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كوين لينچ
در نگاه «لينچ» شهر مانند يك بناي نفيس معماري، ساختماني است 
كه در فضا قد بر مي افرازد، با اين تفاوت كه مقياسي بزرگتر دارد و تنها با 
گذشت زمان شكل خود را مي يابد (لينچ،  1387 : 9). با اين نگاه لينچ به 
دنبال پيدا كردن فرم خوب شهر،  كيفيت بصري در شهر را مد نظر قرار 
مي دهد و خوانايي محيط را بررسي مي كند و براي دريافت آن، به دنبال 
كشف تصاوير ذهني شهروندان از شهر است؛ تصاويري كه تنها به شرح 

كيفيت كالبدي و بصري محيط خواهد پرداخت. 
گوردن كالن

ــاكنين و  ــر مي تواند بر س ــي كه منظ ــد بر اثرات حس ــا تأكي وي ب
ــتار ايجاد لذت بصري در  ــهري داشته باشد، خواس بازديدكنندگان ش
ــهري را به چشم اندازهاي بزرگ  مقياس شهر مى شود. كالن منظر ش
كالن شهر، پارك، حوزه هاي صنعتي، اراضي مصنوعي و طبيعت وحشي 
تقسيم مي كند و با تاكيد بر هنر «تناسبات» به دنبال برقراري نظمي 

معقول ميان عناصر محيطى و از آن طريق منظر شهرى مطلوب است. 
ــهر مى تواند بر روى مردمى كه در آن  ــى اثرات بصرى كه يك ش بررس
ــته باشد مورد تاكيد وى است و  زندگى و يا از آن ديدن مى كنند، داش

چنين فرضيه اى را درباره اجتماع ساختمان ها نيز صادق مى داند. 
سيد اميرسعيد محمودي 

«محمودي» منظر شهري را واقعيتي عيني مي داند كه در مشاهده هر 
فرد به ديده مي آيد : "به عبارت ديگر منظر شهري توصيفي است از واقعيت 
ــهر كه اين توصيف،  فارغ از تصويري است كه بواسطه  موجود كالبد يك ش
تجربيات فرد مشاهده كننده در ذهن او نقش مي بندد". (محمودي، 1385 : 
58). در نگاه وى اگرچه منظر شهري واقعيتي سه بعدي است، اما در موقعيتي 
خاص، منظر شهري ويژگي هاي دو بعدي پيدا مي كند (مانند خط آسمان) 
كه در اين حالت عوامل سازنده منظر،  سطح، صفحه، خط و نقطه خواهد بود.

جهانشاه پاكزاد 
»پاكزاد» در مقاله اي تحت عنوان "سيماي شهر، آن چه كوين لينچ از 
آن مي فهميد" به بررسي و نقد مفهوم مفهوم «Image» در كتاب لينچ 
مي پردازد. وى در اين مقاله مي نويسد : «بايد گفت كه منظور كوين لينچ 
از «Image»، منظر،  يا آن چه كه به چشم آيد،  نبوده،  بلكه تصوير ذهني اي 
است كه از يك منظر عيني در ذهن ايجاد مي شود (پاكزاد، 1385 : 25). 
در نگاه وى منظر،  چيزي است عيني و منظر ذهني معنايي نخواهد داشت 
جز چيزي كه به چشم آيد ولي به چشم دل (همان : 21). در واقع پاكزاد 
نگاه منظرين به شهر ندارد اما مفهوم تصوير ذهني براي وي بسيار مهم 
است. به گونه اي كه در طراحي شهري مركز شهر بابلسر، بررسي تصوير 

ذهني مردم از شهر را به عنوان گام اول تبيين مي كند.
كامران ذكاوت 

ــهر،  واژه  ــياري از نظريه پردازان در حوزه ش ــالف بس «ذكاوت» برخ
ــد (ذكاوت، 1385 : 37) و آن را  ــادل منظر تصور مى كن «View» را مع
حوزه قابل رويت از يك نقطه،  يك مسير و مكان ويژه مي داند. ذكاوت 
براي كنترل منظر شهر، چك ليست هايي را ارئه مي دهد كه همه آن ها 
ــت و در قالب عناوين  ــهر اس ــش هاي متعددى از كالبد ش حاوي پرس
كلي پروفيل منظر گسترده،  كريدورهاي بصري، دروازه هاي بصري به 

