کالن یمحدوده که م
شده در محدوده گلشن از جنوب به شمال قابل  ییگسترده شناسا يها

  .دهد یم را نشان یتکل ینا 1تصویر شماره . است  ییشناسا
 

  
  
  
  
  
  

  گستره از محدوده گلشن به تهران یدد) : 1( تصویر             
  

  محدوده طرح یتموقع) : 2( نقشه
 

  
  موقعیت فراگیر محدوده طراحی شهري) : 1( نقشه
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  کریدورهاي دید  •

ر در داخل محدوده کریدورهاي بصري، دیدهاي عمیقی هستند که ناظ
نگرد و دهد، میقرار گرفته و به مناظري که شهر پیش روي او قرار می

هاي این دیدها این است که  عالوه بر از ویژگی. کندآن را دریافت می
یابی را براي ایجاد دید مطلوب، باعث خوانایی شهر شده و جهت

طالعه کریدورهاي بصري در ناحیه مورد م. ساکنین تسهیل می نماید
هاي شمالی و شرقی تهران است و مناظر زیبایی غالبًا دید به سمت کوه

- دهد؛ بدانرا براي تجربه کیفیت هاي فضایی پیش روي ناظر قرار می
سان که خاطره زندگی در  محیط طبیعی را در برابر رویش مجسم می 

   .سازد

  
سمت بهمن به  22 یابانموجود در  تقاطع خ یدد یدورکر) : 2( تصویر

  سرخه حصار يکوه ها
  مقیاس میانی -5-1-2

در این مقیاس ویژگی هاي بصري فضاهاي اصلی شهري و دیدهاي 
ویژگی هاي . داخلی که در این فضاها وجود دارد بررسی می شود

بصري فضاها، بخش هایی از سیما و منظر شهري هستند که در دید 
  .ناظر قرار می گیرند

توان با توجه به دسته بندي زیر دیدهاي با اهمیت داخلی را می 
   . نشانه ها، دیدهاي پیاپی، کانون دید :مطالعه کرد

  کانون هاي دید •
 یکه ناظر در آن قرار م یهستند که هنگام ینقاط ید،د يهاکانون

داشته باشند مانند تقاطع  یدتواند به نقاط و جهات مختلف د یم یردگ
وجود  يقدرتمند یدد يها در محدوده مورد مطالعه کانون. یادینها و م
هستند و بستر  ییمحدوده قابل شناسا ینکه در ا ییگره ها. دارد
و پرورش  یزندگ یفیترا در ارتقا ک يتوان بالقوه ا ،موجود   یعیطب

ها چنان که در نقشه  یدد ینا.  افراد دارند یشناخت یباییحس ز
 یدانم،  يو زهد یعتیشر یبانهم نشان داده شده در تقاطع خ یلیتحل

که باعث  ییاما مسئله ا. شده است  ییرهبر و پارك گلشن شناسا
 یادهکاال به پ یزشده ،  سر ر یدد ايکانون ه یباییو نا ز ياغتشاش بصر

مناطق کاسته  ینمسئله ، از عملکرد ا یناست ا یدروها مجاور کانون د
 يرا را بوجود آورده است البته مشکالت کالبد یاست و چهره نامناسب

گونه  یناز ا ياستفاده و حظ بصر یزانرو از م یادهنند کمبود عرض پما
مکث و نگاه کردن به  يبرا انسانبه  یو فرصت. فضاها را کاسته است 

 یمکث از جمله مشکالت اساس يکمبود فضاها. آوردیاطراف بوجود نم
به اختالط  یتوجه یب  ینا يها یامداز پ. ها استمکان یندر ا

در  یکیتراف یلمسا یجادو ا یادهپ ینعابر یمنیا زانیکاهش م يعملکرد
  .همجوار آن است  يمحدوده مورد مطالعه و بافت ها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عبور و  یطبردن شرا ینو از ب یابانکاال بدرون خ یزسر ر) : 3( تصویر
    یادهمکث عابر پ

  دیدهاي پیاپی •
 يهانساشاره دارد که ناظر سکا یدهابه آن دسته از د یاپیپ یدهايد

و  ییفضا یناز تبا یتواند تجربه کند که ناش یم یترا در سا یمتفاوت
 یاو  ينشانه ا يسو به یتاست و درنها یطمتفاوت مح هايیفیتک

  . شود یدر داخل محدوده ختم م ییاز سازمان فضا یمکان خاص
.  دهدیم یشرا افزا یطمح ییشده و خوانا ییباعث تنوع فضا یدهاد این

