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تدوین چارچوب نظری منظر شهری به کمک نظریه تولید فضا و نیروهای 
مؤثر بر منظر شهری

گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران. اسماعیل شیعه - استاد 
گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران. مصطفی بهزادفر - استاد 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ahmadnamdarian@arch.iust.ac.ir :2 نویسنده مسئول مقاله

تاریخ دریافت: 1395/05/03
تاریخ پذیرش: 1396/01/30

چکیده
مفهوم منظر شهر همواره با پیچیدگی های فراوانی روبه رو بوده است. از طرفی، مفهوم سیما نیز به ادبیات نظری رشته های 
گردیده و بر ایهام این دو افزوده است. نبود وفاق دانشگاهی بر سر این دو  طراحی شهری، معماری منظر و معماری وارد 
مفهوم، سوء برداشت های بسیاری را موجب شده است. از طرفی، امروزه، واژه های منظر و چشم انداز از معنای اولیه  خود 
گرفته اند و به منظورهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله تالش دارد ضمن مرور مفهوم منظر در  فاصله 
ادبیات موجود و برشمردن پیچیدگی های این مفاهیم، ضرورت تدوین چارچوب نظری برای منظر شهری را نشان دهد. 
کنون شاهد یک تغییر رهیافتی  مرور مفاهیم نشان می دهد مفهوم منظر متأثر از رهیافت های مختلف فلسفه  علم بوده و ا
که می تواند دگرگونی های اجتماعی را نیز نشان دهد. این مطالعه نشان می دهد تعریف پیشین منظر  )پارادایمی( است 
شهری مبتنی بر رهیافت های »اثبات گرایانه« )پوزیتویستی( و »عقل گرایی انتقادی« است. با توجه به این دو رویکرد است 
نیازمند  شهری،  منظر  برای  نظری  چارچوب  تدوین  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  جامعه  از   مستقل  شهری،  منظر  که 
که به جای توصیف صرف منظر و مؤلفه های آن، به چرایی و چگونگی  بازنگری بنیادین در این رهیافت هاست. رهیافتی 
کیفی است و در این راستا، از رهیافت واقع گرایی علمی، برای تدوین نظریه منظر شهری  منظر بپردازد. این تحقیق از نوع 
کمک نظریات هانری لوفور، سعی در بازتعریف مفهوم منظر  گرفته است. با این نگاه و با استفاده از تحلیل محتوا و به  کمک 
کرد و رابطه  این دو نیز تنها یک رابطه  پدیدارشناختی نیست.  می شود. منظر را نمی توان به منظر ذهنی و منظر عینی تقسیم 
که در یک ارتباط پدیدارشناسانه  بنابراین »منظر نه سوژه است و نه ابژه)موضوع(، بلکه برونداد یک واقعیت اجتماعی است 
ک قرار می گیرد«. منظر به سه زیرتعریف تقسیم  و نشانه شناسانه از سوی استفاده کنندگان از فضا به صورت پویایی مورد ادرا
ک  شده«، »منظر تصور شده« و  که به واسطه  نیروهای مؤثر بر منظر شهر، تولید و بازتولید می گردند؛ »منظر ادرا می شود 
کمک مفهوم نیروهای مؤثر بر منظر تالش می شود، ابهام های نظریه تولید فضا رفع شده و برای  »منظر زیسته«. سپس به 

چارچوب نظری منظری شهری متناسب شود.

ک  شده، منظر تصور شده، منظر زیسته. کلیدی: منظر، سیما، تولید فضا، منظر ادرا گان  واژ
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1. مقدمه
در  چالش برانگیز  حتی  و  مهم  موضوعی  شهری  سیمای  و  منظر 
محیطی  طراحی  و  معماری  شهری،  طراحی  صاحب نظران  میان 
که نبود ادبیات واحد در این میان حتی به سوء  است، به گونه ای 
تولد  زمــان  از  مفاهیم،  ایــن  ــت.1  اس انجامیده  نیز  برداشت هایی 
رشته  طراحی شهری، دغدغه این رشته بوده و با تکوین و به بلوغ 
کرده است. نو بودن ادبیات نظری این رشته،  رسیدن آن، تغییر 
گانی در  کالمی با رشته هایی چون معماری منظر، ریشه  واژ تشابه 
ادبیات عرفانی ما و غیره، موجب شده است تا برداشت های بعضًا 
و  از طرفی، مفهوم سیما  و منظر شود.  از مفهوم سیما  متعارضی 
منظر در نگاه برخی مسئوالن، تا تنظیم ضوابط برای در و پنجره و 
پوسته  ساختمان تقلیل پیدا می کند و این تصور برای آنها به وجود 
کمیسیون ماده پنج،  که با ارائه ضوابط نما و تصویب در  آمده است 
شهر از آشفتگی و نابسامانی رهایی خواهد یافت. این مقاله تالش 
کرده  دارد تا برداشت های مختلف از دو واژه سیما و منظر را بررسی 
و با تدوین چارچوب نظری جدید، تلقی خود را از منظر شهری ارائه 
که با رویکرد پدیدارشناسانه نشانه شناسانه،  کند. چارچوب نظری 

کاوی مفهوم منظر پرداخته است. به وا

2. روش شناسی مطالعه
بررسی  و  نــظــری  تــدویــن چــارچــوب  بـــرای  دارد  ــالش  ت ایــن مقاله 
محتوایی، با روش مطالعات کتابخانه ای، به  مرور آرای اندیشمندان 
درباره مفهوم منظر پرداخته و به آسیب شناسی نظریه های منظر 
علمی  رهیافت های  از  متأثر  شهر،  منظر  نظریه های  بپردازد.  شهر 
تغییرات  از  ناشی  آنها  پیدایش  و  رهیافت ها  این  که خود  هستند 
ادبیات موضوع مشخص شد  با مرور  بوده اند.  و فلسفه  علم  علم 
مورد  مستقل  موجودیت های  عنوان  به  منظر  و  شهر  همواره  که 
که  گرفته اند. این نگاه متأثر از ثنویتی)دوگانگی( است  بررسی قرار 
قرن ها شناخت  علمی را تحت تأثیر خود قرار داده است. حال  آن که 
مطابق یکی از فرضیات همین مقاله، منظر و شهر موجودیت های 
مستقل نیستند. برای اثبات این فرضیه با مرور آرای هانری لوفور 
او، منظر شهر دوبــاره  دسته بندی می شود.  تولید فضای  و نظریه 
از  دوئیت  قالب  در  منظر  که  می دهد  نشان  تحقیق  پیشینه  مرور 
تقابل  از  که  دوئیتی  است.  می شده  بررسی  مارکسی  و  هگلی  نوع 
دو مفهوم متضاد، در یک برنهاد سوم استعال می یافته است. حال 
که منظر شهر،  که با مطالعه آرای هانری لوفور، ثابت می شود   آن 
از سه جزء دارای اهمیت یکسان تشکیل شده و  که  کلیتی است 
تقدم و تأخری بر هیچ کدام از این اجزا نمی توان قائل شد. این سه 
که  ک  شده2،  تصور شده3 و زیسته4  جزء منظر عبارتند از منظر ادرا
کردار فضایی5، بازنمود  کمک رویکرد نشانه شناسانه، از طریق  به 

1. ن.ک. به ویژه نامه سیما و منظر فصلنامه آبادی شماره 53
2. Perceived scape،)
3. Conceived scape
4. Lived scape
5. Spatial practice

فضایی6  و فضای بازنمود7، این سه منظر را ایجاد می کنند. از طرفی 
برای شفاف تر شدن رابطه  دو رویکرد پدیدارشناسانه و نشانه شنانه، 

از مفهوم »نیروهای ایجادکننده  منظر شهر« استفاده  شده است.

