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چکیده|فهمزیباییهموارهیکیازدغدغههایاندیشمندانوفالسفهدرطی
قرونمختلفبودهاست.دردهههایاخیرزیباییشناسیمنظربهعنوانرویکردی
مؤثردرشناختوادراکمحیطتوانستهاستنقشیبرجستهدرادبیاتموضوعی
درطراحی گوناگون دلیلشناختجهتگیریهای بههمین نماید. ایفا منظر
زیباییشناسیمنظروشاخصهایترجیحزیباییشناسیدرمنظرشهرازجمله
ضروریاتموردبررسیدراینزمینهاست.اینمقالهباطرحاینسؤالآغازمیشود
کهنسبتشاخصهایزیباییشناسیمحیطدرمنظرشهرچیست؟جهتپاسخ
بهاینسؤالاینفرضیهکهمیتوانبامدونساختنشاخصهایزیباییشناسی
بهمدلیجهتفهمودرکزیباییمحیطبرمبنایاجزاءشکلدهندۀآنرسید

شکلگرفتهاست.
روشتحقیقاینمقالهازنوعکیفیبودهوبااستداللمنطقیبهواسطۀمطالعات
کتابخانهایبهمرورادبیاتموضوعدرحوزهزیباییشناسیمنظرشهرپرداختهاست
کهازطریقمطالعاتمنابعمرتبطومرورجامعآنشاخصهایزیباییشناسی
نیز زیباییشناسیدرمنظرشهر رویکردهایمختلف است.ضمناً بهدستآمده
بررسیوتحلیلشدهاستتابتوانبهارتباطیمعناداربینشاخصهایبهدستآمده
ورویکردهایاشارهشدهدستیافت.جهتپیشنهادکردنمدلیمفهومیدراین
مقاله،چهارکلیدواژهاصلیشاملحس،ادراک،مفهوموقضاوتزیباییشناسیکه

بهشناختزیباشناسیمنظرشهریاشارهدارندشناساییشد.
درپایانمدلپیشنهادیتحقیق،برگرفتهازادبیاتموضوعتدوینشدهاستکه
نشانمیدهدزیباشناسیمنظرشهریشاملچهارمرحله:مطالعهعناصرعینی
منظرشهری؛مطالعهعواملسازمانیعناصرکهمنجربهپتانسیلبرانگیختگی
میشوند؛مطالعهویژگیهایذهنیمشتقشدهشکلمحیطیومطالعهپاسخ

زیباشناختیانسانبهمحیطاست.

واژگانکلیدی|منظرشهری،پیکرهبندیمنظر،ویژگیهایزیبایی،شناخت
زیبایی،فهمزیبایی.
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شکلگیری سنتی روشهای پسامدرن عصر در | مقدمه
معاصر شهرهای پیکرهبندی در قابلتعمیم شهری فضای
نیست.الکساندر)1387(ازاینشکلبهعنوان»منظرسرد«
قرنبیستمیادمیکندوآنرامنتجازفقدانزبانالگوبرای

پیکرهبندیفضاهایشهریمیداند.
فضاهای سازماندهی برای مناسب زبان میرسد نظر به
شهریمعاصرازمیانرفتهاست.مسائلینظیرقابلیتتصور
)Bentley, 1985(خواناییومسیریابی)ذهنی)لینچ،1387
)Cupchik, 2002(بیماریهایروانیحاصلاززندگیشهری

ناشیازایندغدغهاست.
دراینمقالهبهمنظوردستیابیبهفهمیجامعبرایسنجش
فرآیندادراکزیباییبهگردآوریودستهبندیادبیاتموجود
دراینزمینهاقدامشدهاستوباتمرکزبرفرآیندشناخت
انساندرروانشناسیزمینهایبرایبررسیفرآیندشaناخت

زیباییانساندرمنظرشهریفراهممیکند.
فرضیهتدوینشدهدراینمطالعهمدعیاستباتدویننسبت
به زیباییشناسیمحیطدرمنظرشهرمیتوان شاخصهای
مدلیجهتفهمزیباییمحیطبراساسعناصرشکلدهندۀ

