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چکیــده | گســترش راه هــا و جابجایــی انســان ها، موجــب شــکل گیری مناظــر 
ــی و  ــی، فرهنگ ــرات اجتماع ــده اســت. تأثی ــل ش ــر پ ــه منظ ــدی ازجمل جدی
ــای  ــا و نماده ــوان مؤلفه ه ــا به عن ــراف آن ه ــط اط ــر محی ــا ب ــری پل ه بص
توســعه، اهمیــت روزافزونــی در مطالعــات منظــر راه بــه  دســت آورده انــد. هدف 
ایــن مقالــه، ارزیابــی نقــش و طراحــی پل هــا در پیوند هــای اجتماعی-فضایــی 
ــرقی  ــمال ش ــع در ش ــد واق ــس ه ــل و گیت ــهری نیوکاس ــز ش ــری مراک و بص
ــا بهره گیــری از معیــار منظــر پــل اســت. یافته هــای ایــن مقالــه  انگلســتان، ب
ــرای جابجایــی فیزیکــی نیســتند  ــری ب نشــان می دهــد کــه پل هــا تنهــا معاب
ــا  ــرای دیــدار افــراد ب بلکــه می تواننــد مقصدهــای اجتماعی-فضایــی باشــند ب
ــی. در  ــت ادراکات محیط ــته جمعی و تقوی ــای دس ــام فعالیت ه ــر، انج یکدیگ
ــر پیوندهــای بصــری  محیط هــای شــهری، نشــانه ها تأثیــرات غیــر یکســانی ب
ــود منظــر  ــد. نشــانه های شــاخص و متضــاد موجــب بهب ــا دارن و منظــر پل ه
ــی در منظــر  ــه نشــانه های مخــرب، نقشــی تخریب ــا می شــوند درحالی ک پل ه

پــل ایفــا می کننــد.

واژگان کلیدی | منظر پل، پیوندهای اجتماعی- فضایی، پیوندهای بصری.

منظر پل و پیوند اجتماعی
ارزیابی پیوندهای اجتماعی-فضایی و بصری در مراکز شهری 

»نیوکاسل« و »گیتس هد« در ارتباط با منظر پل
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زمینی  حمل ونقل  شبکه  در  حیاتی  عناصری  پل ها   | مقدمه 
هم  به  را  ملت ها  حتی  و  انسانی  جوامع  شهرها،  که  هستند 
نقشی  نه تنها  پل ها  شهری،  محیط های  در  می کنند.  متصل 
کلیدی در امکان ارتباط فضایی مکان های شهری دارند بلکه 
می توانند موجب تسهیل یا توقف فعالیت های اجتماعی شوند. 
به همین دلیل، پل  و منظر آن به همان اندازه که می تواند یک 
موضوع سازه ای باشد، یک موضوع انسانی نیز هست. از طرف 
نیازمند  نیز  جدید  نسل های  ظهور  و  شهرها  گسترش  دیگر، 
پایدارند  پل هایی  میان  این  در  است.  نو  منظرهایی  و  پل ها 
که بتوانند جوامع انسانی و نسل های مختلف را به هم پیوند 
دهند. برنامه ریزی و طراحی این پل ها و منظر آن ها باید پلی 
نگاه  چنین  باشد.  توسعه اینده  و  امروز  نیازهای  گذشته،  بین 
جامعی در برنامه ریزی و طراحی پل ها، نیازمند همکاری طیف 
گسترده ای از افراد متخصص در حرفه های مرتبط به محیط 

انسان ساخت -از معمار منظر گرفته تا مهندس سازه- است.
در شـمال شـرقی انگلسـتان، شـهر »نیوکاسـل اِپایـن تاین«1 
منظـر  بـرای  می شـود-  خوانـده  نیوکاسـل  معمـوالً  -کـه 
پل ها یـش مشـهور اسـت. هفـت پـل مختلـف در مسـافتی 
بـه طـول یـک مایـل روی »رودخانـه تایـن«2، مراکز شـهری 
نیوکاسـل و »گیتـس هـد«3 را بـه هـم متصل می کننـد. این 

