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مقالۀ پژوهشی

چکیــد ه| منظــر شــهری، پدیــده ای عینی-ذهنــی و حاصــل ادراک انســان از ابعــاد مختلــف شــهر در قالــب 
کالبــد، فعالیــت و معناســت؛ اطالعــات منظــر شــهری بــه عنــوان پدیــدۀ ادراک شــونده، بــا حــواس مختلــف 
انســان شــامل بینایــی دریافــت می شــود. بخــش عمــده ای از دریافــت انســان  از محیــط، بــه عنــوان جزیــی 
ــری  ــام بص ــود، نظ ــت می ش ــا دریاف ــدن فض ــا دی ــه ب ــت. هرآنچ ــدن« اس ــق »دی ــد ادراک، از طری از فراین
منظــر شــهری را شــکل می دهــد کــه بــه همــراه اطالعــات دریافتــی ســایر حــواس و در ترکیــب توأمــان بــا 
جنبــۀ ذهنــی )فهــم فــرد بــر اســاس تجــارب، خاطــرات، شــرایط و ویژگی هــای فــردی و اجتماعــی( معنــا 
ــد و منظــر شــهری ادراک می شــود. بخــش عمــده ای از پژوهش هــای نظــام بصــری منظــر شــهری،  می یاب
ــت«  ــه »فعالی ــر ب ــازماندهی اجــزای آن انجــام شــده و کمت ــای آن و س ــد«، ویژگی ه ــر »کالب ــد ب ــا تأکی ب
بــه عنــوان جزیــی از منظــر شــهری کــه توســط انســان دیــده می شــود، پرداختــه شــده اســت؛ بــه همیــن 
دلیــل ضــروری اســت کــه بــه نقــش فعالیــت در شــکل گیری نظــام بصــری منظــر شــهری نیــز پرداختــه 
شــود. هــدف ایــن پژوهــش، بازشناســی مفهــوم نظــام بصــری منظــر شــهری بــا تبییــن عناصــر آن و نــوع 
ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر اســت کــه بــا بررســی ارتبــاط نظــری میــان مفهــوم منظــر شــهری و اجــزای آن و 
تبییــن مفهــوم ادراک بــا تأکیــد بــر اطالعــات دریافتــی توســط حــس بینایــی انجــام می شــود. نتایــج ایــن 
ــه ای و ســپس  ــا اســتفاده از مطالعــات اســنادی و کتابخان پژوهــش کــه بــه صــورت توصیفی-تفســیری و ب
ــر  ــری منظ ــام بص ــای نظ ــه مؤلفه ه ــد ک ــان می ده ــده، نش ــام ش ــی انج ــتدالل منطق ــته بندی و اس دس
شــهری در قالــب عناصــر بصــری )شــامل کالبــد و فعالیــت( و ارزش هــای بصــری )کیفیــت اجــزا و ارتبــاط 
ــی،  ــی، ســرزندگی و پویای ــی و آســایش، خوانای ــودن، راحت ــت طبیعی ب ــه کیفی ــر شــامل نُ ــا یکدیگ ــا ب آنه

ــن اســت. ــل تبیی ــی( قاب ــوع و زمینه گرای ــدی، پیچیدگــی و تن ــداوم، هویت من ــی، انســجام و ت زیبای
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اسـت کـه در طول تاریخ در آن زیسـته و با کالبـد طبیعی و مصنوع 
محیـط ارتبـاط معنایی برقـرار کرده اند کـه در تداوم حیـات معقول 
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معنایـی شـهر پدیـد آمـده، امـا عملکردهـا و کالبـد، ابـزار کنترل و 
هدایت شـهر اسـت )منصوری، 1389(. منظر شـهری طبق تعاریف، 
دارای دو وجـه توأمـان عینی و ذهنی اسـت؛ در این پژوهش، تمرکز 
بـر جنبـه ای از منظـر شـهری اسـت که اطالعـات آن توسـط حس 
بینایـی دریافـت و ادراک می شـود. این وه نظام بصری منظر شـهری 
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را تشـکیل می دهـد کـه با سـایر اطالعـات دریافتـی از محیـط و به 
صـورت توأمـان بـا بعـد ذهنـی، منظـر شـهری را شـکل می دهـد. 
اولیـن مواجهـۀ هـر فـرد بـا فضـای شـهری، از طریـق دیدن اسـت. 
حـس بینایـی در انسـان حـس غالـب اسـت و بخـش عمـده ای از 
اطالعـات محیـط توسـط ایـن حـس دریافـت می شـود؛ بـه همیـن 
دلیـل نظـام بصـری منظـر شـهری، زمینه سـاز ادراک و ارزیابی فرد 
از شـهر و فضـای شـهری اسـت. درک انـدازه و ویژگی هـای کالبدی 
فضـا، جهت یابـی، کیفیت نور، رنگ، شـکل و بافت و سـایر متعلقات 
محیـط از جملـه نـوع و میزان حضـور افـراد، ارتباطـات و رفتارهای 
آن  هـا، عمدتـاً از طریق حـِس بینایـی روی می دهد. دید سـه بعدی 
انسـان از محیـط، اطالعاتـی را در اختیـار او قـرار می دهـد کـه از 
طریـق دیگـری قابل گـردآوری نیسـت. ویژگی های طبیعـی، قدرت 
و سیاسـت، اقتصـاد، جهان بینـی، مذهـب و ویژگی هـای اجتماعی و 
فرهنگـی در طـول تاریـخ همـواره در شـکل گیری منظر شـهر مؤثر 
بوده انـد و از سـوی دیگر، منظر شـهری نمـادی بـرای بازخوانی این 
شـرایط در جامعـه بـوده اسـت. منظـر شـهری »خـوب« می توانـد 
تـوان رقابتـی شـهرها برای جـذب جامعۀ مخاطـب را افزایش دهد و 
ارزش  افـزودۀ اقتصـادی، اجتماعـی و محیطی برای شـهر بـه دنبال 
داشـته باشـد )گلکار، 1387(. کیفیت بصري شـهرها تأثیر بسـزایی 
بـر تجربـۀ افـراد از محیط دارد و مطالعات نشـان داده  که شـهرهاي 
داراي محیـط بصـري مطلـوب و شـهرهایی کـه بـه دلیـل کیفیـت 
محیـط بصري  شـان مورد توجه اند، باعث احسـاس رضایـت، آرامش، 
جاذبـه، تعلـق خاطـر و غـرور در شـهروندان می شـوند )شـاهین راد، 
رفیعیـان و پورجعفـر 1394، 11(. آنچـه در تعریـف نظـام بصـری 
مؤثـر اسـت، پذیـرش آن بـه عنـوان یک سیسـتم شـامل »عناصر« 
و »کیفیـت عناصـر و ارتبـاط آنهـا بـا یکدیگـر« در شـهر اسـت که 
توسـط فـرد دیـده می شـود. پرسـش پژوهـش حاضـر آن اسـت که 
نظـام بصـری منظـر شـهری از چـه مؤلفه هایی تشـکیل شـده و در 

فراینـد ادراک چـه جایگاهی دارد؟ 
شـاید در ابتـدا تصـور شـود کـه مفهـوم سـیمای شـهر نزدیکـی 
قابل توجهـی با نظـام بصری منظر شـهری دارد. اگر عناصر سـیمای 
شـهر را تصاویـری از عناصـر عینی شـهر که در ذهن نقش بسـته اند 
بدانیـم )پاکـزاد، 1385، 25(، منظـر شـهری مفهومـی گسـترده تر 
شـامل کالبـد، فعالیـت و معنـا را دربرمی گیـرد. اگـر صرفـاً بر جنبۀ 
قابـل دیـدن عناصـر »کالبـدی« در منظـر شـهری تأکیـد شـود، 
می توانـد مفهومـی نزدیک به سـیمای شـهر باشـد؛ اما آنچـه در این 
پژوهـش مورد تأکید اسـت، نقـش و جایگاه »کالبـد« و »فعالیت« و 
وجـه قابـل دیـدن آنها در شـکل دهی بـه نظام بصری منظر شـهری 
اسـت. تاکنون مطالعـات و پژو هش های صورت گرفتـه پیرامون نظام 
بصـری منظـر شـهری، بیشـتر بـر بعـد کالبـدی آن تأکیـد کـرده و 
بـه جایـگاه فعالیت هایـی کنـه در فضـا صـورت می گیرد، بـه عنوان 
جزیـی از منظـر کـه قابل »دیدن« اسـت، پرداخته نشـده اسـت. در 
ایـن پژوهـش، پس از مروری بر مفهوم منظر شـهری و ابعاد مختلف 

آن، بـا بررسـی موضـوع ادراک و جایگاه حس بینایـی در آن، به ارائۀ 
چارچـوب مدنظـر پژوهـش پرداختـه خواهد شـد که نـگاه جدیدی 
بـه نظـام بصـری منظـر شـهری اسـت و در نهایـت به تدویـن مدل 
آن مبتنـی بـر عناصـر بصری )اجزایی از منظر شـهری کـه اطالعات 
آن بـا حـس بینایـی دریافـت می شـود و دربرگیرنـدۀ »کالبـد« و 
»فعالیـت« اسـت( و ارزش هـای بصـری )کیفیـت عناصـر و ارتبـاط 
میـان آنهـا( می انجامـد. برای پاسـخ گویی به پرسـش پژوهـش، این 
فرضیـه مطـرح می شـود کـه نظـام بصـری منظـر شـهری، از بخش 
قابـل دیـدِن عناصر منظر شـهری متشـکل از »کالبـد« و »فعالیت« 
و »کیفیـت عناصـر و ارتبـاط آنها با یکدیگر« تشـکیل شـده اسـت.

