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شماره۵۵-۵۶

بــر اســاس تعاریــف رســمی «ادراک و ارتباطــات بصــری» در مناظــر ،بخــش مهمــی از پیکــره منظــر شــهری تاریخــی
محســوب میشــوند .هماکنــون محوطههــا و شــهرهای تاریخــی براثــر توســعه شهرنشــینی و امکانــات جدیــد زندگــی مــدرن،
ناگزیــر دســتخوش تحوالتــی شــدهاند .ایــن دگرگونیهــا ســبب میشــود تــا در مــواردی برخــی از ویژگیهــای مهــم و
اصیــل مناظــر شــهری تاریخــی تغییــر کــرده و درنتیجــه ارتباطــات بصــری و ادراک مخاطــب از آنهــا دچــار اختــال گــردد.
ازآنجاییکــه فراینــد ادراک در مرکــز همــه رفتارهــای محیطــی قرارگرفتــه و ســبب دریافــت اطالعــات محیــط اســت ،وجــود
شــناخت صحیــح از مؤلفههــای مؤثــر بــر ادراک مناظــر شــهری تاریخــی ،ســبب حفــظ ســامت ،اصالــت ،بهبــود کیفیــت
ایــن مؤلفههــا و همچنیــن انتقــال کامــل و شایســته میــراث باقیمانــده بــه نس ـلهای آینــده خواهــد بــود .ایــن پژوهــش بــا
اســتفاده از روش توصیفــی تحلیلــی ابتــدا ابزارهــای ادراک انســان از محیــط را تبییــن نمــوده ،ســپس ادراک مناســب از مناظــر
شــهری تاریخــی را موردبررســی قــرار میدهــد و درنهایــت بــا پیشــنهاد مدلــی مفهومــی بــه معرفــی مؤلفههــای مؤثــر در
ادراک مناظــر شــهری تاریخــی خواهــد پرداخــت.

مقدمـه

شماره۵۵-۵۶
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هماکنــون بخــش زیــادی از مــردم در شــهرها و روســتاهایی زندگــی میکننــد کــه شــامل ابنیــه و محوطههایــی واجــد
ارزشهــای تاریخــی ،باســتانی و فرهنگــی هســتند .مناظــر و ســیمای عمومــی ایــن مناطــق در طــول زمــان تبدیــل بــه
مناظــر آشــنا و مأنوســی بــرای ســاکنان خــود گشــتهاند کــه هــر روز در زندگیشــان جریــان دارنــد .آنهــا از دوران کودکــی
اطالعــات و محرکهــای محیطــی را دریافــت میکننــد و مادامیکــه در آن رشــد میکننــد و بــا آن مناظــر در ارتباطانــد
و از آنهــا اثــر میپذیرنــد .در کنــار مــردم بومــی همـهروزه گردشــگران بســیاری نیــز بــه دیــدار ایــن آثــار تاریخــی رفتــه و
در جــوار ایــن آثــار بــه تجربهانــدوزی میپردازنــد .افــراد بهواســطه چگونگــی ادراک ایــن مناظــر در مــورد آنهــا قضــاوت
میکننــد ،زندگــی پیشــین ایــن مناظــر شــهری تاریخــی را تصــور میکننــد ،بــا مناظــر ارتبــاط عاطفــی برقــرار کــرده و
انــس میگیرنــد ،راه خــود را میــان آنهــا پیــدا میکننــد و درنهایــت از محیــط پیرامونیشــان تصویــر ذهنــی میســازند.
محیــط و مناظــر پیرامونــی آن حتــی بــر روی روش ارتبــاط گردشــگران و بازدیدکننــدگان بــا مناظــر تاریخــی شــهر و روســتا
و همچنیــن بــا یکدیگــر نیــز اثرگــذار اســت؛ بنابرایــن ادراک صحیــح از مناظــر شــهری تاریخــی و شــناخت چگونگــی ادراک
و ارتباطــات بصــری آن از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .نظریــات محققــان و پژوهشهــای پیشــین صــورت گرفتــه در
حــوزه روانشناســی محیــط بیشــترین اثــر را از ســه مکتــب روانشناســی گشــتالت ،سازشــمند و بومشــناختی گیبســون گرفتــه
اســت .در حــوزه روانشناســی محیطــی کاربــردی جــان ماتــاک در بخشهایــی از کتــاب «آشــنایی بــا طراحــی محیــط و
منظــر» بــه مبحــث ادراک و ارتبــاط بصــری پرداختــه و ادراک جســمی و روانــی صــورت گرفتــه از محیــط را شــامل جنبههــای
مختلــف روابــط متقابــل بشــری ،امنیــت ،نمادگرایــی ،تغییــر یافتــن تحــت تأثیــر شــرایط اجتماعــی و آســایش میدانــد و
شــکلگیری کیفیــت حســی یــک مــکان را ،درنتیجــه ســینرژی ویژگیهــای فیزیکــی آن مــکان در ذهــن بیننــده متصــور
میشــود (ماتــاک .)1379:234،در همیــن رابطــه بخشهایــی از پژوهشهــای ادوارد هــال ،جــان لنــگ ،راچــل کاپــان و
اســتفان کاپــان قابلدسترســی میباشــند؛ امــا بهصــورت مشــخص مــاری تیویــت در پژوهشهــای خــود ادراک در مناظــر
فرهنگــی  -تاریخــی را از جنبههــای مختلــف موردبررســی قــرار داده اســت.
ایــن نوشــتار بــر آن اســت تــا بــا برشــمردن اهمیــت «ادراک و ارتباطــات بصــری» بهعنــوان یکــی از عناصــر ســازنده منظــر
شــهری تاریخــی ،بــه اصلیتریــن مؤلفههــای ســازنده ادراک و ارتباطــات بصــری منظــر شــهری تاریخــی بپــردازد؛ زیــرا
وجــود درک صحیــح از یــک منظــر شــهری تاریخــی نیازمنــد وجــود مقدماتــی اســت کــه در صــورت عــدم وجــود آن ارتبــاط
میــان مخاطــب و منظــره بهدرســتی تشــکیل نخواهــد شــد .فهــم چگونگــی فرآینــد ادراک توســط مخاطبیــن بــه طراحــان و
برنامــه ریــزان محیطهــای تاریخــی کمــک میکنــد تــا سیاس ـتهای متناســب بــا ایــن مناطــق را تنظیــم نمــوده و ســبب
حفــظ ســامت و بهبــود کیفیــت منظــر شــهری تاریخــی شــوند.