منظر پل و پیوند اجتماعی

تصویــر 1 : پل هــای روی رودخانــه تایــن بــه ترتیــب از شــرق بــه غــرب: 1. پــل میلنیــوم )پیــاده و دوچرخــه(، 2. پــل تایــن )ســواره و پیــاده(، 3. پــل ســویینگ 
)ســواره و پیــاده(، 4. پل هایلیــول )ســواره، پیــاده و راه آهــن(، 5. پــل کوییــن الیزابــت دوم )خطــوط راه آهــن و متــرو(، 6. پــل کینــگ ادوارد )راه آهــن(، 7. پــل 

.Google Earth, 2016 : ردی هــوف )ســواره و پیــاده(. مأخــذ

از چشـمگیرترین مناظـر  شـکل گیری بصری-فضایـی یکـی 
شـهری را در کشـور انگلسـتان شکل داده اسـت. این پل ها به 
ترتیـب از شـرق بـه غـرب عبارت انـد از : 1. پـل »میلنیـوم«4 
)پیـاده و دوچرخـه(؛ 2. پل »تاین«5 )سـواره و پیـاده(؛ 3. پل 
»سـویینگ«6 )سـواره و پیـاده(؛ 4. پـل »هایلیول«7 )سـواره، 
پیـاده و راه آهـن(؛ 5. پـل »کوییـن الیزابـت دوم«8 )خطـوط 
راه آهـن و متـرو(؛ 6. پـل »کینـگ ادوارد«9 )راه آهـن(؛ 7. پل 

»ردی هـوف«10 )سـواره و پیـاده(؛ )تصویـر 1(.
هدف این مقاله ارزیابی نقش، پتانسیل و طراحی این پل ها 
شهری  مراکز  بصری  و  اجتماعی-فضایی  پیوندهای  در 
پل«11  معیار »منظر  از  بهره گیری  با  و گیتس هد  نیوکاسل 
چگونه  که  می کند  مطرح  را  سؤال  این  نوشتار  این  است. 
بصری  و  اجتماعی-فضایی  پیوند های  به  توانسته  پل  منظر 
بزند. روش  این دو مرکز شهری کمک کند یا صدمه  مابین 
تکیه  با  پل(  منظر  اینجا  )در  منظر  قرائت  مبنای  بر  تحقیق 
بر مشاهدات میدانی و اسناد کتابخانه ای است. قرائت منظر، 
اجزای  مابین  که  است  ساختاری  و  زبان  به  آگاهی  نیازمند 
منظر برقرار است. با دسته بندی اجزای منظر را در سه حوزه 
مکان، انسان و زمان، قرائت منظر بر مبنای پیوندهای بصری، 

فضایی، اجتماعی و موقتی تعریف می شود.



پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳6 30

تصویــر 2 : بــا مقایســه فرمــی پــل میلنیــوم بــا پــل تایــن ایــن حقیقــت آشــکار می شــود کــه پــل جدیدتــر ازنظــر شــکل و ارتفــاع، دنبالــه رو پــل قبلــی اســت 
.34 :3002 ,stnatlusnoC esU dnaL : امــا بــا زبانــی مــدرن، مأخــذ

منظر پل
گسترش راه ها و جابجایی موجب شکل گیری مناظر جدیدی 
فرهنگی  اجتماعی،  تأثیرات  است.  شده  پل  منظر  ازجمله 
و  مؤلفه ها  به عنوان  آن ها  اطراف  محیط  بر  پل ها  بصری  و 
راه  منظر  مطالعات  در  روزافزونی  اهمیت  توسعه،  نمادهای 
پل  منظر  زمینه  این  در  موضوع  ادبیات  آورده اند.  به  دست 
عناصر  باهمه  پل ها(  از  )مجموعه ای  پل  یک  به/از  دید  را 
پیرامونی آن ها تعریف می کند که شامل درختان، دریاچه ها، 
انسان ساخت  و  طبیعی  عناصر  دیگر  و  ساختمان ها  کوه ها، 
 Gottemoeller, 2004; Matijosaitiene &( می شود 
به  تنها  منظری  چنین  درک   .)Samuchoviene, 2013
و  زمان  مقیاس  در  بلکه  نمی شود  فیزیکی محدود  جنبه های 
مکان، ادراک آن پیوسته در ذهن ناظر در حال تغییر است. 
به عنوان مثال، منظر پل تاین برای شهروندان نیوکاسل بیش 
از یک سازه فوالدی سبزرنگ است. برای آن ها، پل تاین محل 
به  نماد شهری است که آن ها  رویدادهای اجتماعی روزانه و 
ارزیابی  اساس،  این  بر   .)9 و   4 )تصاویر  می کنند  افتخار  آن 
چنین منظری تنها یک مسئله بصری یا فضایی ِصرف نیست. 
پیرامونی  عناصر  همچنین  و  اجتماعی-فرهنگی  موضوعات 

