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 چكیده

است که امروزه مورد توجه خاص در مباحث مختلف  یاز موضوعات یانسان یو زندگ ستیز طیمختلف مح یها در حوزه داریتوسعه پا

نبوده و  یبحث مستثن نیو اسکان بشر از ا یدر زندگ مطرحبه عنوان علوم  یو شهرساز یمعمار نیب نیدر ا. علوم قرار گرفته است

 داریاز آن در توسعه پا حیصح یبردار بهره طیو توجه به شرا عتیطب. داشته است داریدر توسعه پا ررا به عوامل موث یا ژهیتوجه و

در ابعاد . یفیمورد توجه است و هم ک یکم یبردار بهره ی هم از جنبه عتیطب ،یدر مباحث مربوط به معمار. است یدیکل یموضوع

 ژهیمنظر و به و. آن مورد استفاده است راتیو تاث عتیطب عینیبعد  ژهیوبه  یفیو در ابعاد ک یعیطب یاستفاده از عناصر و اجزا یکم

نقش  یعیاست و توجه به منظر طب یو شهرساز یمعمار پیرامون عتیطب ریدر تاث یموضوع مورد بررس نیتر شاخص یعیمنظر طب

  .را دارد داریوسعه پات یدر راستا یزیر در برنامه یاساس

 

  .توسعه پایدار، طبیعت، منظر، منظر شهری: کلیدی گانواژ
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 مقدمه  - 

مورد بحث قرار گرفته است  1791در سال  رویودوژانیوارد شده و اجالس ر یو شهر یانسان ستیز طیمح یها در حوزه یداریکه پا یاز زمان

که  نیبا ا. مورد توجه قرار گرفته است نیساکن یشهرها برا طیمح یساز مختلف ضرورت سالم یطیحم یها یآلودگ لیبه دل. گذرد یسال م 03حدودا 

به نظر ناکارآمد و  داریپا یدر معمار یطیارائه شده نسبت به مشکالت مح یها از راه حل یاریبس یاند ول شده ییشناسا یبه خوب یامروز یها حرانب جینتا

 نقش داریپا یانسان و راه حل آن در معمار یرو شیبا جستجو درباره معضالت پ یدارد ول یمختلف یها شهیر ردایهر چند توسعه پا. ندیآ یناقص م

حفظ و استفاده  نهیکه در زم ییها یامروزه با توجه به کاست. باشد یقابل تکرار م یندیفرآ جادیا یبه معن یداریو پا شود یآشکار م شتریهرچه ب عتیطب

 ینینو فیتعر ید به سویبا یما از معمار یعملکرد یازهاین رییو تغ یمعمار یفضاها یساز نهیتوجه به به نیو همچن میواجه هستبا آن م یاز انرژ نهیبه

را  ییبنا چیکه ه ییاز آن جا. شناخته شود ینوع معمار نیا یاصول کل دیکردن آن با یکاربرد یو برا میباش دار،یپا یاز خلق بناها با عنوان معمار

پاک و سالم بر اساس  یطیو مح شندبا کیاصول نزد نیبه ا یکرد که به صورت نسب ییفضاها جادیدر ا یسع دیدانست با داریبه صورت مطلق پا توان ینم

 .دارد زین یگرید یها و مشخصه ستین یمیاقل ایسبز  یتنها معمار داریپا یمعمار. خلق شوند یعیموثر از منابع طب یبردار بهره

  

 توسعه پایدار - 

 ساختار پایدار در توسعه پایدار - - 

 یها بخش نیاز بزرگتر یکی ،یدر بخش ساختمان داریساختار پا ای داریساخته شده، اغلب ساختمان پا طیو مح یساختمان یها تیدر رابطه با فعال

مفهوم . است رگذاریتاث طیمح یرو رییتغ در یدار یساخته شده و به طور معن طیو به همراه مح باشد یم های اخیر پیشرفت در یو اجتماع یاقتصاد

  .باشد یم گریکدیها با  و انسان عتیمهم در فهم رابطه انسان و طب رییتغ کیدار یتوسعه پا

