فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)91 :تابستان  ،9049جلد دو
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چکـیده
رشد سریع پدیده شهرنشینی در دهههای اخیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه مناظر شهری را به شدت تحت تأثیر
قرار داده است و منظر شهری را در معرض تهدید قرار داده است .شهرهایی که امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی
نیازها و بکارگیری راه حلهای نامانوس به فرمی نازیبا آراسته گشته و نابسامانی و آشفتگی حاکم شده بر منظر شهرها را
به مرز آزار دهندهای رسانده است .تحقیق حاضر با روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفته به این ترتیب در ابتدا به تعریف
منظر شهری و نظریات آن پرداخته و سپس به مسئله نماو جداری شهری و زیبایی شناسی شهری پرداخته است .بررسی
ها نشان داد منظر شهری تا حدود زیادی تحت تأثیر نما و جداره شهری میباشد ،در واقع نمای ساختمان و جداره های
شهری را میتوان نقطه تالقی معماری و طراحی شهری دانست .نما و جداره شهری در صورتی که دارای ارزش های
بصری هماهنگ با محیط و بستر باشد و واجد ارزش های زیبایی شناسانه باشد باعث ارتقای منظر شهری خواهد شد.
شاخص های زیبایی شناسی در جداره ها شامل دو دسته عینی (خط آسمان ،خط زمین ،خط ساختمان ،زمینه جداره ،کنترل
ارتفاع ،کنسول و  )...و ذهنی (همجواری ،تداوم ،تناسب ،سادگی و تقارن ،رنگ ،فرم ،نظم و  )...بود.

واژگـان کلـیدی :نما ،جداره شهری ،منظر شهری ،زیبایی شناسی.

 -9کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ()mohamadmasoudghiabi@gmail.com
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)91 :تابستان  ،9049جلد دو

امروزه سکونتگاههای شهری اصلیترین زیستگاه بشر تلقی میشوند که به تدریج جایگاه برجستهای در نظام فعالیت و
سکونت یافتهاند .در این میان محیط شهری عرصهای عینی و ملموس محسوب میشود که تجلی دهنده کنشها و باورهای نسل
ساکن در شهرها است ،ارزشهایی که به مرور هویت مییابد ،دگرگون میشوند و در تغییرات خود ساکنان را هم تحت تأثیر قرار
میدهند (رفیعیان و همکاران .)8 :1838 ،دیدگاه منظرشهری در ارتباط انسان و محیط در استفاده از فضاهاى بیرونى ،ناشى از
پایگاه فلسفى و دکترین حاصل از شکستن نگاه کالسیک علمى به انسان و هستى است .از سوی دیگر ،براى ارتقای کیفیت شهر،
تخصص هاى مختلفى در این حوزه ،دخیل هستند و تصور بیشتر آنها بر پایۀ جهان دو قطبى دکارت بنا شده است .این امر سبب
میشود که براى دخالت در شهر تنها ابعاد کالبدى آن در نظر گرفته شود و از جنبه هاى اجتماعى و معنایى آن غفلت شود .نظریۀ
منظرشهری که این جهان دوقطبى را در هم می شکند ،از دریچه اى دیگر به شهر مینگرد و آن را موجودى مستقل از زمان و
مکان نمی پندارد که تنها در ابعاد مورفولوژیک معنا شود؛ بلکه شهر را موجودى پویا و در حال حرکت می بیند که تغییر می کند و با
خود ،دامنه فرهنگ ،جامعه و نگاه انسان را نیز تغییر می دهد .شهر در نگاه امروز ،تنها در کالبد خالصه نمی شود؛ بلکه روحى را
درون خود در جریان دارد که همزمان و توأمان حاصل تعامالت اجتماعى و حیات مدنى در فیزیک و کالبد شهر است .به طور کلی
منظر شهری تلفیق سه گانه ای از منظر عینی شهر ،منظر ذهنی شهر و منظر عاطفی شهر است که مبنای رفتار قرار میگیرد
(گلکار.)83 :1830 ،
در طراحی و توسعۀ شهری ،بعد کالبدی-زیبایی شناختی فضای شهرها جزو مهمترین کیفیتها به حساب میآید ،که هدف از
مطرح کردن آن ایجاد حس خوشایندی و لذت بخش بودن در محیط شهری است .در این میان ،کالبد و جدارۀ خیابانها و میدانهای
شهری از مهمترین ابعاد طراحی مؤثر بر زیبایی شناسی سیما و منظر شهری هستند که به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر ادراک و
ذهنیت شهروندان ،همواره کانون توجه توسعه دهندگان شهرها بودهاند .یکی از مهمترین مسائلی که امروزه نظر معماران ،برنامه-
ریزان و طراحان شهری را به خود جلب کرده ،مسئله لزوم ارتقای کیفیت بدنه های شهری در چهارچوب مولفه های بصری –
زیبایی شناختی است (پورجعفر ،تقوایی و صدقی .)66 :1833 ،زیبایی به عنوان یک واژه فراگیر هم برای درک آثار هنری به کار می
رود و هم برای درک محیط .به بیان دیگر ،به نظر می رسد طراحان ،معماران ،شهرسازان عالوه بر آن که می باید از مباحث زیبا
شناسی اشیاء و آثار آگاه باشند باید بدانند که زیباشناسی محیطی یعنی زیبایی آنچه ایشان مشغول خلق و ساخت آن اند(شاهچراغی،
 .)226-220 :1830جداره ها و نماهای شهری از مهمترین عناصر منظر شهری محسوب شده و توجه به این موضوع می تواند از
بسیاری جهات به مانند افزایش کیفیت دیداری شهر ،مثمر ثمر واقع شود موضوع نمای شهری ،از موضوعات مهم و اساسی مورد
توجه طراحان شهری ،معماران و حرفه مندان از یک سو و از سوی دیگر نهادهای اجرایی درگیر با مسائل شهری است ،چراکه نماد
هویت بصری و ویترین شهری است که در وهله اول به دید ناظران فضا می آید ،بنابراین به نظر می رسد باید تدابیری در
ساماندهی نما و منظر شهری صورت پذیرد (محمدی.)11 :1830 ،
عدم هماهنگی نماها و جدارههای شهری ،پس از سالها بیتوجهی به معضلی بزرگ تبدیل شده است .شهروندان همانند فرد
ساکن در کنار بزرگراه که به مرور زمان نسبت به فرکانس صدای بزرگ راه کر می شوند ،نسبت به نازیبایی های فضای اطراف بی
تفاوت شده و دیگر از فضای محیط اطراف خود لذت نمی برند ،بنابراین به منظور ارتقای کیفیت محیط شهری باید به زیبایی
شناسی جداره های شهری پرداخت .روند تغییر شکل شهرها به صورت مداوم و پیوسته است ،لذا به یک مدیریت دائمی و پویا
نیازمند است که بتواند همگام با تغییرات مختلف شهرها را با کیفیت نگه دارد .در این میان منظر شهری از کلیدی ترین موضوعات
تاثیرگذار بر خوشایندی و احساس رضایت از مکان و شهر برای شهروندان است به نحوی که سرمایه گذاری برای اجرایی نمودن
ضابطه های آن تاثیر عمیقی بر رضایتمندی مردم علی رغم وجود تفاوت های فردی بین آن ها و وجود سالیق مختلف و همچنین
در ارتقا کیفی فضاهای شهری خواهد داشت .منظرشهری از مولفهها و متغیرهای زیادی متأثر میباشد .یکی از مهمترین این عوامل
زیایی نماها و جداره های شهری میباشد .بنابراین استفاده از عناصر زیبایی شناسانه در طراحی جداره های شهری این امکان را
فراهم میکند که محیط و منظر شهری منطبق بر نیاز و فرهنگ استفاده کنندگان ،طراحی شود و منجر به ارتقاء کیفیت محیط
شهری شود .بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نقش نما و جداره ها در منظر شهری با تأکید بر زیبایی شناسی انجام گرفته
است.