آن ها را نیز در برمی گیرد.

پیوندهای اجتماعی-فضایی
ازنظر عملکردی پل های روی  در مقدمه اشاره شد،  چنان که 
و  سواره  دوچرخه،  و  پیاده  هستند:  متفاوت  تاین  رودخانه 
نیز  فرمی  ازنظر  پل ها  این  همچنین  مترو.  و  راه آهن  پیاده، 
می کنند.  پیروی  فضایی  انسجام  یک  از  اما  هستند  متفاوت 
پل ها ی  اما  دارد  را  خود  به  مختص  فرمی  طراحی  پل  هر 
پل ها  این  آخرین  نمی کند.  نفی  هم  را  خودش  از  قدیمی تر 

ازنظر زمان ساخت، پل میلنیوم است. این پل در نوامبر سال 
2001 جهت عبور پیاده و دوچرخه در محل کنونی آن نصب 
شد. این پل یک کمان بزرگ سفیدرنگ متحرک است که به 
دلیل ویژگی باز  و  بسته شدن و شکل چشم گونه آن، به عنوان 
بازوهای  با گردش  نیز شناخته می شود.  پل »چشمک زن«12 
هیدرولیکی پل به دور خود، کشتی ها هم می توانند از زیر پل 
عبور کنند. درواقع، این پل متحرک به جای بلند شدن یا خم 
پل  این  در  ویژگی   این  ثابتی می چرخد.  نقاط  دور  به  شدن، 
نوع منظر »موقت پل«13 شده است  موجب شکل گیری یک 

که آن را از سایر پل ها متمایز می سازد.
آشکار  این حقیقت  تاین  پل  با  میلنیوم  پل  فرمی  مقایسه  با 
پل  دنباله رو  ارتفاع،  و  شکل  ازنظر  جدیدتر  پل  که  می شود 
قبلی است اما با زبانی مدرن )تصویر 2(. از یک سو، استفاده 
از تکنولوژی های نوین این امکان را به طراحان داده است تا 
در مقایسه با سایر پل ها، عرشه این پل در سطح نزدیک تری 
موجب  مسئله  این  گیرد.  قرار  رودخانه  آب  سطح  به  نسبت 
تقویت  درنهایت  که  می شود  رودخانه  با  ناظر  قوی تر  ارتباط 
مهم تر،  همه  از  دارد.  همراه  به  را  رودخانه«14  »منظر  ادراک 
پل،  پهن  نسبتاً  عرشه  روی  بازو(  کمترین  )با  توخالی  کمان 
یک نظرگاه شهری برای تماشای رودخانه، لبه شهری و سایر 
پل ها ایجاد کرده است )تصویر 3(. این ویژگی پل میلنیوم را 
از یک فضای عبوری ِصرف به یک مکان مقصد تبدیل کرده 
است؛ مکانی که در آن عابران و دوچرخه سواران از هر دو شهر 
نیوکاسل و گیتس هد به هم می رسند، معاشرت می کنند و به 