منظرشهردستیافت.
جهتاثباتفرضیهفوقپاسخبهاینسؤاالتالزامیمینماید:
ـرویکردهایمختلفدرطراحیزیباییشناسیمنظرچیست؟
ـشاخصهایترجیحزیباییشناسیدرمنظرشهرکدامند؟

شهر منظر در محیط زیباییشناسی شاخصهای نسبت ـ
چیست؟

استدالل با که شده تبیین کیفی راهبردی با تحقیق روش
منظر زیباییشناسی ادبیات از منسجم مروری و منطقی
شهریانجامشدهاست.هدفاصلیاینمقالهسنجشاثرات
برشناخت فضاییشهر عناصرشکل و منظر زیباییشناسی
زیباشناختی ویژگیهای شناسایی به بتوان تا است انسان

محیطمصنوعرسید.
موضوع ادبیات از زیباشناختی قضاوت ادامهشاخصهای در
مناسب، روش یک بهمنظورشکلدهی است. شده استخراج
رویکردهایمختلفطراحیزیباییدرمنظرشهرنیزتحلیل
اساس بر زیبایی طراحی اصول یافتن برای سپس، و شده
سلیقهانسان،برادبیاتموضوعتمرکزشدهاست.دراینرابطه،
رویکردهایمعاصربهطراحیزیباییدرمنظرشهریسنجیده
خواهدشدتاسهمآندررابطهباافزایشکیفیتزیباییمنظر

شهریشناساییشود)شکل1(.

مفهومزیباییشناسی
زیباییازمنظرزبانشناسییعنیزیبندهبودنبهشایستگی

درخوربودنولیاقت)منصوری،1384(.
زیباشناسیرشتهایاستکهزیباییوویژگیهاییکشیء
پورتیوس میکند. بررسی را ما سلیقه در آنها ادراک و
یونانی واژۀ از زیباشناسی استکهاصطالح معتقد )1389(
است. شده گرفته کردن ادراک معنای به »آستانستای«
نخستینبار،اصطالحزیباشناسیتوسطبومگارتن1)1750(
معرفی میشود شناخته مدرن زیباشناسی پدر بهعنوان که
برای ابزاری و شد فلسفه اصلی موضوع زیبایی بعدها، شد.
 Dickie, 1997;( کرد فراهم زیبایی سنجش و هنر ماهیت

.)Railton, 1998; Sibley, 2001
بلکبرن)Blackburn, 1994(معتقداستزیباشناسیمطالعه
از ما فهم از که است انسان قضاوتهای و مفاهیم حس،
هنرمشتقمیشود.پرواضحاستکهتمایزیبینزیباییو
زیباشناسیوجوددارد؛زیباییویژگیخاصیکشیءیامکان
استکهتجربهلذت،رضایتومعنارامنتقلمیکندامااصطالح

زیباشناسیبهمطالعهفلسفیزیباییوفهمآناشارهدارد.

سهمشاخصهایزیباییمحیطدرشناختمنظرشهر

شکل1:سامانۀمفهومیتحقیق،مأخذ:نگارنده.
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اصطالحزیباشناسیازنقطهنظرفلسفیدارایمعانیمتفاوتی
استوبراساسطیفوسیعیازطبقهبندیهایمفهومیمثل
تخیل و نمادگرایی احساسات، سلیقه، زیبایی، بیان، شکل،

فهمیدهمیشود.