 -2ضرورت و اهمیت تحقیق
اگرچه کیفیتهای بصری – زیبایی شناختی همواره از موضوعات مهم برای معماران ،شهرسازان ،معماران منظر و توسعه
دهندگان شهرها بوده است ،در دهههای اخیر ،رشد سریع پدیدۀ شهرنشینی ،به ویژه در کشورهای درحال توسعه ،عدم دخالت
شهروندان در امر طراحی و نادیده انگاشتن انسان و تمایالت وی در امر طراحی و رواج فرهنگ بساز -بفروشی ،چشم اندازهای
شهری را به شدت توسعه و تغییر داده است .در این راستا ،انسان در ساختار چشم انداز بصری شهر ،نه تنها از طریق فعالیتهای
خود بر منظر شهری تأثیر میگذارد ،بلکه رفتار و درک ذهنی وی نیز از طریق تماس با منظر شهری ،از آن تأثیر میپذیرد (قره بگلو
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و همکاران .)1830 ،این در حالی است که ،با روند روبه رشد شهرنشینی و سرعت تغییرات ،آنچه امروز در ساختار شهرها بیش از هر
چیز در معرض تهدید قرار دارد منظر شهری است که باعث تنزل کیفیت محیط شهری می شود.
موضوع نمای شهری ،از موضوعات مهم و اساسی مورد توجه طراحان شهری ،معماران و حرفه مندان از یک سو و از سوی
دیگر نهادهای اجرایی درگیر با مسائل شهری است ،چراکه نماد هویت بصری و ویترین شهری است که در وهله اول به دید ناظران
فضا میآید ،بنابراین به نظر می رسد باید تدابیری در ساماندهی نما و منظر شهری صورت پذیرد .بررسی ها نشان می دهد ،در
فرایند ادراک محیط از میان حواس ،بینایی بیشترین تأثیر را در ادراک محیطی ایفا می کند(محمدی .)11 :1830 ،در ایران نیز به
دنبال افزایش شهرنشینی و سرعت باالی تغییرات در بافت های شهری به دالیل مختلف ،کیفیت محیط در نواحی شهری به شدت
تنزل یافته است .با توجه به این که شهرهای کوچک دارای ویژگیها و جداره های شهری خاص خود هستند ارزیابی و سنجش
وضعیت کیفی این محیطها که در میزان رضایتمندی از آنها تجلی مییابد ،دارای ضرورت و اهمیت باالیی میباشد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر اسناد و مطالعات کتابخانهای صورت گرفته است .به این ترتیب که با مطالعه
متون و منابع به بررسی ادبیات تحقیق پرداختیم و نظریات مربوز به منظر شهری ،زیبایی شناسی و نماها و جداره های شهری جمع
آوری شد .در نهایت با تاکید بر زیبایی شناسی از میان مولفه های کالبدی منظر شهری ،جداره شهری تحلیل گردید.