پیشینۀ پژوهش 
مفهـوم منظر شـهری و نظام بصری آن، در منابـع و مقاالت مختلف 
مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. گـوردون کالـن در کتـاب »گزیدۀ 
منظـر شـهری«، بـرای اولیـن بار به صـورت مدون بـه موضوع منظر 
شـهری و جنبه هـای عینـی آن بـا تأکیـد بـر کالبـد منظـر در قالب 
نظریـۀ »دیدهـای متوالـی« پرداخت و سلسـله ای از فضاهـا و توالی 
بصـری و حرکـت در منظـر متمـادی را مطـرح کـرد کـه بـا حرکت 
انسـان در فضـا در پیش روی انسـان قـرار می گیرد )کالـن، 1392(. 
تـام ترنـر در کتاب »شـهر همچـون چشـم انداز« با نگاهـی متفاوت 
به شـهر، موضوع برنامه ریزی در شـهر و طراحی منظر شـهری را دو 
موضـوع غیرقابـل تفکیک از یکدیگـر می داند، شـهر را منظر خوانده 
و اساسـی ترین رکـن شـهر را چیـزی می داند که مـا ادراک می کنیم 
و منظـر نام گرفته اسـت )منصـوری، 1389(. سـایمون بل در کتاب 
»عناصـر بصـری معمـاری منظر«، بـه نقطه، خط، سـطح و حجم به 
عنـوان عناصـر پایۀ منظـر و ویژگی های این عناصـر و الگوی ترکیب 
و سـازماندهی آنهـا بـه عنوان ابعـاد کالبدی منظر تأکید کـرده )بل، 
1394( و جـان ماتـالک )1394( در کتـاب »آشـنایی بـا طراحـی 
محیـط و منظـر« بـه ابعـاد مختلـف منظـر و از جملـه ویژگی هـای 
بصـری بـا تأکید بر نـور و تنوع رنگ پرداخته   اسـت. لینـچ در کتاب 
»شـکل خوب شـهر«، ابعاد مختلف ذهنی منظر شـهری را بررسـی 
کـرده و بـه عوامـل مؤثـر در ایجاد منظر شـهری خـوب تأکید کرده 
اسـت. ذکاوت )1385( در مقالـۀ »چارچـوب اسـتراتژیک مدیریـت 
بصـری شـهر«، بـه مفاهیـم کیفیـت کالبـدی بصری شـهر همچون 
کریدورهـای دید، انسـجام و انضبـاط و دروازه های بصـری پرداخته، 
مقالـۀ  در   ،)1388( حقیقت بیـن  و  صادقـی  پورجعفـر،  انصـاری، 
»بازشناسـی انگاره هـای نظـام بصـری در محـالت بافـت فرسـودۀ 
شـهری«، بـر ابعـاد مختلف منظر شـهری، متأثـر از عناصـر کالبدی 
بصـری و کیفیـت روابـط بین این عناصـر تأکید کرده اند. اود سـنگ 
و همکارانـش در مقالـه ای بـه تدویـن شـاخص هایی بـرای ارزیابـی 
بصـری منظـر در ارتباط با نظریه هـای زیبایی شناسـی پرداخته  اند و 
پیچیدگی، انسـجام، آشـوب، نظارت، تصویرپذیـری، مقیاس بصری، 
بـه  را  تغییرپذیربـودن  و  موقتـی  و  تاریخی بـودن  طبیعی بـودن، 
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عنـوان شـاخص های مؤثـر در ارزیابـی بصـری منظر معرفـی کردند 
(Ode Sang, Tveit & Fry, 2008)؛ همتی و صابونچی )1400( نیز با 
بررسـی نظریـات مختلـف و پذیرش منظر بـه عنوان رابطـۀ ادراکی، 
بـه ارتبـاط میان سـه مفهوم ادراک کننـده، ادراک شـونده و محصول 
ایـن ارتبـاط پرداخته انـد. ایتـر در مقالـه ای بـه اهمیت نـوع فعالیت 
و کاربـرد فضـا در ارزش گـذاری منظـر شـهری توسـط مخاطبـان 
پرداختـه اسـت (Eiter, 2010). بـا توجـه بـه تکثـر معنایـی مفهـوم 
منظـر شـهری )کـه باید بـرای تبییـن نظام بصـری آن مـورد توجه 
باشـد(، پژوهش گرانی مانند فورسـتر و همکارانش بـه تدقیق مفهوم 
منظـر و بررسـی آن در دیسـیپلین های مختلـف و میان رشـته ای 
امـا  (Förster, Großmann, Iwe & Kinkel, 2012)؛  پرداخته انـد 
آنچـه در ایـن مفاهیم مشـترک اسـت، لزوم توجه به حضـور و نقش 
انسـان بـه عنـوان عنصر اصلی در شـکل گیری و ادراک منظر اسـت. 
گربـر و هس بـا نگرش پدیدارشناسـانه بـه منظر، ریشـه های نظری 
تعریف ارزش های منظر را بررسـی کرده، به سـه وجـه کاربرد، وجود 
.(Gerber & Hess, 2017) و ارزش هـای ذاتـی منظر دسـت یافتنـد

روش انجام پژوهش
ایـن پژوهـش، از نظـر ماهیـت، کیفـی اسـت و بـرای دسـتیابی بـه 
پرسـش  بـا  متناسـب  شـهری،  منظـر  بصـری  نظـام  مؤلفه هـای 
پژوهـش، بـا مطالعۀ اسـنادی و کتابخانه ای، به مفهوم منظر شـهری 
و حـس بینایی بـه عنوان یکی از حـواس دریافت کننـدۀ اطالعات از 
محیـط پرداختـه و دیدگاه هـا و رویکردهـای مرتبـط با ایـن مفاهیم 

بـا تحلیـل محتـوای ایـن متـون جمـع آوری شـده و پس از بررسـی 
به شـیوۀ توصیفی-تفسـیری، با اسـتدالل منطقی مؤلفه های بصری 
منظـر شـهری شـامل عناصر و کیفیت هایـی از آنها درمنظر شـهری 
)کـه اطالعـات آن از طریـق حـس بینایی به دسـت می آیـد( تبیین 

شـده اند )تصویـر 1(.

 مبانی نظری پژوهش
منظر شهری •

منظـر، موجودیتـی فضایـی بـه عنـوان سـکونت گاه انسـان اسـت 
کـه حاصـل تعامـالت انسـان بـا محیـط پیرامونـی، محیـط طبیعی 
و اجتماعـات انسـانی و فرهنـگ اسـت )پوردیهیمـی و سـیدکالل، 
فـرم و هویـت یـک شـهر و حـس  1391، 22(. منظـر شـهری، 
مـکان را از طریـق ابعـاد زیبایی  شناسـانه و عملکـرد شـکل می دهد 
و می توانـد جداکننـده یـا اتصال دهنـدۀ کاربری هـا و فعالیت هـای 
مختلـف در محلـه و شـهر باشـد (Memlük, 2012, 282). منظـر 
شـهری ادراک سـیال شـهروندان از شـهر را در ارتبـاط بـا نمادهـا و 
مصادیـق فیزیکـی بـا بررسـی تاریخی و حـوادث اجتماعـی، مطالعه 
می کنـد و سلسـله مراتب قلمروهـای ادراکـی فضـا در ارتبـاط بـا 
زندگـی اجتماعـی، تاریخی و کارکردی شـهر را تشـخیص می دهد و 
در نگاهـی واقع گـرا، کارکردها و کالبد شـهر را ابـزار کنترل و هدایت 
منظر شـهر می داند )منصوری، 1389، 32( و شـامل ادراکات انسـان 
از شـهر اسـت که از طریق تجربه و در تعامل میان انسـان و محیط 
آشـکار می شـود؛ مفهـوم منظریـن شـهر بـه مثابـۀ پدیدۀ  مشـترک 