سؤاالت پژوهـش

 اهمیت شناخت مؤلفههای ادراک و ارتباط بصری مناسب در مناطق تاریخی چیست؟ ابزارهای ادراک انسان از محیط پیرامونیاش چیست؟ -کدام مؤلفهها بر ادراک انسان از مناظر شهری تاریخی مؤثر است؟

روش تحقیـق

پژوهــش انجامشــده بــر اســاس روش توصیفــی -تحلیلــی و بهمنظــور تعییــن و ارزیابــی اصلیتریــن مؤلفههــای مؤثــر در
ادراک منظــر شــهری تاریخــی صــورت گرفتــه اســت .در ایــن مقالــه بــر اســاس منابــع مکتــوب ،ابتــدا ابزارهــای ادراک انســان
از محیــط معرفــی شــده ســپس بــر اســاس مدلــی مفهومــی اجــزا مؤثــر در ادراک منظــر شــهری تاریخــی تبییــن شــدهاند
کــه بخشــی از خروجــی موردنظــر بــه شــکل تصاویــر واقعــی و ویرایــش شــده از مؤلفههــای موردبحــث ارائــه گشــته اســت.

 -1اهمـیت ادراک منظر شـهری تاریخـی

ـی ارزشهــا و ویژگیهای
بنابــر تعریــف دقیــق «منظــر شــهری تاریخــی محــدوده شــهری اســت کــه در پــی الیهبنــدی تاریخـ ِ
فرهنگــی و طبیعــی درک میشــود کــه مفهــوم آن فراتــر از درک «مراکــز و مجموعههــای تاریخــی» اســت و شــامل بســتر
شــهری و زمینههــای جغرافیایــی آن میشــود .گســتره ایــن بســتر شــامل توپوگرافــی و شــیب زمیــن ،ریختشناســی زمیــن،
آبشناســی و جلوههــای طبیعــی ،محیــط مصنــوع تاریخــی و معاصــر ،زیرســاختهای روی و زیــر زمیــن آن ،فضاهــای بــاز و
باغهایــش ،الگوهــای کاربــری اراضــی و ســازماندهی فضایــی آن ،ادراک و ارتباطــات بصــری و ســایر عناصــر ســاختارهای
شــهری اســت .همچنیــن شــامل رفتارهــا و ارزشهــای اجتماعــی و فرهنگــی و فرآیندهــای اقتصــادی و ابعــاد غیرملمــوس
میــراث اســت کــه بــه تنــوع و هویــت مربــوط میشــوند )UNESCO, 2011( ».ایــن تعریــف یــک بیــان کلگــرا اســت و
در ادام ـهی ســند بــه تأکیــد بیــان میشــود کــه هــر مؤلفــه از منظــر شــهری تاریخــی در رابطــه بــا ســایر مؤلفههــا معنــی
دقیــق پیــدا میکنــد و موجــب میشــود منظــره بهصــورت یــک «کل» درک شــود.
نمودار شماره  -1مهمترین الیههای سازندهی منظر شهری تاریخی
الیههای منظر شهری تاریخـی
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برگرفته از بند  8و  9توصیهنامه  2011یونسکو