که دارد اتفاقات  یمنتظم یمهن یباتوجه به بافت تقر با یدخاك سف
 یدجد يکند اما مداخله ها یرا با خود حمل م یکم یاربس ییفضا

بوجود  یلمناسب در محدوده پتانس یاهیوجود پوشش گ ینوهمچن
و  یکه در روند طراح یدنما یم یتتقو ار ییها یدد ینآوردن چن
   یم يضوابط معمار یینو تع ي، فرم کالبد يبنداستخوان یسامانده
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که در  یاپییپ يها یدهاز د یکی یرنقشه ز. یردتواند مدنظر قرار گ

 يها برا یدد ینا یی، شناسادهد یمحدوده وجود دارد را نشان م
   .دارد  یارزش فراوان یادهپ يها یرمس یطراح

  نشانه ها
خـاص را هسـتند  کـه باعـث      يسوژه ا يبه سونشانه ها، دید متمرکز 

آن  یـق از طر یـابی در افراد شده و جهـت   ییا یژهو ییفضا دراكیجاداا
 یتموجود در سا يهامتاسفانه نشانه. کند یم یسرافراد م ينشانه را برا

به چشم  یتانسان ساخت  در سا يکالبد ينشانه ا. باشد یکم م یاربس
 یتیبـه خـاطرات فعـال    یشـتر ب سـایت افراد از  یذهن یرو تصو خوردینم

-معطوف بـه  مکـان   یشترخاطرات ب ینا یقتدر حق متمرکز شده است
 یهستند که در اثر مـرور زمـان نقـش خـود را در اذهـان عمـوم       ییها

 توانـد یمـ  یذهن ينشانه ها یناز ا یکی. بواسطه اتفاقات حک کرده اند
مجاور آن  يهاوجود پارك و مجموعه. محدوده گلشن باشد  یاو  یرهجز
خـوب بـدل کنـد و نقـش خـاطره       را به خاطرات یرتصاو ینتواند ا یم

 یاما دو نشـانه مـذهب  . یدزمان کم رنگ نما يگامها یرا ط یمنف یذهن
کـه در  -آنهـا   يمسجد ها و منـاره ا  -بوده اند  ییقابل شناسا یتدر سا

 یذهنـ  یرکـه بـه تصـاو    یدپا ینم یريد یدجد يهجوم ساخت و سازها
  وه و درختان مانند ک یعیطب ينشانه ها کهینبا  وجود ا. دملحق گردن

کند اما توجه  یم یلرا تعد یتاشاره شده در سا يکمبودها یباسرسبز ز
است کـه   یلینقاط از مسا ینبه ا يدر نظامند کردن سازمان کالبد یژهو

 یـل دکـل موبا  يکالبـد  ياز نشـانه ا  یکی. قرار خواهد گرفت یتدر اولو
 یمنقش مه یابیمشق کار گذاشته شده و در جهت  نهاست که کنار خا

  .کند  یم یفاا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسجد موجود در میدان رهبر به عنوان نشانه کالبدي): 4(تصویر 
  
  
  

  
  موجود یتدر وضع يو مناظر شهر یدد  ییشناسا) : 3( نقشه  
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  مقیاس خرد -5-1-3

  سیماي بام •
بـا  . ترین اجزاء سازمان بصري استسیماي بام یکی از عینی

که در اثر گذشت زمان شکل می گیـرد و شـکل گیـري    وجود آن
ن اجزا کالبدي ماننـد  آن مدت مدیدي را می طلبد؛ اما کوچکتری

خط آسمان، مرز . یک دودکش کوچک نیز بر آن تاثیر گذار است
تضـاد رنگـی   . مشترك میان آسمان و خط انتهایی بناها می باشد

آشکار بین خط آسمان و حجم توده باعث شده تـا خـط آسـمان    
بنـابراین بررسـی خـط    . جایگاه ویژه اي در سازمان بصري بیابـد 

ارکان مهم در شاخص سـازمان بصـري و    عنوان یکی ازآسمان به
از این جهـت کـه تنظـیم آن ظرافـت     . مطالعات شهري می باشد

. هاي خاصی دارد و معطوف به کنترل و ضوابط دقیق خواهد بود
کـار بـرده   از جمله ویژگی هایی که در بیان حالت خط آسمان به

 :  کردتوان به عناوین زیر اشاره می شود می
زمانی روي می دهد که خط آسـمان، خـط   این حالت : یکنواختی -