تصویر 1. مدل پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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میـان کالبد، رویدادها و ذهنیت سـاکنان اسـت )مجیدی، منصوری، 
صابرنـژاد و براتی، 1398(. منظر شـهری پدیـده ای »عینی-ذهنی«، 
»انسـانی- کالبـدی« و یـک سـاختار »اجتماعی-فضایـی« اسـت 
)ذکاوت، 1385( کـه طبـق تعریـف کنوانسـیون منظر اروپا، توسـط 
مـردم ادراک مـی شـود و ماهیـت آن، نتیجـۀ تعامـل میـان عوامـل 
طبیعـی و انسـانی اسـت. کالـن معتقـد اسـت برداشـت هر شـخص 
از منظـر شـهری متأثـر از حـس بینایـی، حـس مـکان و محتـوای 
محیطـی اسـت کـه فـرد در آن قـرار می گیـرد )محمـودی، 1381، 
59-65(. منظـر گونـه ای از مـکان و محصول تعامل انسـان و محیط 
در فضاهـای بیرونـی و محصـول تجربـۀ انسـان در فضـا و عرصـه ای 
میانـی، حـد واسـط فضای معماری و طبیعی اسـت. در طـول تاریخ، 
تعامـل انسـان و محیط، به دسـت جامعـه و در چارچـوب اقتضائات 
طبیعـی و تاریخـی، منظـر را پدید آورده؛ منظر فضای کالن زیسـت 

انسـان در محیط اسـت )منصـوری، 1389(.
ادوارد رلـف خصوصیـات کالبـدی، فعالیـت و معنـا را سـه عنصـر 
تشـکیل دهندۀ هویـت مـکان در تعامل با انسـان می دانـد که تجربۀ 
آن می توانـد گسـتره ای وسـیع از یـک اتـاق کوچـک تـا یـک قـاره 
فعالیت  هـای  و  کالبـدی  قـرارگاه  او   .(Relph, 1976) را دربرگیـرد 
درون آن را بـه عنـوان عینیـت در نظرگرفته و معنـا را عامل کلیدی 
ارتبـاط بیـن آن  ها می داند )حیـدری، مطلبـی، و نکویی مهر، 1393، 
16( )تصویـر 2(. دیویـد کانتـر )1977( نیـز در مدل مـکان، محیط 
شـهری را بـه مثابـۀ یـک مـکان متشـکل از سـه بعـد درهم تنیـدۀ 
کالبـد، فعالیـت و تصورات می دانـد )تصویر 3(. جذابیت هـا و کارایي 
دو مـدل رلـف و کانتـر، باعـث شـد تـا صاحـب نظـران دیگـر علوم 
محیطـی نیـز بـا الهام یـا اقتبـاس از آن روایت هاي متنوعـي از مدل 
مزبـور ارائـه کنند؛ مدل »حس مـکان رلف-پانتر« مبتنـی بر کالبد، 
فعالیـت و معنـا و مـدل »مـکان کانتر-مونتگمری« مبتنـی بر کالبد 
)فـرم(، فعالیـت و تصـورات ارائه شـده اسـت )کاوش نیـا، بندرآباد، و 
مدیـری، 1396؛ بحرینـی، علـی قلعـه باباخانـی، و سـامه، 1393(، 

.)3 )تصویر 
آگوسـتین بـرک محیـط و منظـر را دو بعـد تشـکیل دهندۀ مـکان 
تعریـف می کنـد و معتقـد اسـت محیـط بـا بعـد کالبـدی و واقعـی 
فضـا مطابقـت دارد در حالـی کـه منظر به تفسـیری کـه از این بعد 
کالبـدی و واقعـی انجام شـده، اشـاره دارد و از آنجاکـه نمی توان این 
دو بعـد را از یکدیگـر تفکیـک کـرد، منظـر را بعد پدیدارشـناختی، 
حسـی و نمادیـن محیـط می دانـد (Gerber & Hess, 2017). منظر 
نوعـی رابطـه بـا محیـط و نوعی مکان اسـت که وجـود آن در گروی 
ارتبـاط با سـوژه و ذهنیت موجـود زنده و واقعیت برآمـده از ترکیب 
یـک عینیـت با حالتی اسـت که ایـن عینیت را به مثابـۀ آن نمایش 
می دهـد )منصـوری و شـفیعا، 1398(. تـودور در گـزارش خـود در 
خصـوص ارزیابـی ویژگی هـای منظـر )LCA(1 ، منظـر را تلفیقی از 
ابعـاد طبیعـی، فرهنگی-اجتماعی و ادراکی-زیبایی شناسـی می داند    

(Tudor, 2014) )تصویـر 4(.

تصویر 3. ایجاد حس مکان براساس نظریۀ مونتگمری.
Montgomery, 1998 :مأخذ

Montgomery, 1998 :تصویر 2. اجزای مکان براساس نظریۀ رلف و پانتر. مأخذ

Tudor, 2014 :تصویر 4. مفهوم منظر. مأخذ
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در قـرن 17، عینی گرایـی و ذهنی گرایـی پدیده هـا توسـط دکارت 
مطرح شـد و بین روح و جسـم حایل ارزشـی و میان واقعیت عینی 
و ذهنـی تفـاوت قایل شـد که منشـأ بسـیاری از نگرش هـای عینی 
و ذهنـی در ادامـه شـد )مختـاری و نظـری، 1389، 56(. نگـرش 
و  ادراک کننـده  مؤلفه هـای  گسسـته انگاری  حاصـل  جزء نگرانـه 
ادراک شـونده اسـت و در نمونه هایـی کـه توجـه ِصـرف بـه کالبـد 
داشـته و مؤلفه هـای اجتماعـی در آن بـه صـورت الحاقـی اسـت، 
دیـده می شـود؛ امـا آنچـه امـروز در خصوص منظـر پذیرفته شـده، 
رویکـرد کل نگرانـه بـه ماهیـت منظر اسـت و مـدل ادراک پیوسـته 
کـه همـواره فاعـل و مفعـول ادراک با یکدیگـر در تعامل هسـتند را 
تبییـن می کنـد و منظـر را در رابطـۀ دوسـویه و پیوسـتۀ عینیـت-

ذهنیـت می داند. انگاشـتن محصـول رابطۀ منظر به عنـوان پدیده ای 
عینی-ذهنـی بـه آن معناسـت که فضـا به عنوان پدیـده ای مکانمند 
تفسـیر می شـود کـه نه تنهـا واجد ابعـاد بیرونی اسـت، بلکـه دارای 
ابعـاد ذهنی اسـت کـه دردسـتگاه ادراکـی مخاطب شـکل می گیرد 
و منظـر نـه در یکـی از ایـن دو بلکـه در رابطـۀ پیوسـته و پویای آن 
ظهـور می یابـد )همتـی و صابونچـی، 1400(. منظر شـهری، ادراک 
شـهروندان از شـهر براسـاس پیام هـای ارسـالی و دریافـت اطالعات 
آن توسـط کلیـۀ حـواس و پـردازش و تجزیه و تحلیـل آن با نگاه به 
تجربـه و ویژگی هـای فـردی و اجتماعی-فرهنگی اسـت. انسـان در 
هـر زمـان، بـا حضـور در شـهر و فضـای شـهر، بـا منظر شـهری که 
تلفیقـی توأمـان از کالبد شـهر و فعالیـت در آن و شـناخت، ارزیابی، 
قضـاوت و در نهایـت ادراک مخاطـب از آن اسـت، مواجـه می شـود؛ 
منظـر شـهری بـا دارابـودن دو وجـه »توأمـان« عینـی و ذهنـی، با 
دریافـت اطالعـات از عوامل کالبدی در شـهر و فعالیت های انسـانی 
از طریـق حـواس خـود و بر اسـاس تجربیـات، احساسـات و عواطف 
انسـان در طـول زمـان کـه بـا تکـرار و ایجـاد خاطـرات، تأکیـد بـر 

هویـت، فرهنـگ و تجـارب انسـانی معنـا می یابد.
اطالعات قابل دریافت از طریق حواس •

منظـر شـهری نیـز دارای دو بعـد توأمـان عینـی و ذهنـی و شـامل 
جنبه هـای فضایـی و ویژگی هـای مـکان شـهری )عینـی( و نـوع 
خاصی از سـازماندهی فضایی و عملکردی طبیعت و فرهنگ شـهری 
)ذهنـی کـه بـا حضـور انسـان و باورهـا و فرهنـگ او در فضـا معنـا 
می یابـد( اسـت )امیـن زاده، 1395(. دو وجـه عینـی و ذهنـی قابـل 
ادراک محیـط، منظـر شـهر را می سـازد کـه محصـول تعامـل میان 
اجـزای متشـکلۀ آن اسـت. با بهـره از مدل رلـف و پانتر، سـه مؤلفۀ 
هم زمـان و دارای ارتباط متقابل کالبـد، فعالیت و معنا، مفهوم منظر 

