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 روانشناسان و طراحان معماران، توجه مورد مسائل شهري است که و مباحث ترین مهم از شهري منظر

 رقیب هاي شرکت صورت به شهرها یافته، توسعه جهان در امروزه .قرار گرفته است محیط و جامعه شناسان

 خود به را جهانی توجه و برجسته استعدادهاي سرمایه، بازار از بیشتري دارند سهم تالش که کنند می عمل

 کنند. بنابراین می رقابت یکدیگر با برجسته و خوب شهري منظرهاي تدارك براي دهند. بدین ترتیب اختصاص

 ها خدمت دولت در ابزاري عنوان به شهري، فرم گیري شکل در اي الیه عنوان به آن نقش از جدا منظر شهري

 شهرهاي بنابراین .دهد افزایش را جهانی هاي سرمایه و گردشگران جذب توان تا دارد قرار ها حکومت و

 تصویر ارتقاي موجبات زیباشناختی شهروندان، تجربه افزایش با قادرند مطلوب بصري محیط از برخوردار

 با شهري، منظر ماهیت سازند. ولی متأسفانه شناخت فراهم را آنان مدنی غرور تقویت و خویش از جامعه ذهنی

 آن شناخت مدت کوتاه در که است این جدي است. خطر مواجه شده علمی تعاریف در سطحی نگري نوعی

 مفهوم تبیین یابد. لزوم کوچك تقلیل و خرد مفهوم یك حد تا سلیقه اي، و شخصی تعاریف دلیل به ایران، در

 سریع توسعه دلیل به ایران، در بویژه موضوع این به است و توجه مطرح تخصصی هر حوزه در شهري منظر

دارد بر این اساس اهداف تحقیق حاضر عبارت است  بیشتري اهمیت نوین هاي رشته و هاي تخصصی حوزه

 از: ارایه ي تعریفی از منظر شهري، ابعاد آن و ارایه ي عوامل موثر بر منظر شهري.
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 مقدمه -1

 عنوان به و (.9831)نوروزي طلب،  می یابد تبلور مکان و زمان در که است انسان حیات تجلی شهر

 علوم نفوذ و گرفته قرار پژوهش بسیار و بررسی مورد حال، و گذشته ادوار طی بشر دستاورد ترین بزرگ

 (.9831)آتشین بار،  است آورده شهر پدید با مرتبط را جدید نظریه هاي مصنوع، محیط حوزه به جدید

 برنامه و طراحان معماران، توجه مورد شهري است که مسائل و مباحث ترین مهم از شهري منظر مقوله

 (.9831)ملکی،  رود شمارمی به محیط و جامعه شناسان روانشناسان و طراحان منظر، معماران شهري، ریزان

نخست  درجه در شهري منظر .است شهري طراحی و ریزي برنامه مسئله یك از فراتر چیزي منظر شهري

 فرد فرد توسط اجتماعی هاي مسئولیت شدن شناخته رسمیت به و انسانی هاي هدف ها، ارزش مسئله

 تالش که کنند می عمل رقیب هاي شرکت صورت به شهرها یافته، توسعه جهان در امروزه .است جامعه

بدین  .دهند اختصاص خود به را جهانی توجه و برجسته استعدادهاي سرمایه، بازار از بیشتري دارند سهم

 جدا منظر شهري بنابراین . کنند می رقابت یکدیگر با برجسته و خوب شهري منظرهاي تدارك براي ترتیب

 ها حکومت و ها خدمت دولت در ابزاري عنوان به ، شهري فرم گیري شکل در اي الیه عنوان به آن نقش از

 از برخوردار شهرهاي بنابراین .دهد افزایش را جهانی هاي سرمایه و شگران گرد جذب توان تا دارد قرار

 جامعه ذهنی تصویر ارتقاي موجبات زیباشناختی شهروندان، تجربه افزایش با قادرند مطلوب بصري محیط

 بین و ملی سطح در شهر وجهه به بخشیدن اعتال با ساخته و فراهم را آنان مدنی غرور تقویت و خویش از

 (.9831،)همان نماید تقویت خالق اقشار و سرمایه بیشتر هر چه جذب براي را شهر رقابتی توان المللی،

است.  مواجه شده علمی تعاریف در سطحی نگري نوعی با شهري، منظر ماهیت شناختولی متأسفانه 

 گزینند، می بر جدید آن نگاه و بودن نو دلیل به را شهري منظر واژه شهر، حوزه در اجرایی پروژههاي اغلب

 در آن شناخت مدت کوتاه در که است این جدي خطر .شود می انداخته آن به نگاهی نیم تنها رسماً اما

 (.9831یابد )آتشین بار،  کوچك تقلیل و خرد مفهوم یك حد تا سلیقه اي، و شخصی تعاریف دلیل به ایران،

 ایران، در بویژه موضوع این به است و توجه مطرح تخصصی هر حوزه در شهري منظر مفهوم تبیین لزوم

 (. 9831)تقوایی،  دارد بیشتري اهمیت نوین هاي رشته و هاي تخصصی حوزه سریع توسعه دلیل به

 بر این اساس اهداف تحقیق حاضر عبارت است از :

 و ابعاد آن  ارایه ي تعریفی از منظر شهري -

 ارایه ي عوامل موثر بر منظر شهري -

 

 



 

 

 تاریخچه -2

 و هم کند می تعیین را ما محیط صوري جلوه هم که است موضوعاتی و اشیاء از اي مجموعه شهر

 می "منظر شهري" نام به که است چیزي همان این .دهند می قرار تأثیر تحت را ما هاي کنش و رفتارها

 (.9831)قاسمیان،  است شهر پدیده و انسان تماس سطح اساساً که منظري .شناسیم

 نگرش هااي متفااوت متاافیزیکی،   منظر شهري تا قبل از دوران صنعتی و سرمایه داري اگرچه تحت تاثیر 

، طبیعت گرایانه و حتی خردگرا قرار داشته و در کشورها و تمدن هاي مختلف رومانتیك ،فیلسوفانه مذهبی،

شکل محیط در این دوران بیشتر از خالقیات هااي   ،مجموع  در وري همراه بود،ولیآبا امکانات متفاوت فن 

با قوانین طبیعت قرار داشته اسات . باه طاوري کاه مجماوع      ذهنی و فردي متاثر بوده و در هماهنگی بیشتر 

دخالت هاي انسان در محیط زیست درکل دوران ما قبل صنعتی  خللی بر ساختار و عملکارد طبیعات وارد   

 نساخته بود.