تماشای »منظر شهر«15 می نشینند.
طراحی پل میلنیوم درحالی که به نیازهای عملکردی روز پاسخ 
می دهد، از هماهنگی منظر آن با محیط مصنوع و غیر مصنوع 
اطراف آن نیز غافل نمی شود. طراحی این پل، با حفظ دید)ها( 
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به/از پل »تاین«16 که از اهمیت بسزایی در میراث فرهنگی هر 
 )Whelan, 2016( دو شهر برخوردار است به منظر فرهنگی
نشان دهنده  موضوع  این  می گذارد.  احترام  قدیمی  پل  این 
میراث  مدیریت  حوزه  در  منظر  بر  مبتنی  »رویکرد  اهمیت 
شهری« است )Veldpaus et al, 2013: 3(. این جذابیت های 
روابط  تسهیل  کنار  در  پل(  )منظر  فرهنگی  و  طبیعی 
عملکردی، پل میلینوم را از یک فضای »انتزاعی و دور« به یک 
 Hung, R.( تجربه »تجسم یافته و نزدیک« ارتقاء داده است
Stables, 2011: 199 &(. تکرار این تجربه فضایی در طول 
 Cresswell, 2004;( به ساخت مکانی می شود  زمان، منجر 
پیوندهای  نه تنها  که   )Harvey, 1993; Lefebvre, 1991
اجتماعی را ارتقا می دهد بلکه احساس تعلق به مکان و پیوند 

عاطفی بین شهروندان و پل را هم عمیق تر می کند.
یکی دیگر از پل های کلیدی در پیوندهای اجتماعی-فضایی این 
دو شهر پل هایلیول است. جهت تسهیل حرکت پیاده از بازار 
»بیگ مارکت«17 در نیوکاسل به سمت ناحیه »اینترچنج«18 
مسیر  به  پل  این  پایین تر  عرشه  بالعکس،  و  هد  گیتس  در 
پیاده تبدیل شده است. هنگامی که عابران پیاده به این بخش 
از پل می رسند با یک سطح عاری از ترافیک روبرو می شوند 
که از یک سو به آن ها امکان دیدهای پانوراما به باال و پایین 
دیگر،  سوی  از  می دهد.  را  »کیسایدس«19  ناحیه  و  رودخانه 
به آن ها امکان لمس سطوح و تجربه نزدیک فوالد در ساخت 
فضایی پل را می دهد. در اینجا پل فلزی هایلیول از یک مسیر 
عبوری صرف، به یک نظرگاه شهری و جایی برای ماجراجویی 
در شهر تبدیل می شود. اینجا محلی است که در آن شهروندان 
در ادراک منظر رودخانه، منظر پل و منظر شهری باهم شریک 
پل ها  این  روی  است  ممکن  فردی  به صورت  آن ها  می شوند. 
به صورت  باشند.  و عکسی گرفته  توقف کرده  باشند،  راه رفته 
دسته جمعی، به تماشای فعالیت های همگانی همانند مسابقه 
بزرگ دومیدانی »شمال«20 ایستاده باشند و یا مسیر پل تاین 
باشند )تصویر 4(. چنین تجربه  جمعی ای در طول  را دویده 
سال ها برای گروه زیادی از شهروندان، موجب برجسته شدن 
نقش منظر )موقت( پل در تعریف »معنای مکان«21 به عنوان 
مکان«  و  زمان  در  اجتماعی  »ممارست های  برای  مسیری 
می شود )Knox, P.L. & Pinch, 2010: 198(. به رسمیت 
شناختن و تبلیغ این نقش توسط سایر افراد همانند گردشگران، 
در حقیقت پذیرش هویت مکانی محل به عنوان معنایی اجتماعی 
و فرهنگی است )Carmona et al, 2010: 116(. این موضوع 

مفهوِم مکان )در اینجا پل( به عنوان »ساختاری که از طریق 
همچنین  و   )Tuan, 1975: 165( می شود«  حاصل  تجربه 

پیوند مابین منظر پل و ساخت معنایی آن را تأیید می کند.