 -1-3منظر شهری
منظر شهری ،هنر یکپارچه کردن بصری و ساختاری مجموعه ساختمان ها ،خیابان ها و مکان هایی است که محیط شهری را
می سازند (کالن .)10 :1877 ،به بیان دیگر ،منظر فضای شهری همۀ اطالعات موجود از فضاست که توسط حواس قابل دریافت
است و در فرآیند ادراک پردازش می گردد .این اطالعات شامل فرم ،عملکرد و معنای فضا و بخشی از کل شهر است که ناظر آن
را دریافت می کند (پاکزاد .)62 :1830 ،منظر شهری ،فهم شهروندان از شهر است که به واسطه ادراک نماهای آن و تداعی معانی
مرتبط با آنها (ابعاد ذهنی و خاطره ای) صورت می گیرد .اهداف سه گانه منظر شهری عبارتند از :زیبایی شناختی ،فرهنگی هویتی و
عملکردی (منصوری.)1830 ،
لینچ در سال  ،1361مفهوم تصور ذهنی شهر را با انتشار کتابی با عنوان سیمای ذهنی شهر ارائه نمود .لینچ در این کتاب ابعاد
ذهنی منظر شهری را مطرح کرد ،بدین ترتیب اگر کالن بیشتر بر ابعاد عینی منظر تأکید داشت ،لینچ ابعاد ذهنی را مورد بررسی قرار
داد (لینچ .)1878 ،لینچ سه عامل ادراکی ،فیزیکی و عملکردی را در منظر شهری با اهمیت می داند (رضازاده.)28 :1836 ،
وی برای مطالعه تصویر ذهنی شهر هر محیط شهری
را شامل سه جزء میداند :هویت ،ساختار و معنی .منظر
عمومی شهر (خیابان ها ،پارک ها ،میادین ،حاشیه رودخانه
ها و  )...شامل دو دسته عوامل عینی و ذهنی هستند.
عوامل عینی دربردارنده مجموعه عوامل طبیعی و مصنوع
مانند فرم ابنیه ،جداره های شهری و طبیعی ،تجهیزات
شهری ،فضاهای باز و پوشش های طبیعی هستند .عوامل
ذهنی نیز شامل رویدادهای فرهنگی ،حوادث تاریخی،
خاطرات ،روابط ،تعامالت انسانی و رویدادهای فردی –
جمعی هستند (فیضی .)10 :1833 ،منظر عمومی شهر را
می توان حاصل کنش متقابل سه مولفه مهم یعنی محیط
ساخته شده ،محیط طبیعی و محیط انسانی دانست که در
نمودار  .1عوامل و مولفه های تشکیل دهنده منظر شهری
دو دسته عوامل عینی و ذهنی شکل میگیرند (فیضی،
(فیضی.)1831 ،
.)6 :1833
طبق تعاریف محققان و اندیشمندان این حوزه می توان ابعاد منظر شهری را طبق جدول  1زیر دسته بندی کرد.
منظر شهری ،ماهیتی است که به واسطه فعالیت های انسانی و همراه شدن آن با کالبد در طول تاریخ پدید می آید و در ذهن
شهروندان تفسیر می شود؛ این ابعاد ذهنی ممکن است فردی و یا جمعی باشند .منظر شهری در آغاز امری عینی است که به واسطه
کیفیت ظهور عوامل فیزیکی شهر موجودیت می یابد و به سبب گذشت زمان و تکرار شدن ،به عنصر مشترک پیوند دهنده افراد
جامعه بدل می گردد .از آنجا که منظر شهری  ،کالبد و کیفیت شهر را توأمان در بر می گیرد ،می توان ادعا نمود که ادراک شهر
همان تفسیر منظر شهری است .اگر چه منظر شهری در ابتدا از طریق کالبد و احساسات درک می شود ،اما آنچه بدان معنا می
بخشد ،ذهنیت شهروند است .منظر شهری نه خاطرات صرف است (غیرمحسوس_ذهنی) و نه کالبد صرف (محسوس_عینی).
پدیده-ای است که از تعامل این دو در شهر حاصل می شود ،پدیده ای عینی ذهنی.
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 -3ادبیات تحقیق
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جدول  -1ابعاد مفهومی منظر شهری از دیدگاه نظریه پردازان مختلف
ابعاد منظر شهری مطرح شده
اندیشمندان
ادراکی ،فیزیکی ،عملکردی
لینچ1365 ،
بصری و ساختاری
کالن1361 ،
عوامل طبیعی ،عوامل مصنوعی
شریفیان ثانی2551 ،
فرم ،عملکرد ،معنا
پاکزاد2550 ،
عوامل عینی ،عوامل ذهنی و عوامل عاطفی
گلکار2556 ،
پایداری ،هویت ،زیبایی ،وحدت
محمودی2556 ،
بصری ،کالبدی ،فضایی ،فعالیتی ،هویتی ،محیطی
عبداهلل خان2556 ،
بصری ،عملکردی ،معنایی
رضازاده2557 ،
عوامل کالبدی ،عوامل غیرکالبدی ،عوامل انسانی
بهزادفر2553 ،
زیبایی شناختی ،فرهنگی ،عملکردی ،هویتی
منصوری2553 ،
عوامل طبیعی و عوامل مصنوعی
فرهودی و تیموری2515 ،
کالبدی ،بصری ،فرهنگی
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نمودار  .2منظر شهری پدید های عینی_ذهنی )(Atashinbar, 2009