رویکردهایطراحیزیباشناختیوویژگیهایآن
میتوان زیباشناسی به مربوط ادبیات جامع بررسی با
زیباشناختی طراحی در مختلفی رویکردهای که گفت
محیطوجوددارد.رویکردکارشناسمحور،درمقابلمردم
محور،رویکردهایذهنیوعینیدرطراحیورویکردهای
هستند موجود روشهای مهمترین عاطفی و خردگرایانه

)جدول1(.
ویژگیهای شناخت از محیط به زیباشناختی پاسخهای
اساس بر و شدهاند مشتق شهری منظر در زیباشناختی
ویژگیهایمختلفمحیطمثلسبکساخت،رنگ،خیابان،
 Nasar,( سبکخانه،سیماومنظرشهریبررسیمیشوند
ویژگیهای بین سازماندهی .)1994; Olascoaga, 2003
حیرت، شگفتآوری، تازگی، تنوع، پیچیدگی، مثل منظر
محیطی شکلهای عناصر میان در سازگاری و ابهام

متغیرهایتلفیقیخواندهمیشوند.
برانگیختگی پتانسیل دارای محیط در تلفیقی متغیرهای
ارزشلذتگرا به بردستیابی برانگیختگیمیتواند هستند.
لذتی لذتگرا ارزش زیباشناختی(. )رضایت بگذارد تأثیر
استکهازمشاهدهمحیطیایکاثرهنریکسبمیشود
یا ادراک از خوشی ارزشهای .)140 : 1389 )پورتیوس،
اساس که میشوند ایجاد محیط تلفیقی متغیرهای تجربه

قضاوتزیباشناختیدرمنظرشهریراشکلمیدهد.
مختلف مناظر در زیباشناختی ویژگیهای اهمیت اگرچه
تفاوتدارد)Kozak, 2003(،چنینویژگیهاییتدویننهایی
 Baloglu & McCleary,( میکنند تسهیل را منظر تصویر
1999(.بادرنظرگرفتنقضاوتزیباییبهعنوانیکفرآیند
تأثیر زیباشناختی ویژگیهای ،)Kaplan, 1985( شناختی
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داشت خواهند مشاهدهگر ذهنی ادراک خلق بر را خود
.)Echtner & Ritchie, 1991(

بنتلیو همکاران)Bentley et al., 1985(نیزنتیجهگرفتند
زیباشناختی، ویژگیهای باالی کیفیت داشتن برای که
ترکیبهمهحواسانسان)دیداری،شنیداری،المسه،مزه،

بویاییوهیجانات(درطراحیشهرالزماست.
بهسهطبقه رامیتوان زیباشناسی بهطورکلیشاخصهای

تقسیمکرد:ویژگیهایروانشناختی،سازمانیوبامعنا.
مشاهدهگر و محیط بین تعامل شامل زیباشناسی تجربۀ
است.بردسلی)Beardsley, 1969(اشارهمیکندکهبرایبه
دستآوردنتجربهجامعولذتبخش،طراحمنظربایدروی
کیفیتهای کند. تمرکز زیباشناختی کیفیتهای و شکل
از عبارتاند محیط یا شیء یک شکل با مرتبط خاص
مرتبط ازمحیط لذت با یکپارچگیوشدتکه پیچیدگی، 

هستند.
که داد نشان این بر عالوه )Beardsley, 1958( بردسلی

ترکیباتالزمبرایتجربهزیباشناسیعبارتانداز:
)1(یکشیءیاگروهیازاشیا،)2(حسحاصلشده،)3(

پیچیدگیو)4(یکپارچگی.
اماگجرد)Gjerde, 2010(چارچوبتحلیلیمتفاوتیبرای
زیباشناسیمحیطینشانمیدهد.پژوهشاونشاندادکه
عناصر پیچیدگی و یکپارچگی شدت، با زیباشناسی تجربه
زیباشناسیتغییرمییابدومیتوانآنرابهادراکحسی،
اساس بر زیباشناختی قضاوت کرد. تقسیم معنا و شناخت
حسآنی،ازطریقتجربهوسنجشارزشهاومعانیشکل
میگیرد.تحلیلاصلیمدلپیشنهادیاونشاندادکهاین
زیباشناختی مدلدربرگیرندۀکلیهشاخصهاوویژگیهای
در ازمحیط مشاهدهگر ذهنی مثال،شناخت برای نیست؛
بهبود برای گجرد مدل از اگرچه است؛ نشده گرفته نظر
از مفهوم( و ادراک )حس، شناخت فرآیند از آگاهیمان
و فضایشهری زیباشناسیشکل عناصر طریقطبقهبندی

همبستگیهایدرونیآنهااستفادهمیکنیم.