 -2ادراک و ابزارهای درک انسان از محیط بر اساس پژوهـشهای روانشناسـی محیط

«ادراک فراینــد زیستشــناختی و روانشــناختی کســب اطالعــات از محیــط اســت» (لنــگ .)89 :1381 ،بنابــر تعاریــف فرهنگ
واژه ،ادراک یعنــی «در رســیدن بــه .در رســیدن کســی را .پختــه و رســیده شــدن میــوه .برســیدن وقــت چیــزی و منتهــی
شــدن ،فنــا پذیرفتــن .ادراک بــه بصــر :دیــدن( :زوزنــی) :ال تدرکــه االبصــار (آیــه) -دریافــت؛ و آن خاصــه حیــوان باشــد چــون
حرکــت ارادی .اندریافــت .دریافتــن (تــاج المصــادر بیهقــی) دریافتــن اشــیاء غیــر محســوس .فهــم .تعقــل .فهمیــدن -ادراک
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همانگونــه کــه از تعریــف رســمی ایــن عبــارت برمیآیــد «ادراک و ارتباطــات بصــری» بهعنــوان یکــی از مؤلفههــای
شــکلدهنده بــه مناظــر شــهری تاریخــی شــمرده شــده اســت .ازآنجاییکــه ایــن آثــار بــر اســاس ویژگیهــای فرهنگــی
و طبیعــی بســتر خــود بــه وجــود آمــده ،رشــد نمــوده و بــه تعادلــی پایــدار بــا محیــط پیرامــون رســیدهاند ،هــر گاه عاملــی
درونــی یــا بیرونــی رونــد تکامــل و تعــادل آنــرا برهــم زنــد ادراک آن منظــر را بــا اختــال مواجــه میکنــد.
مناظــر شــهری تاریخــی و نیــز محوطههــای واجــد ارزشهــای تاریخــی و باســتانی میــراث ارزشــمندی هســتند کــه بــه دلیــل
اهمیــت فرهنگــی و طبیعــی استثناییشــان دارای اهمیتــی فراملــی هســتند و عــاوه بــر نســل حاضــر بــرای نســل آینــده نیــز
مهــم شــمرده میشــوند (یونســکو .)13 :2008،درک صحیــح از اصالــت و ویژگیهــای شــکلدهنده یــک منظــر شــهری
تاریخــی ســبب میشــود تــا بهتریــن تصویــر ذهنــی و قضــاوت در برخــورد بــا اثــر در نهــاد مخاطــب صــورت پذیــرد زیــرا
«اجــزای معمولــی محیــط و منظــر ،بــه مــا بینــش میدهنــد کــه بدانیــم «چگونــه مردمــی هســتیم»» (ماتــاک.)1379:32،
درک مناســب از محیــط پیرامــون ســبب ارتبــاط مؤثــر میــان منظــره و نظارهگــر خواهــد بــود؛ بنابرایــن بــه هــر میــزان ادراک
درســتی از آثــار تاریخــی حاصــل شــود بــه همــان میــزان فرهنــگ و مثابــه کالبــدی آن بیپردهتــر شــناخته خواهنــد شــد و
ایــن مفاهیــم بــه نس ـلهای آینــده انتقــال خواهــد یافــت.