شـهری را می سـازند. رابطـۀ دائمـی عناصـر محیط و ذهن انسـان و 
تعامـل میـان آنهـا، منظـر را می سـازد. اُلویـگ )2002(،  منظـر را 
سـندی تاریخـی می داند کـه دربرگیرنـدۀ شـواهدی از روند طوالنی 
 .(Eiter, 2010, 340) تعامـل بیـن جامعه و محیـط مـادی آن اسـت
منظـر شـهری، واقعیتـی حاصـل مشـاهده و درک مظاهـر گوناگون 
و ملمـوس شـهر اعـم از بناهـا، فضاها، فعالیت هـا، صداهـا و بوها در 
هنـگام مواجهـۀ فـرد بـا پدیـدۀ شـهر اسـت )صالحی نیـا و نیرومند، 
1397( کـه به واسـطۀ دریافـت اطالعـات از محیـط، پـردازش آن 
توسـط فـرد برمبنـای ویژگی هـای فـردی و اجتماعـی، خاطـرات، 
می شـود.  ادراک  و  یافتـه  ذهنـی  جنبـۀ  تجربیـات،  و  احساسـات 
اطالعـات منظر شـهری، توسـط حـواس پنج گانه و بخـش مهمی از 
آن توسـط حـس بینایـی دریافت می شـود. آنچـه در واقعیت بیرونی 
در فضـای شـهری وجود دارد و بخش قابل توجهـی از اطالعات آن با 
دیـدن توسـط انسـان دریافت می شـود، کالبـد و فعالیت هایی اسـت 
کـه بـه دلیـل وجـود کالبـد مـادی و حضـور انسـان ها و ارتباطـات 
میـان آنهـا در فضـا دیـده می شـود )جـدول 1(. در برخـی مـوارد، 
فعالیـت، جنبـه غالب تری نسـبت به کالبـد در دیده شـدن می یابد و 
تبدیـل بـه مهم ترین عنصـر اثرگـذار در نظام بصری و ادراک انسـان 
از فضـا می شـود؛ هرچه فعالیـت در فضـا قوی تر باشـد، تأثیرگذاری 
بصـری بیشـتری در انسـان دارد؛ تصاویـر 5 تـا 8 تأثیـر فعالیـت 
)به واسـطۀ حضـور انسـان در فضـا( در چگونگـی دیده شـدن منظـر 

را نشـان می دهـد.
نقش »دیدن« در فرایند ادراک منظر شهری •

کیفیـت بصری منظـر، مفهوم گسـترده ای اسـت که امـکان ارزیابی 
کلـی منظـر از طریق نحوۀ ادراک آن توسـط عموم را میسـر می کند 
(Watmann, Frick, Kienast & Hunziker, 2021). ادراک، فراینـد 
کسـب اطالعات از محیط اطراف انسـان و فراینـدی فعال و هدفمند 
و نقطـه ای اسـت کـه شـناخت و واقعیـت در آن بـه هـم می رسـند 
بـا  لینـچ، شـهر عالوه بـر کالبـد  بـه عقیـدۀ  )لنـگ، 1386، 97(. 
زندگـی سـاکنان آن و تصویـری کـه از شـهر دارنـد معنـا می شـود. 
مـردم و فعالیت هـای آنهـا به عنـوان عناصـر متحرک شـهر در کنار 
عناصـر ثابـت، شـهر را تشـکیل می دهنـد. ادراک و تصویـر ذهنـی 
کـه مـردم از شـهر دارنـد، ناشـی از کیفیت هـای بصـری و تأثیـر 
آنهـا بـر تصویـر ذهنـی اسـت. خوانایـی و وضـوح در درک سـیمای 
شـهر اهمیـت بسـیار دارد و در کنـار سـایر عوامـل مانند احساسـی 
کـه رنگ  هـا، اشـکال، تحـرک و تنـوع نـور بـرای چشـم بـه وجـود 
می  آورنـد، بـو، صـدا، حـس المسـه به شـناخت و تشـخیص محیط 

ابعاد و مؤلفه های منظر شهری

عوامل ذهنیعوامل عینی

مؤلفۀ معنایی- ادراکیمؤلفۀ عملکردی - فعالیتیمؤلفه های زیباشناختی )عینی-ذهنی(

جدول 1. ابعاد و مؤلفه های منظر شهری. مأخذ: وحدت، سجادزاده و کریمی مشاور، 1394.
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و ارتبـاط غیرکالمـی بـا آن کمک می  کننـد و در مجمـوع، منجر به 
ایجـاد تصویـری از محیـط در ذهـن ناظر می  شـوند )لینـچ، 1376(. 
آرنولـد برلینـت )1998( معتقـد اسـت هنگامـی کـه انسـان با بدن 
خـود در محیـط قـرار می گیـرد و در آن حرکـت می کنـد، محیـط 
او را فعـال می کنـد؛ برخـالف  همـۀ دامنـۀ ظرفیت هـای حـواس 
هنـر کـه در آن برخـی از حـواس انسـان فعـال می شـود. انسـان 
موجـودی اجتماعی-فرهنگـی و محیـط، ایـده ای مختلـط اسـت. او 
معتقد اسـت قلمـرو کالبدی-فرهنگـی که مـردم در فعالیت های آن 
حضـور دارنـد، تمـام تـار و پـود زندگی بشـر در الگوهـای تاریخی و 
اجتماعـی آن را می سـازد (Nishimura, 2019, 114). ادراک، فرایند 
زیست شـناختی و روان شـناختی کسـب اطالعـات از محیـط )لنگ، 
1386، 89؛ پورتئـوس، 1391( و بخـش جدایی  ناپذیر منظر شـهری 
اسـت که بخش عمده ای از اطالعات اولیۀ آن توسـط حواس انسـان 
)مهم  تریـن عامـل بـرای ایجـاد ارتبـاط میان انسـان و محیـط( قابل 
دریافـت اسـت. نظریـات مرتبـط بـا ادراک در جـدول 2 ارائـه شـده 
اسـت. در فضاهـای شـهری، بخـش عمـده ای از حـواس بینایـی، 
شـنوایی، بویایـی و بسـاوایی، تحـت تأثیر زندگی شـهری قـرار دارد. 
از میـان انـواع حواس، بیشـترین مقـدار اطالعات از طریـق دیدن در 
اختیـار انسـان قـرار می گیـرد. بینایی حسـی اسـت که انسـان با آن 
فکـر می کند و حواس دیگر مشـاهده را تکمیل کـرده و دریافت پیام 
را تأییـد یـا تقویـت می  کننـد؛ 87 درصد اطالعـات دریافتی انسـان 
از محیـط توسـط حـس بینایـی اسـت (Bell, 2001). وجـوه بصری 
منظـر توسـط حـس بینایی به صـورت مسـتقیم دریافت می شـوند 
و محرک هـای حسـی بـه ماهیت هـای ذهنـی تبدیـل می شـود. در 
ایـن فراینـد چندمرحله ای، احساسـات فرد بر چگونگـی ادراک تأثیر 
خواهـد گذاشـت و سـبب برقـراری ارتبـاط میـان اطالعـات پنهـان 
ذهـن بیننـده و جنبه هـای دیگـری از ویژگی هـای محیـط خواهـد 
بـود کـه منجـر بـه ادراک سـه بعدی و فضایـی منظـر خواهـد شـد 
)شـکیبی، 1390(. ازایـن رو، بیشـتر مطالعـات ادراک محیطـی و به 
همیـن ترتیـب ارزیابی هـای منظـر، بـر بعـد بصـری فراینـد ادراک 