مولفه ها

جدول  -2مؤلفه ها ،معیارهای زیبایی شناسی منظر شهر(وحدت و همکاران)181۱ ،
شاخص ها
معیارها

بصری -زیبایی شناختی

بصری

عینی

عناصر مصنوع

کالبدی

عناصر طبیعی
ذهنی

هنرهای خیابانی و تجسمی نظیر گرافیک ،دیوارنگاریها و تبلیغات شهری ،مصالح ،فرم،
رنگ ،محصوریت و تناسبات اجزای نما ،تعادل و تقارن در بنا ،خط آسمان و خط نما،
وحدت و یکپارچگی فضایی
مبلمان و تجهیزات خیابانی نظیرسرپناه ایستگاه اتوبوس ،نیمکت ،سطل اشغال ،کف
سازی ،نورپردازی
پوشش گیاهی و فضاهای سبز ،درختکاری ،استفاده از عنصر آب
آرامش ،انبساط خاطر ،خالقیت ،معنی داری ،جذابیت

 -2-3نما و جداره شهری
نما یا جداره شهری یکی از وجوه مورد توجه در بررسی منظر شهری است .نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری
هر چیزی است و آنچه در معرض دید و برابر چشم است یا آنچه از بیرون سوی دیده می شود (دهخدا .)1833،موضوع نمای
شهری ،از موضوعات مهم و اساسی مورد توجه طراحان شهری ،معماران و حرفه مندان از یک سو و از سوی دیگر نهادهای اجرایی
درگیر با مسائل شهری است ،چراکه نماد هویت بصری و ویترین شهری است که در وهله اول به دید ناظران فضا میآید ،بنابراین
به نظر می رسد باید تدابیری در ساماندهی نما و منظر شهری صورت پذیرد .بررسی ها نشان می دهد ،در فرایند ادراک محیط از
میان حواس ،بینایی بیشترین تأثیر را در ادراک محیطی ایفا می کند (محمدی .)11 :1830 ،نمای شهری که بتواند تصویر مناسبی
از خود به جای بگذارد ،می تواند نقش اجتماعی هم داشته باشد ،چرا که به مردم کمک می کند ،بدانند درکجا هستند و در نتیجه
محیط را خوانده ،به نحو مطلوب تری فعالیت هایشان را تنظیم کنند و حتی می تواند خاطرات جمعی و ارتباطات گروهی را افزایش
دهد (حبیب.)08 :1830 ،
جدول  -8شناسایی عناصر نما در دیدگاه نظریه پردازان مختلف (محمدی ،مریم.)22 :1811 ،
اصول طراحی نما
عناصر نما
نظریه پرداز
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کریر ()1332

پنجره ها ،در ،سایه بان و سطح مسقف ،وزن
های عمودی و افقی ،مصالح ،رنگ و عناصر
تزئینی