پذیــر :قابــل دریافــت و قابــل فهــم» (دهخــدا« .)1377 ،ادراک 1محیطــی فراینــدی اســت کــه انســان دادههــا و انگاشــت
هــای ذهنــی الزم را از محیــط پیرامــون دریافــت میکنــد .همچنیــن ادراک را میتــوان فراینــدی هدفمنــد دانســت کــه در
طــی آن فــرد بــه دریافــت ارســاالت محیطــی میپــردازد و برآمــده از فرهنــگ و ارزشهــای ســاختاری حاکــم بــر جوامــع
بشــری میباشــد .ادراک محیطــی بــا شــناخت انســان از محیــط همــراه اســت و بــر ایــن اســاس نتیجــه برهــم کنــش ادراک
حســی 2و شــناخت 3میباشــد» (محمــودی نــژاد .)163 :1388 ،انســان موجــودی اســت کــه بــرای برقــراری ارتبــاط بــا دنیــای
پیرامــون خــود ابزارهــای مختلفــی را در دســت دارد .هــر کــدام از ایــن ابزارهــا بســته بــه شــرایطی کــه در آن قــرار گرفتهانــد
میتواننــد بخشــی از درک انســان از محیــط پیرامونــش را بــه وجــود آورنــد در یــک دســته بنــدی کلــی راههــای ادراک انســان
از محیــط در چهــار دســتهی زیــر قــرار میگیــرد:
نمودار شماره  -2انواع و ابزار ادراک انسان بر اساس نظریات استاد مطهری ،امام محمد غزالی ،یونگ و روانشناسی محیط
ابزارهای ادراک انسان از محیط
حواس ظاهری

حواس باطنی

دل

عقل

شناخت حسی

شناخت عاطفی

شناخت عقلی

شناخت شهودی

sensation

feeling

thinking

intuition

محمودی نژاد

 -3درک بصری به عنوان اصلـیترین ابزار از مجموعـه حواس ظاهری
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بــه گفتــه ماتــاک ادراک مــا از جهــان ادراکــی فضایــی اســت و فضــا ســه بعــدی اســت .گیبســون در کتــاب «ادراک جهــان
بصــری» مینویســد ،مــا ایــن واقعیــت ســه بعــدی را بــه صــورت پرســپکتیو درک میکنیــم کــه بــه وســیله محرکهــای
تحریــک کننــده و ســاختار آنهــا و تغییــرات حســی دریافــت شــده بــا مــا ارتبــاط برقــرار میکننــد ( .)Gibson,1950ادراک،
در درجــه اول بصــری و ادراک بصــری در درجــه اول فضایــی اســت .مــا بــا حرکــت در فضــا جهــان اطــراف را بــه صــورت
توالــی محرکهــای بصــری تجربــه میکنیــم و فضاهــا ،محیطهــا و مناظــر اطــراف را بــا تمــام ابعــاد مختلفشــان درک
میکنیــم و هنگامــی کــه در موقعیــت مکانــی یــا احساســی خــود در محیــط تغییــری ایجــاد میکنیــم ،جنبههــای جدیــدی
از محیــط بــرای مــا آشــکار خواهــد شــد .در واقــع «درک حســی مــا از یــک مــکان تــا حــد زیــادی درک بصــری و دقیقتــر
فضایــی اســت» (ماتــاک« .)246 :1379 ،درک ،فراینــدی اســت کــه هنگامــی کــه محرکهــای حســی اطالعــات پنهــان
در ذهــن را فعــال میکننــد ،ماهیتهــای ذهنــی را بــه وجــود میآورنــد؛ بنابرایــن اگــر محرکهــای بصــری حــذف شــوند
یــا تغییــر پیــدا کننــد ،درک مــا از مــکان ،مقیــاس ،انــدازه ،رنــگ ،بافــت ،ســختی و ســایر ویژگیهــای آن تغییــرات اساســی
پیــدا خواهــد کرد»(ماتــاک.)245 :1379 ،

 -4ارتباطات بصـری و شکلگیری هویت مناظر شـهری تاریخـی

وجـوه بصـری منظـره توسـط قـوای بینایـی به صـورت مسـتقیم دریافت میشـوند و پـس از طـی فرایندی محرکهای حسـی
بـه ماهیتهـای ذهنـی تبدیـل میشـود .گرچـه در ایـن فرایندهـای چنـد مرحلـهای ،احساسـات فـرد بـر نحـوه درک آن تأثیـر
خواهـد گذاشـت امـا در نهایـت همیـن فرایند سـبب برقراری ارتبـاط میان اطالعـات پنهان ذهن بیننـده و جنبههـای دیگری از
1 - perception
2 - sense perception
3 - recognition