 .افقی یکنواختی داشته باشد
زمانی که تنوع بیش از اندازه در خط آسمان رخ دهد، : شکستگی -

منجر به ناهماهنگی ها و شکستگی هاي مداوم در خـط آسـمان   
در این حالت ارتفاع جداره ها دائمًا در حال تغییر می . خواهد شد

 .باشد
روي می دهد کـه خـط آسـمان بـه      این حالت زمانی: گسستگی -

 .از بین برود و قطع شود.... دلیلی مانند وجود فضاي باز، خیابان و
هنگامی که یکنواختی خط آسمان با ایجاد تنـوع اسـت و   : تعادل -

. یکنواختی در بخشی از آن از بین برود، تعادل پیش آمـده اسـت  
  .این حالت می تواند منجر به ایجاد عناصر نمادین گردد

هاي محدوده بیشتر به وسیله گیاهان سمان در خیابانخط آ
یکـی از   5تصـویر  . موجود و درختان تناور شکل پذیرفتـه اسـت  

  . دهدهاي موجود در محدوده را نشان میکریدور
کیفیت در خاك سفید، خط آسـمان متنـوعی را بـه وجـود     

چنـان کـه گفتـه    . پوشاندآورده و مسائلی مانند گسستگی را می
، در محـدوده مـورد مطالعـه در    حاضر خط آسـمان  در حالشد، 

بـا عناصـر    نقاطی که هنوز به مداخالت نوسازي مواجه نگردیـده 
هـاي دیـد بسـیار    طبیعی تعریف می شود و در نهایت به کریـدور 

ـ  یم عناصر طبیعیبا  زیبایی سـاخت و   دانجامد ولی با ادامـه رون
ابنیـه،   نبود ضوابط و مقرات مناسـب در تنظـیم  ارتفـاع    وسازها 

نامتناسب بودن اندازه قطعات و ارتفاع آنها باعث تشدید اغتشاش 
بصري خط آسمان و سیماي جداره ها گشته است که این عامـل  

سبب گردیده تا خط آسمان این ناحیه ناهماهنگ بـوده و دائمـًا   
هایی شود که ساخت و ساز هاي جدید نیز ایـن  داراي شکستگی

  . کندمعضل را تشدید می

  جداره سیماي •
عناصر مهم و . ها نقش مهمی در سیماي شهري دارند جداره

توان به شرح زیر دسته بنـدي   تاثیرگذار در سیماي  جداره را می
  :نمود
  الگوي معماري  §
 )  نما(مصالح پیکره بیرونی   §
  فرسودگی §

کـار رفتـه در محـدوده مـورد مطالعـه از      الگوي معماري بـه 
ر جوار آن قرار گرفتـه امـا   گیرد که دهایی الهام میساخت و ساز

به علت تمایل اقتصادي با مصالح کم دوام و تکنیک هاي ساخت 
در تحلیـل از  . و ساز ضعیف ناپایداري بناها را در پی داشته است

هاي توان مصون ماندن در برابر هجوم سبکنقاط قوت سایت می
معماري جدید که پیامد آن چیزي جز التقـاط سـبکی در شـهر    

تنهـا سـبک ناهمـاهنگی کـه در     . اسـت، ذکـر کـرد    تهران نبوده
هاي محدوده مشاهده شده وجود ساختمان هاي نو ساز با جداره

توان بـه آن  اما تهدید هایی که در سایت می. شفاف رفلکس است
  :اشاره کرد، به قرار زیر است

وابط مناسب در تنطیم تناسب سطوح شفاف و کدر و نبود ض -
هاي نوسازي  ا باعث شده انگیزهتراز هاي ارتفاعی و مصالح نم
نوسـاز بـا اغتشاشـات بصـري      به غلط هدایت شده و نماهاي

   .متفاوتی مواجه گردند
وجود مصالح کم دوام و تکنیک هاي ساخت و  ساز بـومی و   -

بدون نظارت باعث ناپایداري پنهان ابنیه شـده اسـت و ایـن    
روند  اگر به حال خود گذاشته شود ناچار بـا وجـود تـورم و    

   . نگناهاي اقتصادي  ادامه خواهد یافتت
ها در اکثر نقاط فرسوده، نیمه تخریب شده و  نماي ساختمان -

 . باشند اغلب کثیف و یا حتی فاقد نما می
نبود ضوابط مناسب براي تابلوها و سایبان نماي ساختمانها و  -