 

 معماری پایدار - - 

از . ندارد یگزمان حال هماهن یازهایچند صد ساله با ن یبنا کی رایز میخلق کن ادیبا عمر ز ییکه بناها ستین نیا یدر معمار یداریمفهوم پا

اثرات  ابر آن است ت یسع داریپا یمعمار نیدر مباحث نو. گو باشد زمان حال خود جواب یازهایکه به ن دینام داریپا توان یرا م ییها یجهت معمار نیا

 یدر مصرف انرژ یمیاقل ژهیو یو طراح طیمواد و مصالح هماهنگ با مح یریکاسته شود و در عوض با به کارگ ستیز طیبر مح دیجد یمعمار یمنف

 داریپا هک پردازد یم یموضوعات و موارد صیآن صرفا به مهارت تشخ ییدارد که مرحله ابتدا یمراحل داریپا یمعمار ندیفرآ. دیبه عمل آ ییجو صرفه

 .داده شدند صیکه در ابتدا تشخ است یموارد یداریپا جهیکه نت میشو یروبرو م یمعمار ندیبا فرآ میمرحله فراتر رو نیگام از ا کی یباشند و سپس وقت

 

 در رویكرد معماری پایدار سازگاری با طبیعت و محیط زیست -3- 

و  بیاز آس میتوان یم میآن آگاه باش یطیاز امکانات مح میکه هست یطیاگر در مح شود یاطراف شروع م طیبا درک از مح داریپا یطراح کی

اثر مصنوع در  قیتلف یبرا یاطراف به ارائه راهکار درست و مناسب عتیطب لیو تحل هیبا تجز دیبا داریطراحان پا. میکن یریها جلوگ صدمه زدن به آن

با  دیطراح با نیخود داشته باشد و همچن رامونیپ یعیطب طیرا با مح رتیو مغا یناسازگار نیکمتر دیبا داریو به طور خالصه ساختمان پا دینما عتیطب

 .دیوارد نما عتیرا به طب انیز نید که کمتربپرداز یبه خلق اثر طیدرک درست مح

. ساخته شده وجود ندارد طیبدون مشارکت مردم امکان بهبود و اصالح مح گریو به عبارت د باشد یم یتالش ائتالف کیبودن مستلزم  داریپا

 یانسان و برا ینرود و همچنان برا نیز بکه ا یو استثمار آن به طور عتیاز طب یبردار بهره تیریمد عتیدر رابطه با موضوع انسان و طب نیهمچن

به  ایو  طیانسان در مورد مح دگاهیبه د ستیبا یابتدا م ط،یدرک رابطه ساختمان با مح یگروتر، برا ورگیبه گفته . زنده قابل استفاده باشد وداتموج

 دربا طرز تفکر انسان  کینزد اریارتباط بس یازدست اند نیاست نوع ا عتیدر طب یاساس ساختن، دست انداز»نظر داشت  عتیطور کل نسبت به طب

مثل حفظ منابع موجود  نده،یآ یبرا رهیذخ یفعال و به معن. و استمرار است یوستگیمداومت پ یبه معنا یداریپا(. 1091, گروتر)« دارد عتیمورد طب

 تیفعال کیبه  ازمندین رددا یداریبه پا ازیچه که ن کردن آن ردایپا ییبه همراه توانا یدارد پس معمار یداریپا تیاست که قابل یزیحفظ آن چ. باشد یم

و  یکه در مباحث مربوط به معمار ابدی یم یا ژهیو تیامر اهم نیدر ا عتیو به خصوص عناصر طب طیشناخت مح. باشد یم طیمح ی کننده داریپا یطراح

 .ساخت است نو منظر انسا یعیمنظر طب یدو بعد کل منظر، شامل طهیدر ح رامونیشناخت پ. ردیگ یمنظر قرار م طهیدر ح یشهرساز

 