رویکردهای مختلف طراحی زیباشناختی

زیباشناسیذهنی)زیباشناسیروانشناختی(الف.زیباشناسیعینی)زیباشناسیفیزیکی(

ترجیحاتمردمیب.زیباشناسیکارشناسمحور

دیدگاهعاطفیج.دیدگاهخردگرایی
جدول1:رویکردهایمختلف
طراحیزیباشناختی.مأخذ:نگارنده.
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معنایکیفیتزیباشناسیدرطراحی
کیفیـتزیباشـناختیطراحیشـاملکیفیتهـایقابلدرک
و طراحـی عناصـر بیـن روابـط از کـه اسـت ملموسـی و
)1386( لنـگ میگیرنـد. نشـأت فضایـی شـکلهای
بـرایبررسـیماهیـتطراحـیزیباشـناختی،کیفیتهـای
زیباشـناختیرابـهدوگـروهفرمـیونمادیـنطبقهبنـدی
کـرد.درایـنرابطـه،نسـار)Nasar, 1994(ریتـم،مقیـاس،
پیچیدگی،رنگ،شـکل،تناسـب،سـایه،نظم،سلسلهمراتب،
روابـطفضایـی،تجانس،ابهام،شـگفتیوتازگـیرابهعنوان
شـاخصهایزیباشـناختیفرمـیمعرفـیکرد.زیباشناسـی
طریـق از قابلشـمارش ویژگیهـای تعییـن بـا فرمـی
رویکردهـایکّمـیمرتبـطاسـت.بوسـتانچیواوکاکسـی
)Bostanci & Ocakçi, 2011(درپژوهـشخـودهماهنگی،
کیفیـت شـاخصهای بهعنـوان را شـفافیت و تنـوع

زیباشناسـیفرمـیمعرفـیکردنـد)جـدول2(.
زیباشناسی کیفیت افزایش برای که گرفت نتیجه میتوان
منظرشهر،ترکیبکلیهویژگیهایفرمیونمادیندرمنظر
زیباشناسی ترجیح شاخصهای ادامه در است. الزم محیط

منظرشهردرادبیاتموضوعبررسیشدهاست.

شاخصهایترجیحزیباشناسیمنظرشهردرادبیات
تحقیق

ازآنجـاکـهشـاخصهایفهـمزیباشناسـیدرمناظرمختلف
تفـاوتدارد،مـدلپیشـنهادیبایـدشـاملکلیهشـاخصها

باشد.
شـاخصهای میشـود دیـده 3 جـدول در کـه همانطـور
ترجیحزیباشناسـیشـهریدرادبیاتموضـوعکمیپراکنده
هسـتندوبایـدبـهیـکطریـقمنظـمسـازماندهیشـوند.
زیباشناسـیفضـای بـه مربـوط مطالعـه پیشـنهادی مـدل
شـهریبـراسـاسشـاخصهایجمعآوریشـدهوبـابهـره
ازمراحـلشـناختانسـانازمحیـطومنظردرروانشناسـی

)حـس،ادراکوفهـم(سـاختاردهیشـدهاسـت.

بحث
موجب شهری فضاهای شکل در زیباشناسی کیفیت فقدان
مشکالتزیادیبرایاستفادهکنندگانمیشود،مثلبیماری
روانشناختیوآلودگیبصری؛ویاعدمخوانایی،قابلیتتصور
ومسیریابیضعیفدرمحیطهایشهری.دراینرابطه،هدف
اصلیاینمطالعهمعرفیمدلیبرایتحلیلرابطهبینشکل
محیطیوادراکانسانیبرایشناساییمالکهایقابلشمارشی
بودکهتعاملبینشکلفضاییشهروکیفیتزیباشناسیرا
نشاندهد.تحلیلتاریخیفلسفهتفکرزیباشناسینیزنشان
عینی بخش بر همیشه زیباشناسی کالسیک اصول که داد