تمرکـز دارنـد (Kaymaz, 2012, 253)، )تصویـر 9(.
نظام بصری منظر شهری •

همتـی و صابونچـی )1400( در پژوهـش خـود، بـه بررسـی آرای 
اندیشـمندن مختلـف از مؤلفه هـای ادراک کننـده، ادراک شـونده و 
نسـبت میان آنهـا و محصول آن بـه عنوان پدیدۀ منظـر پرداخته اند 
و منظـر را رابطـه ای ادراکـی میـان انسـان بـه عنـوان ادراک کننده، 
محیـط بـه عنـوان ادراک شـونده بـا پیونـدی پیوسـته و محصولی با 
ماهیتـی عینی-ذهنـی دانسـته و با رویکـردی کل نگر، بـر هم زمانی 
کلیـۀ وجـوه تأکید می کننـد. ادراک منظر فراینـدی مبتنی بر حس 
اسـت کـه بـدون واسـطه صـورت می گیـرد )منصـوری، 1383(. در 
ایـن پژوهـش، نظـام بصـری را »عناصـر و ویژگی های قابـل دیدن« 
پدیـدۀ ادراک شـونده )محیـط( می دانیم کـه در ارتباطی پیوسـته و 
هم زمـان بـا ادراک کننده )انسـان(، منجـر به ادراک منظـر به عنوان 

www.touristgah.com :تصویر 5. پیاده راه تربیت، تبریز. مأخذ

www.topinturkey.com :تصویر 6. پیاده راه استقالل، استانبول. مأخذ

www.mehrnews.com :تصویر 7. پیاده راه هفده شهریور، تهران. مأخذ

www.mehrbox.ir :تصویر 8. پیاده راه هفده شهریور، تهران. مأخذ
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مفهومـی عینی-ذهنـی می شـود. نظـام در لغـت به معنای سیسـتم، 
دسـتگاه، قاعـده و مجموعـه ای از اجـزا و روابـط میان  آن هاسـت که 
توسـط ویژگی هـای معیـن، بـه هـم وابسـته یـا مرتبط می شـوند و 

یـک کل را تشـکیل می دهنـد )اشـرافی، 1397، 91(. نظـام بصری، 
به عنـوان یـک سیسـتم، از دو انـگارۀ عمـدۀ عناصر )اجـزای( بصری 
و کیفیـت روابـط بیـن عناصـر شـکل می گیـرد و می تـوان آن  را 

تصویر 9. جایگاه حس بینایی در فرایند ادراک منظر شهری. مأخذ: نگارندگان.

محتوای نظریه نظریهنظریه پرداز

تصویر ذهنی شهروندان کوین لینچ
از شهر

 - تصور ذهنی شهروندان از شهر، تعیین کنندۀ بخش مهمی از کیفیت بصری شهر
 - ایجاد تصور ذهنی توسط عوامل متحرک شهر )مردم و فعالیت های آنها( و عوامل ثابت )کالبد شهر(

- انسان ها نه تنها ناظر منظر شهرند، بلکه خود جزیی از آن هستند.

بوم شناختی و قابلیت جیمز گیبسون
محیط 

 - محیط با قابلیتی که برای انسان ایجاد می کند و منجر به سودمندی می شود ادراک می شود.
 - تأکید بر ادراک عملکرد به جای فرم آن

- ادراک متفاوتی از قابلیت یک پدیده میان افراد 

 - تفسیر فعال فرد از اطالعات حسی دریافت شده از محیطمدل احتمالیاگون برونزویک
- دریافت محرک های پراکنده از محیط و ترکیب مجدد آنها

استفان و راشل 
کاپالن

 - استخراج اطالعات از محیط پردازش اطالعات
- دو متغیر انسجام و خوانایی برای درک محیط و دو مورد پیچیدگی و رمز و راز برای کشف آن

 - در ادراک بصری، کل از جمع اجزاء بزرگتر است.گشتالتولفگانگ کهلر
- الگوهای ادراکی و هم ریختی بین شکل ها و تجربیات ادراک محیطی با فرایند شکل گیری نظام عصبی در 

 انسان 
- قوانین مجاورت، تشابه، بستگی، تداوم مطلوب، بسته بودن، سطح و تقارن 

فعالیت ها در عرصۀ یان گل
عمومی

 - حضور مردم، فعالیت ها و رویدادها یکی از کیفیت های عرصه های عمومی 
 - فعالیت های ضروری، انتخابی و اجتماعی

- امکان تأثیر بر الگو و میزان فعالیت ها با طراحی محیط کالبدی در فضاهای عمومی شهرها

وجود گروه ها و حضور مردم در فضای شهری، شرط موفقیت یک فضای شهری و ادراک بهتر از شهرحضورپذیری فضاهالوییس مامفورد

 - اطالعات پدیده ها در دو سطح: اطالعات زیبایی شناختی تأثیر بر احساسات با جنبۀ عاطفی و  زیبایی شناسی معمارییورگ گروتر
اطالعات معنایی انتقال اطالعات و پیام 

عناصر طراحی بصری سایمون بل
در منظر

- جنبه های کالبدی دریافت محرک ها و تشخیص شهودی کیفیت زیباشناختی
 - توانایی ذهن برای ایجاد ارتباط حسی اطالعات دریافتی 

-عناصر پایۀ کالبدی، ویژگی ها و الگوهای سازماندهی عناصر منظر

جدول 2. نظریات مرتبط با ادراک بر اساس مطالعات. مأخذ: نگارندگان.
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ارتبـاط، انتظـام و انسـجام حاکـم بر عناصـر و قسـمت های مختلف 
انسـان  توسـط  کـه  دانسـت  شـهری  کالبدی-بصـری  عرصه هـای 
»دیـده« می شـود. نظام بصری، انتظـام هم  پیوندی و انسـجام حاکم 
بـر ارتبـاط بصـری میان عناصر و اندام های شـهری، وضـوح و حضور 
کیفیت هـای بصری سـازندۀ هویـت در منظر شـهری و مطالعۀ نظام 
بصـری، تشـخیص قابلیت  هـا، هویـت و کیفیت هـای بصـری موجود 
در سـطح شـهر اسـت )انصاری و همکاران، 1388؛ ذکاوت، 1385(. 
ارزش هـای بصـری مهم تریـن بخـش از کیفیت هـای محیطی اسـت 
کـه عامـل تقویـت یـا تضعیف حـس مـکان و تعلـق خاطر افـراد به 

محیـط خود می شـود )شـکیبی، 1390(، )تصویـر 10(. 

بحث
کالـن بـا تأکیـد بـر جنبـۀ عینـی منظـر شـهری بـه نظـم، تنـوع و 
پیچیدگی، ایجاد شـگفتی و توالی فضایـی به عنوان معیارهای اصلی 
منظر شـهری مطلوب اشـاره کرد )کالن، 1392( و سـه جزء روشـی 
کـه منظر شـهری بـا آن درک می شـود را دید متوالـی )مجموعه  ای 
از دیدهـا(، احسـاس مـکان و محتـوا )ویژگی  هـای منحصربه فرد هر 
فضـا( می دانسـت )چپ مـن، 1394، 192(. بـل الگوهـای بصـری را 
حاصـل شـکل گیری چیدمـان اجـزای عناصـر پایـه )نقطـه، خـط، 
سـطح و حجـم( در کنـار هـم می داند کـه دارای ویژگی هـای فرمی 
و الگوهای متنوع سـازماندهی و ترکیب هسـتند )بل، 1394(. نسـر 
بـا نظریـۀ »تصویـر ذهنـی ارزیابانـه«، کیفیت  هـاي محیـط بصـري 
و تأثیـر آن  هـا بـر احساسـات و اسـتنباط افـراد را ارزیابـی کـرده و 
شـکل  دهی و دوبـاره شـکل  دهی شـهر بـا یـک »برنامـۀ بصـری« را 
پیشـنهاد کرده اسـت (Nasar, 1990, 50). یکی از مهم ترین نظریات 
مرتبـط بـا کیفیت بصری منظر، متعلـق به کاپالن ها اسـت: »فرایند 
ادراک شـامل اسـتخراج اطالعـات از محیـط توسـط فـرد اسـت« و 
چهـار متغیـر پیش بینی کننده شـامل دو متغیـر انسـجام و خوانایی 
)بـرای کمـک بـه درک محیـط( و دو متغیـر پیچیدگـی و رمـز و 
راز )بـرای کشـف آن( را معرفـی می کننـد. در نظریـۀ چشـم انداز و 
پناهـگاه اپلتـون، دیـدن بـدون دیده شـدن، منجـر به ترجیـح منظر 
در موقعیت هایـی اسـت کـه مزیـت شـکار یـا پنهان شـدن را فراهم 
می کنـد. وی نتیجـه گرفـت که زیبایی شناسـی به وضـوح مطلوب تر 
از پیچیدگـی اسـت (Lothian, 2000, 54). نظریه هـای مرتبـط بـا 