ویژگیهـای محیـط خواهنـد بـود و منجر به ادراک سـه بعـدی و فضایی بیننـده از منظره خواهند شـد .معمو ًال افـراد در توصیف
مناظـر بـه عناویـن و نـکات کلی توجه دارند .بر این اسـاس نخسـت سـیمای کلـی منظره در ذهن شـکل میگیـرد و پس از آن
نشـانههای شـاخص آن منظـره در الیههـای بعـدی شـناخت ،به ذهن سـپرده خواهد شـد .عناصر شـاخص انسانسـاز یا طبیعی
بخصـوص آنهایـی کـه از خصوصیـات فیزیکـی ،ابعـاد و تناسـبات ویـژهای برخوردارنـد در زمـره نشـانههای خـاص مناظـر قرار
میگیرنـد .بافـت غالـب منظـره ،مصالـح ،کیفیتهای رنگـی و نوری شـاخص ،موضع قرارگیـری ناظر و همچنین احسـاس کلی
کـه از منظـره دریافـت شـده اسـت نیز از جملـه جنبههای اصلی مناظر اسـت که شـخصیت آن منظـره را در ذهن بیننده شـکل
خواهـد داد؛ بنابرایـن میتـوان ارزشهـای بصـری را مهمتریـن بخـش از کیفیتهـای محیطی محسـوب کرد کـه عامل تقویت
و یـا تضعیـف حـس مـکان و نهایتـ ًا تعلـق خاطـر افراد به محیط زیسـت خود میشـود .ایـن پدیده نقـش کلیـدی و تأثیرگذار در
هویـت و مطلوبیـت یـک مـکان یـا جامعـه دارد که نهایتـ ًا دارای تبعات سـازنده در اقتصاد مکان و جایگاه گردشـگری آن اسـت.
کیفیتهـای بصـری نـه تنهـا منعکـس کننـده ارزشهای فـوق اسـت بلکه در مـواردی سـمبل هویت ملـی و منطقهای اسـت.
برخـی از عناصـر و ویژگیهـای منطقـه از اهمیـت ویـژه در تعریـف شـخصیت و هویـت آن برخوردارند .عناصر طراحی شـهری
بـه همـراه منابـع طبیعـی یک فضا باهـم تصویری از یـک همسـایگی را ارائه میدهنـد » (شـکیبی.)260 :1390 ،

 -5اصلـیترین مؤلفههای ادراک در مناظر شـهری تاریخـی

نمودار شماره  -3مدل مفهومی از ادراک منظر شهری تاریخی
مولفههای ادراک و ارتباط بصری در منظر شهری تاریخی
ویژگیهای وجودی منظر

پیچیدگی وخوانایی

عناصر شاخص

زمان

تغییرات

وسعت و مقیاس

سیمای کلی

حیات و پویایی

ویژگیهای غیر وجودی منظر

سالمت و اصالت منظره

آگاهی ببیننده

مداخالت و افزوده های بعدی
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نظریهپـردازان عقیـده دارنـد «مکانهـا سـاختارهای ذهنـی هسـتند که بـا سـینرژی صحنههای بخصـوص ،تجربیات گذشـته و
وضعیـت روانـی بیننـده در ذهـن او شـکل میگیرند»(ماتلاک .)21 :1379 ،هنـگام خوانـدن محیـط و منظـر باید به یاد داشـته
باشـیم کـه عناصـر فیزیکـی را نـه بهصـورت فرمهـای مجـرد بلکه بهصـورت تجلـی حـاالت و تأثیـرات میخوانیم .بدیـن معنا
کـه مجمـوع عوامـل کالبدی و غیر کالبدی در شـناخت و درک مناظر شـهری تاریخـی اهمیت خواهند داشـت .مؤلفههای ادراک
مناظـر شـهری تاریخـی را میتوان به دو دسـته تقسـیم نمود دسـته اول ناشـی از مشـخصههای وجـودی خود منظر اسـت .این
گـروه از دادههـا بهوسـیله فیزیـک و کالبـد منظـره شـکل گرفتـه و معمو ًال بـا حواس ظاهـری انسـان ،خصوص ًا حـس بینایی در
ارتبـاط خواهنـد بـود .در ایـن حالـت «میتـوان فراینـدی را تعریف کرد که توسـط آن محرکهای حسـی بـه ماهیتهای ذهنی
تبدیـل میشـوند .در ایـن فرآینـد چند مرحله قابلشناسـایی اسـت ازجمله شناسـایی الگو ،شناسـایی فرم ،نسـبت دادن مفهوم به
فـرم ،واردکـردن احساسـات در ایـن مفاهیم و نهایتـ ًا واکنش بیننده بـه چهار مرحله قبلـی» (ماتلاک .)243 :1379 ،این عوامل
شـامل ویژگیهـای اصلـی فرمـی و فیزیکـی منظـر ،وجـود زندگـی در منظـره و همچنیـن بازتـاب این عوامـل در ذهـن بیننده
میشـوند .دسـته دوم ناشـی از مشـخصههای غیـر وجـودی منظره اسـت .مؤلفههای این دسـته ماهیتهـای متفاوتـی دارند که
بهواسـطه اثـرات عوامـل بیرونـی پدیـد آمـده و در کنار عوامـل گروه اول سـبب درک بهتر یـا درک ضعیفتری از منظر شـهری
تاریخـی خواهنـد شـد .ایـن عوامل شـامل گذر زمـان ،تغییرات فصلـی و اثرات آن بـر روی مناظـر ،تغییرات اعمالشـده بر کالبد
و رفتارهـای جـاری در منظـر شـهری و همچنیـن آمادگی ذهنـی بیننـده در برخورد با منظر میباشـند.