3. چارچوب نظری
3.1. بررسی متون نظری

منظر شهر همواره یکی از مباحث اصلی طراحی شهری و معماری 
گفته اند: و معماری منظر بوده است و بسیاری در این باره سخن 

 Cullen, 1971; Tabik, Zapata, & Romero, 2013; National)
 Trust for Historic Preservation, 2009; Kolodney, 2012;
 Shach-Pinsly, D., Fisher-Gewirtzman, D., & Burt, M. 2011;

Pardo García, S. , Mérida Rodríguez, M. ,2015(
منظر  مفهوم  بازتعریف  ضـــرورت  و  موضوع  شــدن  شفاف تر  ــرای  ب
که  چــرا  پــرداخــت.  منظر8  واژه   خاستگاه  بــه  باید  ابــتــدا  در  شهر، 
کشور ما شده، ناشی از ترجمه   که در  بخشی از سوء برداشت هایی 
این واژه بوده است. »واژه  منظر، مأخوذ از واژه Scappen  در زبان 
»شکل  اصلی اش،  معنای  در   Scappen اســت.  آلمانی  یا  هلندی 
معنای  از  انگلیسی  در  امــروز  چند  هر  اســت.  چیزی«  آمرانه  دادن 
مولود  9کــه  چــشــم انــداز  بنابراین  اســـت.  گرفته  فاصله  اصــلــی اش 
قرن هفدهم است، به معنای »آمرانه شکل دادن زمین« است و 
پیش از هر چیز به سبکی در نقاشی هنرمندان اروپایی و خصوصًا 
مناظری  عمومًا  که  می شد  اطــالق  هفدهم  قرن  هلندی  نقاشان 
قرار  انسان  تصرف  و  دخل  مشمول  که  می گذاشتند  نمایش  به  را 
به  نوشتاری  در  آلدریچ  )Beheshti, 2016(. همچنین   بود«  گرفته 
براساس  را  زیر  واژه هــای  پرداخته است. وی  پسوند منظر  توسعه  
کرده است: منظر شهر10، منظر هوایی11،  فرهنگ لغات معتبر معرفی 
منظر  ــرف15،  بـ منظر  ــا14،   ــ دری منظر  آب13،  منظر  آســمــان12،  منظر 
.)  Ruth I. Aldrich, 1966( ــر18  اب منظر  مـــاه17،  منظر  ــه16،   رودخــان
واژه های برشمرده  فوق پایه  دیداری دارند و به اعتقاد وی، عمدتًا 

کار می روند. در زمینه  هنر بصری به 
یا واژه  منظر فرهنگی19 اصطالحی است که در آغاز سده بیستم طرح 
که ماحصل تعامل آدمی و طبیعت است،  شد و به محوطه هایی 
شده  ترجمه  فرهنگی«  »منظر  عنوان  به  فارسی  در  و  دارد  اشــاره 

است.

6. Representation of space
7. Representational of space
8. Scape
9. Landscape
10. townscape
11. airscape
12. Skyscape
13. waterscape
14. Seascape’
15. snowscape
16. riverscape
17. moonscape
18. cloudscape
19. Cultural Landscape
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امروزه واژه هــای منظر1 و چشم انداز 2 به صورت پسوند درآمده اند 
که  شــهــری3  منظر  جمله  از  ــد؛  دارنـ اشـــاره  مختلفی  مفاهیم  بــه  و 
کرده  کالن در اشاره به منظر پیوسته  شهری از آن استفاده  گوردن 
است)Gordon, 1961(.  پس از گوردن کالن، افراد بسیاری به معرفی 
 Tavernor, 2004; Taylor, 1999;( و توسعه  این مفهوم پرداختند
کنزن معتقد است شهرها نقش خاص   .)Whistler & Reed, 1977
کم آنها، ناحیه  اطراف آنها را متأثر  خودشان را دارند و موقعیت و ترا
می کند و هر شهری با کارکرد متفاوت خود، منظر شهری خاص خود 

 .)Conzen & Conzen, 2004( را ایجاد می کند
اشیاء،  می کند:  تقسیم  دسته  چهار  به  را  شهر  منظر  عناصر  گیبرد 
از نگاه وی، اشیاء )ساختمان ها(، با فرم،  فضاها، حرکت و زمان. 
و خطوط، مهم ترین عنصر منظر شهر هستند  توده  رنگ،  بافت، 
گفت هستی شناسی  )به نقل از )Gurer, 2011((. به عبارتی می توان 
منظر شهری، تا پیش از کار لینچ، متأثر از رهیافت اثبات گرایانه است 
که در نتیجه  غلبه  علوم طبیعی بوده است. این رهیافت، قائل به 

بی طرفی شناسنده در شناخت طبیعت و محیط بوده است.
که قابل مشاهده است)   »این دیدگاه مدعی است، فقط آن چیزی 
پذیرفته  واقعی  امری  عنوان  به  می آید(  در  حسی  تجربه   به  یعنی 
 .) Blaikie, 2000: 137(»می شود و بنابراین درخور توجه علمی است
مفروضات معرفت شناختی این دیدگاه مبتنی بر شناخت از طریق 
است.  مقایسه ای  یا  آزمایشی  تحلیل های  و  بشری  حواس  کاربرد 
حواس، مشاهدات یا داده ها را تولید می کند. بنابراین آنچه شما 
که در آنجا وجود دارد. چنانچه بیان  می بینید همان چیزی است 
شد، منظر خاستگاهی طبیعت گرایانه دارد. بنابراین منظر شهری 
در این رویکرد، »متضمن عینیت است. این روش وقتی در مورد 
کار برده می شود، روش غیر ارزشگذارانه خوانده  علوم اجتماعی به 
که پژوهشگر تا بیشترین حد ممکن ارزش ها  می شود. بدین معنی 
و عقاید خود را نادیده می گیرد«)Holub, 1991:48(. در واقع بخشی 
که  می گردد  بر  مسئله  این  به  شهری  منظر  پیرامون  اختالفات  از 
منظر شهری در ابتدا با روش شناسی علوم طبیعی سنجیده می شد 
که از  )Chalmers ;Blaikie, 2007, 1982(. در این شرایط، برداشتی 
که با چشم قابل  منظر شهری می شد، عناصر و مؤلفه هایی است 
که قابل رؤیت باشد،  آنچه  که تصور می شد هر  رؤیت بودند. چرا 
 Bell, 2012; Carmona, Heath, Oc, &( دارد  علمی  بررسی  ارزش 
منظر   .)Tiesdell, 2003; Cullen, 1961; Krier & Rowe, 1979
شهری در این رویکرد یک منطق استقرایی دارد. در این رویکرد، 
معرفی  شهری،  منظر  چشم انداز،  چون  عناوینی  با  شهری  منظر 
را معادل بخش بصری منظر  دیــد4  واژه  ــاوت  ذک اســت.   می شده 

. )Zekavat,2006(کرده است معرفی 
 اما رفته رفته و با نقد رویکرد اثبات گرایانه، برداشت از مفهوم منظر 
شهری نیز با تغییراتی همراه شد. »اعتماد به حواس به عنوان منبع 
بی واسطه و موثق شناخت، نه تنها از جانب ایده آلیسم آلمانی، بلکه 