 منظر و طبیعت -3

 منظر - -3

شکل  عتیرا تعامل فرهنگ و طب یستیهمز نیا. است گریو موجودات د عتی، با طب(در اجتماع)ها با هم  انسان یستیز هم یبرا یمنظر مکان

 و یاز ادراکات حس یا دهیدر هم تن ی سه گانه قیاز طر. دهد یقرار نم یگریم بر درا در تقد عتیطب ایاز فرهنگ  کی چیجامع به منظر، ه ینگاه. دهد یم
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 ردیگ یرا فرا م ستنیاز ز ییها وهیو الگوها و ش کند یتعامل م ،ییفضا یتی، انسان با منظر، به عنوان موجود(یبیادراک ترک) ستهیو تجربه ز یتصورات ذهن

و باورها و  لگوهااز ا یا فرهنگ مجموعه. و هم سازنده است شود یمنظر هم ساخته م. آورد یم دیپد در منظر ستنیز یبرا ییها وهیحال ش نیو در ع

 زین عتیطب. هستند یمکان/ ییایو جغراف یزمان/یخیالگوها تار نیا. است یاجتماع یها گروه ستنیمشترک ز( یآشکار و ضمن ،یو معنو یماد) یها ارزش

که بازنمود ) عتیاو در طب تانسان و مداخال یاثرات زندگ. ستیفرهنگ بر آن، بکر ن راتیو البته به سبب تاث مخلوقات است ی همه ستنیبستر مشترک ز

 (.1071, همکارانو , یمیهیپورد)شده است  عتیاز طب ریناپذ ییجدا یبخش( انسان است یفرهنگ و اکولوژ

 

 طبیعت و فرهنگ ،منظربین ارتباط  - -3

 زندیشاخص و مستقل سخت مساله برانگ ییها طهیبه مثابه ح گرید یانسان از سو یفرهنگ یها ها و ارزش نشسو و ک کیاز  یعیطب یندهایفرا

(Wylie,2339 .)دو است نیو فرهنگ و رابطه ا عتیدر مفهوم طب یبازنگر ازمندینامطلوب است و ن یشیدوگانه اند ینوع ریتنش اخ نیا 

(Moor,2311 .)به مثابه  عت،یطب. ستندین یکیدو هرگز  نیهر دو مفهوم تواما هستند، اما ا.  1یفرهنگ یو ساخت یماد یتیاست، واقع زیدو چ عتیطب

 ی شدن است؛ همان که با واژه یو کم یریگ نظر دارد که قابل اندازه یعتیبه طب گرید دگاهید. ردیگ یماست و مار را در بر م رونیب ،یماد یتیواقع

حال فقط  نیبا ا. آن است یریگ خواص قابل اندازه ی ساخته، با همه طیو مح یعیطب طیانسان، شامل مح یماد رامونیپ پردازد؛ یبه آن م «طیمح»

 یفضا. است یو ماده و انرژ اتیح یروهایاز ن یگوناگون یندهایحاصل فرا یعیمنظر طب(. Hagan,2331) قابل فهم هستند عتیطب یفرهنگ یها ساخت

الهام بخش انسان در شکل دادن به  یعیمنظر طب. بخشد یانسان را وحدت م ی ساخته یو منظرها یعیطب یمنظرها نیزم ی کره رامونیپ یا وستهیپ

و  یمیهیدپور) شود یدر فرهنگ مطرح م عتیگونه منظر در قالب بازنمود طب نیا. شود یوارد فرهنگ انسان م عتیاست که طب ییها و منظرهاست؛ جا باغ

, بل) هستند ییبایز یها ارزش یدارا یعیهمانند مناظر طب یگفت که مناظر فرهنگ توان یم ییبایبه زو تجر تیدر خصوص ماه(. 1071, همکاران

توجه به منظر، هم  ر،در دوران معاص. اند زمان یفرهنگ در ط یو حاصل تجمع رسوب باز نمودها یفرهنگ راتیتعب ریناپذ زیگر ی جهیمنظرها نت(. 1032