و تاداوم   91و  91اما این روند به تدریج با توسعه علوم و ظهور و گسترش تفکرات روشنفکري در قارن  

، به کلی متحول می گردد. هر یاك از ایان تیییارات در ایجااد تحاوالت       93صنعتی در قرن  آنها با ابداعات

به ویژه اروپاي غربای نقاش داشات. از جملاه باعاث افازایش رشاد         صنعتی اجتماعی بزرگ در کشورهاي

و نزدیکی آنها به شهرها ، کاهش سریع جمعیت روستایی به نفاع جمعیات شاهري و     جمعیت، رشد صنایع

-9111م به سوي مناطق  شهري در جستجوي شیل و امکانات بهتر زنادگی در فاصاله ساالهاي    هجوم مرد

، باه  کارد متحاول   گردید.این تیییرات مجموعه دیدگاه هاي رومانتیك نسبت باه منظار را نیاز کاامال      9161

سات  طوریکه با ظهور سرمایه داري در نظام اقتصادي شهرهاي صنعتی ، نگرش انسان نسابت باه محایط زی   

و عینی گرا استوار گردید و زمین نقش یك کاالي اقصادي را یافت)پریگال و  امال بر ایده هاي سودجویانه ک

( این آغاز روندي بود که شهرها را به سوي حومه هاي بیرونی کشانید 9811،به نقل از فریادي9111ولکمن،

 و اراضی کشاورزي را به تدریج مسخر نمود. 

به چناان   01و اویل  91ست با تسلط منطق اثبات گرایی در اواخر قرن چنین رویکردي نسبت به محیط زی

سایه می افکناد.منطق   01نگرش جامعی تبدیل می شود که تقریبا بر تمامی روند تحول منظر شهري در قرن 

تجربای در علاوم و    –اثبات گرایی متشکل از دو رویکرد خردگرا و عینی گرا باعث رشد روش هاي علمی 

منظر و حوزه هاي مشابه می گردد. این روشها شیوه متمایز عملکرد گرایی را در اروپاا بناا   همچنین طراحی 

نهاد که تجدد گرایی خوانده شد و دامنه نفوذش به سراسر جهان حتی کشاورهاي غیار صانعتی ماال ایاران      

یاه و  کشیده شد . در منطق جدید ادارك منظر و طراحی آن از قیاس به طبیعت به سوي روشهاي کمی ،تجز

تحلیل و تبیین پدیده هاي طبیعی پیش رفت و به جاي دیدگاه هاي رومانتیك تداوم یافته از گذشته مادلهاي  

 عینی و قابل اثبات را جایگزین نمود .



 

 

به فرایندي کامال قراردادي براي تامین نیازهاي مادي   91به این ترتیب منظر شهري به ویژه از اواخر قرن 

رنشین تبدیل می گردد لذا ارزش هاي معنوي، جنبه هااي ادراکای و احساسای و    و رو به گسترش انسان شه

الگوهاي حیات بخش طبیعی کم کم به دست فراموشی سپرده می شود. به همین دلیل بنیاان گاذاران تجادد    

گرایی بر راه حل هاي منطبق بر عینیت گرایی و تولید کالن تکیه داشتند و شاید بتوان ایاده رادیانات سایتی    

( چنین راه 9813وبوزینه را به عنوان نماد آرمانی این گونه راه حل ها در طراحی شهرتلقی نمود)بحرینی،لوک

ل منظر شهري از شکل هاي  سازگار با طبیعت به سوي شکل هاي کامال در وحل هایی در مجموع باعث تح

 تقابل با آن گردید. 

زرگ با تراکم تقریبا در تمام مراکاز  شاهري   بارزترین نتیجه چنین نگرشی رشد شهرهاي عظیم ، کالن و م

باه بعاد    93جهان حتی در کشورهاي غیر صنعتی بوده است. از سوي دیگر در حین گسترش شهرها از قرن 

مشکالت شهر صنعتی شده به ویژه مشکالت زیست محیطی ناشی از دخالات بای رویاه انساان در محایط      

تقریبا همزمان با ظهور ایده هاي خردگرا و عینی گارا   زیست و بر هم زدن طبیعت نیز آ شکار می گردند. لذا

نسبت به منظر اندیشه هاي دوستدارانه به طبیعت هم مجددا ظاهر می گردند این اندیشه ها در اواخار قارن   

با گرایش هاي زیبایی شناسی همراه شد و توام با سایر علوم مشابه به ویژه بوم شناسی منظر  01و اوایل  91

 (9811،به نقل از فریادي9116با عملکرد گرایی رشد می کنند)جلیکو،در جهتی مخالف 

تحات   9111جیمز کرنر اولین بار عبارت منظر به عناوان شهرساازي را در مجموعاه سامینارهایی در ساال      

چارلز والدهیم عبارت شهرساازي منظار را    9111عناوین منظر سازنده و منظر ترمیمی مطرح نمود. در سال 

در دانشکده معماري انگلستان جذب دانشجو در این رشته شروع شد . تمرکز بر  9111کارشناسی در برنامه 

شهرسازي منظر در برنامه کارشناسی ارشد معماري تحات نظاارت والادهیم در مدرساه معمااري دانشاگاه       