1. Scape
2. Landscape
3. Townscape
4. view

گماتیسم،  گونی مانند پرا گونا همچنین به وسیله  مکاتب فلسفی 
هورکهایمر(  و  )آدرنـــو  انتقادی  نظریه   و  )هــوســرل(  پدیدارشناسی 
»عقل گرایی   .)Holub, 1991: 71( اســت  گرفته  قــرار  سئوال  مــورد 
انتقادی«که پوپر داعیه دار آن بود معتقد است »طبیعت و زندگی 
رویدادها  یعنی  هستند،  ذاتــی  هماهنگی های  حــاوی  اجتماعی 
که این هماهنگی ها  دارای الگوهایی هستند. هدف علم این است 
که حقیقت آنها ناشی از تناظر  گزاره هایی عام بیابد  کند و  کشف  را 
آ نها با رویدادهای طبیعت است؛ یا به بیان دقیق تر حقیقت این 
اما  است.  متناظر  شده  مشاهده  وضعیت  توصیف های  با  گزاره ها 
علمی  نظریه های  بــرای  محکمی  بنیان  عنوان  به  حــواس  کاربرد 
پذیرفته نمی شود« )Blaikie, 2000:141(. در این رهیافت، نظریه ها 
آنها  از  که  ایــن  نه  دهند  توضیح  را  مشاهدات  تا  می شوند  ــداع  اب
کار مهم لینچ را، پیرامون عوامل ایجاد خوانایی در  مشتق شوند. 
گلکار در توضیح  نوعی از  شهرها در این دسته بندی قرار می دهند. 
کی/زمینه گرا می نامد، معتقد است  که وی آن را ادرا منظر شهری 
بازخوانی انتقادی معماری و طراحی شهری مدرن )طراحی شهری 
نظریه های  و  بــوده انــد  منظر  ایــن  فکری  بنیان های  عملکردگرا(، 
ک محیطی   پست مدرن، مطالعات پدیدارشناسی و مطالعات ادرا
یا پدیدارشناسانه منجر شده است.  کی  ادرا زیباشناسی  به ظهور 
نسر  و  لنگ  اپلیارد،  لینچ،  را،  منظر  ایــن  حامیان  مهم ترین  وی 
می داند)Golkar, 2007: 38-47(. منظر شهری در این رهیافت یک 

منطق قیاسی دارد.
برای   _ تصویرسازی  قابلیت  و  _ خوانایی مکان  ایده  از چند  لینچ 
فهم بهتر محیط ساخته شده، استفاده می کند. وی عناصر منظر 
گره، لبه، نشانه و حوزه تقسیم می کند .  شهر را به پنج مؤلفه راه، 
کنند، قاعدتًا از  گونه ها و معانی این پنج مؤلفه را درک  کنان  گر سا ا

 .)Gurer, 2011( گاه خواهند شد کیفیت منظر شهر نیز آ
این دو رویکرد پایه های هستی شناسی و معرفت شناسی منحصر به 
کاتی نیز دارند. هر دو رویکردی که منظر شهری  خود را دارند اما اشترا
را مورد بررسی قرار دادند، هستی شناسی »واقع گرا« دارند. فرض آنها 
این است که منظر شهری مستقل از مشاهده گر و کنشگران اجتماعی 
وجود دارند و وظیفه  متخصص شهری آن است که توالی های منظم 
اما  کنند.  توصیف  و  کشف  را  شهری  منظر  در  موجود  الگوهای  یا 
معرفت شناسی این دو، تفاوت هایی با یکدیگر دارند؛ یکی از جهت 
که درباره  چگونگی توصیف منظر شهری دارد و یکی هم  مفروضاتی 
درباره  چگونگی تبیین منظر شهری. » در استراتژی استقرایی عمل 
مشاهده و امکان درستی اثبات درستی یک نظریه بدون چون و چرا 
که در استراتژی قیاسی محدودیت های  پذیرفته می شود، در حالی 
ذاتی مشاهده و امکان ناپذیر بودن پی بردن به حقیقت یک نظریه، 
پذیرفته شده است. در روش استقرایی، برای دستیابی به حقیقت 
که روش قیاسی  اتکا می شود، در حالی  فقط به روش هــای عینی 
شده  پیشنهاد  نظریه های  همه   انتقادی  و  دقیق  ارزیــابــی  شامل 

.)Blaikie, 2000: 159( »است
و  دانسته  شهری  طــراحــی  از  متأثر  را  شهری  منظر  مفهوم  گلکار 
موازات  به  و  مستمراً  شده،  یاد  مفهوم  اطالق  »قلمرو  می نویسد: 
گرفته  بلوغ دانش و هنر طراحی شهری مورد پاالیش و صیقل قرار 
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کزاد در بررسی و نقد مفهوم منظر ذهنی1  است« ) ,2007Golkar(. پا
منظر   ،»Image« از  لینچ  کوین  منظور  که  گفت  »باید  می نویسد: 
از  که  بلکه تصویر ذهنی ای است  آیند نبوده  که به چشم  آنچه  یا 
یک منظر عینی در ذهن ایجاد می شود« ) ,Pakzad 2006(. مرحوم 
کتاب The image of city لینچ را »سیمای شهر« ترجمه  مزینی نیز 
کرده است )Mozaiani, 1995(. در ترجمه این اصطالح،گلکار مفهوم 

 .)2007Golkar, ( کار برده است »منظر ذهنی« را به 
تعریف منظر  از ذهــن در  کــردن عین  اســت جــدا  منصوری معتقد 
شهری ممکن نیست و به دنبال آن منظر شهری را عینیتی مستقل 
کالبد  که مستقل از انسان است را  از انسان نمی پندارد. وی آنچه 
 Mansouri,(اســــت مورفولوژی  آن  تحلیل  علم  که  می کند  معرفی 

.)2004: 95
شهرسازی منظر2 نیز در دو دهه  اخیر به عنوان یکی از زمینه های 
معماری  رشته های  وام دار  عمدتًا  کــه  شــد  مطرح  بین رشته ای 
 Corner, 2003; Czerniak, 2006;( است  شهری  طراحی  و  منظر 
 Mostafavi & Najle, 2003; s Duany & Talen, 2013; Shane,
 .)2006; Thompson, 2012; Waldheim, 2012; Weller, 2008
کرنر برای نخستین بار عبارت »منظر به عنوان شهرسازی« را  »جیمز 
در مجموعه سمینارهایی در سال 1990 با عنوان »منظر سازنده« و 
»منظر ترمیمی« مطرح نمود. در سال 1997، چارلز والدهیم عبارت 
 1996 ســال  در  والدهیم  چارلز  کــرد.  طــرح  را  منظر«   »شهرسازی 

شهرسازی منظر را به عنوان یك توصیف از یك مدل در حال ظهور 
کرد.  برای تجربه حرفه ای معماری منظر و طراحی شهری مطرح 
کید مرکزی توسعه شهری به  حساب می آید«  منظر در این دیدگاه تأ

 .)Faizi, Razzaghi asl, 2008: 27-37(
 از سال 2013 و توسط اتحادیه  اروپا )EU’s FP7 Programme( ،  واژه  
مرزمنظر3 در پاسخ به تغییرات جدی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و جغرافیایی در زمینه  مرزها و تحوالت مرزی اروپا در سه دهه اخیر 
تغییرات  به  و   )/http://www.euborderscapes.eu( شد  مطرح 
مفهومی در مطالعه  مرزها می پردازد و حکایت از یک تحول رهیافتی 

)پارادایمی( در مباحث علوم و خصوصًا علوم اجتماعی دارد.
تیموری در بررسی مفهوم منظر به سه نظریه اشاره دارد:

- تلقی منظر شهری به  مثابه صفتی که ذاتی محیط کالبد شهر بوده و 
مستقل از انسان به عنوان ناظر و مدرك وجود دارد )نمودار شماره 1(.
تلقی منظر شهری به  مثابه مقوله ای کاماًل ذهنی و سلیقه ای   -
که توسط ناظر ساخته می شود و هیچ گونه ربطی به ساختار و 

خصوصیت محیط کالبدی ندارد )نمودار شماره 2(.
)فنومن( یا رویـــدادی که در  پدیدار  تلقی منظر شهری به  مثابه   -
جریان داد  وستد میان خصوصیات کالبدی و محسوس محیط از 
یك سو و الگوها، نمادهای فرهنگی و توانایی های ذهنی فرد ناظر 