معنادار  یها ها و ارزش از کنش یاست و هم قلمرو یفرهنگ یها ها و نمادها و ارزش انسان که مملو از نشانه یزندگ یکیزیف یو فضا طیبه عنوان مح

 کند یبرجسته م عتیطب بادر تعامل  زیصلح آم یا وهیتوجه نقش منظر را در سکونت انسان به ش نیا. کرده است دایرواج پ شیاز پ شیب ،یفرهنگ

 (.1071, همکارانو  یمیهیپورد)

مشابه  ی تکرار شونده یها ها، خطوط، بافت و شکل ما لبه. دارد یبستگ نیشکل زم یالگوها یابیرد یانسان برا ییبه توانا یمنظر تا حدود دراکا

 یها شکل یبرخ اسیمق که یدر حال گذارد، یم ریتاث ییبایو مرموز بودنشان در احساس ما از ز یذات یدگیچیها، پ از آن یاریبس یهمبستگ. مینیب یرا م

 .در نظر گرفت ییباینماد ز توان یرا م یعیطب یاز الگوها یاریبس( 1032, بل) آورد یبه وجود م یاز تعال یما را محسور خود کرده و حس نیزم

 

 منظر شهری -4

 تعریف منظر شهری - -4

هنر یکپارچگی « منظر شهری». ته نشده استها و فضاهای ساخ نو در زبان انگلیسی است و چیزی بیش از مجموعه ساختمان یا منظر شهری واژه

مفاهیم منظر شهری اولین بار در قرن . سازند هایی است که محیط شهری را می ها و مکان ها، خیابان بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه ساختمان

 گوردن کالن. عنوان شد 0 ویو یردر مجله آرشیتکتورال  2و سپس توسط گوردن کالن( 1031, بیحب)المستد -توسط فردریک ال میالدی 17

را تعریف کنم، خواهم گفت که  یک ساختمان معماری، اما دو ساختمان    اگر از من خواسته شود که منظر شهری»: سدینو یم ری ویو تکتورالیدرآرش

مسائلی مانند ارتباط . شود هری عرضه میهنر منظر ش گیرند، یکه دو ساختمان در کنار هم قرار م در کنار یکدیگر منظر شهری است؛ زیرا به محض این

چه این روابط یا نکات در اندازه یک شهر ضرب شود، با هنر محیط سر و کار  چنان. کنند ها بالفاصله اهمیت پیدا می ها و فضای بین آن میان ساختمان

های کنونی، منظر شهری را تنها از بعد  یهنظر. گذشت زمان نظریات دیگری نیز در این زمینه مطرح شدند با (.1099, کالن) «خواهیم داشت

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مترتب بر آن را نیز حائز اهمیت تلقی نموده و به  شناسی و یا مطلوبیت فضای شهری مهم ندانسته، بلکه جنبه زیبایی

 .آورد یو فرهنگ یک جامعه به شمار م مدنعبارت دیگر نمایانگر سطح ت

انسان و پدیده شهر است و از این رو بخش قابل توجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان تحت  1هری، سطح تماسمنظر ش یطور اساس به

به عبارت دیگر ترسیمات تجریدی طراحان و معماران تنها در قالب منظر . کند ای است که شهر را پدیدار می منظر شهری وسیله. گیرد یتاثیر آن شکل م

نماید  از طریق منظر شهری است که ابعاد غیرکالبدی شهر امکان بروز و تجلی خارجی پیدا می. شود قعی و انسانی بدل میشهری است که به تجربه وا
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ها نه  است آن یدائم بایتقر ییفضاها نیهدف از خلق چن. هستند یشهر تیو هو یاجتماع تیاز شخص یبازتاب ،یمهم عموم یفضاها(. 1031, گلکار)

 کنند یشهر عمل م تیفرم و هو نییتع یبرا ییاند، بلکه به عنوان مبنا طرح شده رهیو غ یفرهنگ یدادهایرو یبرا ییها و فضاها تنها به عنوان ساختمان

 (.1032, بل)