پیوندهای بصری
از میـان حـواس پنج گانـه انسـان، حـس بینایـی حیاتی تریـن 
و  مسـیرها  شناسـایی  به منظـور  اغلـب  کـه  اسـت  حسـی 
جهت یابـی اسـتفاده می شـود. به طورمعمـول، حـس المسـه، 
چشـایی، بویایـی و شـنوایی بـرای اشـیاء و فعالیت هایـی کـه 
بینـی و  زبـان،  نقطـه ای کـه دسـت،  نزدیک تریـن  از  دورتـر 
گـوش انسـان بتوانـد آن هـا را احسـاس کنـد، بـدون اسـتفاده 
هسـتند. اینجـا اسـت کـه اهمیت حـس بینایی بیشـتر نمایان 

تصویر 3 : دسترسی پیاده و کمان توخالی پل میلنیوم یک نظرگاه شهری برای 
تماشای رودخانه، لبه شهری )سمت راست(، ساختمان سیج )سمت چپ( و سایر 

پل ها ایجاد کرده است. عکس: گوران عرفانی، 1395.

منظر پل و پیوند اجتماعی

بزرگ دوی شمال  در هنگام مسابقه  تاین  پل  تجربه جمعی فضای   : تصویر 4 
)منظر موقت(، سمت گیتس هد. عکس: گوران عرفانی، 1395.
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می شـود. در محیط هـای شـهری، مـا مجموعـه ای از رنگ هـا، 
فرم هـا و اشـکال را مشـاهده می کنیـم کـه بعضـی از آن هـا 
نمـود برجسـته تری دارنـد و بعضـی دیگـر نـه. ایـن اجـزای 
قابل شناسـایی، نشـانه های شـهری هسـتند کـه »در کیفیـت 
 Memlük, 2012:( بصری« منظر شـهری مشـارکت می کنند
282(. نشـانه ها بـه مـا کمـک می کنند تـا مکان هـا را به خاطر 
آورده و مسـیرهایمان را بیابیـم؛ هماننـد سـازه منحصربه فـرد 
یـک پـل فلـزی قدیمی در یک زمین شـهری مدرن. وینکسـل 
به طورکلـی  بـرای مـردم«  پـل، پل هایـی  در کتـاب »منظـر 
ایـن نشـانه های بصـری را بـه سـه دسـته تقسـیم می کنـد: 
نشـانه های شـاخص، نشـانه های متضـاد و نشـانه های مخرب. 
ایـن بخـش به ارزیابـی نقش و طراحـی نشـانه ها در بازتعریف 
منظـر پل هـای مابیـن نیوکاسـل و گیتـس هـد می پـردازد 

)تصاویـر 5، 6 و 7(. ؛   )Winskell, 2008(

نشانه های شاخص22
ایـن نـوع نشـانه ها، سـاختارهای نمادینی هسـتند کـه امکان 
شناسـایی یـک شـهر را فراهـم می آورنـد. آن هـا می تواننـد 
سـازه ای باشـند بااهمیـت مهندسـی یـا بنایـی کـه از ارزش 
شـهر  اسـت.  برخـوردار  معمـاری  یـا  و  فرهنگـی  تاریخـی، 

حتـی  و  ملـی  سـطح  در  تایـن  رودخانـه  دره  و  نیوکاسـل 
بین المللـی به واسـطه پل هـای نمادین آن شـناخته می شـوند. 
عظمـت و منظـر جـذاب پل هـا ضمـن القـای حـس تسـلط 
بـه ناظـر، محورهـای بصـری در دو سـطح بـاال و پاییـن دره 
تایـن را تعریـف می کنـد )تصاویـر 6 و 7(. بـا حرکـت ناظـر 
مابیـن پل هـا، امـکان کشـف دیگـر عناصـر شـاخص در دو 
سـوی رودخانـه همانند کلیسـای »سـنت نیـکالس«23 فراهم 
نشـانه های شـهری یـک  ایـن  نگهـداری  و  می شـود. حفـظ 
اسـتراتژی کلیـدی در نظـام برنامه ریزی منظر شـهری اسـت. 
جهـت اعمال ایـن موضوع، توسـعه )مجدد( شـهری بایسـتی 
به گونـه ای برنامه ریـزی شـود کـه موقعیـت و محورهـای دید 
بـه این نشـانه های شـاخص را در نظـر بگیرد. هیچ توسـعه ای 
یکپارچگـی  پایمـال  یـا  ضدیـت  تصـرف،  دنبـال  بـه  نبایـد 

محورهـای دیـد موجـود باشـد.

