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نوپا بودن،  نی م لیشتتده و بد د  یاو حرفد یعلم یوارد فضتتا یبد طور جد ریاخ یاستتک  د در د د  ا یادهیمنظر، پد

 فیمسئلد  د در واقع تعر نی مچون ا یدی ل یآن بوجود آمده استک  ستاا ات فیدر حوزه تعر یاری ا و ستاا ا  بستچا ش

آن،  یارشتتتد انیم کیخاصتت لیبد د  گرید ییشتتوندا از ستتویگفتد م  امنظر بد  دام پروژه ی او پروژه ستتکیمنظر چ یمعمار

 اد،ینام منظر در و لد اول بد احتمال ز دنیو قابل بحث اسکا با شن زیچا ش برانگ یشتهر یمنظر و طراح یمرز معمار فیتعر

 حد ارتباط و ند،یزم نیمسائل مورد بحث در ا گریشود   ذا از دیم یآن در ذ ن عموم تداع یسبز و حضور قطع یمفهوم فضا

 یبرا یشده اسک پاسخ یمقا د ستع نیاستکا در ا گریکدیو نحوه ارتباط آن  ا با  عکیو طب ستکیز طیمنظر با مح یوستتگیپ

وجود دارد غا بًا  یو شهرساز یمتخووان حوزه معمار ی د در اذ ان عموم و حت یابهاما  روشتن شودا توور نیاز ا یبرخ

 معماران منظر قرار ی ا کیاگرچد در محدوده فعا  ینگیسبز جادیباغ و پارک و ا ی  طراحسکین منظر یاز معمار یتوور جامع

انده گنج یترگسترده ی ا اسیتر و مق قیعم میشتود و در مفا یبخش نم نیمنظر محدود بد ا یمعمار قکیاما در حق رد،یگیم

عنوان وجود پردازد  از مکان بد یفضتتا م رید د  د بد تفستتیارائد م طیدر ارتباط انستتان و مح یدیجد دگاهیشتتود  منظر دیم

 .ستندین کی( آن قابل تفکی)ذ ن ی)ماده( و درون یرونی ند  د دو بخش بیم ادی یواحد

جهک  یاتیآن، اصتتول مهم و ح کیضتترور  و ا م انیمنظر و ب طدیصتتاحن نظران ح فیبر تعار یمقا د ضتتمن مرور نیا

انستتان بد مکان آشنا و  ازیعهده دار مستئلد ن ندهیآ رستد منظر در جهانیداردا بد نظر میم انیرا ب ندهیمنظر در آ یتداوم معمار

 اباشدمی مسائل جامعد فردا ینگر برا ندهیآ یشناختد شود، اقدام ندهی د منظر از ضوابط آ نیمطلوب باشدا ا

 منظر یتداوم معمار ،یشهر یمنظر، طراح یمعمار عک،یطب ط،یمح لما   لیدی: 

 mahdi_zandieh@yahoo.com)ره(،  ینخمی امام ا مللینیدانشگاه ب یو شهرساز یدانشکده معمار اریدانش * 9

 )ره( ینخمی امام ا مللینیدانشگاه ب منظر یارشد معمار ی ارشناس یدانشجو 9 
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 مقدمه

 یانگاشتن مقو ات دهیعلم مدرن، ناد جیرا وهیشت

شناسدا اگر تجربد و  یآن  ا را نم کیاستک  د ما 

 یزیچ "وجود"بد  طیادراک ملموس انسان  ا از مح

علم  فیبد توصتتت زی د آن چ ید د، تا زمان یگوا 

شتتتده  رفتدیو پذ یباشتتتد، وجود رستتتم امدهیدر ن

دوره ممکن استتتک چند د د  نینخوا د داشتتتکا ا

رخ دادا  "منظر" ی د برا یبکشتتد  ستترنوشتتت لطو

 ینییتز کردیبتتاغ و بتتا رو طیمنظر، اگر چتتد در مح

آمتد، امتا در ادامد تحو ا  خود توانستتتک  دیتپتد

ر، ظ ندا من زهیادراک انسان از مکان را تئور سمیمکان

اسک  د  طیدر ارتباط انستان و مح دیجد یدگا ید

ود وج نپردازد  از مکان بد عنوا یفضتتا م ریبد تفستت

)ماده( و  یرونی ند  د دو بخش ب یم ادی یواحد3

ظر بد ا نگاه منستندین کی( آن قابل تفکی)ذ ن یدرون

 نیترو د  یفلسف گاهیاز پا یناشت ،یرونیب یفضتا ا

 بد انسان و یعلم کیحاصتل از شکستن نگاه  لاس

برنامد  یمبنا رانیدر ا گاهیجا نیاستتتکا ا ی ستتتت

 یا مجموعد افکتوستتعد رشتتتد منظر قرار گر یزیر

منظر  ،یاز جملد منظر شهر یتخوو یاز رشتد  ا

ا  مطا ع ،یرانیباغ ا ن،یمنظر سرزم شیآما ،یفر نگ

د مشاب نیمنظر و عناو کیریو مد یزیمنظر، برنامد ر

 ار بد  نیشتتدا ا فیمنظر تعر یشتتاخد معمار ریز

و منظر صتتور   رانیپشتتتواند دو اصتتل مربوط بد ا

آماده ادراک فهم امروز از  رانیگرفک: اول، فر نگ ا

 رانیجهان، در ا یباغ  ا نیتر یمیمنظر استتتکا قد

بد  رانیدر جامعد ا نیآمتده و فر نتگ منظر دیتپتد

 رییدر تغ دیجد کردیا دوم، روداستتتکیوضتتتو  پ

 "بد  "یرشتتتتد ا انیفا تور م کی"منظر از  گاهیجا

نو، گوند  یرشتد  ا جدیاستکا در نت "یاصتل ندیزم

د ند  یقرار م یزیبرنامد ر وضتتتو از منظر را م یا

را با خود داردا در  گریاز رشتد د یصتفت کی د  ر 

 یم یشتتتهر بد مهابد منظر تلق ،یبرنامد منظر شتتتهر

رد ظر مومن لیمرتبط با آن ذ یرشتد  ا ریشود و سا

 .(9319 ی)منوور ردیگ یتوجد قرار م

شتتهر، تخوتتص  کیفیارتقاء   یآن  د برا حال

 ستتتند و توور  لیحوزه، دخ نیدر ا یمختلف ی ا

ده د ار  بنا ش یجهان دوقطب دیآن  ا بر پا کیا هر

دخا ک در  یشود  د برا یامر موجن م نیاستکا ا

آن در نظر گرفتد شتتود و در  یشتهر تنها ابعاد  ا بد

 موردآن  متر  ییو معنا یاجتماع یجنبتد  ا جتدینت

را  یجهتتان دوقطب نیا امتتا منظر اردیتوجتتد قرار گ

مستقل از زمان و  یشکند و آن را موجود یدر م م

و در  ایپو یپنتدارد بلکتد آن را موجود یمکتان نم

 ند و با خود،  یم ریی د تغ نتدیب یحتال حر تک م

 یم رییتغ زیدامند فر نگ، جامعد و نگاه انستتتان را ن

در  یمنظر شهر گاهیاج ران،ید دا در جامعد امروز ا

ا و ب سکیشهر مشخص ن یاستناد توستعد و را برد

 د  یمواجد استتتکا در حا  ینگر یستتتطح ینوع

انجمن  سیمنظر از زمان تأستت یحرفد و تنو  معمار

در  9911در ستتتال  (ASLA) کایمعماران منظر امر

استتتک  افتتدیت یادیتستتتطه جهتان، گستتتتر  ز

باعث  رانیآن در ا ینگر ی(ا ستتتطح9399)پتا زاد:

در ستتطه  ییاجرا -یاتیشتتده تنها بد اقداما  عمل

 .پرداختد شود کیتکن

شود  یمستئلد: متأستفاند اغلن مشتا ده م طر 

و  یعلم یمنظر در حوزه  ا یفهم ناقص از معمار

صتر  در شهر  یتنها بد اقداما   ا بد یتخوتوت

 د شهر در نگاه امروز، تنها در  یانجامدا در حا  یم

را درون خود  یشود، بلکد روح ی ا بد خلاصتد نم

 ملا دارد  د  مزمان و توأمان حاصل تعا انیدر جر

و  ا بد شتتتهر  کیزیدر ف یمدن ا یو ح یاجتمتاع

 یو مبان میامروزه گستتتتر  مفا  یاستتتکا از طرف
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منظر و  یو معمار یشهر یطراح یرشتتد  ا ینظر

د عرصتت کیفی  یارتقا ندیآن  ا در فرا ی مپوشتتان

و ابهام  یستتتردرگم زانیبر م یشتتتهر یعموم ی ا

دو رشتتتتد افزوده  نیا انیم یتیفعتا  طتدینقش و ح

 .کاس

و  عکیمفهوم منظر در ارتباط با طب نیی: تبدیفرض

خوا د  ردا  لیمنظر را تستتته یدرک معمار ط،یمح

صتتتاحن  دگاهیمنظر از د یمعمتار فیمرور تعتار

 یرشتتتتد با طراح نیمرز ا ،یو داخل ینظران خارج

منظر صتترفا در  ی ندا معمار یرا روشتتن م یشتهر

 م با ذ ن سر و  ار  رایز سک ین طیآراستن مح یپ

زماند بنا بر  انا یو بستتتتتد بد جر نی م بتا ع اردد

اسکا منظر در  یاعتقادا  مردمان، در حال دگرگون

انسان بد مکان آشنا  ازیعهده دار مسئلد ن ندهیجهان آ

ر منظ یمعمار کیا م انیب نیو مطلوب اسکا بنابرا

جهک تداوم آن در  یو اصو  یشهر یدر متن زندگ

 ی ا طیمح کیفی  یاز جملتد ا زاما  ارتقا نتدهیآ

 .باشد یم یشهر

 

 طیو مح عتیمنظر در ارتباط با طب مفهوم

 یمعان ،یدر فر نگ  غک فارستتت عتکیطب واژه

از  یبخش یآن بد معنا نیدارد  د مهم تر یگوناگون

ندارد   یجهان استک  د انسان در ساخک آن دخا ت

 انا یو گ ای د در بردارنده  وه و دشک و در یبخش

اسکا  "منظر"جنبد، دربردارنده  کیو جانوران و از 

و  رندهیروگاحاطد  ننده، ف یبتد معنا زین طیواژه مح

 نیا  مچنردیرا بگ گرید زیاسک  د اطرا  چ یزیچ

 ند  از  یم ی د انستتان در آن زندگ ییجا یبد معنا

 یخانوادها ) فر نگ  ا ایشتتتهر، جامعد  ای شتتتور 

 (9333،9333د یو عم نیمع

  ستتتتکیز طیاستتتتاس، واژه متحت نیتا بتر

(Environment) ا ینازک ح دی ا یبتد معنا زین 

 کرهستیز یآن استک  د بد طور  ل ی ا بانیو پشتت

شود و شامل  وا، خاک، آب و موجودا   یم دهینام

 یجو   یبد معنا سکیز طیمح نیزنده استکا  مچن

حاصل از تابش  ی ا انیرا از ز نیاستک  د  ره زم

  ایدارد و ح یاز حد اشعد فرابنفش در امان م شیب

 .سازد یم ریرا امکان پذ

 بتتد زین یعیطب ستتتکیز طیمح نتد،یزم نی م در

( یکیزیوفی)ب یستتتیرزیو غ یستتتیمجموعد عوامل ز

 یم ریگوند تأث کی یشتتتود  تد بر زندگ یگفتتد م

فاو  ت ،یمعان نیا با اردیپذ یم ریاز آن تأث ایگذارد 

 فیاستتک  د تعر نیدر ا ستتکیز طیبا مح عکیطب

و  یستتتتیز ،یعیشتتتامل مجموعد عوامل طب عکیطب

 یشتود  د منحورًا در نظر گرفتد م یم یستتیرزیغ

بر  م  دیشامل  ل ستکیز طی د مح یشتود، در حا 

 .اسک عکیانسان و طب انیم ی نش  ا

 یدر محتوا یمهم ارینقش بستت طیو مح عکیطب

در قا ن  ژهیموضو  بد و نیمنظر و مفهوم آن داردا ا

گوناگون  یو جلوه  ا "منظر یمعمار" ی ا کیفعا 

ورد، م نیشده اسکا در ا نییتب یبد خوب رانیآن در ا

و  نیسرزم شیاز آما زیتوجد ن اسیحوزه عمل و مق

 نیرت یتتتا جزئ یعیطب طیبزرگ مح یقتلمرو تتا

 ییو روستا یشهر یاشکال و احجام را در حوزه  ا

 ندیمطر  در زم ی ا کیفیا بد علاوه،  ردیگ یدربر م

بتتد  ییبتتایحس مکتتان و ح   ز ط،یادراک مح ی تا

و  عکیو در عمل،  مواره متأثر از طب یطور ضتتتمن

 آموزه زیجنبد ن نیبوده  تد از ا یطیمح ینتد تایفرا

(ا در واقع 9 9319،ییدر بردارد )تقوا یاریبستت ی ا

مفهوم منظر را دربر دارد  تد مردم  ی نگتام طیمح"

  د تفاو  نیبتواننتد آن را درک  ننتدا نکتتد مهم ا

انسان  ا از آنچد بد  یمتناسن با شناخک درون یی ا
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 "وجود دارد زیشتتود ن یم یعنوان منظر نماد ستتاز

(Makkhzumi & Pungetti,1999:49).   در

ر و منظ سکیز طیمح عک،یطب میمفا  نیا :9جدول 

  .اند دهیگرد انیب یجهان شمو  نیبد ترت

 

 و منظر سکیز طیمح عک،یطب میمفا  -9جدول

 نگارندگان :گردآورنده، یجهان شمو  نیبد ترت

مجموعه عوامل طبیعی،  طبیعت

بطور  زیستی و غیر زیستی

 انحصاری

کلیه بر هم کنش های  محیط زیست

 میان انسان و طبیعت

محیط + شناخت درونی  منظر

 انسان ها

 

 منظر فیتعار

منظر وجود  فیدر تعر یدر حوزه علم یفیتعار

 یم یرویپ یدارد  د  مد آن  ا از اصتتول مشتتتر 

بوده و در  کستتتانیاصتتتول  ف،یتعار نی نند  در ا

 یمطر  م یینفوذ، تفاو   ا یو حوزه  ا ا یجزئ

ا در گرندیکدی د در واقع مکمل  یبتاشتتتد بد نحو

  .اشاره شده اسک فیتعار نیاز ا یبد برخ 9جدول 

 

صاحن نظران  فیاز تعار یامجموعد: 9 جدول

 گردآورنده: نگارندگان، منظر یمعمار طدیدر ح
 

 

 

 "سایمون بل"

(Simon Bell)  ؛

 پژوهشگر حوزه شهری 

ادراک، الگو و  "کتاب 

 "فرایند

منظر بخشی از محیط است 

که می تواند در یک زمان 

خاص به آن توجه کرد و با 

بسترش در محیط ارتباط 

داد؛ به عبارت دیگر، منظر 

آن قسمت از محیط است 

که ما در آن ساکن بوده و 

می بواسطه ادراکمان درک 

کنیم. محیط همه چیز را در 

بر می گیرد، اما منظر جزئی 

از آن است که زمینه فعالیت 

 "فعلی ما محسوب می شود 

(19:2831.) 