در درون چنین . ناشی از فکر و به منظور برآوردن نیازهای انسان است یها در منظر شهر های متفاوت حاصل از چگونگی ترکیب آن و نظم شکل

ما  ،دهیم ای متقابل است؛ ما به فضا شکل می شود و این رابطه کند واقع می ها را هدایت می های انسان و ساخت و سازهای وی که فکر آن فضایی، فعالیت

. شود اثیرات حسی را به دنبال دارد که محتوایی برای اندیشیدن و مبنایی برای تفکر میبه عبارت دیگر تجربه در محیط، خود ت. گیریم در فضا شکل می

جزء اساسی در  کعالوه بر آن ادراک صحیح و خوانایی محیط ی. دهد لذا شکل شهر ترکیبی از تفکر و تجربه را در تاثیر متقابل بر یکدیگر نشان می

تواند نقش اجتماعی نیز بازی کند،  ای که بتواند تصویر واضح و روشنی از خود به جا بگذارد می یلذا منظر شهر. رضایت عاطفی از زندگی در شهر است

تواند نمادها و  و حتی می نندهایشان را تنظیم ک تری فعالیت کند تا بدانند در کجا هستند، محیط را خوانده، به نحو مطلوب چرا که به مردم کمک می

از این رو منظر شهر که . گیرد دهد و هم در منظر شکل می پس ذهن انسان هم به منظر شکل می. افزایش دهدخاطرات جمعی و ارتباطات گروهی را 

 (.1031, بیحب)نمایاند  های جامعه را به طور کالبدی باز می آل های فرهنگی و ایده شود که ارزش عینیت حاصل از شکل شهر است، نمادی محسوب می
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 یدر جوامع باستان نشیهای آفر داستان. بهره جسته است عتیخود از عناصر طب ریاز اساط ارییارتباط داشته و در بس عتیباز با طب ریانسان از د

ته است رف شیارتباط تا حدی پ نیاند و ا مقدس شمرده شده یعیعناصر طب یآسمان انیاز اد ارییدر بس. هستند یعیسرشار از حضور عوامل و عناصر طب

بخش منظر  تیارتباط قوی همواره هنگام بحث در خصوص ساختار و عناصر هو نیبا وجود ا. گرفتند یها مورد پرستش قرار م درختان و چشمه یکه برخ

را برای خود به  عتیطبها، معماهای رازناک  اسطوره ارییبه  نیانسان نخست(. 1072, قوام پور) رندیگ یقرار م دیشهری، تنها عناصر مصنوع شهر مورد تاک

 میدر دوران قد(. 1099, پور لیاسماع) سازد یقوم را آشکار م یساختار اجتماع نیو نماد یلیتمث انیب نیا. است کرده یم هیتوج یلیو تمث نیای نماد گونه

ها را به صورت  تا آن کردند یداشته و تالش م قاداعت ییماورا روهاییبه ن انیرانیبه خصوص ا. اند الهام گرفته عتیاز طب ها نییای و آ های اسطوره داستان

 ق،یارتباط عم نیاما با وجود ا. است یدر زندگ عتیموجود در شهرها گواه از نفوذ طب یعیهای طب نمادها و سمبل. بگذارند شیبه نما نیروی زم یکیزیف

جنبه اول . است امدهین انیبه م یها در ساختار شهر بحث آن رضوقرار نگرفته و از نقش و ح یبر شهر جز از دو جنبه مورد بررس ها آن ریتا کنون تاث

بر  عتیطب ریبر شکل شهر؛ جنبه دوم تأث( ارتفاع ،یتوپوگراق ب،یش) یعیها و فضاهای سبز متراکم و عوارض طب ها، رودخانه چون کوه یعیطب رعواملیتاث

, قوام پور) شود یگرفته م دهیناد یعینقش نمادهای طب شود یشهرها م به یبخش تیو راهکارهای هو تیشهرها، و هر جا که صحبت از هو یابی مکان

1072.) 