لینچ ()1878

عناصر مرتبط با فرم

تناسبات ،هماهنگی ،پیوستگی شکلهای نما

توسلی
()1876

عناصر مرتبط با فرم

صفامنش
()1878

تعداد طبقات ،جرز ،قاب ،پنجره ،کتیبه ،بالکن ،پیشانی
و سقف

تقارن ،ریتم ،نظم ،سلسل همراتب ،تنوع و پیچیدگی

هدمن و
یازوسکی
()1330
پاکزاد ()1832

 -3-3زیبایی شناسی در محیط شهری
تا پیش از قرن هفدهم میالدی ،موضوعی به نام زیبایی به طور مستقل وجود نداشت .آنچه در جست و جوی آن بودند ،کمال،
حقیقیت و رسیدن به حداکثر توان و کارایی هرچیز بوده است .به عبارت دیگر وقتی سعی می کردند شئی یا پدیده ای را به بهترین
نحو به وجود آورند ،خود به خود زیبا هم بوده است (طاهباز .)70 :1838 ،افالطون زیبایی را بر دو نوع میداند :طبیعی و هندسی.
زیبایی طبیعی نسبی و زیبایی هندسی مطلق است .وی معتقد است که هر آنچه را که ما زیبا می بینیم ،سایهای است از زیباییهای
باال (گروتر .)1836 ،کانت بیان می دارد این تنها سلیقه است که زیبا را از نازیبا مشخص میکند .زیبا به طور کلی آن چیزی است
که محسوسات ما را در جمع به صورتی هماهنگ دربیاورد .بر این اساس باید درک زیبایی بدون تفکر انجام شود .آن چیزی زیباست
که از نظر همه زیبا باشد (همان).
زیبایی به عنوان یک واژه فراگیر هم برای درک آثار هنری به کار می رود و هم برای درک محیط به بیان دیگر ،به نظر می
رسد طراحان ،معماران ،شهرسازان عالوه بر آن که می باید از مباحث زیبا شناسی اشیاء و آثار آگاه باشند باید بدانند که زیباشناسی
محیطی یعنی زیبایی آنچه ایشان مشغول خلق و ساخت آن اند ،در عین این که با زیبا شناسی هنر های انتزاعی ارتباط دارد اما
متفاوت و متمایز از آن است (شاهچراغی .)220 :1830 ،از اواخر دهۀ  70میالدی ،با مطرح شدن نقش معماران ،طراحان شهری و
معماران منظر در حل معضالت و مشکالت زیبایی شناسی شهری ،مسئلۀ زیبایی شناسی معماری و منظر شهری به یکی از
اساسیترین مسائل تبدیل شد.
واژه" زیباشناسی" (استتیک) ریشه یونانی داشته و به معنای دریافت است .هدف زیباشناسی این است که چگونه محیط اطراف
و جایگاه شخص در محیط اطراف را به معنای واقعی درک کند (گروتر .)80 :1836 ،زیبایی شناسی به طور عام اصطالحی مربوط
به شناخت و درک مفاهیم زیبایی است (نقی زاده .)102 :1833 ،گرایش به زیبایی نشان می دهد که همزمان با شکوفایی فرهنگ،
نظم و قاعده ای به وجود آمد که هدف آن ایجاد تفاوت میان انتظارات شخصی و عمومی بود (همان.)13 :
در طراحی و توسعۀ شهری ،بعد کالبدی-زیبایی شناختی فضای شهرها جزو مهمترین کیفیتها به حساب میآید ،که هدف از
مطرح کردن آن ایجاد حس خوشایندی و لذ تبخش بودن در محیط شهری است .در این میان ،کالبد و جدارۀ خیابانها و میدانهای
شهری از مهمترین ابعاد طراحی مؤثر بر زیبایی شناسی سیما و منظر شهری هستند که به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر ادراک و
ذهنیت شهروندان ،همواره کانون توجه توسعه دهندگان شهرها بوده اند .شکل معماری و ویژگیهای کالبدی-بصری یک ساختمان،
به آن هویتی منحصربه فرد میبخشد و آن را از سایر عناصر شهر جدا می سازد (عسکری و دوال .)2553 ،1به اعتقاد لینچ کیفیت-
های کالبدی-بصری در یک محدودۀ مشخص از جمله مهمترین عوامل شک لگیری تصویر ذهنی شهروندان هستند .این کیفیتها
دربرگیرندۀ جنبههایی از تصویرپذیری شهر هستند که ارتباط تنگاتنگی با چشم اندازهای بصری یک منطقۀ مشخص دارند و از
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت های زیبایی شناختی یک شهر به شمار میروند (کارنیاوان و واردهانی.)2517 ،2
بنا بر تعبیر سانتیانا ،محیط و باألخص محیط مصنوع زمانی لذت بخش خواهد بود که زیبا باشد .وی پیش نیازهای این زیبایی
را به انواع فرمی ،نمادین و حسی تقسیم کرده است که به ترتیب مناسبات بصری ،معانی دریاف تشده از محیط و مطلوبیتهای
حسیِ حواس پنجگانه را به عنوان عامل زیبایی محیط معرفی میکنند (گیبسون .)2510 ،8زیبایی شناسی نمادین به معنی تداعی

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)91 :تابستان  ،9049جلد دو

اندازه قطعات ،ارتفاع بنا ،نوع مصالح ،عناصر
معماری ،خط افقی ،شکل سقف ،عقب نشستگی
جداره ،پیش آمدگی پنجر هها و عقب نشستگی
ورودی  ،بازشوها ،نرده  ،تزئینات
فرم ،مصالح و رنگ ،الحاقات ،خط بام ،خطوط نما،
بازشوها ،جلو نشستگی و عقب نشستگی خط بام و...

تهییج ،تنوع ،قابلیت شناسایی ،خاطره انگیزی ،سرزندگی ،هویت،
تصورپذیری ،خوانایی ،انعطاف پذیری ،سادگی ،وضوح ،چیرگی
بخشی از فرم ،تطابق با محیط ،معناداری ،آموزندگی
پیچیدگی و تنوع ،ایجاد هویت ترکیبی ،هماهنگی هندسی ،ایجاد
وزن و تکرارهای بصری ،تناسبات ،ریتم ،ایجاد هماهنگی،
یکپارچگی با زمینه کالبدی و طبیعی ،استفاده مناسب از اشکال
نمادین ،حظ بصری و لذت روحی روانی
شاخص نمودن  ،تنوع  ،هماهنگی  ،ایجاد ضرب آهنگ  ،تداوم
بدنه
نظم ،وحدت و ترکیب ،مقیاس ،تناسب و هماهنگی ،سادگی ،وجود
عنصر نشانه ،تعادل ،مجاورت ،هماهنگی ،تقارن ،تداوم و پیوستگی
فضایی ،محصوریت ،تباین و قلمرو