بدنه هاي تجاري به شدت سـیماي نامناسـبی را در خیابـان    
تهدید با مرور زمان و رونق اقتصـادي    ایجاد کرده است و این

 . تر خواهد شد محدوده جدي
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  تحلیل نظام بصري خاك سفید  جمع بندي و  -6

براي تحلیل نظام بصري محله خاك سفید و به منظور شناخت 
ویژگی هاي بصري این محدوده از دید ساکنان، پژوهشگران ابتدا 

و تحلیل  اقدام به انجام مصاحبه حضوري عمیق با ساکنان محله
ن در ادامه و با گان نگارند. نتایج حاصل از مصاحبه کرده اند

) مشاهده و مصاحبه(توجه به نتایج حاصل از بررسی هاي میدانی 
که  فوق الذکر، به تحلیل نظام بصري محله عباسی اقدام کرده اند

  : مهم ترین موارد آن به شرح زیر می باشد
 دید منقطع و بسته -
 ی دفاع، رها شده و غیر قابل استفادهفضاهاي باز عمومی ب -
اي در مقیاس محله اي و فقدان دید کمبود عناصر نشانه -

 مناسب به نشانه ها ي موجود
عدم خوانایی مسیرها به واسطه مکان یابی نادرست عناصر  -

 درشت دانه
وجود آلودگی هاي بصري ناشی از تابلوهاي ناهماهنگ سر  -

 قیدر مغازه ها و تجهیزات و عناصر الحا
 کمبود گشایش هاي کالبدي در مقیسا محله اي  -
از ویژگی هاي بصري طبیعی این محدوده وجود کریدورهاي  -

دید به عناصر طبییعی از جمله کوه هاي البرز و سرخه حصار 
 . است

خارج در محدوده دیدهاي گسترده اي از داخل محدوده به  -
خاص و  يفضاها رابه لحاظ بصر ینگلشن وجوددارد که ا

 .سازد یم یزمتما
ساخت و ساز  یجهناهماهنگ و ناموزون در نت هاي جداره -

 يو وجود بناها باشد یموجود م یدرمحدوده طراح ضابطه یب
 .است معضل افزوده ینفاقد نما بر شدت ا

را بوجود  یکنواختیخط آسمان  وجود تراکم کم ساختمانی -
هم که  یعتیو شر یسلطان یابانآورده است و  در خ

 یادز یخط آسمان را متنوع کرده گسستگ يازس بلندمرتبه
  .آن کاسته است یتو جذاب یهماهنگ یزانازم

از این رو با توجه به آنچه گفته شد و با استناد به نتایج حاصل از  
، ضعف انگاره ها و عدم 2مصاحبه با ساکنان در جدول شماره 

انسجام و هم پیوندي نظام بصري در محله خاك سفید قابل 
  . تتشخیص اس

  
  
  
  

 تحلیل نظام بصري محله خاك سفید) :  2(جدول 

  محورهاي تأثیر گذار  تحلیل عناصر کالبدي و بصري

هاي بصري قوي  عدم و جود نشانه
  ویکنواختی الگوهاي ساخت و ساز 

  خوانایی
  ها و نفوذپذیري بافت تنظیم دسترسی

  بصري طبیعی غنی

  خوانایی
ده تنظیم شرایط میکروکلیمایی و آالین

  ها
  تنظیم ضوابط سیما و منظر

  تعیین تراکم ساختمانی به لحاظ ارتفاع 
محصوریت نامناسب در 

هاي اطراف و فضاهاي  خیابان
  جمعی

  احساس آرامش و امنیت
  تنظیم نظام توده و فضا

  تعیین تراکم ساختمانی به لحاظ ارتفاع
  سرزندگی فضاهاي عمومی

خط آسمان در محدوده  یکنواختی
 هاي یابانآن در خ یو گسستگ

  یرامونپ

  سازمان بصري
  هاي همگن مداخله تعیین محدوده

  ادراك از فضا
گیري نامناسب اقلیمی  جهت

  تنظیم نظام استقرار ابنیه   ها ساختمان

  
  
  

  زدانگیيباال بودن سطح اشغال و ر

  ضوابط سیما و منظر
  الگوهاي معماري

سنجی فضا نسبت به  تعداد  ظرفیت
  کننده  افراد استفاده

هاي مداخله و تعریف نحوه  تعیین حوزه
  مداخله

  ارتقا الگوي سکونت 
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