 

 

 دکتر جهانشاه پاکزاد

 

منظر آن بخشی از محیط 

است که بر روی کنش و 

واکنش شخص و نتایج 

اعمال او تأثیر می گذارد. در 

این بخش اطلاعات بالقوه 

اً کیفیتی مستقیممحیط به 

محسوس تبدیل می شود 

(19:1  8101.) 

 اسپیرن 

 "زبان منظر"کتاب  

منظر زبانی است که وسیله 

ارتباط انسان با طبیعت و 

محیط اطراف اوست. اگر 

مقوله منظر برای درک 

انسان از محیط اطرافش 

باشد، پس باید زبانی نیز 

باشد که انعکاس دهنده 

تمام فرایندهای محیط 

منظر ابتدائی ترین است. 

روش ثبت ارزش ها و باورها 

به عنوان میراثی با ارزش 

است که ادبیاتی غنی از 

تاریخ و فرهنگ و طبیعت 

دارد؛ گویی همه اجزاء یک 

زبان را دارا بوده و دارای 

الگو، ساختار و مصالح و 

8  19:1عملکرد می باشند )

:3.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد مهدی شیبانی

با هدف معماری منظر "

طراحی در محیط بیرونی به 

ویژه در رابطه با فضای 

زندگی در محیط و در طول 

تاریخ همواره مورد توجه 

معماران منظر بوده است. 

تأکید این رشته بر کیفیت 

عرصه های طبیعی و سامان 

بخشی کالبد محیط در 

جهت ارتقای کیفیت 

محیطی  -ساختار عملکردی

و زیبایی شناختی آن را از 

عات دیگر متمایز می موضو
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کند. از طرفی به دلیل 

مشخصات خاص و چند 

شخصیتی بودن آن، 

معماری منظر رشته ای 

واسطه است و پردازش به 

معماری منظر به صورت 

 "مستقل حائز اهمیت است.

) به نقل از احمدی 

(.19:181نژاد،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر سید امیر منصوری

منظر، دارای ماهیت مکان و 

تجربه انسان در محصول 

فضا است. اما فضای منظر، با 

فضای معماری تفاوت دارد. 

فضای منظر، کرانه های بارز 

معماری را ندارد. منظر، 

عرصه ای میانی است؛ حد 

واسط فضای معماری، که 

رنگ انسانی در آن 

حداکثری است و طبیعی، 

صورت پیرامون انسان است. 

در طول تاریخ، تعامل انسان 

دست جامعه و  و محیط، به

در چارچوب اقتضائات 

طبیعی و تاریخی، منظر را 

پدید آورده است؛ منظر 

فضای کلان زیست انسان در 

محیط است. منظر خود به 

خود پدید نمی آید. انسان با 

همه پیچیدگی های ذهنی 

خود، در فرایندی رفت و 

برگشتی با طبیعت و محیط، 

از آن ها اخذ و در آن ها 

گ رخنه می کند. رن

مشترک طبیعت و تاریخ در 

منظر پیداست )منصوری؛ 

19:3.)  

 نیتوان جامع تر یذ ر شتتده م فیتعار انیدر م

 نیرا  د در حوزه منظر وجود دارد و بد بهتر یفیتعر

 نتد در ستتتخنان  یشتتتکتل مفهوم آن را منتقتل م

 هیرگوند تش نیاو منظر را ا افک ی "برگ نیآگوست"

 د جامعد با  ییجا ا،یو پو ینستتب یوجود " ند: یم

 یائمد ومتقابل  یدر تعامل طیو منظر با مح عتکیطب

( ا 79: 9393 ،ی) بد نقل از منوور "بردا یبد سر م

ودن ب یذ ن -ینیشاخود ع فیتعر نیبد ا یمنوور

در  فیتعر نی تد بتد نظر  امل تر دیتافزا یم زیرا ن

 .باشد یمنظر م یمعمار

و  ایپو ،ینستتب ی:  منظر وجود9و  9 ری)توتتاو 

و  عکی د جامعد با طب ییاستتتک  جتا یذ ن -ینیع

 بد ستتتر یمتقابل و دائم یدر تعتامل طیمنظر بتا مح

 بردایم

 
-ینیو ع ایپو ،ینستتب یمنظر وجود-9 ریتوتتو

و منظر با  عکی د جامعد با طب ییاستتتک  جا یذ ن

 ابرد یبد سر م یمتقابل و دائم یدر تعامل طیمح

 
-ینیو ع ایپو ،ینستتب یمنظر وجود-9 ریتوتتو

و منظر با  عکی د جامعد با طب ییاستتتک  جا یذ ن

 ابرد یبد سر م یمتقابل و دائم یدر تعامل طیمح

منظر  د،یآ یبر م فیبر استتتاس آن چتد از تعار

شود و  یرا شامل م عکیاسک   م طب یعیحوزه وس

و  عتتکیطب یحتتافظتتد جمع نی م فر نتتگ   مچن

منظر  یداده استتک و طراح یفر نگ را در خود جا
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 "متفهوم شتتتکتتل د تتدا نیتقوتتتتد دارد بتتد ا

 .(937، 9313لد،ی)سواف

منظر، شا وده ای اسک  د بد یکپارچگی  نیبنابرا

 ویتتک منطقتتد ای می انجتتامتتد و بخش مهمی از 

 یفیک زندگی مردم در ستتتراستتتر دنیاستتتک : در 

فضتا ای شتهری، حومد  ا، روستتتا ا، فضا ایی با 

 یفیتک با ا و حتی فضتتتا ای بی  یفیک  ما فد ای 

اسک محوری در توسعد فردی و اجتماعیا بنابراین 

و برنامد ریزی صتتتحیه منظر محتافظتک، مدیریک 

 The)مستئو یتی مهم برای تمام اقشار جامعد اسک

European Landscape 

Convention,2000) .  بتتا این وجود پژو ش

 ای ستتتازمان یافتد اند ی در رابطد با نقش منظر و 

ارتباط آن با پایداری محیطی وجود داردا بسیاری از 

م  زو نظریتد پردازان بد ارتباط انستتتان و طبیعک و

حف  و بهره گیری از این تمتتاس در محیط  تتای 

ساختد شده اعتقاد دارند، اما این نظرید  ا در بیشتر 

موارد بر دیدگا ی  نجاری نستبک بد زندگی انسان 

تتأ ید ورزیده و  متر بد عنوان یک پژو ش و یک 

ضتترور  در قا ن تحقیقا  ستتازمان یافتد پرداختد 

ای یافتن منطق شتده استکا از این رو نقش منظر بر

ستازنده ارتباط بین انسان و محیط طبیعی در تعیین 

 ،یخط مشتی توستعد مسئلد اساسی اسکا )منوور

 (9391  یبیحب

 یشهر یمنظر و طراح یمعمار

  ای دانش–توستتعد محیط موتتنو ، حرفد  در

  م و کمهب اندر نش با سازنده طور بد باید مختلفی

 طو س تمامی در باید جریان اینا آیند  ار بد پیوند

 مدیریک، طراحی، ریزی  برنتامد آموز ، از اعم

 ادایج برایا شتود گرفتد نظر در برداری بهره و اجرا

 کاریمحیط  مگانی بیرونی خوب   م یک خلق و

و تعامل مطلوب میان عناصتتر ستتازنده مکان شامل: 