.) 2007Taimouri, ( )3 از سوی دیگر شکل می گیرد )نمودار شماره

1. Image
2. Landscape Urbanism

3. Borderscape
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که  طبیعی  الگوهای  بر  شده،  اشاره  رهیافت  دو  در  منظر  ک  ادرا
رهیافت،  دو  این  در  دارد.  کید  تأ ناظر  ذهنیت  و  می شود  دیــده 
همواره  است؛  شده  بررسی  شخصی  پدیده   یک  عنوان  به  منظر 
گر هم بحثی از الگوهای معنایی منظر  ح شده و ا بحث ناظر مطر
ح واره های ذهنی شخص ناظر مد نظر بوده  شده است، صرفًا، طر
که هیچ وقت ناظر از بستر جامعه  خود جدا نبوده  است. حال  آن 
عاطفی  غریزی،  را  »آنچه  می خواهد  لوفور  که  آن گونه  به  اســت، 
کند«  بــررســی  اجتماعی  واقعیت  مثابه  بــه   ــت،  اس غیرعقالنی  و 
بنیان تخیل  نماد سازنده   نگاه وی،  از   .)Scmid, 2008: 80-81(
که با تخیل فردی تفاوت دارد. درنتیجه، تمایزی  اجتماعی است 
وجود  نماد  اجتماعی  کارکرد  و  تخیل  فلسفی  کارکرد  میان  آشکار 

.)Lefebvre, 1991: 117( دارد
و  هگلی  ثنویت  از  متأثر  منظر  نظریه های  بیشتر  می رسد  نظر  به 
استقرار  معنای  به  شی  هر  دادن  قرار  که  »جایی  است؛  مارکسی 
از  تنها  را  خــود  هویت  واژه  هر  عبارتی،  به  هست؛  نیز  آن  متضاد 
از این  رو، وضع  کسب می کند.  با متضاد خود  رابطه دوئیتی اش 
را  که می توان آن  را آغاز می کند  هر مفهوم، حرکت درونی مفهوم 
کرد«  در سه شکل شناخته  شده  ایجاب، نفی، نفی نفی خالصه 
که دوگانه های  از همین ثنویت است  )Scmid, 2008: 71(. متأثر 
ح  کالبدی _ معنایی، فرم _ محتوا و ... مطر منظر عینی _ ذهنی، 

شده است.
این دو رهیافت فلسفی توسط رهیافت واقع گرایی علمی و خصوصًا 
شناسی  هستی  در  شــد.  واقــع  نقد  مــورد  آن  برساختگرای  شاخه  
که ابژه های اساسی تحقیق  واقع گرایی علمی، عقیده بر این است 
و  دارنــد  وجــود  فعالیت هایشان  و  دانشمندان  از  مستقل  علمی 
تجربی،  حیطه های  میان  تمایزی  گرایش،  ایــن  می کنند.  عمل 
بالفعل و واقعی برقرار می کند: حوزه  تجربی از رویدادهایی تشکیل 
متشکل  نیز  بالفعل  حــوزه   هستند؛  مشاهده  قابل  که  است  شده 
واقعی  حــوزه   و  نشوند؛  چه  شوند  مشاهده  چه  رویدادهاست،  از 
را  رویــدادهــا  ایــن  که  اســت  سازوکار هایی  و  ساختارها  از  متشکل 
ایجاد می کنند. این ساختارها و سازوکار ها جوهره  واقعی چیزهایی 

که در طبیعت وجود دارند. این جوهره ها همان قدرت یا  هستند 
گرایش آنها به ایجاد اثراتی است که قابل مشاهده اند. در واقع هدف 
علم واقع گرا عبارت است از تبیین پدیده های قابل مشاهده با ارجاع 
 Bhaskar,()146-144 :به ساختارها و سازوکار های زیربنایی )همان
تبیین  شهری،  منظر  اثبات گرایانه  رویکرد   .)2014; Harré, 1961
منظر را با اثبات قواعد یا پیوندهای ثابت بین پدیده ها و رویدادها 
که واقع گرایی علمی بر این عقیده است  به دست می آورد. در حالی 
که یافتن چنین قواعدی فقط آغاز فرایند تحقیق علمی است. پس 
که این الگو یا رابطه را ایجاد  از آن باید ساختار یا سازوکاری را یافت 
که  کرده است. نمودار شماره4، رهیافت های مختلف و منظری را 

کدام است، نشان می دهد. متناظر با هر 
در جدول شماره 1، رهیافت های مختلف، اصول این رهیافت ها و 
که بر رویکردهای مطالعه  منظر شهر داشته اند، مورد بررسی  تأثیری 

قرار گرفته اند.
3.2. تولید منظر شهری

و  محمل  شهری،  منظر  و  شهر  که  است  آن  است  مشخص  آنچه 
کنش های مختلف شهری است. درک درست منظر  بازتاب دهنده 
ذهنی«   _ »عینی  شده  شناخته  دوگانه   از  رهایی  مستلزم  شهری 
واقعیت  یک  عنوان  به  منظر  شده اند  باعث  دوگانگی  این  اســت. 
مسلم فرض شود و یا از سوی دیگر، تا یک امر تزئینی تقلیل داده 
شود. حال آن که منظر شهرها نمایانگر آن است که مردم آن جامعه 
ساخته اند.  چگونه  و  کرده اند  رفتار  چگونه  اندیشیده اند،  چگونه 
عنوان  به  نهایت  در  که  اســت  فرایندی  شهری  منظر  عبارتی،  به 
که  کید دارد  گزارش تأ یک محصول اجتماعی تولید می شود. این 
عبارتی،  به  نیست.  شهری  فضای  سرنوشت  از  جدا  شهری  منظر 
درک بهتر مفهوم منظر شهر، مستلزم دریافت بهتر مفهوم فضای 
شهری است. در غیر این صورت، تلقی منظر شهری به عنوان جنبه 
کنان از شهر و حتی پدیدارشناسی  کالبدی شهر، یا درک ذهنی سا
کالبدی، دیدگاهی فروکاهنده است که قادر نیست  کنان و جنبه  سا
این دیدگاه،  کند. در  را روشن  تمام جوانب مفهوم منظر و سیما 
منظر شهری همانند فضای شهری، عالوه بر ابعاد عینی و ذهنی، 

نمودار شماره 4: رهیافت های مختلف و منظرهای متناظر با هر کدام
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جدول شماره 1: رهیافت های مختلف و تأثیر آنها بر منظر شهر

نظریه پردازان منظرانعکاس در مفهوم منظرهستی شناسی و معرفت شناسیرهیافت

رهیافت اثبات گرایانه

· بی طرفی شناسنده در شناخت طبیعت و محیط
· آن چیزی که قابل مشاهده است، به عنوان امری واقعی 

پذیرفته می شود.
کاربرد حواس بشری. · شناخت از طریق 

· حواس، مشاهدات یا داده ها را تولید می کند.
آنجا  در  که  اســت  چیزی  همان  می بینید  شما  آنچه     ·

وجود دارد.
· پژوهشگر تا بیشترین حد ممکن ارزش ها و عقاید خود 

را نادیده می گیرد.
· برای دستیابی به حقیقت فقط به روش های عینی اتکا 

می شود. 

عینیت  متضمن  شرایط،  ایــن  در  منظر   ·
است.

· منظر شهری، عناصر و مؤلفه هایی است 
که با چشم قابل رؤیت باشند.

و  مشاهده گر  از  مستقل  شــهــری  منظر   ·
کنشگران اجتماعی وجود دارند و وظیفه  
که توالی های  متخصص شهری آن است 
منظم یا الگوهای موجود در منظر شهری 

کنند. کشف و توصیف  را 
اثبات  درستی  امکان  و  مشاهده  عمل   ·
درســتــی یــک نــظــریــه بـــدون چـــون و چــرا 

پذیرفته می شود. 
· منظر شهری در این رویکرد یک منطق 

استقرایی دارد.
· Landscape ،Townscape  ،view 

کالن، گوردن 
کریر برادران 

ــرایـــی  ــقـــل گـ ــت عـ ــ ــاف ــ ــی ــ ره
انتقادی

موثق  و  بی واسطه  منبع  عنوان  به  حــواس  به  اعتماد   ·
شناخت از بین رفت.

· طبیعت و زندگی اجتماعی حاوی هماهنگی های ذاتی 
هستند یعنی رویدادها دارای الگوهایی هستند.