.)Lothian, 1999(طراحیزیباشناختیتمرکزداشتهاست
کانتدرقرنهجدهمنخستینکسیبودکهبامعرفیمعنای
یک کرد. مطرح را ذهنی زیباشناسی تفکر فلسفه سلیقه،
تحلیلمهمازمحیطهایشهریموفقمعاصرنشاندادکه
فضاهایشهریمدرنبهویژهفضاهایساختهشدهبعدازآغاز
دورهارتباطاتازشاخصهایعینیوذهنیطراحیاستفاده

.)Moughtin, 1992; Madanipour, 1996(میکنند
پتانسیلبرانگیختگیفرمیونمادینویژگیهایمحیطمصنوع
وغیرمادی،شاخصهایاصلیویژگیهایزیباشناختیهستند
کهمنجربهقضاوتزیباشناختیمیشوند.ویژگیهایمحیط
عناصر اساس بر میتوان را برانگیختگی پتانسیل یا مصنوع
فرمیونمادینشکلفضاییشهرسنجید.ویژگیهایمحیطی
ساختهنشدهرانیزمیتوانبامطالعهتجربهفرهنگی،شخصیت،
قصد،عواملجامعهشناختیوروانشناختیوآموزشسنجید.
بنابراین،برایپیشنهادکردنیکروشمناسببرایآزمون
فرضیهتدوینشدهدراینمقاله،چهارکلیدواژهاصلیکهبه

شناختزیباشناسیمنظرشهریاشارهدارندشناساییشد.
کلیدواژههایپیشنهادیبراساسشناختروانشناختیانسان

)حس،ادراکومفهوم(سازماندهیشدهاند.
در زیباشناختی عناصر شناخت،حس فرآیند در گام اولین
اساس بر میتوان را شهر منظر عناصر است. شهری منظر
نوع دو به انسان شناخت بر روانشناختی اثرات شدت

کیفیت زیباشناسی

نمادینفرمی

عملکردمعناشفافیتهماهنگیتنوع

باروشهایکیفیاندازهگیریمیشود.باروشهایکّمیاندازهگیریمیشود.

سهمشاخصهایزیباییمحیطدرشناختمنظرشهر

جدول2:شاخصهایکیفیت
زیباشناسیبراساسرویکرد

کهولت،مأخذ:نگارنده،برگرفتهاز
)بوستانچیواوکاکسی،2011(.
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 Frey,( کالنمقیاس و خردمقیاس عناصر : کرد طبقهبندی
.)2003; Waterman & Wall, 2009

ادراک،دومینگامدرفرآیندشناخت،است.دراینمرحله،
بینعناصرشکلفضایی انسانتالشمیکندسازمان ذهن

شهرراتجسمکند.
مفهوم،سومینگامدرفرآیندشناخت،است.دراینمرحله،
مفهوم،فرصتیبرایمشاهدهگرفراهممیکندتامعنایبین

عناصرشکلفضاییشهررابفهمد،اینمرحلهقویاًوابستهبه
فرهنگاست.

و زیباشناختی واکنش فرآیندشناختشامل مرحلۀ آخرین
اساس بر شهری منظر شناخت است. شهری منظر قضاوت
ویژگیهایشکلومنظرشهروعواملغیرمادیمحیط)تجربه،
شخصیت،ویژگی،وقصدهایجامعهشناختی،روانشناختیو

ایدئولوژیک(منجربهپاسخیبهمحیطمیشود.