1 Askari & Dola
2 Kurniawan, Putri & Wardhani
3 Gibson
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کردن و لذت بخش بودن محیط است و متوجهی مفاهیم تداعی شده به واسطهی محیط است .که به محیط معنی بخشیده و برای
مردم خوشایند است .پاسخ های انسان به محتوای فرمی محیط ،زیبایی شناسی نمادین است .در واقع محیط نظامی از نمادهاست
که به مفاهیم ارزش ها ،معانی و چیزهای شبیه به آن بیان واقعی می بخشد .از این دیدگاه نمادگرایی عامل اصلی دوست داشتن یا
دوست نداشتن محیط است (شاهچراغی.)282 :1830 ،
زیبایی شناسی حسی حاصل حس های لذت بخشی چون لمس کردن ،بوییدن ،چشیدن ،شنیدن و دویدن است .برخی محققان
تجربه گرا عقیده دارند که لذت حسی در عین این که بخشی از زیبایی است ،انگاره های تداعی کننده آنها نیز ،جزئی از ماهیت
اشیاء هستند .زیبایی حسی متوجه خوشایند بودن دریافت حسی است که از محیط به دست می آید .در نتیجه متوجه رنگها ،بوها،
صداها و بافتهایی است که در محیط وجود دارد( .لنگ .)1337 ،البته این دیدگاه تجربه گرا تأکید می کند که تجربه ی حس های
پایین تر از فواصل نزدیکتر یعنی المسه ،بویایی و چشایی ،به اندازه ی تجربه حس های باالتر فواصل دورتر یعنی بینایی و شنوایی،
مقاصد شناخت انسان از محیط را تأمین نمی کند و بنابراین حس های بینایی و شنوایی در شناخت ارزش های زیبایی شناختی
اهمیت بیشتری دارند (شاهچراغی.)223 :1830 ،
زیبایی شناسی فرمی -بصری به ارائۀ اصول و الگوهایی میپردازد که براساس آنها میتوان اجزای بصری محیط را سازمان داد
و در واقع به ارائۀ اصول ترکیب اجزا میپردازد؛ این نوع زیبای یشناسی به وضوح نشان نمیدهد که چه فرم ،شکل یا صورتی حامل
کیفیت زیبایی شناختی خواهد بود .زیربنای این نوع زیبایی شناسی ،به ویژه آنها که در قرن بیستم مطرح شدهاند ،بر پایۀ تئوری
گشتالت استوار است که در آن شیوۀ ادراک افراد مختلف از محیط تا حد قابل توجهی مشترک انگاشته میشود (پاوزکی.)2511 ،1
بررسی دیدگاههای نظریه پردازان داخلی و خارجی در مورد مولفه های موضوع زیبایی شناسی به صورت نقد سیستماتیک در
مقوله نما می تواند نقش مهمی ایفا کرده و به ناسامانی موجود در جداره های شهری سر و سامان دهد.
بررسی رویکردهای موجود در رابطه با ماهیت زیبایی شناسی نشان می دهد ،دو رویکرد کلی وجود دارد :ذهنی و عینی .در
مورد ذهنی و یا عینی بودن زیبایی نظرات زیادی ارائه شده و در اینکه قضاوت زیباشناسانه مربوط به فرستنده یا تعبیری توسط
گیرنده است ،نظرهای مختلفی وجود دارد .بررسی ها نشان می دهد در رابطه با این دو رویکرد در منظر شهری ،در ابتدا رویکرد
عینی و پس از آن رویکرد ذهنی مورد توجه بوده است.
رویکرد صوری (عینی) زیبایی را در ذات منظر میداند .این رویکرد عمدتا توسط متخصصان معمار و شهرساز بر اساس قواعد
خاص و تعیی ن شد های مورداستفاده قرار میگیرد و اعتقاد بر این است که مناظری که بر اساس قواعد عمومی زیبایی شناسی
خلق میشوند ،از نظر مردم نیز به عنوان مناظری زیبا ادراک خواهند شد .پایه و اساس این دسته از نظریات را میتوان در افکار
فیلسوفان یونان باستان مانند افالطون و ارسطو جستجو کرد (اسکراتن و هاسپرس .)73 :1833 ،طراحان بسیاری تالش کردهاند تا
مناظر شهری را بر اساس این قواعد بیافرینند که برخی از این قواعد شامل :تعادل ،وضوح ،تضاد ،هماهنگی ،یکپارچگی ،تناسب،
تنوع و یا پیچیدگی و وحدت (بردسلی.)062 :1303 ،2
رویکرد دوم ،بر پایه ذهنیت ناظر استوار است و ادراک زیبایی یک منظر را به ذهن فرد و عوامل وابسته به فرد نسبت میدهد
)اسکراتن و هاسپرس .)73 : 1833 ،عواملی مانند شخصیت بیننده ،محل مشاهده ،خصوصیات اجتماعی _ اقتصادی بیننده ،ترکی
ببندی و پیچیدگی منظره (چن 8و همکاران .)76 :2553 ،و  ...در ارزیابی دخیل می شوند و به دلیل ذهنیت فرد است که منظری
زیبا یا نازیبا تلقی می شود .پایه های این نظریه را می توان در آرای افرادی چون کانت مشاهده کرد که معتقد بود زیبایی یک شیء
یا یک موضوع به ذهنی که آن را درک و داوری می کند بستگی دارد ،و نه به خود شیء یا موضوع (گالدینو و هیدالگ:2550 ،0
 .)13بنابر آنچه از تعاریف حاصل شد ،در تعریف و ارزیابی زیبایی شناسی جداره های شهری در محدودۀ مورد بررسی پژوهش
حاضر ،با تکیه بر معیارهای مطرح شده در زیبایی شناسی بصری ،چهار معیار کلی نظم ،وحدت ،تعادل و مقیاس ،و چهار معیار خُردِ
ریتم ،هماهنگی ،تباین و تداوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جدول  -۱معیارهای زیبایی شناسی بصری از دیدگاه صاحب نظران (اسماعیلی وهمکاران)1813 ،
معیارهای ارزیابی زیبایی شناسی بصری
کتاب
صاحب نظر
نظم ،تناسبات ،کلیت
آفرینش نظریۀ معماری
جان لنگ
کلیت ،هماهنگی ،تنوع (زیته ()1830
ساخت شهر براساس مبانی هنری
کاملو زیته
پیچیدگی بصری ،تضاد) بنتلی(1830 ،
محیط های پاسخ ده
یان بنتلی
هماهنگی ،تضاد ،وحدت ،تناسب
زیبایی شناسی در معماری
یوستین گروتر
وحدت در کثرت ،پیوستگی ،تضاد
منظر شهری
گوردون کالن
نظم ،وحدت ،هماهنگی و تناسب جزء یا کل ،تباین) توسلی و
فضای شهری
محمود توسلی
بنیادی(1836 ،
1 Pazooki
2 Beardsley
3 chen
4 Galindo and Hidalgo
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متیو کارمونا