را باه   شهرسازي منظار  9111ایلینیوز در دانشگاه شیکاگو در همین زمان شروع شد. چارلز والدهیم در سال 

عنوان یك توصیف از یك مدل در حال ظهور براي تجربه حرفه اي معماري منظر و طراحی شاهري مطارح   

کرد. منظر در این دیدگاه تاکید مرکزي توسعه شهري به حساب می آید . مطابق با این رویکرد ساختمان هاا  

باه نقال از    66: 0112هارز،و بقیه زیر ساخت هاي اصلی شهر بایستی در ارتباط با منظار طراحای شاوند)بیل   

 .(9831،فیضی و رزاقی

چارلز والدهیم واژه شهرسازي منظر را براي توصیف تجربیات بسیاري از طراحان براي آنچه که منظار باا   

فرم معماري به عنوان ابزار اولیه ایجاد شهر جایگزین شده بود، به کار برد.والدهیم شهرسازي منظر را همانند 

ن یك رشته طراحی میانی خواند که در فضاهاي میان ساختمان هاا ، نظاام هااي زیار     معماري منظر به عنوا

 ( 9831،به نقل از فیضی و رزاقی 61: 0111)شان، ساختی و اکولوژي طبیعی فعالیت دارند

 



 

 

 مبانی نظری منظر شهری -3

 مقدمه -3-1

 اطالعاات  فقط ،آن از ارسالی اطالعات است  که شهروندان بوسیله ي ادراك قابل عینیتی شهري فضاي

 فضاي یك منظر لذا .گردد می ادراك حواس ي کلیه توسط که است اطالعاتی بلکه نیست، بصري و کالبدي

 ادراك فرآیناد  در و باوده  دریافات  قابال  حاواس،  توسط که است فضا از موجود اطالعات ي کلیه شهري،

 ساطوحی  در منظار  یاك  هاي شاخص رو این از. فضا معناي و عملکرد فرم، از اطالعاتی .میگردد پردازش

 .سازند می نمایان و مطرح فرآیند این در را خود بنیادي، تا سطحی از متعدد،

 و مشاخص  مرز و حد داراي تعریف، نظر از اما نیست، فارسی زبان در نو ه اي واژ شهري منظر چه گر

باراي  سات .  گوناگون آن  ابیانگر وسعت موضوع ، مفاهیم و تعاریف ،بررسی ادبیات منظر .باشد نمی معینی

دست یابی به تعریف درست و همچنین حوزه تحت نفوذ منظر شهري، در ابتدا آراي برخی صاحب نظاران  

 در این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد.

برخی از ت از این واژه مورد نظر باوده اسات.  همواره دو جنبه متفاوبه طور کلی در آراي صاحب نظران 

در ذهن منظر شهري ،  معتقدند عده اي دیگردر حالی که را واقعیتی عینی می دانند،منظر شهري متخصصان 

شهروندان و از نگاه آنان قابل تعریف است ،گروه کایري نیز هر دو جنبه عینای و ذهنای را از خصوصایات    

 .می دانند و در تعریف این واژه معتقدند،عین و ذهن الزم و ملزوم یکدیگرهستند بارز منظر شهر

 می دانناد.  ادراكتدا به بررسی نظرات افرادي همچون لینچ می پردازیم که منظر شهري را عینیتی قابل اب

شهر مانند یك بناي نفیس معماري ،ساختمانی است که در فضا قد بر می افرازد ،با این "کوین لینچ"در نگاه 

او ساه عامال    (.1: 9831)لیانچ، تفاوت که مقیاسی بزرگتر دارد و تنها با گذشت زمان شکل خود را می یابد 

با این نگاه لیانچ  (9831:08ادراکی ، فیزیکی و عملکردي را در منظر شهري حائز اهمیت می داند)رضا زاده ،

به دنبال پیدا کردن فرم خوب شهر ،کیفیت بصري در شهر را مادنظر قارار مای دهاد و خواناایی محایط را       

تصاویر ذهنی شهروندان از شهر است ؛تصاویري که تنها بررسی می کند و براي دریافت آن ،به دنبال کشف 

  به شرح کیفیت کالبدي و بصري محیط خواهد پرداخت.

عینی و منظر ذهنی معنایی نخواهاد داشات جاز    ،چیزي است شهري منظر ،نیز جهانشاه پاکزاد به اعتقاد 

او معتقد است منظر شهري کلیه اطالعات موجود (.09: 9836چیزي که به چشم آید ولی به چشم دل)پاکزاد،

از فضاست که توسط حواس قابل دریافت بوده و در فرآیند ادراك پردازش می گاردد. اطالعااتی از قبیال :    



 

 

بخشی از شکل شهر است که ناظر آن را در یافت می کند. به عبارتی  و همچنین فرم ، عملکرد و معناي فضا

عینیات قابال    ،محسوس تبدیل می شود ، یعنی منظر شهر کیفیتی مستقیما  شکل شهر در الیه منظر شهري به

باه نقال از رساولی و     9831ادراك و فضاي مورد ادراك ما از واقعیت موجود شهر پیراماون ماسات)حبیب،  

 .(9833رحیم دخت،

شااهده  منظر شهري را واقعیتی عینی می داند که در منیز همانند لینچ و پاکزاد ،سید امیر سعید محمودي 

به عبارت دیگر منظر شهري توصیفی است از واقعیت موجود کالبد یك شاهر کاه   "هر فرد به دیده می آید :

این توصیف فارغ از تصویري است که به واسطه تجربیات فرد مشاهده کنناده در ذهان او نقاش مای بنادد      

منظار شاهري شاامل    ویژگی هااي کلیادي در   (9831به نقل از منصوري و دیگران،  63: 9836.)محمودي،"

 (.08پایداري ، هویت ، زیبایی و وحدت است)همان:

(معتقد است ،ابعاد و ویژگی هاي بصاري، کالبادي، فضاایی ، هاویتی و محیطای      9836همچنین گرجی)

 محالت و مناطق شهري جمعا  منظر شهري را تشکیل می دهد.