ویژهنــامه

شکل،خط،رنگوبافت
طبیعیبودن،مرمت،گشودگیوفضایتعریفشده،نظم

2011،)Reed(رید
1998،)Nasar(نسار

مشابهت،رنگ،مداومت،نزدیکی،جهتگیری
1935،)Kafka(کافکا

1942،)Boring(بورینگ
لینچ)Lynch(،1384شفافیتشکلوپسزمینه،پیوستگی،سلطه،سادگیشکل،شفافیتپیوند،حرکت،رشتههایزمانی

جکوبسواپلیارد)Jacobs&Appleyard(،1987قابلزندگی،قابلشناساییوکنترلپذیر
کاپالن)Kaplan(،1989خوانایی،رازورمز،انسجاموپیچیدگی

راپاپورت)Rapoport(،1990بستهبودن،پیچیدگی،سطوحوعناصرمحصورکننده
موگتن)Moughtin(،1992تقارن،مقیاس،تضادوهماهنگی

ارتباط،تحرک،سکنیپذیری،شخصیت،آزادیشخصیوتنوع،حسوادراک،اندازهوفاصله،مقیاسونظماجتماعی
زمینهوپسزمینه،تقارن،رنگ،معنا،بافت،محدودهآسایش

1997،)Smith(اسمیت
2001،)Lawson(السون

تقارن،تجانس،مقیاسویکنواختیفرمی،شکلمحیط،رنگ،مصالح،بافت،اندازه،جزئیات
2007،)Weber(وبر

2002،)Thomas(توماس
بورتونومیچل)Borton&Mitchell(،2006آشنایی،قابلقبولبودن،خوانایی،تمایز،آسایشوایمنی

جدول3:شاخصهایترجیحزیباشناسیشهریدرادبیاتموضوع،مأخذ:نگارنده.

پینوشــت
Baumgarten.1

نتیجهگیری| ادراکشاخصهایعینی-قطعیشکلشهری
از است. منظرشهری زیباشناسی درشناخت گام نخستین
میشود. یاد روانشناسی در حس عنوان با نیز فرآیند این
شاخصهایانتزاعی-عینیمنظرشهریبراساسویژگیهای
تأثیر مشاهدهگر ادراک بر انسان سلیقه و مکان فیزیکی

خواهندگذاشت.
اینشاخصهابهسازماندهیوتفسیراطالعاتحسیکمک
انتزاعی-ذهنیشناختفضای بنابراین،شاخص خواهدکرد.
میکند. ارزیابی را شهری عناصر شکلهای معنای شهری
بهعالوه،اینشاخصهاحسمحیطراممکنمیسازندوبه
اصولمرتبطباطبقهبندیعناصرزیباشناسیشهراشارهدارند.
دراینمرحله،مشاهدهگرواکنشنشانمیدهدوکیفیتو
ارزیابی را محیط از شده دریافت پیش از اطالعات کمیت
میکند.اینواکنشموجبافزایشعقیدهمشاهدهگرنسبت

بهمحیطمیشودکهازآنباعنوانشاخصهایذهنی-قطعی
درمفهومزیباشناسیشهریادمیشود.

به منجر شهر شکل زیباشناختی ویژگیهای مرحله، این در
ارزشلذتگراخواهندشدومشاهدهگربراساساینارزش

قادربهقضاوتوواکنشبهمحیطخواهدبود)شکل2(.
شاخصهای که میکند فراهم جامعی روش مدل این
زیباشناختیمحیطیرادرفرآیندشناختدرنظرمیگیرد.
مدلپیشنهادینشانمیدهدکهمطالعهشناختزیباشناسی

پیکرهبندیمنظرشهریشاملچهارمرحلهاصلیاست:
1.مطالعهعناصرعینیمنظرشهری؛

پتانسیل به منجر که عناصر سازمانی عوامل مطالعه .2
میشوند؛ برانگیختگی

3.مطالعهویژگیهایذهنیمشتقشدهشکلمحیطی؛
4.مطالعهپاسخزیباشناختیانسانبهمحیط.
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شکل2:چارچوبفرآیندشناختزیباشناسیدرمنظرشهری،)الف(حس:عناصرزیباشناسیفضایشهر؛)ب(ادراک:عواملسازماندهیمنجربهپتانسیل
برانگیختگیخواهندشد؛)ج(مفهوم:شکلشهروارزشها؛)د(ارزشهایلذتگرا.