ارزیابـی بصـری منظـر بسـیار گسـترده بـوده، از تطبیـق نظریه های 
تکامـل  نظریـۀ  تـا    (Lothian, 2000)زیبایی شناسـی کالسـیک 
روان شـناختی (Bourassa, 1999) و   ،(Appleton, 1975) زیسـتی 
دربرمی گیـرد.  را   (Kaplan & Kaplan, 1989) اطالعـات پـردازش 
در میـان رویکردهـای مربـوط بـه کیفیت هـای بصری منظـر، توجه 
بـه رویکردهـای عینی-ذهنـی بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفـت و 
در ارزیابـی منظـر و ارتبـاط آن بـا ویژگی هـای فرسـتندۀ اطالعـات 
پژوهش هـای  )ادراک کننـده(  گیرنـده  تفسـیر  یـا  )ادراک شـونده( 
متعـددی صـورت گرفتـه اسـت. یکـی از چارچوب های پیشـگام در 
ارزیابـی منظـر کـه در بریتانیـا از دهـۀ 1980م. آغـاز و از آن زمـان 
توسـط بسـیاری از کشـورها مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت، ارزیابـی 
ویژگـی منظـر )LCA(  بـا هـدف تغییـر از توصیـف منظـر نمادیـن 
بـه توصیـف منظـر به صـورت عمومـی و دسـتیابی بـه ویژگی هایی 
بـود کـه موجـب تمایـز یـک منظـر از محدوده هـای اطـراف آن 
 .(Fairclough, Sarlöv Herlin & Swanwick, 2018) می شـد 
دسـتورالعمل های LCA بـر اهمیـت تجربیـات فـردی در دریافـت 
می کنـد  تأکیـد  چندگانـه  حـواس  طریـق  از  منظـر  اطالعـات 

 .(Tudor, 2014)
از نظـر آگوسـتین بـرک )2000(، »محیـط« فضایـی اسـت کـه 
جامعـه را احاطـه کـرده، جامعـه در آن عمـل می کنـد و بـه نوبـۀ 
خـود بـر آن اثـر می گـذارد. محیـط »رابطـه ای اسـت کـه جامعـه 
را بـا فضـا و طبیعـت پیونـد می دهـد و ایـن رابطـه هـم کالبـدی و 
هـم پدیدارشـناختی اسـت« (Gerber & Hess, 2017) و محیـط به 
همـان انـدازه که رفتار انسـان را شـکل می دهد، توسـط فعالیت های 
انسـان ها شـکل می گیرد (Antrop, 2005). بسـیاری از فعالیت های 
انسـانی ضرورتـاً در فضـا تجلی می یابنـد و »فعالیت« وجـه و عنصر 
اساسـی هـر مـکان طبیعی یا انسان سـاخت اسـت و از طـرف دیگر، 
اجـزا و عناصـر مشـخص و فعالیت هـای انسـانی می توانـد بـه یـک 
صاحب نظـران   .)1381 )پارسـی،  بخشـد  روح  و  شـخصیت  فضـا 
متعـددی بـه لـزوم ایجاد فعالیـت و سـرزندگی در فضاهای شـهری 
بـرای ارتقـای کیفیـت آنهـا پرداخته انـد و این موضوع پـس از ظهور 
پست مدرنیسـم، بـه تدریـج گسـترش یافـت؛ به طوری کـه امـروزه، 
یکـی از مهم تریـن کارکردهای فضاهای باز شـهری، امـکان برقراری 
تعامـالت اجتماعـی میـان شـهروندان اسـت. اطالعـات و پیام هـای 
بصـری »فعالیـت« در فضاهای شـهری، با حضور انسـان در هر فضا، 
توسـط حـس بینایـی دریافت می شـود و حتـی گاهی نوع و شـدت 
فعالیـت در فضـای شـهری و نحـوۀ ارتباط افـراد با یکدیگـر، عناصر 
کالبـدی را تحـت تأثیـر خود قـرار می دهد. ویلیام وایـت، آنچه بیش 
از هـر چیـز دیگـري عامـل جذب مـردم در فضای شـهری اسـت را 
حضـور سـایر افراد در فضا می داند )منصـوری و جهان بخش، 1392، 
93( و معتقـد اسـت مـردم نظـر خود در مـورد کیفیـت و رضایت از 
فضـا را بـا حضورشـان اعـالم می کننـد )قلمبـر دزفولی و نقـی زاده، 
1393، 18(. اسـتفان کار معتقد اسـت خیابان ها، میدان ها، پارک ها  تصویر 10. الگوی کلی نظام بصری منظر شهری. مأخذ: نگارندگان
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و سـایر فضاهـای عمومی شـهری می توانـد »صحنه ای باشـد که در 
آن نمایـش زندگـی جمعـی آشـکار می شـود«. نقشـی کـه فضاهای 
عمومـی بـر عهـده دارنـد، فراهـم »وردن عرصـه ای بـرای تعامـالت 
اجتماعـی و مکانـی بـرای مشـارکت فعـال و اجتماعـی بـا دیگران و 
مواجهـۀ افـراد برای یادگیـری، نگرش هـا و اعتقادات متفاوت اسـت 
(Mehta, 2014, 56). یـان ِگل حضـور مـردم، فعالیت هـا و رویدادها 
را یکـی از کیفیت  هـای عرصه هـای عمومـی می دانـد و فعالیت هـای 
فضـای عمومـی را در سـه دسـتۀ فعالیت هـای ضـروری، انتخابـی و 
اجتماعـی می دانـد و شـرایط تحقـق بهتـر و بیشـتر فعالیت هـای 
انتخابـی و اجتماعـی را تنهـا در صورت مطلوب بودن شـرایط محیط 
تفـاوت  راپاپـورت  آمـوس  )گل، 1397(.  می دانـد  میسـر  بیرونـی 
محیـط کالبـدی را ناشـی از تفـاوت فرهنگ  هـا می دانـد و معنـا را 
حاصـل عملکـرد و خصوصیـات کالبـدی محیـط و فضـای شـهری 
را محیطـی اجتماعـی بـر پایـۀ فرهنـگ می دانـد کـه بسـتری برای 
ارتباطـات و تعامـالت ایجـاد می کنـد؛ شـناخت فضـای شـهری در 
برآینـد شـناخت فرم کالبـدی آن و نوع و میـزان ارتباطات اجتماعی 
کـه در آن صـورت می گیـرد اسـت )راپاپـورت، 1392(. او در نظریۀ 
ارتبـاط غیرکالمـی، بیـن ادراک و تداعـی به عنـوان دو روش مکمل 
در دریافـت محیـط ساخته شـده تمایـز قائـل اسـت و آنچه افـراد از 
محیـط درک می کنند، ترکیبی اسـت از آن چیـزي که در آن لحظه 
از دنیـاي بیرونـی درک می کننـد )عینیـت( و تداعی هایـی کـه بـر 
اسـاس تجربۀ دنیاي کالبدی و سـایر مردم برایشـان شـکل می گیرد 
نشـانه  هایی  از  ترتیـب، محیـط ساخته شـده،  ایـن  بـه  )ذهنیـت(. 
شـامل عناصـر کالبـدی )دیـداري، بویایـی و شـنیداري(، اجتماعـی 
تشـکیل  زمانـی  تفاوت هـاي  و  کاربري هـا(  و  فعالیت هـا  )مـردم، 
شده اسـت )شـاهین راد، رفیعیان و پورجعفـر، 1394(. جین جیکوبز 
در 1961م. در کتـاب »زندگـی و مرگ شـهرهای بـزرگ آمریکایی« 
ضمـن تأکیـد بر نقش فضاهـاي عمومي شـهري در ایجـاد تعامالت 
اجتماعـي معتقـد بـود آنچـه از یـک شـهر بیشـتر به ذهـن مي  ماند 
فضاهـاي عمومـي شـهر، به  ویـژه خیابان  هـا و پیاده  ر  وهاي آن اسـت. 
او معتقـد اسـت کـه پیچیدگـی و سـرزندگی کاربری هـا، سـاخت و 
بـه شـهر می دهـد. خیابان هـا و فضاهـای شـهر  شـکل مناسـبی 
دارای صحنه هـای مهـم بصری انـد و فعالیـت و جزئیـات مرتبـط 
بـا آن نیـز اطالعـات بصـری قابل توجهـی بـه فـرد منتقـل می کنـد 
)جیکوبـز، 1392(. ایـن نشـان دهندۀ ارتبـاط متقابـل دیـدن کالبـد 
و فعالیت هـای انسـانی بـا ادراک منظـر شـهری اسـت. او معتقد بود 
فعالیـت در فضای شـهری، عالوه بـر آنکه نشـانه ای از کیفیت محیط 
اسـت، می توانـد منجـر بـه ارتقـای کیفیـت آن نیـز بشـود. جیکوبز 
و گل اسـتدالل می کردنـد کـه مکان هـای موفـق شـهری عمدتـاً 
مبتنـی بـر زندگـی خیابانـی و گونه های مختلـف فعالیـت در داخل 
سـاختمان ها و در فضـای میـان آنهـا شـکل می گیرند و بایـد دارای 
کیفیـت در سـه عنصـر اساسـی فضـای کالبـدی، فعالیـت و تجربـۀ 
حسـی باشـند (Montgomery, 1998, 95). طبق تعریف کنوانسیون 