از ساخت شهر محسوب  یدر شهرها، بخش یعینمادهای طب. اند افتهی یکیزیدر شهرها نمود ف یعیمقدس با حضور عوامل و عناصر طب باورهای

 دیها را به عنوان عناصر شکل دهنده منظر شهر تاک توجه به استفاده از آنامر  نیا. ندیآ یاز عناصر منظر به حساب م یخیشده و به لحاظ سابقه تار

بر عهده  یاساس یبه شهر، نقش یبخش تیدر هو توانند یساکنان شهرها م یخیو حافظه تار خیآشنا و اتصال به تار ریتصاو جادیعناصر با ا نیا. کند یم

 (.همان) رندیگ
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و به  یها، اهداف انسان در درجه نخست مساله ارزش یمنظر شهر. است یشهر یو طراح یزیر مساله برنامه کیاز  شیب یزیچ یر شهرمنظ»

که آن  یبه مردم د،یآن نظر نکن یها ابانیبه خ د،یافتیرا زشت  یکه شهر یزمان. توسط آحاد جامعه است یاجتماع یها تیشناخته شدن مسول تیرسم

 «افتیخود را باز خواهد  یو پاک ییبایز زین یمنظر شهر  ابد،یها باز  خود را درون ذهن و قلب آن ،یو پاک ییبایاگر ز. دیاند بنگر اختهس نیچن نیرا ا

(Raskin,179 .) 

عمل  بیرق یها به صورت شرکت بایشهرها تقر افته،یامروزه در جهان توسعه . دهد شیشهرها را افزا یتوان رقابت تواند یم« خوب» یشهر منظر

 ذبج ان،یم نیدر ا. را به خود اختصاص دهند یبرجسته و توجه جهان یاستعدادها ه،یاز بازار سرما یشتریکه تالش دارند سهم ب ییها شرکت. ندینما یم

از  نینش محور امروزدا یدر اقتصادها 2نام نهاده است« طبقه خالق»تحت عنوان  1 دایفلور چاردیچه که ر آن ای ،یو هنر یبرجسته علم یاستعدادها

 تیفیجهت ارتقا ک یبه عنوان ابزار یو از جمله هنر منظر شهر یشهر یجاست که دانش طراح نیا(. Florida,2332) تبرخوردار اس یا ژهیو تیاهم

در ارتقا توان  یشهر ینقش دانش و هنر طراح. ابدی یم تیو اهم دهیشهرها مطرح گرد یباال بردن توان اقتصاد تایو جذب اقشار خالق، و نها طیمح

شهر را  تیاز آن روست که کل یمنظر شهر تیهما. (Southworth, 1737) ساوت ورث نشان داده است کلیما قاتیتحق شیشاپیشهرها را پ یاقتصاد

                                                 
  Florida 

او . است  را در تولید دانش و فناوری نوین میزان متفاوتی دانسته شهرها  ود و سهمع تحقیقات فلوریدا درباره شهرها بموضو "شاخص خالقیت شهری" 2

 .استبه موضوع پیشرفت شهرها در ارتباط با مناظر شهری و جذاب بودن شهرها پرداخته 
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 اتیابعاد ناملموس حاست که  یمنظر شهر ۀنیتنها در آ. آورد یمتن را فراهم م نیا« خوانش»و « قرائت»آشکار ساخته و امکان « متن» کی ۀبه مثاب

جامعه،  تیو امن یمنیا زانیشهر، م یخیها، عمق تار خرده فرهنگ یِباشناختیز قیسال ن،یمع یها نهادها و ارزش ۀهمچون فقر و غنا، سلط یمدن

 سریرا م یمنف ایمثبت  یابیارزو  افتهی یو بروز خارج یامکان تجل« ها نشانه»از  ینظام قیاز طر ره،یو غ یاجتماع یاحترام جامعه به قراردادها یچگونگ

منظر »و « شهر یمنظر ذهن» ،«یشهر ینیمنظر ع» ستمیس ریز: شده لیتشک ستمیرسیاست که از سه ز «ستمیس» کی یپس منظر شهر. سازد یم