 توجه بسیار نشان داده اند ،گروهی که به جنبه عینی منظر شهري در کنار همانطور که گفته شد ،

 أکید کرده اند.متخصصانی وجود دارند که در تعریف منظر شهري بیشتر بر جنبه ي ذهنی آن ت

 هاي در زمینه پیام انتقال به قادر که ها نشانه از نظامی ست، شهر پدیده و انسان تماس سطح شهري نظر

 منظر اصلی سازد. بحث می میسر را آن معانی "تاویل"و  کشف و شهر متن قرائت امکان باشد، می گوناگون

 بهام  را شهر جدید و قدیم هاي ارزش که است کیفیاتی بازتولید نهایت در و صحیح تفسیر قرائت، شهري،

)فیضی و دیگاران،   میشود شهري( خود)هویت شهري محیط با انسان طبیعی رابطه حفظ موجب و زده پیوند

9831.)   

را در تعریف منظار شاهري لحاا     هر دو جنبه ي ذهنی و عینی و در انتها باید از صاحب نظرانی نام برد که 

 کرده اند و معتقدند این دو جنبه غیر قابل تفکیك از یکدیگرند.

( به عنوان اولین صاحب نظر در این زمینه، در کتاب گزیاده ي منظار شاهري، منظار     9830گوردن کالن)

و یکپارچگی بخشیدن بصري و ساختاري به مجموعه ساختمان ها ، خیابان هاا و    اسباتهنر تن "شهري را 

 خواسته من از اگر می کند وي بیان. داندمی  "( 9811مکان هایی است که محیط شهري را می سازند)کالن،

 شاهري  منظار  سااختمان  دو اماا  ،معماري، ساختمان یك که گفت خواهم کنم، تعریف را شهري منظر شود

زیرا به محض اینکه دو ساختمان در کنار هم قرار مای گیرناد هنار منظار شاهري عرضاه مای شاود          .است



 

 

پدیده اي است که از یاك ساو باا درك و احسااس،ویژگی هااي      از نظر وي منظر شهري  .(9831:03)کالن،

رداري از بصري و ارزش هاي معنوي ارتباط می یابد و از سوي دیگر با زمین، شکل، کاربري و نحوه بهره با 

تااری    آن و به طور خالصه با ویژگی هاي عینی و تجربی مرتبط می گردد. این دو جنبه متفااوت در طاول  

منظر مانعکس  "نگرش هاي گوناگونی را در طراحی منظر به وجود آورده اند و به همین دلیل گفته می شود 

 .(9112کننده تاری  گفتگو بین مردم و زمین است )کوك و وانلیر،

 شود محسوب می درمحیط پویا و مهیج رویدادي بلکه نیست، ایستا تصویر یك شهر منظر اوته ي به گف

  .است روایات عینی از مملو و شده درك قابل مستمر بصري روابط از اي زنجیره آوردن فراهم واسطه به و

 دوبعدي و تجریدي را که آن،منظر شهر به نسبت لینچ تجربی رویکرد ضمن نقدرلف الزم به ذکر است 

 طریق از را مکان مفهوم تا کند می و تالش بوده فیزیکی و عینی بسیار نیز کالن دیدگاه است معتقد ،داند می

)حبیبی،  کند خانه )وطن( بیان و امنیت و فردي،ریشه داري زندگی ، اجتماع ، موقعیت نظیر هایی مولفه

9831.) 

منظر شهري را عضوي از جامعه شهري می داند کاه هماراه باا    نیز از صاحب نظرانی است که منصوري 

اهالی آن در همه ي تجربه ها و حوادث خاطره ساز ،که تاری  و ذهنیات افاراد جامعاه را نقاش مای دهاد       

(.به همین دلیل وي جدا کردن عین از ذهن را در تعریف منظر شهري 11: 9838،حاضر بوده است)منصوري،

نچاه کاه مساتقل از    آآن منظر شهري را عینیتی مستقل از انسان نمی پنادارد.وي  ممکن نمی داند و به دنبال 

منظر شهري ،  (.16: 9838انسان است را کالبد معرفی می کند که علم تحلیل آن مورفولوژي است)منصوري،

فهم شهروندان از شهر است که به واسطه ادارك نمادهاي آن )ابعاد کالبدي شهر( و تداعی معانی مارتبط باا   

-آنها )ابعاد ذهنی و خاطره اي(صورت می گیرد. اهاداف ساه گاناه منظار شاهري : زیباا شاناختی،فرهنگی       

 .(9831هویتی،عملکردي است.)منصوري 

همچون کالن ،منصوري و دیگر صاحب نظران تلفیق عین و ذهن در تعریاف منظار شاهري    نیز  «گلکار»

قلمرو اطالق مفهوم مذکور ،مستمرا  و به ماوازات بلاوغ   "را متأثر از طراحی شهري دانسته و می نویسد : ،آن

(.وي اشاره می کناد کاه   21: 9836)گلکار،"استهنر طراحی شهري مورد پاالیش و صیقل قرار گرفته  دانش

ویاا شااهد دگرگاونی    مفهوم منظر شهري از لحظه تولد تا بلوغ طراحی شهري ،همچون پدیده اي زناده و پ 

منظر شاهري  »،«تزیینی -منظر شهري آرایشی»،تکامل و الگوهاي متفاوتی بوده و داراي چهار حلقه می باشد؛

همان(.در این نگااه  «)هوشمند-منظر شهري پایدار»،«زمینه گرا-منظر شهري ادراکی»،«برنامه محور-عملکردي

عی و مجرد است که می تواند مستقل از کالباد  منظر شهري دیگر موجودي واقعی نیست ،بلکه مفهومی انتزا



 

 