منظر، ديدگاهــى جديــد در ارتباط 
انسان و محيط اســت كه به تفسير 
فضا مى پردازد و گرايش هاى مختلف 
آن در جوامع پيشــرفته به ســرعت 
در حال گسترش اســت. نگاه منظر 
به فضاهاى بيرونى، ناشى از پايگاه 
فلسفى و دكترين حاصل از شكستن 
نگاه كالسيك علمى به انسان و هستى 
است. از طرف ديگر براى ارتقاء كيفيت شهر، تخصص هاى 
مختلفى در اين حوزه، دخيل هستند و تصور اكثريت آن ها 
بر پايه جهان دو قطبى دكارت بنا شده است. اين امر موجب 
مى شود كه براى دخالت در شهر تنها ابعادكالبدى آن در 
نظر گرفته شود و از جنبه هاى اجتماعى و معنايى آن غفلت 
شود. نظريه منظر كه اين جهان دوقطبى را درهم مى شكند، 
از دريچه اى ديگر به شهر نگريسته و آن را موجودى مستقل 
از زمان و مكان نمى پندارد كه تنها در ابعاد مورفولوژيك 
معنا شود، بلكه شــهر را موجودى پويا و درحال حركت 
مى بيند كه تغيير مى كند و با خود، دامنه فرهنگ، جامعه و 
نگاه انســان را نيز تغيير مى دهد. در جامعه امروز ايران، 
نه تنها جايگاه منظر شهرى در اسناد توسعه و راهبردى 
شهر مشخص نيست، بلكه با نوعى سطحى نگرى نيز مواجه 
شــده است. سطحى نگرى كه آن را تا حد يك مفهوم خرد 
و كوچك تقليل مى دهد و تنها به اقدامات عملياتى- اجرايى 
در سطح تكنيك مى پردازد. اين نوشته قصد دارد با مرور 
نظريه هاى صاحب نظران معاصر كه اكثراً متاثر از لينچ، بيكن 
و كالن هستند، نشان دهد كه فهم ناقص از منظر شهرى در 
حوزه هاى علمى و تخصصى تنها به اقدامات كالبدى صرف 
در شهر مى انجامد. در حالى كه شهر در نگاه امروز، تنها 
در كالبد خالصه نمى شــود بلكه روحى را درون خود در 
جريان دارد كه همزمان و توأمان حاصل تعامالت اجتماعى 

و حيات مدنى در فيزيك و كالبد شهر است.

محمد آتشين بار
 پژوهشگر دكتراى معمارى

منظر راه، خيوه، ازبكستان، مأخذ : نگارنده، 1388

بـراى ارتقـاء كيفيت 
تخصص هـاى  شـهر، 
مختلفى در اين حوزه، 
دخيل هستند و تصور 
اكثريت آن هـا بر پايه 
جهان دو قطبى دكارت 
بنا شده است. اين امر 
موجـب مى شـود كه 
براى دخالت در شـهر 
تنها ابعادكالبـدى آن 
در نظر گرفته شـود و 
از جنبه هاى اجتماعى 
و معنايـى آن غفلـت 
شـود. نظريه منظر كه 
اين جهـان دوقطبى را 
درهم مى شـكند و  از 
دريچه اى ديگر به شهر 

مى نگرد.
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مركز شهر و كريدورهاي بصري شهر از فاصله دور ارائه مي شود. واضح 
است محصول چنين نگاهي به شهر و طرح آن جز نقشه هاي متعدد و 
رنگارنگ نخواهد بود كه جداول متعددي نيز ضميمه آن است اما بايد در 

نظر داشت كه ضمانتي براي كاربردي بودن آن ها نيز وجود ندارد.
مصطفي بهزادفر 

او بستر دانش طراحي شهري را با معماري منظر يكي دانسته و اعالم 
مي دارد كه بستر آن ها هندسه فضا،  كالبد و به عبارت ديگر،  فرم كالبدي 
است (بهزادفر،  1386 : 80). لذا رابطه بين توده و فضا، محصوريت و ساخت 
ــازها از مهم ترين عواملي هستند كه وي براي كنترل كيفي محيط  و س
الزم مي داند. به نظر مي رسد «بهزادفر» كامالً متأثر از يك نگاه كالسيك 

طراحي شهري است و آن را در گروه هنرهاي تجسمي قرار مي دهد. 
كورش گلكار 

«گلكار» مفهوم منظر شهري را متاثر از طراحي شهري دانسته 
ــتمراً و به موازات  ــد : "قلمرو اطالق مفهوم مذكور،  مس و مي نويس
بلوغ دانش و هنر طراحي شهري مورد پااليش و صيقل قرار گرفته 
ــاره مي كند كه مفهوم منظر  ــت" (گلكار،  1385 : 46). وى اش اس
ــهري،  همچون پديده اي  ــهري از لحظه تولد تا بلوغ طراحي ش ش
ــاي متفاوتي بوده و  ــاهد دگرگوني، تكامل و الگوه ــده و پويا ش زن
ــي- تزئيني»،   ــهري آرايش ــد؛ «منظر ش داراي چهار حلقه مي باش
ــهري عملكردي- برنامه محور»،  «منظر شهري ادراكي-  «منظر ش
زمينه گرا»،  «منظر شهري پايدار- هوشمند» (همان). در اين نگاه، 
منظر شهري ديگر موجودي واقعي نيست، بلكه مفهومي انتزاعي و 