مردم، ستازندگان، مدیران و متخوتتوین )طراحان، 

اقتواددانان وااا( باید برنامد ریزان، جامعد شتناسان، 

برقرار شتتتودا در این میان، قشتتتر طراحان شتتتامل: 

معماران منظر و طراحان شتتهری بد عنوان دو حرفد 

و را بردی  ریاصلی طراحی محیطی، از نقشی محو

برخوردارنتتدا  متتانطور  تتد تعتتامتتل میتتان مردم، 

سازندگان، طراحان و مدیران بایستی صور  پذیرد، 

د قشر طراحان و متخووین این تعامل در میان خو

نیز از ا میتی دو چنتدان برخوردار استتتکا چرا  د 

بدون اتفاق نظر تخوتتوتتی و  مکاری  مد جانبد، 

و تداخل  بودهبرقراری تعامل ستتتازنده غیر ممکن 

غیر ستتتازنده و مخرب میان این رشتتتتد  ا با پیش 

زمیند  ای فکری و عملی تقریباَ مشتتابد و مشتتترک، 

در حا ی استتک  د در واقعیک، رخ خوا د دادا این 

موضتتوعاتی  د با معماری منظر و طراحی شتتهری 

ارتباط دارد، در  مد بخش  ا، مرز بین  م پیوندی 

دار استتتکا  ئلدو تعامل ستتتازنده، مخدو  و مستتت

توستعد زمانی ستازنده استتک  د شامل  م پیوندی 

 (9399:یباشدا )رزاق

 یکرد ایرو ییموضو ، شناسا نیا انیاز ب  د 

و  یشتتهر یطراح یرشتتتد  ا یحرفد ا -یدانشتت

 گرید یبد عبارت ایمکان و  جتادیمنظر در ا یمعمتار

 یاستکا مرور سوابق موضو  نشان م یمکان ستاز

 یگستتتتر  حوزه  ا ،ید د  د وجود  مپوشتتتان

 انیموضتتتوعا  و مباحث م یو خلط برخ یتیفعتا 

 ینوع یریمنجر بد شتتکل گ ،ینشتتدا ندیدو زم نیا

 طیآن  ا در مواجهد با ساخک مح انیخلاء و ابهام م

 یرزاق نایدر شهر ا شده اسکا س یعیموتنو  و طب

 ستتاز و  ار نییتب"خود با عنوان  یدر رستتا د د تر

در صدد  "یشتهر یمنظر و طراح یمشتترک معمار

 نیرمهم ت"بود  د  یساال اساس نیبد ا ییپاستخگو

 یدو رشتد معمار انیو مشتترک م یننقاط  مپوشتا
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ابهام و  جادی تد منجر بد ا یشتتتهر یمنظر و طراح

آن  ا شده  یحرفد ا -یدانش یتداخل در حوزه  ا

د دو رشتد نسبک ب نیاسک،  دامند و نگاه متخوو

 قیتحق نیا ی ا افتدی  "مقو ا  چگوند استتک  نیا

رشتد در  دو یمتون تخوتتوتت یفی  لیبر تحل یمبتن

 مقا ا  ی م یمحتوا لیگام نخستتک و ستتپس تحل

-9393بازه ده ستتا د  یدر طدو رشتتتد  یتخوتتوتت

گاند  ازدهید د  د مقو ا   ینشان م ،یلادیم 9333

 ،یاراضتتت ی اربر ،یستتتلامت ند،یا گو، ستتتاختار، زم

 کیو شخو اسکیس ر،ییتغ اس،یستنک، مق ک،یفعا 

دو  انیمشتتترک م یمکان بد مهابد موضتتوعا  مرز

 انیم ییدر ابهام زا ییزارشتتتتد بوده و ستتتهم بستتت

دارندا  یآن  تا بد مقو د مکان ستتتاز یکرد تایرو

استتتاد  66انجام شتتده از  شیمایپ یبر مبنا نی مچن

منظر داخل و خارج از  یو معمار یشتتتهر یطراح

حاصل شده اسک  د تفاو  نگاه  جدینت نی شور، ا

در و لد نخسک بد  یشتهر یمنظر و طراح یمعمار

شامل مقو ا   یساختار ی ا یژگیبا و یموضتوعات

 ییابعاد معنا گریو در جنبد د اسیا گو، ساختار و مق

استتتک  کیتتشتتتخوتتت یعنی کیتت و یو  نجتتار

 نیا فیاز تعار یتعداد 3(ا در جدول 9313:ی)رزاق

 اند: دهیگرد انیدو رشتد ب

منظر با  یمعمار فیتعتار ستتتدیمقتا -3جتدول

 : نگارندگانگردآورنده، یشهر یطراح

 طراحی شهری معماری منظر
هنر و علم برنامه ریزی 

و طراحی فضای بیرونی 

برای کاربرد و سرگرمی 

انسان )فرهنگ 

تخصصی انگلیسی 

 شهرسازی(.

فرایند مشارکتی و 

منضبط شکل دادن به 

جنبه های کالبدی برای 

زندگی در شهرها، 

شهرهای کوچک و 

روستاها، همچنین هنر 

ایجاد مکان ها و طراحی 

در متن شهری)فرهنگ 

یسی تخصصی انگل

 شهرسازی(.

هنر، دانش و حرفه ای 

میان رشته ای که 

ساماندهی و طراحی 

فضاهای بیرونی موضوع 

کار آن است. به 

فضاهای باز و آزاد نظر 

دارد که تنوع کارکرد 

آن در جوامع پیشرفته 

دنیا به شدت در حال 

 فزونی است. )منصوری(

طراحی شهری باید به 

معنای رابطه میان 

بان ها، ختمان ها و خیاسا

رک ها و سایر میادین، پا

فضاهایی که عرصه 

همگانی را شامل می شود 

و همچنین رابطه یک 

بخش از یک روستا، شهر 

کوچک یا شهر با سایر 

بخش هایش باشد 

)راهنمای برنامه ریزی 

 انگلستان(.