منظـر اروپـا، ارزیابـی منظر باید بـا در نظر گرفتـن ارزش های خاص 
فـردی و اجتماعـی کاربـران و ذی نفعان و مشـتمل بر ادراک حسـی 
)بصـری، شـنوایی، بویایـی، المسـه، چشـایی( و عاطفـی از محیط و 
شـناخت تنـوع و ویژگی هـای تاریخـی و فرهنگـی که بـرای احترام 
و غنی کـردن هویـت فـرد و جامعـه اهمیـت دارد، انجـام پذیـرد 
(COE, 2008). ادراک از طریـق تجربـۀ کالبـد، می توانـد بیشـتر بـا 
فهـم منظـر به عنوان یـک حوزۀ فعالیت مرتبط باشـد تا بـا فهم آن 
بـه عنوان یـک تصویر یا صحنه؛ در نتیجـه، رویکردهای صرفاً بصری 
متمرکـز بـر کالبـد را نمی تـوان در مطالعـۀ منظـر بـه عنـوان یـک 
زمینـه بـرای فعالیت، تمرین یـا عادت افـراد کافی دانسـت. کاربری 
زمیـن، یعنی فعالیت های انسـانی کـه در فضا شـکل می گیرد، مولد 
اصلـی منظـر اسـت (Eiter, 2010) و پژوهـش صورت گرفتـه توسـط 
هفرنـن و همکارانـش نیـز نشـان داد کـه بیـن کیفیـت یـک جدارۀ 
فعـال فضـای شـهری و ادراک کاربـران، رابطـۀ مسـتقیمی وجـود 
دارد و بـا بهبـود کیفیـت فعالیـت، فضـا بـرای کاربران امـن، راحت، 
می شـد  ادراک  جـذاب  و  دلنشـین  دلپذیـر،  اجتماعـی،  سـرزنده، 
(Heffernan, Heffernan & Pan, 2014). بـه ایـن ترتیب، اطالعات 
پدیدۀ ادراک شـوندۀ منظر شـهری )محیط( توسـط حـواس مختلف 
انسـان دریافت می شـود و در رویکرد کل نگر، در ارتباطی پیوسـته و 
هم زمـان با وجه ذهنی آن توسـط انسـان ادراک می شـود؛ »دیدن«، 
مهم ترین حس انسـان اسـت و بیشـترین اطالعات محیـط از طریق 
ایـن حـس دریافت می شـود و آنچـه در نظـام بصری منظر شـهری 
اهمیـت می یابـد، »عناصـر قابـل دیـدن منظـر شـهری« خواهد بود 
و بـر اسـاس مطالعه، شـامل کالبـد و فعالیت در فضـا و کیفیت های 
آن هـا خواهـد بود. اگر کلیه عوامل مؤثر در منظر شـهری که توسـط 
فـرد ادراک می شـوند را در سـه دسـتۀ کالبـدی، فعالیتـی و معنایی 
قابـل تبییـن بدانیـم، آنچه در »نظـام بصری منظر شـهری« اهمیت 
می یابـد، جنبه هـای قابـل دیـدن آن اسـت کـه در کنـار ارزش های 
)کیفیت هـای( بصـری و بر اسـاس نظریات بررسـی شـده، مبتنی بر 
»کالبـد« و »فعالیـت« قابـل ارائـه خواهـد بـود )جـدول 3(. بـر این 
اسـاس، ادراک منظـر شـهری، بر مبنـای دریافت اطالعـات و پیام ها 
از اطالعـات پدیـدۀ ادراک شـونده در منظـر شـهری )محیط شـامل 
کالبـد و فعالیـت( صـورت می گیرد و براسـاس ویژگی هـای فردی و 
اجتماعـی، احساسـات، خاطـرات و تجـارب ذهنیت منظر شـهری را 
تشـکیل داده، در ارتباطـی پیوسـته و هم زمـان، معنا یافتـه و منجر 

بـه ادراک می شـود. 
مؤلفه های نظام بصری منظر شهری •

بسـیاری از پژوهش های اخیر، در تحلیل نظام بصری منظر شـهری، 
صرفـاً بـر عناصر کالبـدی، ویژگی هـای آنها و نـوع سـازماندهی آنها 
تأکیـد دارنـد و کمتـر بـه عنصـر »فعالیـت« کـه بـه دلیـل وجـود 
کالبـد و حضـور انسـان )بـه عنـوان یکـی از عناصر کالبدی(، شـکل 
می گیـرد، پرداختـه شـده اسـت. آنچه در ایـن پژوهش مـورد تأکید 
در  »فعالیـت«  و  »کالبـد«  مجموعـۀ  بصـری  ویژگی هـای  اسـت، 
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فعالیتکالبد نظریه پرداز

-زیبایی بصری، محصوریت، آثار تاریخی، تداوم بصریکامیلو سیت

-نظم، تنوع و پیچیدگی، دید متوالیگوردون کالن

تنوع فعالیتجهت گیری، تنوعادوارد لوزانو

نفوذپذیری، تنوع، خوانایی، انعطاف پذیری، تناسبات بصری، پاکیزگی، یان بنتلی
غنای حسی

انعطاف پذیری، کارایی، رنگ تعلق

دفتر معاونت 
نخست وزیر 

انگلستان

راحتی، سرزندگی و پویایی، عملکرد مناسب، امنیتپاکیزگی، دسترسی، جذابیت، دربرگیری، ایمنی، تمایز و تشخیص

-انسجام، پیچیدگی، قدمتهرزوگ

عناصر و فعالیت های عرصۀ عمومیزیبایی بصریراب کریر

هماهنگی طراحی با انسان، سالمت رواننظم، زیبایی و وحدت، موقعیت قرارگیری و ساختار شهرلوییس مامفورد

نوع فعالیت، تعامالت اجتماعی-هانا آرنت

تعامل و حیات اجتماعی، فعالیت در فضا، حس امنیتحفاظت، راحتی، پاکیزگییان گل

تعامالت اجتماعی، زمینۀ مشارکت فعال، دموکراتیک و در پاسخ به نیازهاراحتی و آسایش، ارتباط با محیطاستفان کار

سوزان کروهرست 
لنارد و هنری لنارد

پاسخ به اقشار مختلف، امکان استفادۀ دائمی گروه های مختلف، ایجاد حس -
کنجکاوی، ایجاد تجربۀ فضایی، تسهیل انجام فعالیت، حس تعلق

ایجاد امنیت-اسکار نیومن

فعالیت متناسبمقیاس انسانی، انسجام فضایی، طبیعت گرایی و پوشش گیاهیپورتا و رنه

تعامالت افراد با یکدیگر، آیین ها و سنت ها، امکان کسب تجربه در فضاتشخیص مکان، ابعاد بومی و زمینهادوارد رلف

-تنوع و پیچیدگی، انسجام و ترکیب، مرموز بودن، مقیاسسایمون بل

ایجاد فضای تعامالت، تعیین حوزه رفتاری-ادوارد تی هال

خوانایی، جهت یابی، کیفیت عناصر منظر، تناسب و سازگاری با کوین لینچ
محیط، دسترسی، شناسایی فضا

تعامل انسان با محیط، آسایش، کارایی، عدالت

پایداری محیط زیستی ، کیفیت بصری و دیدها، فرم شهری، محصوریت متیو کرمونا
فضا، آسایش و نور، کیفیت معماری پیرامون، دسترسی، ایمنی، نشانه

امنیت فضا، هنرهای همگانی، اختالط و کاربری، همه شمول بودن فضا

فرهنگ و ارزش های فرهنگ-آموس راپاپورت

زنده بودن شهر-کریستوفر الکساندر

زمینه گرایی، مقیاس انسانی، آسایش، پیچیدگی، شادی بخش بودن، فرانسیس تیبالدز
خوشایندی بصری

کاربری های مختلط، مشارکت اجتماعی، انعطاف پذیری، تبلور فرهنگ

نوع عملکرد، امنیت، جذابیت فعالیتی و شکل دهی به کانون هاارتباط فضایی، آسایش اقلیمی، وضوح، پیوستگی، تعادل، مقیاس، هویتگرین
PPSکاربری ها و نوع فعالیت، اجتماع پذیریدسترسی و ارتباطات، آسایش

تعامل و ارتباط با دیگرانشخصیت متمایز فضاشولتز

تجربۀ زندگیزیبایی شناسی، فهم نیازهای محیط زیستی، بقای انساناپلتون

-انسجام، پیچیدگی، غنای بصری، خوانایی، رمزآلودیکاپالن ها

تعامالت اجتماعی، فعالیت مناسب، کاربری های مختلط، اختالط اجتماعی، تنوع بناها، نفوذپذیری، تنوع فضاییجین جیکوبز
انعطاف پذیری فضا برای فعالیت های مختلف، تنوع اقتصادی