کند و  کشف  که این هماهنگی ها را  · هدف علم این است 
که حقیقت آنها ناشی از تناظر آنها با  گزاره هایی عام بیابد 

رویدادهای طبیعت است.
کاربرد حواس به عنوان بنیان محکمی برای نظریه های   ·

علمی پذیرفته نمی شود.
· نظریه ها ابداع می شوند تا مشاهدات را توضیح دهند نه 

که از آنها مشتق شوند. این 
همه   انــتــقــادی  و  دقیق  ــابــی  ارزی شامل  قیاسی  روش   ·

نظریه های پیشنهاد شده است.

کی/زمینه گرا · ادرا
و  مشاهده گر  از  مستقل  شــهــری  منظر   ·
کنشگران اجتماعی وجود دارند و وظیفه  
که توالی های  متخصص شهری آن است 
منظم یا الگوهای موجود در منظر شهری 

کنند. کشف و توصیف  را 
· مـــحـــدودیـــت هـــای ذاتـــــی مـــشـــاهـــده و 
حقیقت  به  بردن  پی  بودن  امکان ناپذیر 

یک نظریه، پذیرفته شده است.
· Image

لینچ، اپلیارد، لنگ و نسر، 
گلکار

رهیافت واقع گرایی علمی

مستقل  علمی  تحقیق  اســاســی  )ابـــژه( هـــای  مــوضــوع   ·
عمل  و  دارنـــد  وجــود  فعالیت هایشان  و  دانشمندان  از 

می کنند.
· تمایزی میان حیطه های تجربی، بالفعل و واقعی برقرار 

می کند.
· تبیین پدیده های قابل مشاهده با ارجاع به ساختارها و 

سازوکار های زیربنایی.
آزمون  و  پروراندن  امکان  اما  · شالوده هرمنوتیکی دارد، 
نظریه را نیز منتفی نمی داند. اما برای نظریه محدوده های 

زمانی و مکانی قائل است.
اعیان متعدی و غیرمتعدی علم است.  · تمایزی میان 
اعیان متعدی عبارتند از مفاهیم، نظریه ها و مدل هایی 
که برای درک و تبیین برخی از جنبه های واقعیت پرورانده 
می شوند و اعیان غیرمتعدی هستارهایی واقعی و روابط 
بین آنهاست که دنیای طبیعی و اجتماعی را بنا می کنند.
در  اشیاء  گرایش های  یا  قــدرت  عنوان  به  علی  روابــط   ·
گرایش ها در تعامل اند. به  که با دیگر  گرفته می شوند  نظر 
که هر رویداد مشهود شاید ایجاد شود، شاید هم  قسمی 

نشود و همچنین ممکن است مشاهده شود یا نشود.

مشاهده  قابل  پــدیــده هــای  تنها  منظر   ·
کنند  ایــجــاد  ســازوکــار هــای  بکه  نیستند، 

منظر نیز می باشد.
تنها  و  است  اجتماعی  بعد  واجــد  منظر   ·
نمی کند  اشــاره  ناظر  شخص  ذهنیت  به 
قیاسی  رهیافت  گــرایــش هــای  عکس  ــر  )ب
عنوان منظر ذهنی  به  را  ناظر  که شخص 
گاه های  معرفی می کند(. بسیاری از ناخودا

ناظران ریشه در تخیل اجتماعی دارد.
· برخی از جنبه های منظر شهری ممکن 

است مشاهده شود یا مشاهده نشود. 
مکانی  هر  در  منظر  تولید  ســازوکــار هــای   ·
رویدادهای  است  ممکن  است.  متفاوت 
منظر  مــتــفــاوت،  مــحــل هــای  در  مختلف 

کنند. یکسان یا متفاوتی ایجاد 
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هانری  آرای  کمک  به  مقاله  اســت. این  نیز  اجتماعی  بعد  دارای 
لوفور، سعی بر بازتعریف منظر شهری دارد. یکی از تأثیرگذارترین آثار 
پیرامون درك سرشت دوران مدرن، کتاب تولید فضا1 نوشته هانری 

لوفور2  فیلسوف فرانسوی است.
3.2.1.  نظریه تولید فضا

 Lefebvre, 1991:( »است )فضای )اجتماعی(، محصول )اجتماعی«
که این حقیقت چگونه نهفته مانده است،  26(. در پاسخ به این 
که هر یک به دیگری ارجاع  معتقد است توسط یک وهم دوگانه، 
می شود؛  مخفی  دیگر  پشت  در  و  می کند  تقویت  را  دیگری  کــرده، 
او،  دید  از  )همان، 27(.  ایهام4  وهم  دیگری  و  وضــوح3  وهم  یکی 
فضا اجتماعی _ و در نتیجه سیاسی _ است. فضا درگیر تخصیص 
مکان های اختصاص یافته به روابط اجتماعی بازتولید یعنی روابط 
بیوفیزیولوژیک بین جنس ها، سنین، سازمان خانواده و نیز روابط 
.)Lefebvre, 2009: 186( کار و سازمان  آن است تولید یعنی تقسیم 

اشمید در توضیح مفهوم تولید فضای لوفور، معتقد است، »فضای 
بنیادین  تز  ایــن  درک  بــرای  اســت؛  اجتماعی  تولیدی  اجتماعی، 
الزم است تا قبل از هر چیزی، از فهم رایج فضا، به مثابه واقعیت 
کشید. لوفور، در تقابل  که فی نفسه موجود است، دست  مادی ای 
با چنین دیدگاهی و با استفاده از مفهوم تولید فضا، نظریه ای بنیاد 
اجتماعی  واقعیت  همبسته   بنیادین  طــور  به  را  فضا  که  می نهد 
نقطه  نمی تواند  نفسه  فی  فضا  که  معناست  بــدان  این  می داند. 
فضا  ــدارد؛  ن وجــود  نفسه  فی  فضا  باشد.  آغازین  معرفت شناختی 
مفهوم  که  است  زاویــه  این  از   .)Schmid, 2008( »می شود تولید 
عینی،  منظر  که  چرا  باشد.  رسایی  مفهوم  نمی تواند  عینی  منظر 
بنا را بر بالذات بودن فضا می گذارد. وی معتقد است فضا و زمان 
امر پیشینی نیستند و تنها در بستر جامعه ای مشخص قابل درک 

هستند.
لوفور از همان ابتدا و در سال 1939 فضای هندسی را بسان فضایی 
که  کرده بود و آن را به زمان ساعتی تشبیه می کرد  انتزاعی توصیف 
امر انضمامی را انتزاعی می کرد)Elden, 2007: 109( . تقابلی وجود 
که انتزاعی، ذهنی و هندسی  دارد بین برداشت یا تصور ما از فضا _ 
که انضمامی، مادی و فیزیکی  است _ و دریافت یا درک ما از فضا _ 
است. این مورد اخیر، یعنی درک ما از فضا، نقطه  آغاز حرکتش را 

که لوفور آن را سایت ایستادگی  بدن می گیرد، یعنی همان چیزی 
گفتمان قدرت در فضا می داند. او می گوید  و مقاومت در چارچوب 
است  بیگانگی  از  دیگری  وجه  انتزاعی،  جسم زدایی شده  فضای 
خشونت  محصول  را  انتزاعی  فضای  لوفور،   .)Elden, 2007: 110(
که توسط دولت تثبیت  و جنگ می داند و آن را سیاسی می داند 

می شود )Lefebvre, 1995: 285 )جدول شماره 2(.
3.2.2. مؤلفه های تولید منظر

و  وی  فضای  تولید  نظریه  و  لوفور  سه گانه  دیالکتیک  به  توجه  با 
که ذکر آن رفت،  همچنین با توجه به رابطه منظر و فضای شهری 
می توان این سه گانه را در حوزه منظر شهری نیز تسری داد. با توجه 
به نظریه تولید فضای لوفور، بایستی با دو رویکرد پدیدارشناسانه و 

نشانه شناسانه با منظر شهری مواجهه شد )نمودار شماره 5(.
ک  ادرا انــواع  از  می توان  که  است  پدیدارشناسانه  رویکرد  قالب  در 