ه و تحلیل زمین با تجزی

ی هاملاحظه فرایند

طبیعی و تولید مجدد 

ها از طریق این فرایند

طراحی با توجه به 

نیازهای اجتماعی و 

انسانی، معماری منظر 

 است. ) پل اسپریدگان(

طراحی شهری هنر ایجاد 

ست و مکان برای مردم ا

شامل چگونگی کارکرد 

مسائلی مانند فضاها و 

ایمنی جامعه و نیز ظاهر 

 .(DETR,2000) آنهاست

، هنر و علم تحلیل

ی، برنامه ریزی، طراح

 مدیریت ، محافظت و

)انجمن ترمیم زمین 

 .معماران منظر امریکا(

هدف اصلی طراحی 

شهری ارتقای کیفیت 

کالبدی انسان و از آن 

طریق ارتقای کیفیت 

 .)لینچ( زندگی می باشد

 

 یطراح دید د،یآ یبر م فیآنچنتان  تد از تعار

اسک در  ی ا بد یدیبد موضوعا  عمدتًا د یشهر

 طی ردن مح یمنظر انسان ی د  د  از معمار یحا 

) تبلور  طی( و ستتتامتان دادن بتد محکیت)تبلور ذ ن

 یمعمار ی د  اصل گرید یانی( استکا در بکینیع

استتتک  د در آن  یرونیب یفضتتتا تا یمنظر طراح

 ینمود یبا توده ستتتاختمان اسی لان در ق میمفتا 

 .دارد شتریب
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آگتتا تتانتتد  نتتدیمنظر فرآ یو معمتتار یطراح

 یکیزیف را ییتغ جادیو ا یزیبرنامد ر ،یستتازماند 

و منظره  طیمنظر خلق مح یدر منظر استتتکا معمار

استتتک  د در  داریو پا یپر معن زاننتده،یبرانگ ی تا

عوامل بوم  انیم ی ما نگ جادیو لد اول بوور  ا

خوا د شدا  دهید یو فر نگ یفن شتناخت ،یشتناخت

 ستتتتند و  ر  ریین عوامتل خود مدام در حال تغیا

 د توستتط طرا  وارد منظر شتتود،  یدیعنوتتر جد

ق موف یطراح نیآن خوا د شتتدا بنابرا رییموجن تغ

 یخشب ،یو انسان یعوامل بوم شناخت وندیمنظر، با پ

 لیرا تشتتتک یو منظر فر نگ طیمح یایپو نیاز تکو

 وانت یراستتتتا م نی(ا در ا9371خوا د داد )ماتلاک،

 -ینیاسک ع یا دهیمنظر پد یاظهار نمود  د معمار

و  م  ردیگ یخارج شتتکل م طی د  م در مح ینذ 

 گرید یانیگردد و در ب یم داریدر ذ ن انستتتان پتد

استتک  کیو ذ ن کینیمحوتتول فوتتل مشتتترک ع

 یکیزیاسک متاف دهیمنظر پد ی(ا معمار9373) نک، 

 .و با رو  مکان در ارتباط اسک

دو رشتتتد، در نوشتتتار  یبر مبان یبا مرور یرزاق

هام رفع اب یسازو ار برا شنهادیپ"خود تحک عنوان 

 یدر حوزه  تا یمعمتاران منظر و طراحتان شتتتهر

حلیلی ت -د د  د بررسی تطبیقی ینشان م "مشترک

سوابق موضو  حا ی از آن اسک  د صاحن نظران 

عمتده د تایل تداخل و ابهام نقش میان حرفد مندان 

اشتتترا ا  فراوان نظری و "را در قا ن دستتتد  ای 

 گستر "و  "یانی دو رشتدرویکرد ای م"، "عملی 

عنوان  رده   "حیطد و نو  فعا یک  ای دو رشتتتتد

انتدا از طرفی تحلیل محتوای ادبیا  موضتتتو  در 

حرفد ای  -خوتتور رفع و پر نمودن خلأ دانشتتی

میان دو رشتتتد معماری منظر و طراحی شتتهری بد 

یک ستتتری ما فد  ا و را برد ای  لی  نتتاجاستتتت

محتوا ای "، "د مکاری و تعامل دو رشتتت"شتتامل: 

تعیین نقش  ای حرفد ای  "،"آموزشتتتی مشتتتترک

ایجاد رشتتد یا رویکرد میان رشتد "و  "ضتابطد مند

 .(9399:یمی انجامد )رزاق "ای جدید

 

 منظر یمعمار تیاهم

نظر می رسد بقای انسان بد عنوان یک گوند،  بد

منظر یعنی سکونتگاه  ا، ساختمان  دگاهیبد انطباق د

 ا، رودخاند  ا، مزار  و جنگل  ا با روشتتتی نو و 

پایدار بستتگی دارد و نیز بد شکل دادن بد زمیند  ا 

بتد گوند ای  د ارتباط با  وا، زمین، آب، زندگی و 

 و  مک  ند تا گرفتدبتا یکتدیگر مورد توجتد قرار 

خره این ارتباطا  را درک و احستتتاس نماید و با ا

منظر  تتایی ایجتاد شتتتود  تتد دارای عملکرد بوده، 

پتایدار، با معنی و  نرمنداند باشتتتدا  مد می توانند 

منظر را بیتاموزنتد، بخواننتد و آنچتد را می خوانند 

بفهمند و شعور نویی را بد زندگی در شهر، حومد و 

روستتتتا ابراز دارند تا قدر  بیان منظر آن گوند  د 

ک پرورانده شتتتود حیتا  متا وابستتتتد بد آن استتت

 .(9393:33)اسپیرن،

منظر تتأثیر زیتادی بر  یفیتک زندگی  یمعمتار

دارد و نباید آن را بد اقتوتتاد یا توتتمیما  صتترفاً 

حرفتد ای واگتذار  ردا زیرا بین ا گو و فراینتد ای 

ستتتازنده زمین، ادراک ما از آن  ا و پیوند دائمی با 

زیبایی ارتباط مستتتتقیمی وجود دارد  د جنبد  ای 

فیزیکی زمین را بتد جنبتد  ای ادرا ی منظر تبدیل 

(ا منظر یک فهم با ا میک و 9399:19می  نتد )بل،

  قابل استتفاده از دانش فرامو  شتده بشری اسک

.[Austad,2000] فهم و شتتناخک این مناظر برای

حفاظک از آن  ا و استتتتفاده در طراحی ضتتتروری 

 [Fry&Sarlov herlin,1995]. اسک
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نظر بیش از یتک نتاحید را با م یمعمتار مفهوم