نظم ،ریتم ،تعادل ،ارتباطات هماهنگ

مکان های عمومی ،فضاهای شهری

شاخص های عینی و ذهنی زیبایی شناسی در جداره های شهری:
با توجه به بررسیهای انجام شده در نهایت میتوان شاخص های زیبایی در نماها و جدارههای شهری را به شکل زیر دسته-
بندی کرد.
شاخص های عینی زیبایی شناسی در جداره ها
انتهای جداره ،جایی که از لحاظ بصری جداره به
خط آسمان
آسمان میرسد
خط زمین
خط ساختمان
زمینه جداره

میزان پیش آمدگی یا عقب نشینی از جداره
بستر اولیه ای که اشکال بر روی آن ظاهر می-
شوند
پایه یا سکوی ساختمان ،بخش میانی ،تاج
ساختمان یا بخش باالیی
ترکیب چندین نمای مستقل و یا نمای قطعات
تفکیکی متفاوت

کنترل ارتفاع

از طریق محدودیت های ارتفاعی

کنترل حجم
توده در جداره

با تعیین حداکثر ابعاد افقی یا سطح زیربنا

کنسول
روزنه ها
رنگ و بافت
مصالح
الحاقات ،عالئم
و تابلوها
تفکیک سطوح
پیچ در جداره

حجمی بیرون زده در ارتفاعی از سطح بدنه که
تمامی آن بسته باشد
فضاهای ارتباطی درون و بیرون جداره مانند در و
پنجره
جزییاتی که هنگام ساخت جهت تزیین ساختمان
استفاده می شوند
بخشی از جداره که در تقاطع دو معبر با یکدیگر
و یا اتصال با میدان ایجاد می شود
سطوح مقابل یک تقاطع ،یا وجوهی که مانع
بصری هستند
پیچ در خیابان ها که سبب برجسته شدن ارزش
کالبدی و سیمای جداره می شود.

نظم

سازمان دهی اجزا جداره با کل جداره
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تقسیمات و
خطوط غالب
عرض قطعات یا
دانه بندی

محل برخورد نما با کف مسیر است

شاخص های ذهنی زیبایی شناسی در جداره ها
همردیفی در
امتداد یافتن خطوط افقی نماها در جداره
جداره
عنصر یا نمایی از بدنه با تناسب مطلوب کا با
قرار گرفتن در بدنه ارزش خود رااز دست می
همجواری
دهد
شکلگیری فضای خیابان به عنوان یک کریدور
تداوم
وجود نوعی نسبت میان اجزاء و نسبت آن به
تناسبات
تمام بدنه
در نظر گرفتن نسبت و تناسب اجزاء و کل جداره
مقیاس انسانی
نسبت به انسان
سادگی و
ترتیب عناصر در دو سوی خط یا محور
پیچیدگی تقارن
اصل تشابه در
اصل تشابه همراه با اصل ریتم و تکرار است
رنگ ،فرم و...
عناصر افقی و عمودی جدارع که در زاویه دید
ریتم یا تکرار
پرسپکتیو تشدید می شوند
برابری یا همبستگی وزن های بصری در ئو
تعادل
طرف جداره
ترتیب و ارتباط میان عناصر برای رسیدن به
هماهنگی
هدفی خاص