گفت )نمودار شماره6(. شده، تصور شده و زیسته سخن 
به  منظر  مفهوم  از  تا  می کند  کمک  منظر  از  برداشت  و  تلقی  این 
ج شده و همزمان منظر به عنوان  عنوان مفهوم صرف انتزاعی خار
گردد. از طرفی منظر را نباید  یک مفهوم »انتزاعی_ انضمامی« تلقی 
مفهومی  شده  انگاشت  منظر  داد.  تقلیل  شده  انگاشت  منظر  به 
توسعه  شهری،  بــرنــامــه هــای  مــعــمــاران، شــهــرســازان،  کــه  اســـت 
منظر  بلکه  ــد،  دارنـ ذهــن  در  شهری  صاحب نفوذان  و  مسئوالن 
که مشمول زمان می شود و همواره بازتولید  شهری پدیده ای است 
می گردد. با هر بار استفاده از فضای شهری، مفهوم منظر شهری 
در ذهن استفاده کنندگان فضا غنا پیدا می کند. این حوزه از منظر 

گفت: که دارای نماد و معناست. بنابراین می توان  است 
 »منظر نه سوژه است و نه ابژه، بلکه برونداد یک واقعیت اجتماعی 
که در یک ارتباط پدیدارشناسانه و نشانه شناسانه از سوی  است 
ک قرار می گیرد و  استفاده کنندگان از فضا به صورت پویایی مورد ادرا

به طور دائم بازتولید می شود«.
گر هر جامعه فضای منحصر به خود را تولید می کند، طبیعتًا هر  ا
دارد در چنین فضایی خود را واقعی  هستی اجتماعی نیز تمایل 
ــورت عدم تولید فضای متناسبش، تبدیل به  بنمایاند، اما درص
موجودیتی عجیب خواهد شد؛ نوعی انتزاع غریب که توان گریز از جو 
ایدئولوژیك و حتی فرهنگی زمانه را نخواهد داشت)نمودار شماره7(.

جدول شماره 2: مؤلفه های نظریه تولید فضای لوفور

ک شده )کردار فضایی( فضای زیسته )فضای بازنمایی(فضای تصور شده )بازنمایی فضا(فضای ادرا

بعد مادی فعالیت
ک به وسیله حواس پنج گانه ادرا

جنبه  عینی و انضمامی فضا

فضای انتزاعی
فضای کاغذی و سه  بعدی ترسیم ها

تصویری از فضا
در سطح گفتمان و کالم

توصیف ها، تعریف ها و به  ویژه نظریه های علمی فضا
رشته های معماری و برنامه ریزی جغرافی

فضای شرکت ها، برنامه ریزان، سیاستمداران

بعد نمادین فضا
اشاره به قدرتی برتر، لوگوس، دولت، اصل مردانه یا زنانه

واسطه ای که بدن از طریق آن در برهم کنش با بدن های 
.)Gottdiener, 1993: 131( دیگر قرار می گیرد

روابط اجتماعی
امر زیسته

خاطرات اجتماعی
تجربیات فضایی

1. The production of space
2. Henri Lefebvre
3. Transparency
4. Opacity
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شماره بیست وچهارم

نمودار شماره7: رابطه منظر، شهر و ناظر

نمودار شماره 6: مؤلفه های پدیدارشناسانه  منظر شهری 

نمودار شماره5:رویکردهای مواجهه با منظر شهری
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به اعتقاد لوفور فضا را باید همزمان، هم به عنوان محصول و هم 
عامل تعیین کننده  روابط و اعمال اجتماعی )فرایند( محسوب کرد. 
)قلمرو  محصول نیروهای ایدئولوژیك، اقتصادی و سیاسی  »فضا 
قدرت( است که در پی تعیین، تنظیم و کنترل اعمالی می باشند 
 .)Zieleniec, 2007: 61( که در میاِن و یا از خالل آن واقع می شوند
لوفور بیان می کند فضا همچون ابــزاری هژمونیك است که طبقه 
ســود می برد:  مسلط  از تولید آن به منظور بازتولید سلطه خــود 
»فضای )اجتماعی( محصولی است اجتماعی...  بنابراین فضایی 
که این گونه تولید می شود، همچنین به عنوان ابزار تفکر و عمل نیز 
به کار می رود ...  به همان ترتیبی که ابزار تولید است، ابزار کنترل و 

.)Lefebvre, 19991:26( بدین سان، سلطه و قدرت نیز هست

3.2.3. نیروهای مؤثر بر منظر شهری
و  پــدیــدارشــنــاســی  ــت؛  اسـ نگریسته  بــه فضا  ــرد  ــک روی ــا دو  ب ــوفــور  ل
به  رویکرد،  این دو  از  کدام  و در هر  )زبان شناختی(  نشانه شناسی 
رسیده  تولید  لحظه   سه  به   ، دوئیت  از  خود  جدید  تعریف  کمک 
گرفته  است. ممکن است این رویکرد دوگانه  لوفور مورد غفلت قرار 
باشد و شاید خود لوفور در تبیین رابطه  این دو رویکرد با یکدیگر 
چندان شفاف عمل نکرده باشد. همچنین ترجمان فضایی دیدگاه 
و  مجرد  امر  حد  در  و  نیست  روشــن  چندان  لوفور  نشانه شناسانه 

انتزاعی باقی مانده است. 
نظریه   از  می گوید،  سخن  آن  از  لوفور  که  نشانه شناسانه ای  بعد 
زبان  نظریه  یافته   و بسط  متأثر  که خود  زبــان وی نشأت می گیرد 
کالسیک  بعد  دو  به  اشـــاره  با  لوفور  نظریه،  ایــن  در  اســت.  نیچه 
زبان شناسی )بعد همنشینی1 و بعد جانشینی2(، بعد سوِم نمادین 
کالسیک  بعد  همنشینی،  بعد  یا  نحوی  بعد  می افزاید.  آن  به  را 
که رابطه   که به قواعد صوری ترکیب می پردازد  زبان شناسی است 
نحو  و  جمله  ساختار  آنــهــا،  ممکن  ترکیب های  نشانه ها،  میان 
نیز  جانشینی  بعد   .)79  2008: می کند)اشمید،  مشخص  را  زبــان 
که  واژه ای دیگر است  با  واژه  کردن یک  امکان جانشین  متضمن 

به آن  از منظری دیگر  گر  ا اما  به جهتی معادل واژه نخست است 
نگاه شود، متفاوت است. این طبقه بندی نشانه متناظر با فرایند 
استعاری است و به یک رمز، نظامی از معانی »پارادایم« ارتباط دارد 
که لوفور اضافه می کند، بار تصاویر، عواطف و  )همان(. بعد سومی 
احساسی بودن و محتواهای ضمنی را با خود دارد. متناظر با این 
کردار فضایی )بعد مادی فعالیت و  لوفور،  که  سه بعد زبان است 
متناظر با بعد همنشینی(، بازنمایی فضا )متناظر با بعد جانشینی 
را تعریف  با بعد نمادین فضا(  بازنمایی )متناظر  زبان( و فضاهای 
به  اســت.  انــدازه ای مبهم مانده  تا  این تقسیم بندی  اما  می کند. 
عنوان مثال، مشخص نیست فضاهای بازنمایی چه زمانی ایجاد 
می شود یا رابطه  و مرز میان این سه بعد به درستی تعریف نشده 
است. همچنین ارتباط بعد نشانه شناختی و پدیدارشناختی فضا 
چندان روشن نیست. در اینجا تالش می شود با اشاره به مفهوم 
آن  از  علمی  واقع گرایی  رهیافت  در  که  منظر  تولید  سازوکار های 
سخن به میان آمد )و خصوصًا شاخه برساختگرایانه این رهیافت( و 
گرفتن از مفهوم نیروهای مؤثر بر تحوالت  کمک  به طور مشخص با 

شهری، ابهام موجود در نظریه لوفور روشن شود.
گونی ابراز شده  گونا در مورد عوامل شکل دهنده شهر دیدگاه های 
گون شهروندان اشکال  گونا است. در واقع، شهرها بنا بر نیازهای 
گرفته اند. علت شکل دهندگی شهرها، استعداد  مختلفی به خود 
عمل   و  ــاور  ب که  آنچه  ــرآورد،  بـ و  شهود  طریق  از  که  اســت،  بشری 
 Madanipour,( توضیح نامه  و  داده  قــرار  قضاوت  مــورد  را  می شود 
و  طبیعی  شرایط  همچون  عواملی  تأثیر  تحت  شهرها   .)2007: 3
اقلیمی، نیروهای اقتصادی و مالی، نیروهای سیاسی و مدیریتی و 
نیروهای اجتماعی و فرهنگی دچار تحول و تطور می گردند. هدایت 
نیازمند  شهری،  توسعه  طرح های  اجــرای  قالب  در  شهر  تحوالت 
کافی از چگونگی تأثیر این عوامل در تولید فضاهای شهری  دانش 
است )سلطانی، نامداریان، 124 :2010(. این عوامل مؤثر بر تحوالت 
بر  مختلف  اشکال  به  نیروها  این  می شوند.  نامیده  نیرو  شهری، 

بافت شهرها تأثیر می گذارند )جدول شماره 3(.