سه نگاه است، نگاه  قیلفشهر ت کی یمنظر شهر قتیدر حق. ردیگ یآن شکل م یبه مفهوم کل یسه، منظر شهر نیا نیو از تعامل ب« شهر ۀابانیارز یذهن

است که نگاه دل  یعاطف یتأثر ای  Affective بخش تاًیشود و نها یم لیکه نگاه چشم ذهن ماست و ذهن و حافظه دخ ینگاه ک،یولوژیزیاز چشم ف

 نیچن. اند مانده یتا به امروز باق ه،یاول یها و خودسازمانده سکونتگاه یمیقد یمناطق الگوها یدر برخ(. 1031, گلکار) ردیگ یرفتار قرار م یماست و مبنا

و مرموز  یدگیچیپ ،یهمبستگ اتیخصوص لیبه دل یکه تا حدود مندندارزش ییبایو اغلب از نظر ز دهیبه منظر بخش یقدرتمند اتیخصوص ییها مکان

, بل)اند  میمناظر سه نیا تیفیدر ک دیآ یجود مبه و ییها مکان نیبا چن کیتماس و ارتباط نزد جادیا ی نهیکه در زم یامکانات نیهمچن. ها است بودن آن

1032.) 

گرفته و  یادیشصت رونق ز ۀاز ده «1یشهر یشناس نشانه»بحث . کند یاست که در قرائت متن شهر به ما کمک م یابزار مهم یشهر منظر

است  یافراد ۀاز زمر کند یم یمعرف یعنوان هنر ارتباط را به یکه معمار 2ندیبسکیل لیمورد کار کرده اند، به عنوان مثال دان نیدر ا یادیصاحب نظران ز

نظام  قیاز طر یمنظر شهر. «کند یاشاره م ییها است که به مدلول ها از دال یها است، نظام از نشانه ینظام ،یمعمار ای یمنظر شهر»: دیگو یکه م

 یبرا. هستند لتقدس قائ عتیمظاهر طب یام است و چقدر براچقدر در جامعه مورد احتر یطیمح ستیز یها مشخص کند که ارزش تواند یها م نشانه

 یبررس طیانسان و مح نیرا که منظر است، در تقابل ب یمرکز ۀمختلف مرتبط با هست میمفاه گاهیجا دیبا یمرتبط با منظر شهر میاز مفاه ییابهام زدا

و  ردیپذ یم ریتأث طیمح از یا سلسله کیانسان قرار گرفته باشد، در  هست نییکه در پا یفیسو و رد کیدر  طیاگر مح ،یمدل ذهن نیبا تصور ا. میکن

 ،یسنسور یها یژگیفرمال خود را و یها یژگیو. دهد یخود را در معرض حواس انسان قرار م ۀهندس طیاول، مح ۀدر مرحل. گذارد یم ریبر آن تأث تاًینها

تعامل  نیا جهیمرحله، نت نیدر ا. شود یشناخته م 0که ادراک دهد یض حواس قرار مکه دارد در معر یکالبد تیفیهر ک ای یلمس یها تیفیصدا، بو، ک

Townscape ای Cityscape با  یا مثالً منظره شود، یکه توسط حواس گرفته م یزی، چ«شهر ینیمنظر ع» ای «یمنظر شهر» شود؛ یم دهینام

مرحله ذهن فرد بر  نیدر ا. کارخانه باشد تواند یم هک شود یه دارد انسان متوجه مک ییها  الگو ها و کهن دار و دودکش، بالفاصله با طرح بیش یها سقف

مرحله را  نیا. کند یآن الصاق م یرا رو ینیمع یساخته و معنا طیاز مح یریتصو ،یتجارب و خاطرات قبل ،یذهن یها طرح واره ،یطیمح یها اساس داده

کننده سطح  نییمنظر شهر تع بیترت نیبه ا(. 1031, گلکار) کند ینم دایتعامل خاتمه پ نیا. ستیدر حضور شئ ن یمنظر ذهن. مینام یم «یمنظر ذهن»