نشانه های متضاد24
دلیـل  بـه  کـه  هسـتند  نشـانه هایی  نشـانه ها،  نـوع  ایـن 
مقیـاس، فـرم، شـکل و یـا رنگی کـه دارند محیـط اطراف را 
تحـت سـلطه خـود می گیرنـد. برای ناظـر، آن ها نشـانه هایی 
متمایـز در پـس زمیـن منظـر شـهری هسـتند کـه جهت و 

تصویر 6 : نشانه های بصری در ترازپایین دید، حدفاصل پل هایلول )سمت راست تصویر( و پل مترو )سمت چپ تصویر(. عکس : گوران عرفانی، 1395.

 .Winskell, 2008: 20 : تصویر 5 : نقش نشانه های شهری در پیوندهای بصری. مأخذ
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تـوده  و  مقیـاس  به عنوان مثـال،  می دهـد.  نشـان  را  مسـیر 
هتـل »کاپتـرون«25 حکایـت از نقـش غالـب آن بـر فضـای 
مصالـح  و  نمادیـن  شـکل  یـا  و   )8 )تصویـر  دارد  اطـراف 
به کاررفتـه در مرکـز آمـوزش و اجرای موسـیقی »سـیج«26، 
ایـن بنـا را به عنـوان یـک نشـانه متضـاد بـا زمیـن شـهری 
آن در جنـوب رودخانـه تایـن نمایـش می دهـد )تصویـر 3(. 
طرح هـای توسـعه شـهری جدیـد بایسـتی موقعیـت و آینده 
ایـن نشـانه ها را در برنامه ریزی هایشـان لحـاظ کننـد. هـر 
بنـای جدیـدی که سـاخته می شـود می تواند یـک لبه جدید 
شـهری، تقاطـع و یا یک نقطـه میانی در مسـیرهای حرکتی 
را به گونـه ای تعریـف کنـد کـه شـهروندان را به پیـاده روی و 
دوچرخه سـواری از داخل شـهر به سـمت رودخانـه هدایت و 
تشـویق نماید. در همین راسـتا، شـورای شـهر نیوکاسـل در 
سـال 2010 یـک طرح راهبـردی ده  سـاله )2022-2011( 
جهت ارتقای مسـیرهای دوچرخه سـواری در سـطح شـهر را 
معرفـی کرده اسـت. این طـرح دارای دوازده مسـیر جداگانه 
اسـت کـه همگـی از بخش هـای مختلـف شـهر بـه مسـیری 

به مـوازات رودخانـه منتهـی می شـوند.

نشانه های مخرب27
اگرچـه نشـانه های مخرب ویژگی های مشـترکی با نشـانه های 
متضـاد دارنـد، امـا آن هـا را می تـوان از روی نقـش مخربـی 
کـه در منظـر شـهری دارنـد، بازشـناخت. معموالً فرم، شـکل 
و رنـگ آن هـا را در تقابـل شـدید، مزاحمـت و یـا تسـلط بـر 
محیـط اطـراف اسـت. نمونـه بارز ایـن نـوع نشـانه ها بناهایی 
هسـتند که خط آسـمان شـهر را برای کیلومترها در پیرامون 
عمـودی  مقیـاس  به عنوان مثـال،  می کننـد.  مختـل  خـود 
مجتمـع مسـکونی »کل کـراس«28 موجـب احسـاس تسـلط 
فضایـی و آشـفتگی در منظـر پل تاین شـده اسـت )تصویر 9(. 
ایـن مسـئله در سـمت دیگـر رودخانـه هـم تکـرار می شـود. 
ایـن بـار در سـمت گیتـس هـد، بـرج »پـل تایـن«29 موجب 
آشـفتگی در منظـر پـل تایـن می شـود. نظـام برنامه ریـزی 
شـهری نبایـد چنیـن بناهایی کـه موجب اختالل و آشـفتگی 
در دیدهـای اسـتراتژیک بـه پل ها و سـایر بناهـای نمادین هر 
دو شـهر می شـوند را تأییـد کنـد. پاک کـردن بناهایـی مانند 
مجتمـع مسـکونی کل کـراس می توانـد بـه بهبود شـخصیت 

فضایی-کالبـدی و منظـر پـل تایـن بیانجامد.