) Soltani, Namdarian, 2011 :کالبدی شهر- )منبع گی ها و نحوه تأثیر بر بافت  جدول شماره 3: نیروهای مؤثر بر تحوالت شهری، ویژ

نیروهای مؤثر بر تحوالت 
شهری

گی نیرو نحوه تأثیر نیروها بر بافت کالبدی شهرویژ

نیروی زمان
ارزش هــای  و  اقلیمی  به شرایط  کنان، توجه  محصول تجربه سا

اجتماعی
بـــاارزش هـــا و  بــافــت  انـــــدام وار، همگنی و تناسب  بــافــت  ظــهــور 

ویژگی های طبیعی

دارای طرح و نقشه، ذهنی، تحمیلی از باال به پایین و آرمانینیروی اداری
طرح های جامع و تفصیلی، احداث شبکه های شطرنجی، صدور 

پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها و نظارت بر ساخت وسازها

نیروهای اقتصادی
پیشنهادی  از ضوابط  به مزیت های نسبی مکان، عدول  توجه 

طرح های جامع و تفصیلی

خط  در  اخــتــالل  کــالــبــدی،  ســاخــت  در  ناهمگنی  و  بی نظمی 
کندگی عناصر اصلی شهر  آسمان، سیمای شهری نامتجانس، پرا

و تأثیر سرمایه در توسعه شهر
ظهور بافت دوگانه در شهر، بافت زیبا، محکم و پایدارمبتنی بر اراده دولت مرکزی، نماد شکوه و عظمت حکومتنیروی سیاسی

توجه به ارزش های اجتماعی و مصالح بلندمدت جامعهنیروی اجتماعی
ساماندهی نظام اجتماعی و ایجاد تشکل های جمعی، تقویت 

مناسبات اجتماعی، ایجاد احساس تعلق

1. Syntactic
2. Paradigmatic
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شماره بیست وچهارم

گرفتن نیروهای برشمرده، شکل های  کنار هم قرار  بنابراین ترکیب و 
از این رهگذر،  مختلفی را برای شهرهای مختلف ایجاد می کنند. 
مختلف  نــیــروهــای  کــه  ــد  دی متن  یــک  مثابه  بــه  مــی تــوان  را  شهر 
را  شکل دهنده  آن به صورت بینامتنین و فرامتنیت، تحوالت آن 
را  نیروها  ارتباطی این  گرام  هدایت می کنند. نمودار شماره 8، دیا
گرام نشان می دهد در برخی از نقاط، نیروی  نشان می دهد. این دیا
مشخصی غلبه دارد و فضاهای مهم، نقاطی هستند که تکثر نیروها 
با این منطق، مهم ترین فضای شهر، جایی خواهد  وجود دارند. 
گفتمان دارند. بنا بر اصل هم نشینی  که عمده  نیروها در آنجا  بود 
کنار هم  نیروهای مؤثر تحوالت شهری می توانند  زبان،  در نظریه 
حضور داشته باشند و از ترکیب »این نیرو_ و_ این نیرو_ و_این نیرو« 
کنند. به عنوان مثال، ترکیب » طبیعی _ تاریخی _ سیاسی«  تبعیت 
که نقش نیروی طبیعی در آن شاخص  فضایی را نشان خواهد داد 
تاریخی در آن  یادمان  که  است. فضاهایی مانند تپه های شهری 
کروپلیس آتن مثال  وجود دارد، از نمونه این ترکیب هستند؛ تپه آ
منظر  نیز،  ترکیب  غالب  منظر  حالت،  ایــن  در  اســت.  ترکیب  ایــن 
نقش  دیــد،  کریدورهای  و  گسترده  چشم انداز  که  اســت  طبیعی 
گذشت زمان نیز، این مجموعه بار تمثیلی  مهمی در آن دارند. با 
گر ترکیب بیان شده جابجایی هایی را به خود ببیند،  خواهد یافت. ا
که به عنوان مثال بیان  خ داده است. در ترکیبی  اصل همنشینی ر
کوچکی، یک ترکیب جدید ایجاد خواهد شد؛  شد، با جابه جایی 

از جمله »سیاسی _ تاریخی _ طبیعی«. مجموعه  سعدآباد تهران را 
نیروی  با  اولویت  که در آن  کرد  بیان  ترکیب  این  از  می توان مثالی 
که نیروهای تاریخی و طبیعی نیز در آن  سیاسی است. ضمن آن 
حضور دارند. از نگاه پدیدارشناختی، منظر غالب این ترکیب، منظر 
که در تخیل و حیات جمعی شهر نقش مهمی دارد و  زیسته است 
ک می شود، اهمیت ترکیب قبلی  که به وسیله  حواس ادرا منظری 

را نخواهد داشت.
جای  به  را  مختلف  نیروهای  زبــان،  نظریه  در  جانشینی  اصل  اما 
این  یا_  نیرو_  »ایــن  ترکیب  از  و  قــرار می دهد  تحلیل  مــورد  یکدیگر 
نیرو_ یا این نیرو« استفاده می کند. در ترکیب »طبیعی _ تاریخی _ 
سیاسی«، با اعمال اصل جانشینی، به صورت ترکیب »اقتصادی 
_ تاریخی _ سیاسی« درخواهد آمد. مثال ترکیب جدید را می توان 

کرد )نمودار شماره 8(. بازارهای تاریخی بیان 
اجزای  که می توانند  ایجادکننده  منظر، عواملی هستند  نیروهای 
کنار یکدیگر قرار دهند )بعد همنشینی(؛ یا با  مادی و فعالیتی فضا را 
کردن یک نیروی مؤثر به جای دیگری، استعاره ای تازه از  جانشین 
که این نیروها قادرند  کنند )بعد جانشینی(؛ همچنان  منظر ایجاد 
کنند )بعد نمادین(. به عبارتی، نیروهای  تخیل اجتماعی را تعریف 
که جنبه های مختلف بعد نشانه شناسانه را  تولید منظر، ضمن آن 
ایجاد می کنند، به رابطه  این بعد با مؤلفه های پدیدارشناسانه منظر 

نیز اشاره می کنند )نمودار شماره 9(.