توجه به منظر . دارد یشهر نقش اساس کیشهر در توسعه  یعیتوجه به منظر طب زانیم. شود یرا شامل م یکیزیف ریو غ یکیزیشهر است که ابعاد ف کی

 .در ساختار شهر است یکیو تکن یفن یها هتراز با توجه به شاخص شهر هم کی یداریو پا داریتوسعه پا یدر راستا یعیطب
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در  دیبا داریپا یکه تمام اصول معمار... مصالح مناسب و  ط،یبا مح یهماهنگ ط،یمح ،یباشناسیز: در بر دارد یچند ارزش یبیترک داریپا یمعمار

 داریمفهوم توسعه پا. شود یم یو هم از لحاظ پاک یو روان یسالم هم از لحاظ بصر ستیز طیحکه منجر به ساخته شدن م قرار گیرد پروسه کامل کی

حفاظت  هیاول یبا توجه به شعارها داریپا یو معمار داریگفت توسعه پا توان یم. باشد یم گریکدیها با  انسان عتیر مهم در فهم رابطه انسان و طبییتغ کی

چه که  رفتار انسان نسبت به آن رییتغ جهیو در نت عتیاصالح نگاه به طب. دهند یمورد نظر قرار م عتینسبت به طب کرد،یرو رییرا با تغ ستیز طیاز مح

اثر بخش  یبلکه به عنوان عامل ستیمطرح ن یانسان یازهاین نیتام ی تنها به عنوان شاخصه عتیطب نیب نیدر ا. فرهنگ صرف خواهد شد رییمنجر به تغ

عت به عنوان رکن ین ساخت است و طبو منظر انسا یعیمنظر طب یدو بعد اساس یمنظر شهر که دارا. شهر مورد توجه است در منظر و به جزء منظر

 .کند یم فایشهر را ا داریدر توسعه پا ینقش مهم یعیدر منظر طب یاساس

 

 و مراجع نابعم

 

  .سروش، نشر اسطوره بیان نمادین( 1099. )ا، پور اسماعیل[ 1]

 .موسسه انتشارات دانشگاه تهران. زاده نیبهناز ام[ مترجم]منظر الگو، ادراک و فرایند، ( 1032. )بل، س[ 2]

  .103 شماره. روستا طیمسکن و مح ،"عتیفرهنگ و طب وندگاهیپ: منظر یفضا". (1071). س, کالل. ش, یمیهیپورد [0]

                                                 
  Semiology 
  Daniel Libeskind 
  Perception 
  Archetype 



 

6 

 

 . 10، آبادی، شماره "طراحی منظر شهر در گذر تاریخ"( 1031. )حبیب، ف[  ]

 . جایگاه عناصر طبیعی در هویت شهرهای ایرانی، سازمان زیباسازی شهر تهران( 1072. )پور، ا قوام[ 1]

 .موسسه انتشارات دانشگاه تهران. منوچهر طبیبیان[ مترجم]گزیده منظر شهری، ( 1099. )کالن، گ[ 1]

 .شهید بهشتیموسسه انتشارات دانشگاه . و عبدالرضا همایون جهانشاه پاکزاد[ مترجم]زیبایی شناسی در معماری، ( 1091. )گروتر، ی[ 9]

  .10، آبادی، شماره "مفهوم منظر شهری"( 1031. )گلکار، ک[ 3]
 

[7] Florida, R. (2333). The Rise of Creative Class. New York: Basic books. 

[13] Hagan, S. (2331). Taking Shape: a new contract between architecture and nature. architectural Press. 19. 

[11] Moore, K. (2311). Nature Culture. Ecological Urbanism. Harvard University Press.  13. 

[12] Raskin, E. (179 ). Architecture and People. Englewood: Aprentice. 

[10] Southworth, M. (1737). Theory and Pratice of Contemporary Urban Design. Town Planning Review, 13: , 

017- 32. 

[1 ] Wylie, J. (2339). Landscape. Routledge. 

 