 اربرد و یا عملکرد خار در بر می گیردا آنتروپ 

منظر را بتتد عنوان یتتک مفهوم تر یبی و یکپتتارچتتد 

مورد توجتد قرار می د تد  د  م بد حقیقک مادی 

فیزیکی بر می گردد  تد از یتک تعتامتل دینتامیک 

 یمداوم بین فرایند  ای طبیعی و فعا یک  ای انسان

و  م بد ارز   ا و سمبل  ای ذاتی ناشی می شود 

  نتتد یغیر متتادی  تتد منظر بر آن  تتا د تتا تتک م

.[Antrop, 2006,188] 
منظر بد عنوان توضتتیحی از یک  ویک   ارا تر

منحوتتتر بد فرد از یک منطقد یا یک  شتتتور مورد 

توجد قرار می گیرد  د توستتتط افرادی  د در آنجا 

ظر ن نند، شتتکل گرفتد استتکا بنابراین م یزندگی م

 بتتد بتتطتتن یتتک جتتامتتعتتد بتتر متتی گتتردد

[Perdoli,2000:221].  منظر قتابل مشتتتا ده و

آن ارتباط نزدیکی با  یتماشتتتایی و معنای شتتتناخت

منظر بتد عنوان یک مستتتیر از زمین دارد  د تحک 

 ,Cosgrove] متا کیتک و مدیریک افراد استتتک

تغییرا  ستتتریع و بتتدون  نیبنتتابرا .[2002:260

د عنوان یک تهدید بد مطا عد منظر ا توستتط بشتتر ب

حستتاب می آیدا انستتان در تعادل با محیط بستتیار 

دینامیک جدید احستتتاس ناراحتی می  ند و ممکن 

استتتک بد ستتتختی با منظری  د مدام در حال تغییر 

 [lorzinq, 2001:175]. استتک ستتازگار شتتود

آشتکار استک  د منظر ا بخشی از میراف فر نگی 

اید ی از سرمبشر  ستند و این میراف بد عنوان بخش

 ذ تنتی و فتتکری مورد توجتتد و مهم استتتتک

.[Antrop,2006:189] 
معتقد استتک منظر را از دو مبحث   استتگرو 

 :  لی می توان دید

رویتکرد ا و وژیکی  تتد بر فراینتتد تتای  اول

انفعا ی بین طبیعک و انسان متمر ز می شود و دوم 

 تد وی آن را جنبتد رمزی، نامیده استتتک بد معانی 

و زمینتتد و فراینتتد تتای منظر  تتد در فر نگی، متن 

شتتتکتتل د تی بتتد متتحیط ماثرنتتد، اطلتتاق می 

این رویکرد دوم  . [Cosgrove, 2003]شتتتود

انسانی و فر نگی و ذ نی  مفا یمارتباط آشکاری با 

 .بشر دارد

منظر بد معنای تلفیق  ی مد جانبد معمار اساس

بین جنبد  ای طبیعی و انسانی در یک حا ک پایدار 

طبیعی  -موروثی، فر نگی یرز   ااستتک احف  ا

منظر ا بد پایداری ارز   ای موجود در مداخلا  

 .[Antrop, 2006;190]  محیطی می انجتتامتتد

 یگاین  د بتوانیم اخلاقیا  را در زند یبرا نیبنابرا

خود حا م  رده و بد مدد آن بقای خود را تضتتمین 

ابتتدا بتایتد بپتذیریم محیط  ایی  د در آن  میینمتا

زندگی می  نیم متأثر از ذ نیک بوده و با افراد بشر 

در ارتباطند ااین حقیقتی استتک  د از اتوپیای مدرن 

بستتتیتار فراتر می رود و فقط منتاظرنتد  د بد طور 

 9397د ند )برک،  یروزمره آن را بتد ما نشتتتان م

:91). 

 

 ندهیتداوم در آ یبرا یاتیومهم و ح اصووو 

  منظر یمعمار

 کی د اشتتاره شتتد، منظر محوتتول   مانطور

استتک و با طبع تنها در  طیانستتان و مح انیتعامل م

و  نیادیبن مینمود ندارد، بلکد انستتتان و مفا  طیمح

آن حائز نقش استتکا منظر  فیدر تعر یو یاعتقاد

با  د   طی د در اثر توجد بد مح ستتتکیا دهیتپتد

 یبرا ط،یو مح یرونیب یمطلوب ستتتاختن فضتتتا ا

 ،ی)منوور دیآ یرو  بد  ار م یو ذ وشمندانسان  

 ایاستتک پو یمنظر موجود گر،ی(ا بد عبار  د9393

با ذ ن  نیو ع طی د محوتتول تعامل انستتان با مح
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 اسک یمعن نیبد ا،یاسک پو ی د موجود نیاسکا ا

 یو دگرگون ریی تد ثتابک نبوده و  مواره درحال تغ

 .اسک

 لیاز قب دهیچیپ یسترتاستر جهان، مسأ د  ا در

آب و  کیتتنتتامید ،یمیاقل را ییشتتتدن، تغ یجهتتان

امروز را  ییفضتتا یتوستتعد  ا یچند فر نگ یزندگ

 ،یمحل اسیاند )  چد در مق دهیبخشتت کیشتتخوتت

شتتهر و  نیب ی(ا تضتتاد ستتن تیمنطقد ا ایو  یشتتهر

 ییافض دهیبد طور  امل حل نشده و پد باًیحومد تقر

 یاراد ی د فراتر از مرز ا ی، باز و نامشخو دهیچیپ

شتتتده اند، بد نام  منظر  داریو پد افتدیتگستتتتر  

 ر،یمتغ یشهر یرا شکل داده اسکا منظر ا یشتهر

و  یادار ی نند فراتر از مرز  ا یم دایگستتتتر  پ

 شتتتوندا یم ینیب شیقابل پ ریآن ، غ یتوستتتعد  ا

و رو   نیادیو بن دیجد دید ازمندین یمنظر شتتتهر

 یدگیچیمتناستتن با پ کیخلاق یریبکارگ یبرا عمل

 .(Werner; 2009) آن اسک

 یساختار ا جادیمنظر ا یو معمار یطراح  د 

 ،یمنظر شتتتهر یبافک  ا م،یستتتودمند و قابل تنظ

 ن،یادیراه  ا، م ادهی ا، پ ابانیخ ،یاصتتل یشتتبکد  ا

 یابیباشدا ارز یم یو فن یاجتماع ی ا رستاخکیز

پژو ش را بتا  تتار  نیمنظر ستتتاختتتارگرا ا یطراح

 انی ندا ستتاختارگرا یم نید وز تر  یستتاختارگرا

ا کیو سمبل یلیتخ ،ید ند: واقع یم زیرا تم دی ا سد

 یعو واق یلیتخ ی ا دی ا یبد نظم د  کیسمبل دی ا

 زیچ چیبدون سمبل  متر از   کیواقع"پردازد : یم

 (Damyanovic; 2009). "اسک

 یرشتد ا انیم کیاستاس آنچد گذشک و ما  بر

اصتتول و  یستتر کیمنظر، توجد بد  یبودن معمار

 کیفی  یرشتتتد و ارتقا نی ا جهک تداوم ا کیواقع

از  یاسک  د در ادامد بد برخ یا زام ،یشتهر طیمح

 : (Langhorst;2009) شود یموارد اشاره م نیا

منظر  یاتفتاق استتتکا معمتار کیتمنظر  ا9

 یباشدا حت یم زیقسمک مناظر ن نیشتامل  وچکتر

 ی ا اسیمق یمنظر بد ستتتاماند  ی د معمار ییجا

ا خود ر یخیتتار ریپردازد،  مچنتان تتأث یبزرگتر م

و  یزیجزء برنتتامتتد ر نیآگتتا تتانتتد بتر  وچکتر

 .گذارد یم یساختمان ی اپروژه

محوتتتول  کیاستتتکا منظر  ندیمنظر فرا ا9

 .شود دی د تو  سکین

 ایدر حال تحول  ستند  با  وستتدیبطور پ مناظر

 د  یبتدون  رگوند اعمال دخا ک انستتتانا در حا 

 یرا برا عتتکیاز طب یبهره بردار عتتک،یطب " دیتتبق"