نمودار شماره 8: نیروهای مؤثر بر تحوالت شهری 

نمودار شماره9: مؤلفه های سه گانه بعد نشانه شناسی منظر
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بیست وچهارم شماره 

قــرار  هماهنگی  و  تــعــادل  یــک  در  شهری  سیمای  و  منظر  زمــانــی 
می گیرند که این ارتباط دوئیتی نیروها فضای شهری را از تسلط یک 
ج کند، به گونه ای که فضای شهری عرصه   یا چند نیروی محدود خار
شهری  فضاهای  سرنوشت  امــروزه  باشد.  نیروها  تمامی  گفتمانی 
که به   بیشتر توسط نیروی حکومتی _ اقتصادی رقم زده می شود 
واسطه قدرت اقتصادی و نفوذ در ارکان تصمیم گیری، همچنین به 
کم شده، دیگر نیروها را  خاطر مناسبات مالی که در روابط شهری حا
کید  که بر »ارزش مصرف« فضا تأ به حاشیه رانده است. به جای آن 
کم شده است. شود، »ارزش مبادله« بر سازوکار معادالت شهری حا

4. بحث و یافته ها
که از منظر »به عنوان یک واقعیت اجتماعی« ارائه شد،  با تعریفی 
آن،  دنبال  به  و  نمی گردد  محدود  کالبدی  مبحث  به  منظر  دیگر 
که در تدوین  تا حد یک امر تزئینی تنزل پیدا نمی کند. ضمن آن 
و  چرایی  به  منظر،  چیستی  بر  عالوه  باید  منظر،  نظری  چارچوب 
چگونگی منظر شهر نیز پرداخته شود. به عبارتی باید سازوکار های 
کرد. منظر شهر را نمی توان از تولید فضای  سازند ه منظر را بررسی 
شهری جدا دانست. بنابراین برای ارتقای کیفی سیما و منظر شهر، 
باید نیروهای مؤثر بر ایجاد و تحول فضای هر شهر را شناخت. از 
طرفی دیگر، سیما و منظر همواره به عنوان یک مبحث پیچیده و 
که منظر  یا بهتر است این گونه عنوان شود  غامض مطرح شده و 
و  بحث  آن  پیرامون  بتوان  که  است  شمرده  شده  آن  از  بدیهی تر 
که درباره سیما، منظر ذهنی،  کرد. دیدگاه های مختلفی  گفت وگو 
تصویر ذهنی و ... مطرح می شود، به دنبال همین دریافت های 

که از این مقوله شده است. مختلفی است 
منظر،  و  فضا  ــاط  ــب ارت و  ــوفــور  ل فــضــای  تولید  نظریه  بــه  تــوجــه  بــا 
کرد. این شاخص ها  شاخص هایی را می توان برای منظر استخراج 
کالبدی، ذهنی و اجتماعی منظر است. نیروهای  بیانگر جنبه های 

مؤثر بر منظر و شاخص های منظر بر یکدیگر اثر متقابل دارند. 
این حضور دوئیتی نیروها در فضاهای شهری، ابعاد پدیدارشناختی 
که  گسترده  منظر شهری را نیز متأثر می کند. به عنوان مثال، منظر 
ک شده و یکی از ابعاد پدیدارشناختی منظر  زیرمجموعه منظر ادرا
است، تحت تأثیر نیروی ایدئولوژیک، وجهی نمادین پیدا می کند 
و بنابراین به بخشی از منظر زیسته نیز تبدیل می شود. یعنی این 
کی،  که منظرهای مختلف ادرا نیروهای مؤثر بر منظر شهر هستند 
این  می شوند  باعث  یا  و  می کنند  ایجاد  را  زیسته  و  شده  انگاشت 

منظرها رابطه ای پدیدارشناختی با یکدیگر ایجاد کنند. 
اصول  از  یکی  با  متناظر  مــی تــوان  را  منظر  نشانه شناختی  مؤلفه  
رهیافت واقع گرایی علمی دانست.»روابط علی به عنوان قدرت یا 
گرایش ها در  که با دیگر  گرفته می شوند  گرایش های اشیاء در نظر 
که هر رویداد مشهود شاید ایجاد شود، شاید  تعامل اند؛ به قسمی 
 Blaikie,( »هم نشود و همچنین ممکن است مشاهده شود یا نشود
145 :2000(. نیروهای تولید منظر، می توانند با ترکیب های مختلف 
کنند و  حضور خود در فضاهای شهری، منظرهای متفاوتی ایجاد 
کدام از مناظر سه گانه )بعد پدیدارشناختی منظر( را  یا اهمیت هر 
که تا حدود زیادی  کنند. به عنوان مثال، شهرهای امروز  کم و زیاد 

نسبت  به  منظرهای  شده اند،  متحول  اقتصادی  نیروی  از  متأثر 
نقاط  در  بلندمرتبه  ابنیه  بــرای  تالش  می کنند؛  ایجاد  را  مشابهی 
مهم شهر، سعی در جلب توجه و تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان، 
به  زمین،  گــری  ســودا بصری،  آشفتگی  فضا،  غیرانسانی  مقیاس 
گروه های متوسط و فقیر، تالش برای عبور از موانع  حاشیه راندن 
کنترل های متعارف طرح های شهری به اشکال مختلف  قانونی و 
تولید  سازوکار های  گر  ا حال  اســت.  مناظر  این  نمودهای  از   ... و 
منظر و چرایی منظر مشخص نشده باشد، پیشنهاد هر گونه تغییر و 
تحول در منظر شهری، صرفًا ضوابطی خواهند بود که هیچ ضمانت 

اجرایی نخواهند داشت.
شاخص های  و  منظر  تولید  عوامل  نشان دهنده   شماره4،  جدول 
که شاخص های  گفتنی است، آن است  مختلف منظر است. آنچه 
گونی  گونا صورت های  به  مختلف  مقیاس های  در  منظر  مختلف 
پهنه ها  از  صحبت  راهــبــردی  سطح  در  گــر  ا می کنند.  پیدا  نمود 
و  کاربری ها  اختالط  به  شهری  فضای  و  خرد  سطح  در  می شود، 

فعالیت های یک فضای شهری پرداخته می شود. 
که افراد متخصص مورد بحث قرار  منظر تصور شده فضایی است 
که دیگران از شهر دارند )حتی  می دهند و همین  طور تصوری است 
شیراز،  نام  شنیدن  با  مثال،  برای  باشند(.  ندیده  را  شهر  این  گر  ا
تصویری در ذهن افراد ایجاد می شود که این تصور محصول گذشت 
است  فیلم هایی  دیدن  و  روزنامه ها  و  کتاب ها  خواندن  و  سال ها 
که یک شخص در طول زندگی خود تجربه می کند. نکته مهم آن 
که ارتقای منظر شهر نیازمند جرح و تعدیل نیروهای مؤثر بر  است 
که صرفًا به مداخله  گونه پیشنهادی  منظر است. بدین وسیله، هر 
کمی  موفقیت  با  نگیرد  نظر  در  را  منظر  تولید  و  بینجامد  کالبدی 

روبه رو خواهد شد.

5. نتیجه گیری
که در یک  منظر هر شهری، برونداد واقعیت های آن جامعه است 
منظر  می شوند.  ک  ادرا نشانه شناسانه  و  پدیدارشناسانه  ارتباط 
ذهنیت  مستلزم  که  داد  تقلیل  کالبدی  امر  یک  به  می توان  نه  را 
کالبدی  غ از جنبه  که فار شناسنده باشد و نه امری ذهنی است 
پدیدارشناسانه  رابطه   به  تنها  منظر  همچنین  باشد.  شکل گرفته 
از پدیدارشناسی  که لوفور  با قرائتی  این دو نیز محدود نمی شود. 
و  لوفور  فضای  تولید  نظریه  کمک  با  همچنین  و  دارد  ماتریالیسم 
نیروهای مؤثر بر نشانه شناسی منظر، می توان به چارچوب نظری 
جدید از منظر شهر پرداخت. با این تعریف، منظر در بر دارنده  تمام 
ک شده شامل آن بخشی است که  عوامل تولید فضاست. منظر ادرا
ک می شود و تنها خواص بصری نیست.  توسط حواس مختلف ادرا
منظر تصور شده، منظری است که تصمیم گیران و متخصصان علوم 
مختلف برای یک شهر در نظر دارند و منظر زیسته به جنبه های 
بلکه  نیست.  منظر  تمام  ایــن  امــا  دارد.  اشــاره  معنایی  و  نمادین 
کردار فضایی،  که در قالب نیروهای  نیروهای مختلفی حضور دارند 
نیروهای بازنمایی فضا و نیروهای فضای بازنمایی، سه منظر یاد 

شده را جهت می دهند.
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جدول شماره 4: چارچوب نظری منظر شهری، شاخص ها و نیروهای تولیدکننده آن
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