قااادر اساات فصااول پاای در پاای تاااری  یااك جامعااه شااهري را بااه نمااایش     و همچنااین  شااکل گیاارد

 .(9836بگذارد)گلکار،

منظر شهري چیزي بایش از یاك مسااله برناماه ریازي و طراحای        راسکین و به نقل از گلکار،به عقیده 

ا ، اهداف انسانی و به رسمیت شناخته شدن مسوولیت هاي شهري است و در درجه نخست مساله ارزش ه

 .(9830اجتماعی توسط آحاد جامعه است )گلکار،

منظر شهري تلفیق سه گانه اي از : منظر عینی شهر ، منظر ذهنی شهر و منظر  (9830گلکار) به طور کلی

موثر بر رفتار فارد و  منظر شهري محیطی است محسوس و  .عاطفی شهر است که مبناي رفتار قرار می گیرد

نتایج آن میزان موثر بودن محیط بر فرد ، بستگی به میزان ادراك فرد دارد که خود وابسته باه آماادگی نااظر    

 براي ادراك ، ظرفیت ادراکی و شرایط محیطی ادراك می باشد.

 با تقابل در و بوده آن فراي کالبد شهر، به منظر دریچه از نگاه ،نیز در این زمینه معتقد است آتشین بار

 حوزه از مختلفی تخصصهاي کیفیت شهر، ارتقاء براي دیگر طرف از .است کالسیك هاي نظریه از بسیاري

 کالبد تنها یا بایدشهر در مداخله براي بنابراین . اند شده تولید دکارت قطبی دو جهان پایه بر متفاوت هاي

 دوقطبی جهان این منظر، نظریه .گیرد قرار بررسی نظري مورد و اجتماعی علوم حوزه در یا و شود دیده آن

 بلکه نبوده، شناسی شکل هاي نظریه دنبال به لذا .نمیپندارد و مکان زمان از مستقل آنرا و میشکند درهم را

 را انسان نگاه و جامعه فرهنگ، دامنه خود، با و میکند تیییر که میبیند درحال حرکت و پویا موجودي را شهر

 خالصه شکلی ابعاد و تناسبات کالبد، در تنها نمیتواند شهري منظر فلسفی، پایگاه این با .میدهد تیییر نیز

 که معناست، معنایی حامل شهري منظر . نماید آرایش خمیرگونه را شهر که باشد تجسمی هنر شود، نمیتواند

 ارتباط در شهر کالبد باشد، با انتزاعی نمیتواند ماهیت این .است تاری  طول در شهر از ساکنین تجربه حاصل

 (9831)آتشین بار،  می کنند درك ن را آ مردم و است

اجزاي تشکیل دهناده منظار شاهري را در     ،( در فرهنگ واژه نامه مفاهیم طراحی  شهري9831بهزاد فر)

در طارح   عوامل کالبدي،عوامل غیر کالبدي و فعالیت هاي انسانی مورد بررسای قارار مای دهاد.    :سه بخش 

( عناصر موثر بر سیماي شهر ، تحت عنوان ساه هادف   01 :9831پژوهشی صورت گرفته توسط رضا زاده )

بنتلاای و همکااران نیاز منظار شاهري را در ساه بعااد       عماده بیاان شاده اسات : بصاري،عملکردي،معنایی.     

( 9118(و باه اعتقااد بیار )   9831:00بصري،عملکردي و رفتاري، معنایی مورد بررسی قرار مای دهناد)همان،  

 امروز مفهوم منظر هر دو این جنبه ها را در بر میگرد . 



 

 

مشخص می شود که منظر شهري  تنها به کالبد شهر و اجزاي آن مرباوط  آراي صاحب نظران ،بر اساس 

نبوده بلکه به درك شهروندان از شهر نیز بستگی دارد . از این رو در این تحقیق بر اساس مجماوع تعااریفی   

ا اشاره شد منظر شهري از سه منظر : عملکردي ،هویتی، زیباشناسانه مورد بررسی قرار مای  که در باال به آنه

 گیرد.

 عوامل موثر بر اداراک منظر شهری -3-2

 چند وجهی و پویا امري الزاما است، شهري محیط با انسان تعامل حاصل که شهري منظر و فضا ادراك 

 شهري منظر ادراك . است پیچیده و متعدد شهري منظر ادراك در درگیر سازکارهاي و عوامل بررسی .است

 و کالبدي منظر چون مختلفی سطوح در که است محیطی هاي ویژگی بر و مبتنی انسانی هاي انگیزه بر مبتنی

 شهروندان،) مختلف افراد اساس این بر .گیرد می شکل شهر معنایی و ذهنی تا تجسم شناختی زیبایی

 شهري محیط هاي ویژگی طریق از که را محیطی هاي داده( غیره و ها غریبه محیطی، بازدیدکنندگان، آگاهان

 این  . بخشد می نظام را خود رفتارهاي آن اساس بر و کرده فهم و دریافت شود می منتقل او ادراکی به نظام

 منظر ادراك است فرایند تعامل زمان در او نیازهاي و مخاطب شخصی هاي انگیزه از متاثر همچنین رفتارها

 مخاطب، عاطفی ن رفتارهاي چو عواملی و خاطره شهري، محیط پویاي تجربه چون سازوکارهایی شهري

 (9831)مطلبی،  دارند شهري منظر شناخت در اساسی نقش

 فرآیند شكل گیری منظر شهری در ذهن انسان -3-3

 شده عینی شروع منظر یك ثبت و آن ادراك با کند می طی شهري منظر با برخورد در انسان که فرآیندي

 آن به و نسبت کرده آن تحلیل و تجزیه به شروع ناظر ذهن، در موجود هاي داده به توجه با سپس و

 معیارهاي به با توجه ناظر شناخت، مرحله از پس .گیرد می شکل وي ذهنی منظر و کرده پیدا شناخت