مجرد است كه مي تواند مستقل از كالبد شكل گيرد. 
سيد امير منصوري 

وى منظر شهري را عضوي از جامعه شهري مي داند كه همراه با اهالي 
آن در همه تجربه ها و حوادث خاطره ساز، كه تاريخ و ذهنيت افراد جامعه 
را نقش مي دهد، حاضر بوده است (منصوري، 1383 : 76). به همين دليل 

وي جدا كردن عين از ذهن را در تعريف منظر شهري ممكن نمي داند و 
ــهري را عينيتي مستقل از انسان نمي پندارد. وى  به دنبال آن منظر ش
آن چه كه مستقل از انسان است را كالبد معرفي مي كند كه علم تحليل 
ــت (منصوري،  1383 : 95). روشن است كه با چنين  آن مورفولوژي اس

موجودي نمي توان با اقدامات كالبدي و آرايش بدنه هاي آن مواجه شد. 
همايش سيما و منظر شهري، تجارب جهاني و چشم انداز آينده 

ــترك در رابطه با مفاهيم طراحي شهري،  به منظور ايجاد زبان مش
منظر شهري و سيماي شهري،  تعاريف زير به عنوان پايه مفاهيم فوق 

مورد تأكيد همايش قرار گرفت :
ــهري دانشي است كه ارتقاي كيفيت محيط را بر اساس   طراحي ش

ادراك و رفتار مردم، كارشناسان و مديران ملحوظ مي دارد.
 منظر شهري عينيتي است كه مستقل از انسان وجود دارد و توسط 

او ادراك مي شود.
ــيما يا تصوير ذهني، ذهنيتي است كه از طريق ادراك و پردازش   س

منظر در ذهن انسان ايجاد مي شود (منصورى،  1383 : 94).
اين موضوع كه تعاريف كالسيك و خارج از شرايط زمان، در حوزه 

شهر، به عنوان مبنا و حتى مبدا يك ديدگاه نوين اطالق شوند، جاى 
تعجب و تأمل دارند.

جمع بندي
با قبول شهر به عنوان موجودى زنده، ديگر نمى شود تنها به ابعاد 
ــهر حضور دارد كه نماد فرهنگ،  ــت. عاملى در ش ظاهرى آن نگريس
تاريخ، روحيات جمعى ملت ها و حاصل تصميمات مردم آن شهر است. 
اين عامل بيانگر كيفيت شهر است، محصول اتفاقى و يا خارج از قوانين 
ــان فهم، محصول عمل شاعرانه و يا توهمات نيست بلكه  و قواعد انس
حاصل عمل ارادى ساكنين شهر است. نظريه پردازان بسيارى در صدد 
ــهر (منظر شهرى) را تعريف كنند و  برآمده اند تا ماهيت حاضر در ش
ــايل شهرى مشخص سازند. اما از آن جا كه اكثراً  جايگاه آن را در مس
ــى مجزا از آن پرداخته اند – ترافيك، آلودگى بصرى، نماهاى  به بخش
شهرى، فعاليت هاى اجتماعى – ابعاد مختلف اين ماهيت ناگفته باقى 
ــت. اين نگاه ناشى از توجه به شهر به عنوان موجودى ايستا  مانده اس

است كه در هر لحظه از اراده انسان، مى توان آن را ساخت.  
ــبات و ابعاد  ــهرى» تنها در كالبد، تناس ــا نام «منظر ش واقعيتى ب
مورفولوژيك خالصه نمى شود، هنر تجسمى نيست كه شهر را خميرگونه 
آرايش نمايد. منظر شهرى حامل معناست، معنايى كه حاصل تجربه 
ــهر و برخاسته از فرهنگ شهر در طول تاريخ است. اين  ساكنين از ش
ماهيت انتزاعى نيست، با كالبد شهر در ارتباط است و مردم آن را درك 
مى كنند. حس تعلق به شهر براى ساكنين، در اثر گذشت تاريخ و تجربه 
است كه ايجاد شده و تقويت مى شود وگرنه كالبد بدون تجربه تاريخ تنها 

و تنها مى تواند فرم زيبا داشته باشد. 
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واقعيتى بـا نام «منظر 
در  تنهـا  شـهرى» 
كالبد، تناسبات و ابعاد 
مورفولوژيـك خالصه 
نمى شود، هنر تجسمى 
نيسـت كـه شـهر را 
خميرگونه آرايش نمايد. 
منظـر شـهرى حامل 
معناسـت، معنايى كه 
حاصل تجربه ساكنين 
از شـهر و برخاسـته 
از فرهنـگ شـهر در 
طول تاريخ اسـت. اين 
ماهيت انتزاعى نيست، 
با كالبد شهر در ارتباط 
است و مردم آن را درك 

مى كنند.