 .1-5پیچیدگـی و خوانایـی
پیچیدگـی و خوانایـی محیـط دو مفهومـی اسـت کـه در مواجـه بـا محیط و صرف زمان در آن شـکل میگیرد و سـبب تشـکیل
نقشـههای ذهنـی افـراد از فضـا خواهـد بـود .چگونگـی ظاهـر عناصـر سـازنده منظـر ،وجـود یا عـدم وجـود عناصر شـاخص و
نحـوه همنشـینی عناصـر در منظـره سـبب شـکلگیری ایـن دو مفهـوم خواهد شـد .خوانایـی به معنی شـناخت و احاطه سـریع
مخاطـب از محیـط در دقایـق اولیـه اسـت که در مقابـل مفهوم پیچیدگی قـرار دارد .پیچیدگی به معنی سـردرگم کـردن افراد در
محیـط نخواهـد بـود .هـر میـزان پیچیدگی بیشـتر باشـد تنوع و غنـای عناصر چشـمانداز فـرد را بیشـتر به خود دعـوت میکند
و مدتزمـان بیشـتری حـواس مخاطـب را درگیـر مینمایـد .بایـد توجه داشـت ایـن دو مفهوم در افـراد مختلف شـکل متفاوتی
خواهنـد داشـت و بیننـدگان بر اسـاس پیشـینههای خود برداشـتهای متفاوتی از منظـره خواهند داشـت (.)Kaplan, 1998:25
 .2-5عناصـر شاخص
عناصر شـاخص آن دسـته از جنبهها و نشـانههای ویژه طبیعی یا مصنوع در سـیمای عمومی شـهر اسـت که در منظر شـهری
تاریخـی نسـبت بـه سـایر عناصـر نمود بیشـتری دارند .یکـی از اصلیترین نقشهـای این عناصر شـاخص سـهولت در یادآوری
آن منظـر و نمـود قـوی ذهنـی آن در بیننـده اسـت .همچنیـن باید اشـاره کرد عناصر شـاخص یک فضـا را آدرسپذیـر نموده و
درک بهتری از جهات جغرافیایی ،مسـیریابی ،درک ترازهای ارتفاعی و شـناخت موقعیت ناظر نسـبت به فضا ،ایجاد خواهد کرد.
تصاویر شماره  1و  -2میدان نقشجهان در صورت وجود و عدم وجود عناصر شاخص در آن.
در تصویر سمت چپ این میدان وسیع بدون عناصر شاخصی همچون کاخ عالیقاپو و مسجد امام شبیهسازی شده است .در این فضا
جدارهها بهشدت یکنواخت شده و شخصیت اصلی فضا بهشدت مخدوش شده است .در این حالت بیننده در یادآوری این بخش از شهر
فضایی بی مقیاس و وسیع را به یاد خواهد آورد که در آنهمه چیز مانند هم است و پیدا کردن جهت و موقعیت دشوار مینماید.
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تصاویر شماره  3و  -4مسجد جامع نطنز با داشتن تک منارهای بلند این بنا را در شهر کوچک نطنز آدرس پذیر و ماندگار در ذهن نموده
است .در صورت حذف این مناره شخصیت این بنا تغییر نموده و قادر به تکمیل نقش خود در منظر شهری نطنز نخواهد بود.