 کند می ارزیابی بد یا آنرا خوب و کرده ارزشگذاري به اقدام گرفته شکل زمان طول در که ذهنش در موجود

 نظریه اساس بر (.9831)قاسمیان، می کند رفتار محیط آن در و داده نشان خود از واکنش اساس آن بر و

 می آن اجزاي و شهري منظر ارزیابی حال در مداوم به طور شهروندان ذهن محیط، از انسان ارزیابی نحوة

)زنگی  اند تعامل حال در آن مختلف اجزاي و شهر سیماي و ذهن انسان لحظه هر در دیگر عبارت به .باشد

 (.9831آبادي و تبریزي، 

 شهر منظرعوامل تشكیل دهنده ی  -3-4



 

 

 و فضاها شهر، با شهروندان ارتباطی اجزاي ترین اصلی یکی از عنوان به شهري مبلمان شهري: مبلمان

 رضایت احساس ایجاد آن تبع به و شهر فضاي زیباسازي در رفع نیاز، بر عالوه که است ابزاري آن، مناظر

 (9831)زنگی آبادي و تبریزي،  نماید ایفا می مؤثري نقش ساکنان در

همواره به دلیل وجود فعالیت ها و رفتارهاي گوناگون در فضاهاي شهري مبلمان شهري در انواع 

از مهمترین  مختلف طراحی و تولید می شود تنوع در مبلمان شهري  در چند بعد صورت می گیرد یکی

ابعاد آن در بعد عملکردي است که کارکرد مبلمان شهري را مشخص می نماید به عنوام ماال براي دور 

ریختن زباله در فضاي شهري سطح زباله طراحی و تولید می شود که وظیفه ي آن جمع آوري مناسب زباله 

شهري به مسرها یا اماکن مهم تابلو هاي تر و خشك است یا براي راهنمایی کردن استفاده کنندگان از فضاي 

و عالیم مورد استفاده قرار می گیرد. لذا نیمکت، تندیس ها و نمادها، منابع نوري، آب نماها و فواره ها، گل 

جاي ها، محل استقرار پرندگان، تابلوها وعالیم، سایبان ها و باجه ها، یطل هاي زباله، ادوات آتشفشانی، 

ا، پارکومتر، برج هاي ساعت، جداکننده ها و حفا  ها، پارکینگ هاي صندوق هاي پستی، آب خوري ه

دوچرخه، ایستگاه هاي اتوبوس، کفپوش ها و غیره براي پاس  به نیازهاي گوناگون در فضاي شهري طراحی 

و تولید شده اند. بعد دیگر در این مقوله بعد شکلی یا فرمی آن است این بدان معناست که هر مبلمانی در 

سخگویی به نیازهاي خاص در فضاي شهري به شکل و فرمی مطلوب است.به عنوان نمونه براي صدد پا

اندکی استراحت کردن در فضاي شهري و به تبع آن نشستن مبلمان هاي متفاوتی در نظر گرفت از نیمکت 

 ها گرفته تا سکوها .

خدماتی و کاربري ترددي می رفاهی،زیباسازي، -انواع مبلمان شهري در چهار بخش با کاربرد هاي تفریحی

 (9811باشد.)کالنتري، انصافیان، 

 شهر مختلف هاي قسمت کننده متمایز شهرکه سیماي عناصر و اجزا ترین از مهم لبه هاي شهري: یکی

 سبب شهري هاي لبه .باشند می شهري هاي لبه گردد، می واقع مؤثر شهري سازي فضاهاي جدا در و بوده

 بی ایجاد با است ممکن نیز مواردي در و شده قایل مرز و شهرحد در فضاها براي بتواند تا ناظر شوند می

 (.9831)مراد نژاد و همکاران،  نمایند آسیب دچار را شهر یکپارچگی و انسجام شهر، نظمی در

 و تاری  گویاي هنر این .شود می محسوب شهرها در مهم عناصر از یکی مردمی، المان شهري: هنر

تاثیر  . است متییر شهري مقیاس ها،در ساختمان تا میادین هاي مجسمه از آن دامنه و تحوالت شهرهاست

 چراکه شهروندان است، ناپذیر انکار امري شهر فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، مختلف هاي زمینه در هنر این

 به و بوده درگیر این پدیده با مستقیم غیر و مستقیم صورت به شهري فضاهاي و ها ساختمان در روزه همه



 

 

 از مردمی، هنر عنوان به شهري المان یك .گیرند می تاثیر آن از خود روان و ذهن با ناخودآگاه صورت

 استقبال عدم یا استقبال باعث و داشته شهري ایستایی فضاهاي یا و پویایی در بسزایی تاثیر کیفی لحا 

 در مضاعفی تاثیر مردمی هنر عنوان به شهري ساختمان یك عنوان ماال به . شود می فضا آن از شهروندان

 دارد خود پیرامون بافت اجتماعی اقتصادي، ابعاد تقویت و شهري منظر و کیفیت مردم شناسی زیبایی ارتقاي

 (.9831)خسروي و ابراهیم پور، 
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دو جنبه متفاوت  به طور کلی در آراي صاحب نظران هموارههمان طور که در مبانی نظري بیان گردید ، 

از واژه ي منظر شهري مورد نظر می باشد . برخی از متخصصان منظر شهري را واقعیتی عینی مای دانناد،در   

حالی که عده اي دیگر معتقدند ، منظر شهري در ذهن شهروندان و از نگاه آنان قابل تعریاف اسات ،گاروه    

ر شهري می دانند و معتقدناد، عاین و ذهان    کایري نیز هر دو جنبه عینی و ذهنی را از خصوصیات بارز منظ

الزم و ملزوم یکدیگرهستند. مطالعات متعددي به طور تجربی دسته ي نهاایی تعریاف منظار شاهري را  را     

تایید نموده اند و مورد قبول اکاریت محققان قرار گرفته است لیکن پیرامون تعاریف دسته ي اول و دوم این 