منظر پل و پیوند اجتماعی

تصویر 7 : نشانه های بصری در ترازباالی دید به ناحیه کیسایدس، حدفاصل پل میلینویم )سمت راست تصویر( و پل تاین )سمت چپ تصویر(. عکس : گوران عرفانی، 1395.

تصویر 8 : مقیاس و توده هتل کاپترون 
)در سمت چپ تصویر( حکایت از نقش 
غالب آن بر فضای اطراف دارد. عکس : 
گوران عرفانی، 1395.
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کـه  انـدازه ای  همـان  بـه  می تواننـد  پل هـا   | نتیجه گیـری 
موجـب بهبـود ارتباط فیزیکـی و بصری می شـوند، پیوندهای 
اجتماعـی را ارتقـا بخشـند. از ایـن زاویـه، پل ها تنهـا معابری 
می تواننـد  آن هـا  بلکـه  نیسـتند  فیزیکـی  جابجایـی  بـرای 
مقصدهـای اجتماعی-فضایـی باشـند بـرای دیـدار افـراد بـا 
یکدیگر، انجام فعالیت های دسـته جمعی و مشـاهده گذشـته، 
حـال و آینـده محیـط پیرامـون. دراین بیـن، نقـش و طراحی 
پل هـا بایـد در جهـت تسـهیل ایـن فعالیت هـای اجتماعـی و 
ارتقـای حـس »دل بسـتگی بـه مـکان«30 در کنـار ارتباطـات 
فیزیکـی باشـد. آن هـا می توانند ضمـن پیوند جوامع انسـانی، 
رابطـه آن هـا بـا محیـط را هـم بهبـود بخشـند. ادراک منظـر 
رودخانـه و سـایر عناصـر طبیعـی را در محیط هـای شـهری 
تقویـت کننـد. همان طـور کـه یافته هـای ایـن مقالـه نشـان 

می دهـد، از نـگاه بصـری، نشـانه های شـهری تأثیـرات غیـر 
یکسـانی بـر پیوندهای بصـری و منظر پل ها دارند. نشـانه های 
شـاخص و متضـاد موجـب بهبود دیدهـا به/از پل ها می شـوند 
درحالی کـه نشـانه های مخـّرب، نقشـی تخریبـی در منظر پل 
ایفـا می کننـد. پرسـش مهمـی کـه در انتهـا مطرح می شـود، 
ایـن اسـت کـه چگونه پل هـا و منظر آن هـا می تواننـد جوامع 
انسـانی و نسـل های مختلف را باهم پیوند داده و شـکاف های 
اجتماعی-بصـری را هماننـد فاصله هـای فیزیکـی پـر کننـد. 
ارزیابـی نقـش و طراحـی منظـر پل هـا ی مابیـن نیوکاسـل و 
گیتـس هـد نشـان می دهـد که شـهرداری ایـن دو شـهر، در 
پـی پاسـخ به این مسـئله بـوده اسـت. هرچنـد همان طور که 
پیش تـر اشـاره شـد، تمامـی اقدامـات عملـی در ایـن زمینـه 

لزومـاً بـه بهبـود منظـر پل هـا منجر نشـده اند.

تصویر 9 : دید به نیوکاسل از سمت 
»گیتس هد«. اغلب، از این سازه عظیم 
سبزرنگ به عنوان نماد شهر نیوکاسل 
برای تبلیغ رویدادهای همگانی همانند 
بازی های جهانی راگبی استفاده می شود. 
مقیاس عمودی برج مسکونی کل کراس 
در )سمت راست تصویر( موجب آشفتگی 
در منظر پل »تاین« شده است. عکس : 
گوران عرفانی، 1395.
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