 -4نتیجهگیری
منظر شهری ابعاد مختلفی دارد و از جنبه های مختلف قابل بررسی می باشد .این موضوع به دلیل ابعاد مختلفی که دارد،
همواره مورد توجه صاحب نظران حوزه های مرتبط با منظر شهری بوده است .در این پژوهش نماها و جدارهای شهری در منظر
شهری مورد بررسی قرار گرفت .نماها و جدارههای شهری از مهم ترین عناصر در خیابان که در خوانایی آن نقش بسزایی دارد.
اهمیت اثرگذاری نماها و جداره های شهری در محیط شهری ،لزوم توجه به زیبایی و منظر شهری را به عنوان عوامل اصلی
طراحی شهری ضروری میسازد .جداره و نما به عنوان حد فاصل درون و بیرون ساختمانها ،موضوع اصلی ارزیابی عابرین و
ساکنین فضای عمومی شهرها بوده و تأثیر بسیاری بر تصویر ذهنی شهروندان داشته است .بررسیهای صورت گرفته در چارچوب
زیبایی شناسی جدارههای شهری نشان داد که بحث زیبایی شناسی همواره از جنبههای اصلی تأثیرگذار بر کیفیات محیط و منظر
است .کیفیتهای صوری جدارههای شهری بخش جدایی ناپذیر منظر شهری هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم از کانال
ادراک بصری ،کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهند؛ بنابراین الزم است که تمامی جوانب زیبایی شناسی کالبدی
فضای عمومی شهرها ،مورد توجه و بازبینی بیشتری قرار بگیرند تا از این طریق بتوان هویت و منظر شهری را تقویت و آن را به
عنوان فضاهایی حضورپذیر و سرزنده تعریف نمود .بنابراین طراحی آگاهانه و حفاظت از محورهای دید به سوی ارزش های
شاخص بصری در نمای ساختمانها و جدارههای شهری ،توجه به زیبایی شناسی در دو بعد عینی و دهنی و بکارگیری عناصر
زیبایی در نماها و جدارههای شهری تاثیر بسزایی در ارتقای کیفیت منظر شهری دارد .مطالعات و بررسی نظریات مختلف نشان داد
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کلیهی ابعاد و جنبه های مختلف نما و منظر شهری در دو بعد ذهنی (شامل ابعاد فرهنگی ،خاطره ای ،هویتی ،ویژگی های فردی،
تاریخی و عواملی از این قبیل) و عینی (شامل ابعاد بصری و قابل مشاهده) جای می گیرد .این دو بعد از یکدیگر قابل تفکیک
نیستند و با یکدیگر مناظر شهری را به وجود می آورند؛ بدین ترتیب منظر شهری وابسته به دو بعد اصلی عینی و ذهنی می باشد.
بر این اساس منظر شهری در ایران یک پدیده ی عینی و ذهنی است که ساختار اجتماعی و فضایی دارد .توجه به این ابعاد و مبنا
قرار دادن این دو بعد در طراحی نماهای ساختمان و جدارههای شهری باعث ایجاد مناظر عینی و ذهنی مطلوب با کیفیت باال می
شود.

 -1-4پیشنهادها و راهکارهای اجرایی
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در بخش پایانی ،پیشنهادهایی به منظور شاخص سازی ابعاد مناظر شهری با توجه به زیبایی شناسی جداره های شهری بیان
می شود ،البته قطعا راهکارهای بسیار زیادی را می توان در این خصوص ارائه نمود اما به تعدادی از مهم ترین این موارد اشاره می
شود .این راهکارها شامل هر دو بعد منظر عینی و ذهنی می شوند:
 حفظ و ارتقاء کریدورهای بصری در بخش های شاخص شهر به خصوص بخش های مرکزی شهری ارتقاء کیفیت های زیبایی شناختی در بدنههای شهری تأکید بر شاخص سازی بخش های ورودی شهر تأکید بر نورپردازی بخش های حائز اهمیت نماها و جداره های شهر در ساعات تاریکی هوا ارتقاء کیفیت های بصری در جدارههای شهری بخش های پر تردد شهری (بخش های گردشگری ،تجاری وتاریخی و)...
 فراهم سازی بسترها و فرصت های مناسب برای مشارکت اجتماعی اقشار مختلف مردم در خصوص نماها وجدارههای شهری
 مناسب سازی جدارههای شهری در بخش های مختلف به خصوص قسمت های پر تردد شهر تدوین ضوابط و چارچوبی برای کنترل کیفی ساختوسازهای جدید و تدوین قوانینی التزامآور برای ساماندهینماهای پیرامون با توجه به ابعاد کالبدی و هویتی خیابا نها
 ساماندهی تأسیسات شهری الحاق شده به جدارهها با ارائه ضوابط مشخص در خصوص چگونگی استقرار آنها توجه به هنر عمومی و عناصر گرافیکی محیطی برای ارتقای ارز شهای بصری_هنری جدارههای شهری دستیابی به محصوریت مطلوب در جدارههای فاقد محصوریت مناسب طی ساخ توسازهای جاری و با ارائه ضوابطتعدیل ارتفاع
 ایجاد نظم در جداره با حذف نقطه دید به الحاقات نامناسب طراحی در ارتباط با اقلیم ،عملکر؛ ایجاد عقب نشینی یا پیش آمدگی خط ساختمان در جدارهها با رعایت تناسب باتعداد طبقات و عرض دانه ها.
 همبستگی بین اجزاء جداره با غالب شدن شکل روزنه ها بر زمینه استفاده از رنگ های متنوع در جهت ایجاد شادابی در جدارهها -استفاده از مصالح متنوع با بافت های مختلف جهت تنوع و غنای جداره
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