 سازد، مناظر یممکن م یانسان یبرنامد  ا شترفکیپ

 یا  ستمیدرک ست یبرا یبد عنوان واستطد ا باًیتقر

 التوتتا ی ا ستتتمیو بد عنوان ستت یو فر نگ یعیطب

ک در نی،  ستندا ا یو شبکد ا ریناپذ یید نده، جدا

منظر بد عنوان  ی ا لیپتانستت ییشتتناستتا ی م برا

منظر  یسازمان و منبع سکونک معنادار و  م معمار

 طیانسان و مح انید نده م وندیپ یبد عنوان رشتتد ا

 ) بتتاشتتتد یم یمهم و ضتتترور اریتاطرا ، بستتت

Harvey1996,120-75 & 210-40 ). 
د، د  ی د منظر را شتتتکل م وستتتتدیپ رییتغ نیا

فرض   (Berleant1992)بودن منظر(،  "ندیفرا")

رل و  نت یی شد  توانا یمنظر را بد چا ش م یدی ل

 کیتتمختلف منظرا  ر پروژه  طیشتتترا ینیب شیپ

در بازار  د  ییشتتتود،  تا ا یمحوتتتول قلمتداد م

اسک  د در آن ساختد شده اسک   یطیمشتمول شرا

 کی نای –شتتتوند  یمنظر ستتتاختد نم دحال آن  

 ییدر آرمان گرا شتتتدیاستتتک  د ر یهیاشتتتتباه بد

بر فرم  شتری د ب ییستایا دا  ا طی)شترا یفیتوصت

 طیشتترا نیاگر ا یتمر ز دارد تا عملکرد( داردا حت

، با  دیجد یر ای نتد، منظر بلافاصتتتلد بد متغ رییتغ

د تتدا  یوا نش نشتتتان م شتتتتر،یو انطبتتاق ب رییتغ
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 یبد جا ستتتتمیدر مقابل وا نش ستتت منظر یمعمار

 وستدیبطور پ دی د ، با طیشتترا هیتمر ز بر تشتر

در پروژه نقش ماثر داشتتد باشتتدا ساختن ) تنها بد 

 ر  وستتتتدیعنوان گام اول مشتتتار ک در تحو ا  پ

 نیبد قوان شتتتری( نقش ضتتوابط را ب نیپروژه منظر

 ند ایفرا نیرابط ب ر ییناظر بر تغ نیقوان ایبلند مد  

 ستتتکیز -یفر نگ -یاجتماع ،یعوامل اقتوتتتاد و

  .د دیم رییتغ ،یطیمح

 د ا  کیاستتتک، ند  ریمستتت کیمنظر  ا3

پروژه ند بد عنوان  فیبد بازتعر دیمنظر بتا یمعمتار

شده در  کیمحوتول بلکد بد عنوان تحول  دا کی

 . ند کیریبپردازد و منظر را مد ان،یحال جر

 یاشتتبکد ی ا ستتتمیاز ستت یمجموعد ا منظر

مقدار  .(Skyttner2006,Wolfe1998) باشدیم

 ی ا، برا ستتتتمیستتت نیاز ا یکیدر  یحت ر تا،یمتغ

 یر ایمنظر بد متغ ییپاستتتخگو یچگونگ ینیبشیپ

ثر ما اریبستتت زین نییبا دقک پا یخار حت یورود

 یانگاره  نترل مر ز .(Waldrop 1992 ) استتک

منظر بد عنوان ساختمان، فقط با تمر ز بر  دهیا یبرا

 ییمنظر، مهل بعد فضا یو فرم یظا ر ی ا یژگیو

 بد مرحلد یباشتتد و وقت داریتواند پایو موتتا ه، م

 یاانجام شتتده ینیبشیرستتد،  ر پیطر  م یاجرا

شتتودا ی ا مکینادرستتک بوده و مملو از عدم قطع

 ملاتع ریناپذ انیعوامل پا نیبا ا دیمنظر با یمعمتار

 وی ا و سنارآن  ا را در طر  کیبرقرار  ند و مسئو 

 ازمندین داًیشد کیمسئو  نی ا بد عهده داشتد باشد  ا

 در یزنباشتتدا برعکس، گماند ی ا م کیدرک نستتب

 دیمنظر بر پا ندهیآ یند ایو فرا طیخوتتور شتترا

 ی تتایژگیو و نتتد تتایفرا قیدق لیتتو تحل دیتتتجز

و  باشدیم تواراس نده،یدر حال حاضر و آ یستمیست

و  نتتد تتایاز فرا یاگستتتتره طیشتتترا نیدر بهتر

ر ب یمتنو  را ارائتد خوا د  رد  د مبتن ی تایژگیو

 .محور خوا د بود ویو سنار یشیافزا یکرد ایرو

منظر بطور معمول گرفتار مسائل  یمعمار ا3

استتتک  د منجر بد  ییعملکردگرا ایو  یزیربرنتامد

 نیا تتدا  منظر کیتتو محتتدود یرینتتاپتتذانعطتتا 

 .شودیم

رتر ب کیموجود بد وضع کیمناظر از وضع رییتغ

ا استتتک ریپذامکان ر،یتحقق پذ یعملکرد ا دیبر پا

امتا اغلن مناظر امروز در حوزه  د ، محدودند و 

 یشتتتوند  بطوریفعال قلمداد م ریغ یطیعوامل مح

 ،یعملکرد ی ایازمندیبر اساس ن نیزم ی د  اربر

توان یم ندیزم نی ندا در ا یم لیتو تحم ینیب شیپ

 نیاشاره  ردا ا کایدر امر یفیرد ی ابد توسعد خاند

توستتعد  یبرا یاشتتده نییتع شی ا ا دا  از پخاند

 .مکان خود دارند ای کیدر موقع

محو شتتتدن  ازمندیتمتدار نبرنتامتد کردیرو نیا

 ی اکیفیو   یطیو متنو  مح یقو یرو ایآگا اند ن

عناصر  افکیدر یبرا کی ازم، جهک آماده  ردن سا

ا با یخا  یفضتتا کیباشتتد  تنزل مکان بد یبرنامد م

زل شده پروژه، طرا  بد تن کیتهب ی ااستفاده از فرم

بد شتترط  ن،یترت نیشتتود، بدیمکان ستتوق داده م

 و یثابک، اغلن مانع مفهوم ستتاز طیشتترا ر یپذ

 یقیتطب یطیمح -انستتتان ی ادخا ک یریپذتحقق

 ان(مک یریپذشودا )مانع اصل انعطا یتر مدهیچیپ

 شیثابک نما ی امنظر با حا ک ی اپروژه ا3

شتتوند، بخاطر درک یدر آغاز  ار و ارائد، محدود م

 د منظر را شتتتکل  ییند ای ا و فراکیثابک از واقع

 .د ندیم

 تر و چا شدهیچیپ کیقابل دیتمنظر بتا یمعمتار

 ی امهال: ا گو )بطور ند ایتر نشان دادن فرا زیبرانگ

ا ر یموفق بلند مد (  فراتر از قا ن خشک نمودار

 نید با ارا   یابتواند پروژه جدیداشتد باشد، تا در نت
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 ریاستتک، بد ستترانجام برستتاندا ستتا ریدرگ ند ایفرا