خوانایی، طبیعی بودن، نگهداری، بازبودن، نظم، دیدهای گسترده و جک نسر
محصوریت، تاریخی بودن

-

حیات اجتماعی، میزان حضور افراد در فضا، نقش اجتماعی فضای شهری-ویلیام وایت

الگوهای تعامل اجتماعی، تعادل میان خلوت و تعامل اجتماعیجزئیات طراحیجان لنگ

جدول 3. مؤلفه های قابل دیدن در فضای شهری بر اساس مطالعات انجام شده. مأخذ: نگارندگان.
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فضـای شـهری اسـت. بخشـی از آنچـه در منظـر قابل دیدن اسـت، 
نمـود بصـری فرم هـای سـه بعدی و ارتباط آن  هـا در فضـای بیرونی 
اسـت کـه توسـط نظـام سـاختاری آن )مانند تعـادل، تنـش، ریتم، 
نسـبت، مقیـاس( و اصول نظـم )مانند محور، تقارن، سلسـله  مراتب( 
بیـان می شـود (Nijhuis, 2011, 109). عالوه بـر ایـن، بـا تأکیـد بـر 
نظریه هـا و پژوهش هـای بررسی شـده، فعالیت هایـی کـه در فضـای 
شـهری صـورت می گیـرد، توسـط مخاطـب قابـل دیدن اسـت و در 
فراینـد ادراک نقـش دارد. هـر اطالعـات مرتبـط با کالبـد و فعالیت 
کـه از طریـق دیـدن قابـل دریافت اسـت، مؤلفـه ای از نظـام بصری 
منظـر شـهری و شـامل عناصـر و ارزش های )کیفیـت( بصری منظر 
شـهری خواهد بـود. عالوه بر عناصـر بصری، کیفیت ها یـا ارزش های 
آنهـا نیـز دارای اهمیـت اسـت؛ بسـیاری از ارزش ها بـر ادراک منظر 
تأثیرگذارنـد. مطالعـۀ ارزش هـای موجـود که بـر ادراک منظـر تأثیر 
و  سیاسـت ها  بـرای  دسـتورالعمل  ارائـۀ  در  می توانـد  می گذارنـد، 
برنامه ریزی راهبردی و تعریف انواع شـاخص ها، دارای اهمیت باشـد 
(Cassatella, 2011). منظـور از کیفیـت بصري شـهرها، اسـتعدادي 
در آنهاسـت کـه می توانـد احسـاس مثبـت )رضایـت و عالقـه( و یـا 
منفی )نارضایتی، انزجار و دوري( شـهروندان را برانگیزد و احساسـی 
کـه اسـاس آن را ادراک ویژگی هـاي محیـط شـهر و تصویـر ذهنـی 
پورجعفـر،  و  رفیعیـان  )شـاهین راد،  می دهـد  شـکل  ایجادشـده، 
1394، 11(. تحلیـل محتـوای نظریـات و مطالعـات صورت گرفتـه، 
ویژگی هایـی را بـه عنـوان کیفیت هـا )ارزش هـای( بصـری کالبـد و 
فعالیـت در منظـر ارائـه می کنـد که در جـدول 4 قابل دسـته بندی 
راحتـی،  و  آسـایش  نُه گانـه  طبیعی بـودن،  اصـول  و شـامل  بـوده 
خوانایـی، زیبایـی، سـرزندگی و پویایـی، هویت منـدی، انسـجام و 

تـداوم، پیچیدگـی و تنـوع و در نهایـت زمینه گرایی هسـتند.

نتیجه گیری
منظـر شـهری، دارای دو وجه توأمان عینی-ذهنی اسـت و اطالعات 

»کالبـد« و »فعالیـت« شـکل گرفته در آن توسـط حـواس انسـان 
دریافـت می شـود، هم زمـان معنا می یابد و منظر شـهری را تشـکیل 
می دهـد. بخـش مهمـی از اطالعات، توسـط حـس بینایـی دریافت 
می شـود و نظـام بصری منظر شـهری را تشـکیل می دهـد. آنچه در 
واقعیـت بیرونی در فضای شـهری وجـود دارد و بخـش قابل توجهی 
از اطالعات آن با دیدن توسـط انسـان دریافت می شـود، هم شـامل 
کالبـد اسـت کـه به صورت مـادی وجـود دارد و هـم فعالیت هایی را 
در برمی گیـرد کـه به واسـطۀ وجـود کالبد و حضور انسـان )که خود 
دارای بعـد مـادی و کالبدی اسـت و در فضای شـهری فعالیت انجام 
می دهـد(، در فضا شـکل می گیرد، توسـط مخاطب دیـده و هم زمان 
بـا معنـاِی شـکل گرفتـه ادراک می شـود؛ به طوری که گاهـی دیدن 
کالبـد یـا فعالیـت انسـان ها در فضا، بسـته بـه شـدت و اهمیت آن، 
جنبـۀ غالب تری نسـبت به دیگـری می یابد و عنصـر اثرگذارتری در 
نظـام بصـری و ادراک انسـان از فضـا محسـوب می شـود. فعالیت در 
فضای شـهری، حاصل ارتباط میان انسـان ها، اشـیا و اجزایی اسـت 
کـه اگـر بـه صـورت مجـرد دیـده شـوند، دارای کالبـد هسـتند، اما 
ارتبـاط آنهـا با یکدیگر در فضای شـهری یا وضعیت آنهـا، فعالیت را 
شـکل می دهـد و هرچـه در فضا قوی تر و با شـدت بیشـتری باشـد، 
اثرگـذاری بصـری بیشـتری بر انسـان داشـته و با اهمیت بیشـتری 
نسـبت بـه کالبد توسـط انسـان دیده می شـود و در ترکیـب توأمان 
بـا وجه ذهنـی منظر شـهری، در فراینـد ادراک اثرگذاری بیشـتری 
خواهـد داشـت. اطالعات کالبـد و فعالیـت در ترکیب بـا یکدیگر، با 
حـواس مختلـف و از جملـه بینایـی دریافـت می شـوند و هم زمـان 
یافتـه و ادراک می شـوند؛  بـا وجـه ذهنـی منظـر شـهری، معنـا 
کیفیت هـای بصـری فضاهـای شـهری کـه در ایـن پژوهـش تحـت 
عنـوان »ارزش هـای عناصر بصری منظر شـهری« طرح شـده اند نیز 
در نظـام بصـری منظر شـهری مؤثر هسـتند. چارچـوب نظام بصری 
منظـر شـهری، متشـکل از عناصـر بصـری و ارزش هـای آن، مطابق 

تصویـر 11 قابل ارائه اسـت.

ارزش بصریصاحب نظر

طبیعی بودننسر، لینچ، بنتلی، کرمونا، امین زاده، مک هارگ، PPS، پورتا و رنه، لوزانو

آسایش و راحتیآلن جیکوبز و دونالد اپلیارد، تیبالدز، PPS، راپاپورت، کریر، مامفورد، جیکوبز، وایت، استفان کار، هال، گل، لینچ، کریر

خواناییلینچ، اپلیارد، کاپالن، هرزوگ، تیبالدز، PPS، بنتلی، نسر 

زیباییهرزوگ، نسر، لینچ، تیبالدز، PPS، سیت، بنتلی، کرمونا، کریر، امین زاده

سرزندگی و پویاییآلن جیکوبز و دونالد اپلیارد، لینچ، الکساندر

هویت مندیکرمونا، آلن جیکوبز و دونالد اپلیارد، راپاپورت، لنارد و لنارد، امین زاده

انسجام و تداومهرزوگ، کاپالن، کالن، کرمونا، PPS، بل، نسر، لینچ 

پیچیدگی و تنوعنسر، هرزوگ، کاپالن، کالن، تیبالدز، بنتلی، بل، کریر، لنارد و لنارد

زمینه گرایی تیبالدز، PPS، نسر، هرزوگ، الکساندر، لوزانو، بنتلی، کرمونا، مک هارگ، امین زاده

جدول 4.  ارزش های بصری کالبد و فعالیت منظر شهری. مأخذ: نگارندگان.
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پی نوشت ها
* این مقاله، برگرفته از رسالۀ دکتری میترا کریمی با عنوان »منظر شهری و کیفیت زندگی؛ نظام بصری فضاهای باز شهری در محالت ناکارآمد مناطق جنوبی شهر 
تهران« است که به راهنمایی دکتر »محمدرضا بمانیان «و مشاورۀ دکتر »مجتبی انصاری« و دکتر »سیدامیر منصوری« در سال 1400 در دانشکدۀ هنر دانشگاه 

تربیت مدرس انجام شده است.
Landscape Character Assessment .1

تصویر 11. چارچوب نظام بصری منظر شهری. مأخذ: نگارندگان.
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