 است. واژه مطالعه ي تجربی صورت نگرفته

 ادراك شهروندان و شهر کالبد همزمان توجه از منظر شهري، (  منظور9831تحقیق کریمی و همکاران ) در

 آن مربوط ي اجزا و شهر کالبد به تنها شهري منظر که شود می مشخص اساس براین .باشد می شهر از

 شهري، منظر کالن بیان می کنند ،آنان بر اساس نظر  . دارد بستگی نیز شهر از شهروندان درك به بلکه نبوده،

 .باشد تناسبات می هنر

 آنها زیاد تأثیرگذاري دلیل به نیز شهري منظر در مرتبه بلند هاي ساختمان مطالعه تأثیر اهمیت رو این از 

است و می تواند در ادراك شهرواندان از منظر شهري موثر واقع گردد. رسولی و رحیم  شهري تناسبات در

بر این اساس بیان می کنند منظر شهري محیطی است محسوس و موثر بر رفتار فرد و  ( نیز9833دخت)

نتایج آن ، میزان موثر بودن محیط بر فرد ، بستگی به میزان ادراك فرد دارد که خود وابسته به آمادگی ناظر 

همیت اساسی در براي ادراك،ظرفیت ادراکی وشرایط محیطی ادراك می باشد. و از نظر آنان پیاده رو داراي ا

 ادراك هویت فضایی ،احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیت هاي محیطی می باشد.



 

 

 زندگى کیفیت بر آن اثرات و شهرى منظر از تحلیلى مقاله ي خود به (در9831فرجی و مالیی )

 به منظر، مناسب شرایط با مکان یك در حضور با آرامشى که می پردازند و معتقدند احساس شهروندان

بر  را زیبایی پسندي حس که شهرى محیط عینى ابعاد ذهنى بر است پاسخى واقع می دهد در دست انسان

می  منفى تأثیر شهروند در شهر سیماى بر توجهى به طور قابل که شهر در منظر آلودگیهاي  .می انگیزد

 در ناهنجار افراد حضور از ناشى بصرى آلودگى گرفته تا درهم و کایف فضاى یك از می تواند  گذارد

  .بگیرد بر در را چشم انداز صوتى آلودگى و غیره( و ولگردها جامعه)معتادان،

برخی مطالعات تجربی صورت گرفته پیرامون تبیین نوسازي شهري از این منظر به این واژه نگریسته اند 

 9831یاراحمدي، ،9831،عباس زادگان وساشو پور،9831، لطفی و دیگران، 9831.)مهدي زاده و همکاران،

، 9831،تیموري،983بروجنی و همکاران، ،9831، رمضانی،9831، هاشم پور ،9831،تبریزي و همکاران،

 پدیده و انسان تماس سطح شهري ( بیان می کنند منظر9831( مظهري و بیك دلی )9831مقیمی و سلطانی ،

 می شکل آن تاثیر تحت شهروندان، محیطی و عواطف دانش از توجهی قابل بخش رو این از .است شهر

 عناصر و شهري منظر آن، از حاصل ادراك و شهر تجربه فضاي ارکان از یکی دیگر، عبارت به .گیرد

 یك ماابه به شهر، یك کلیت که است عناصر این حضور به واسطه . باشد می آن دهنده تشکیل ساختاري

 و شهري منظر سازنده عناصر چگونگی .گردد می فراهم متن این و خوانش قرائت امکان و شده آشکار متن

 حضور تجربه گیري شکل افراد، ذهنی منظر شهر، متن از شده منتج ادراك در آنها یافتگی سازمان نحوه

  .دارد بسزایی نقش آن تولید باز و جمعی خاطره ایجاد فضاي شهري، در شهروندان

 هایی تازه، مکان به تبدیل قابلیت خاص، هاي ویژگی از برخورداري دلیل به شهري، کهن هاي بافت

 که اي تجربه .باشند می دارا را جدید جمعی حافظه خلق و دیگرگونه شهري هاي تجربه به یابی دست براي

 با کنونی نسل خاطره جمعی میان پیوند دنبال به و است گذشتگان میراث که برخاسته ساختاري دل از

 این در .یابد استمرار و فعال یافته حضوري معاصر، جامعه متن در تاریخی حافظه تا است تاریخی حافظه

 بسترهاي از یکی عنوان به کهن، هاي در بافت آن دهنده نظام عناصر و شهري منظر مفهوم بازخوانی راستا

  .رسد می نظر به ضروریات از خاطره جمعی، خلق و شهري هاي تجربه دهنده شکل مهم

بررسی فضاي سبز و منظر شهري پرداخته اند بر این اعتقادند فضاي دسته اي دیگر از تحقیقات که به 

 کیفیات و شهري منظر بر توانند می آسایش اقلیمی، و اکولوژیکی مابت هاي ویژگی ایجاد بر عالوه سبز

 همواره شده است  سبب طبیعت به انسان گرایش .باشند تاثیرگذار شهري فضاهاي در مطرح فضائی

 خود نیاز شهري( سبز فضاهاي و مصنوع)پارکها هرچند وار، فضاهایی طبیعی ساخت با و شده آن مجذوب



 

 

 آلودگیها، محیطی)کاهش زیست عملکردهاي در سبز فضاهاي اهمیت نقش و .نماید برطرف حدي تا را

 روانی – اجتماعی عملکردهاي (،... و شهروندان سالمت و محیط اکولوژیکی، بهداشت شرایط بهبود

 شهرها پایداري در آنها تأثیر طورکلی به و (...و بخشی آرام اجتماعی، فراغت، تعامالت اوقات )گذران

 نیمه و یا طبیعی مناظر و محیط ( و از آنجایی که طبیعت،9831)محمدي و  همکاران،. شود می خالصه

 به رو گرفته، روند قرار جدید سازهاي و ساخت و توسعه مورد شتابان نحوي به شهر پیرامون طبیعی