 و دیو تجز فیتوصتتت کیبتا قابل شینمتا یابزار تا

 دیبا ،یتجرب ی تا کیتفیو   ایتپو را ییتغ لیتتحل

منتظره  ریارزشمند و غ ی ایژگیو ییجهک شتناسا

 ی د ناشتتناختد مانده اند، استتتاندارد ستتاز کیستتا

د شد تر خوا نیقی ا تطبپروژه ن،یترت نیشتوندا بد

ند،  نیاز مناظر ارتباط برقرار م یو بتا تجربتد واقع

 دید ا و پتعاملا ، مشار ک یبرا یشتریامکانا  ب

 .د ندیطره، ارائد مآوردن معنا و خا

اسکا  ر عمل  ریپذسکیمنظر ر یمعمار ا6

ن  رد ریتجربد اسکا درگ کیمنظر  یمعمار یطراح

 یریپذستتکیمستتتلزم ر یذات ی ا کیعدم قطع نیا

 ی اپروژه شتتبردیپ دی ل "یریپذ ستتکیر"استتک  

نظر م یباشدا معمار یپاسخگو و مناسن م ،یقیتطب

 ل،یشتتتامل درجا  مختلف تقل یاغلتن بر دانشتتت

  داردا رو دیتک یریو برگشتتک پذ کیقطع اس،یق

 تواند انتخابی ا و خطرا  مستتکیماثرتر  نترل ر

 ریذپبا مراحل با قوه برگشک ،یشتیافزا یکرد ایرو

 نیفرادستتک بزرگتر باشتتدا در ا ی ادر طول برنامد

بد منظور  دیمنظر با یپروژه معمتار دهیتصتتتور  ا

اره دوب "محوول بودن"نستبک بد  "بودن یندیفرا"

 .شود یازمفهوم س

 یو جد وستتتدیبطور پ دیمنظر با یمعمار .7

 ریا تفسدیازمایخود را ب جیمفروضا ، رو   ا و نتا

اشتتتباه  ،یمنظر بد عنوان  نر و علم  اربرد یمعمار

بر  یدر حا ک  ل ی اربرد یباشتتتدا رشتتتتد  ا یم

دانش بد عنوان محوول قابل عرضد تمر ز دارند و 

 دهنیآمداوم و مهم دانش در  ی ا شرفکینسبک بد پ

ر طرفاند، ا ه یقضتتتاو  ب کیاعتنا  ستتتتندا با  یب

ا ر جینتا یری د اندازه گ ییار تایت تا و مع کیتفی 

 ستتتتندا  عکیطب یفیستتتازد، عوامتل   یممکن م

ار دشتتو اریعوامل بستت نیا یریو اندازه گ یریبکارگ

 یمختلف دانش م یرشتد  ا قیتلف ازمندیاستک و ن

 .باشد

 

 یریگ جهینت

 یشود، بلکد عل یتنها در  ا بد خلاصد نم شتهر

در آن  یصر  در شهر، روح یرغم اقداما   ا بد

استتک  د  مزمان و توأمان حاصتتل تعاملا   یجار

و  ا بد شتتتهر  کیزیدر ف یمدن ا یو ح یاجتمتاع

بد  راً ی د اخ یمنظر، دانش یاسکا حال آن  د معمار

شده و بد  یو حرفد ا یعلم یوارد فضا یطور جد

 رو دارد، شیرا پ یینوپا بودن چا ش  ا نی م لی د

 یارائد م طیدر ارتباط انستتان و مح دیجد یدگا ید

پردازد  از مکان بد عنوان  یفضا م رید د  د بد تفس

 یرونی نتتد  تتد دو بخش ب یم ادیتت یوجود واحتتد

 استتتتندین کی( آن قابل تفکی)ذ ن ی)متاده( و درون

ر د یانیشتتامنظر  مک  یمعمار قیفهم عم ن،یبنابرا

و  عکیداردا طب یامروز یشتتتهر  تا ا یتادامتد ح

منظر و  یدر محتوا یمهم اریتتنقش بستتت زین طیمح

مفهوم منظر را دربر  ی نگتتام طیمفهوم آن داردا مح

 ن،یدارد  تتد مردم بتواننتتد آن را درک  ننتتد  بنتتابرا

ز انسان  ا ا یمتناسن با شناخک درون ییتفاو   ا

شتتتود، وجود  یم یآنچد بد عنوان منظر نماد ستتتاز

 د در اثر  یذ ن -ینیع ستتتکیا دهیتداردا منظر پتد

 یبا  د  مطلوب ستتاختن فضتتا ا طیتوجد بد مح

د رو  ب یانسان  وشمند و ذ یبرا ط،یو مح یرونیب

با توستتتعد محیط موتتتنو  و  یا از طرفدیآ ی ار م

 و  مپوشانی مختلف،  ای دانش–گستتر  حرفد 

 موضتتوعا  یو خلط برخ یتیفعا  ینفوذ حوزه  ا

 یمنظر و طراح یدو رشتتتتد معمار انیو مبتاحث م

خلاء و ابهام  ینوع یریمنجر بد شتتتکل گ ،یشتتتهر

موتتنو  و  طیآن  ا در مواجهد با ستتاخک مح انیم



 اانتهیب ایمنظر؛ گستره یمعمار

 

 

و 
د

نام
ول

ف
 ة

یش
ند
ا

وم
ل د

سا
ی، 

مار
مع
ة 

مار
 ش
،

ة 
وم

س
 

 

ن 
ستا

 تاب
 و
هار

ب
93

17
 

 

39 

 یدر شتتهر ا شتتده استتکا حال آن  د طراح یعیطب

دارد در  ی ا بد یدیبد موضوعا ، عمدتًا د یشهر

 طیح ردن م یمنظر انسان ی د  د  از معمار یحا 

) تبلور  طی( و ستتتامتان دادن بتد محکیت)تبلور ذ ن

 یکیزیاسک متاف دهیمنظر پد ی( اسکا معمارکینیع

آن  یو با رو  مکان در ارتباط استتتک  ستتتامان د 

د د  د بواسطد  یرا  د  قرار م طیقستمک از مح

 عکیطب یشود و حافظد جمع یادراک انسان درک م

ن، منظر یداده اسکا بنابرا یو فر نگ را در خود جا

بد بطن یک جامعد بر می گردد و بخشتتی از میراف 

شی خفر نگی بشتر  ستند و این میراف بد عنوان ب

از سترماید ذ نی و فکری مورد توجد و مهم اسکا 

ساس ح اریبس طدیح نیدر ا یریگ میتوتم نیبنابرا

 د  ایاستتک پو یحال منظر موجود نیاستتکا در ع

  اسک  نبا ذ نیو ع طیمحوول تعامل انسان با مح

و  ریی د ثابک نبوده و  مواره درحال تغ یمعن نیبد

 ندهی تد منظر از ضتتتوابط آ نیاستتتکا ا یدگرگون

مسائل جامعد  ینگر برا ندهیآ یشتناختد شود، اقدام

فرداستتک  استتاس  مد جانبد منظر بد معنای تلفیق 

بین جنبد  ای طبیعی و انسانی در یک حا ک پایدار 

 ازیدار مستتتئلد ن دهعه ندهیاستتتکا منظر در جهان آ

انستتان بد مکان آشتتنا و مطلوب استتک و تغییرا  

بشر بد عنوان ستریع و بدون مطا عد منظر ا توستط 

ا توان ب یم جدییک تهدید بد حستتاب می آیدا در نت

 ا در جهک تداوم  کیو واقع یاصول محور کیرعا

گام  یشتتتهر طیمح کیفی  یرشتتتتتد و ارتقتا نیا

 برداشکا
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