شوند)مانوي و  شدن می شهري سمت به تیییرات دستخوش و نموده طی را خود نابودي و تخریب

 شهري اکولوژیکی منظر – بصري شرایط بهبود براي ارائه راهکارهایی ( می  بایست به  9831دیگران،

؛عابدي و 9831؛ موسوي،9831؛مانوي و دیگران،9831؛سلطانی و مقیمی،9831پرداخت. )نقضان محمدي،

 (9831، نوروزي،9831،برنجی و براتی،9831؛معیري نیا و دیگران،9831دیگران،

 مطالعات و تجربیات دیگري پیرامون تجهیزات و منظر شهري صورت گرفته است. تجهیزات و مبلمان

از  شهري فضاهاي دهنده تشکیل عناصر ترین دردسترس و ترین ملموس از یکی عنوان به یك شهر شهري

 و بوده در ارتباط شهروندان با مستقیم طور به کاربردي، لحا  به عناصر این .است برخوردار فراوانی اهمیت

( 9831)پوریان،.خواهد داشت تاثیر ها آن بر نصب و ساخت طراحی، هاي زمینه در خاصی عوامل طبعاً

استفاده  کیفیت افزایش باعث و داده سامان را شهري رفتارهاي و ها فعالیت از زیادي مبلمان شهري بخش

 طراحی که این به توجه ( با9831)شکیبا، . شود می شهري دیگر ههاي عرص و ،میدان خیابان از شهروندان

 دارد، فروان اهمیت شهر و خوانایی زیبایی هویت، ایجاد در که است عواملی از شهري مبلمان ایجاد و

 جهت سازي منظرشهري در مناسب در راهکارهایی ارائه با پژوهش هاي متعدي صورت گرفته است تا

)بردي و دیگران  .موثر باشد شهروندان آسایش و آرامش وایجاد خدمات ارائه شهر، در مکان هویت غناي

؛ 9831؛رحمت پناه،9831بردي و دیگران، ،9831؛پوریان و دیگران،9831؛شکیبا و جوزم،9831،

 ( 9831، ، پورجعفر و دیگران9831،،یوسف 9831شکري و دیگران،،9831احمدي،

همانطور که بیان گردید سه دسته تعریف پیرامون منظر شهري وجود دارد:تعریف نظري، عینی و ترکیبی 

از این دو. پیرامون تعاریف اول و دوم مطالعه اي صورت نگرفته است و این دو ناقص تلقی می شوند لذا  

د و این دو را الزم و اغلب مطالعات صورت گرفته در داخل،  بر بعد عینی و ذهنی با هم توجه نموده ان

آن  ي اجزا و شهر کالبد به تنها شهري منظر که شود می مشخص اساس ملزوم یکدیگر می دانند . براین 

 دارد. بستگی نیز شهر از شهروندان درك به بلکه نبوده، مربوط
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 گردد؛ کیفیت واجد ظاهري صفات به یابی دست مجرد به که نیست شهر از خاصی صورت شهري منظر

 ایان  در .آیاد  می پدید مکان از ها آن ي تجربه اساس بر و شهروندان توسط که است شهر از مفهومی بلکه

 هم دستورالعملی باشد؛ تواند نمی راهگشا آن کالبدي به نگاه قهرا و نیست شهر صورت شهري منظر تعریف

 از سااکنان  ي تجرباه  شناخت با که است سیالی ي پدیده بلکه .شود اجرا جا همه در بتواند که ندارد وجود

 می گیرد  شکل ،)منظر( آن نمادهاي و شهر فضاهاي

 ناه  دیاد  سااکنان  چشام  دریچاه  از را شاهر  باید شهر منظر از مراقبت و ساماندهی براي تعریف این در

 دارد. نقاش  آن تشاکیل  در نیاز  شاهر  ك کننادگان  ادرا ذهان  بلکه نیست صرف عینیت شهر منظر طراحان؛

واقعیتی با نام منظر شهري تنها در کالبد ،تناسبات و ابعاد مورفولوژیك خالصه نمی شود.هنر تجسمی نیست 

که شهر را خمیرکونه آرایش نماید .منظر شهري حامل معناست ،معنایی که حاصل تجربه ساکنین از شاهر و  

،با کالباد شاهر در ارتبااط اسات و     برخاسته از فرهنگ شهر در طول تاری  است .این ماهیت انتزاعی نیست 

مردم ان را درك می کنند.حس تعلق به شهر براي ساکنین ،در اثر گذشت تاری  و تجربه است که ایجاد شده 

 و تقویت می شودو گرنه کالبد بدون تجربه تاری  تنها و تنها می تواند فرم زیبا داشته باشد.

 ن گونه تعریف کرد:بنابراین از یك دید کلی منظر شهري را می توان ای

منظر را از یك سو نمی توان تنها در کالبد خالصه کرد، چون منظر کیفیت و معنا را هم در بار دارد و از  

سوي دیگر نمی توان مفهومی تجریدي و انتزاعی دانست، چون آن را از طریق کالبد و حواس می فهمیم. لذا 

تفسیر ذهن، توامان حاصل می شود؛ در واقع منظار،  منظر پدیده اي است که به واسطه ادراك ما از محیط و 

 ذهنی. -پدیده اي است عینی

منظر شهري مطلوب و نظام یافته باعث ایجاد احساسی خوشایند از زندگی در محیط شهري شده و یکی 

از عوامل اصلی در ارتباط بین شهر و شهروند است . هنگامیکه منظر شهري دستخوش آشفتگی ، سردرگمی 

ی است ، این احساس به شهروندان نیز منتقل شده و بصورت رفتارهاي ناهنجار شهري در محیط و بی هویت

 شهرها نمود میابد و از سوي دیگر ارتباط منطقی میان آنان با شهر را از بین میبرد .
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