 .3-5وسـعت و مقـیاس
چگونگــی چشـمانداز منظــر شــهری تاریخــی ،انــدازه ،ابعــاد ،وســعت ،شــکل ،مقیــاس ،میــزان درجــه باز بــودن دیــد و همچنین
موقعیــت بیننــده نســبت بــه منظــر شــهری تاریخــی در چگونگــی ادراک وی از آن منظــر مؤثــر خواهد بود.
تصاویر شماره  5و  -6باغ شازده ماهان دارای موقعیت و بستری ویژه است .درکی که از این باغ با دانستن فضای پیرامونی آن حاصل
میشود (تصویر سمت راست) بسیار متفاوت از درکی است که با قرار گرفتن و قدم زدن بیننده در درون باغ ایجاد میشود .بیننده در داخل
باغ بهواسطه وجود درختان بلند و تنومند قادر به دیدن طبیعت خشک و کویری بیرون باغ نخواهد بود( .تصویر سمت چپ).

تصاویر شماره  7و  8و  -9چهار منظر شهری تاریخی متفاوت که دارای سیمای کلی متفاوتی هستند .از سمت راست میمند ،سیراف ،یزد

 .5-5حیات و پویایـی
میــان مناظــر شــهری تاریخــی کــه قابــل ســکونت باشــند و یــا متروکــه تفــاوت وجــود دارد .در حالــت خوشبینانــه ،زندگــی
جــاری در ســایتهای تاریخــی مراقبــت و نظــارت بــر آنهــا را بیشــتر میکنــد و همچنیــن حــس نظــم و مراقبــت بیشــتری
را بــه بیننــده القــا میکنــد .وجــود زندگــی در مناظــر شــهری تاریخــی جنبههــای متفــاوت فرهنگــی و اجتماعــی را بــه ایــن
مناظــر ضمیمــه نمــوده و ســبب میشــود تــا هــر فضــا و هــر بنــا بــا توجــه بــه کاربــری موجــود بهدرســتی در ذهــن بیننــده
تعریــف و درک شــود -6-5.زمــان :زمــان مناســب و کافــی بــرای حرکــت در یــک فضــا و درک و شناســایی آن بســیار اهمیــت
دارد .گــذر زمــان هــم در مقیــاس کوتاهمــدت و هــم در مقیــاس بلندمــدت جنبههــای جدیــدی از مناظــر شــهری را بــرای
بیننــده آشــکار مینمایــد و ســبب تســلط و شــناخت بیشــتر مخاطــب از آن منظــر شــهری خواهــد بــود.
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 .4-5سـیمای کلـی منظـره
اولیــن و ســریعترین قضــاوت افــراد از مناظــر شــهری تاریخــی بــر اســاس چگونگــی ســیمای کلــی مناظــر خواهــد بــود.
وجــود حــس وحــدت در عناصــر ســازنده مناظــر ،تکــرار بعضــی از الگوهــای رنــگ و بافــت و مصالــح ،ارتبــاط متقابــل بیــن
بخــش مصنــوع و بخــش طبیعــی شــهر در شــکلگیری ســیمای کلــی منظــره مؤثــر اســت.

 .7-5تغـییرات
مقصــود از تغییــرات ،تغییــرات موقــت یــا غیرموقتــی اســت کــه فصــول یــا آبوهــوا در منظــر شــهری تاریخــی بــه وجــود
میآورنــد .جابجایــی فصلهــا ســبب تغییــر رنــگ و بافــت در پوشــش طبیعــی مناظــر شــهری شــده و یــا ســبب ایجــاد
فرســایش در ابنیــه میشــوند.
 .8-5سـالمت و اصالت منظـره
نزدیکــی بــه حالــت طبیعــی قبلــی و اولیــه کــه درواقــع مقیاســی بــرای تمامیــت و دسـتنخوردگی منظــر شــهری و ویژگیهای
آن اســت .هرچــه تغییــرات در کاربریهــا ،کالبــد ،مــواد و مصالــح ،مــکان و اســتقرار ،روح و احســاس و ســایر جنبههــای
غیرملمــوس مناظــر شــهری کمتــر باشــد بــه حالــت نخســتین خــود نزدیکتــر اســت (یونســکو .)2008
تصاویر شماره  10و  -11تصویر باال گنبد سلطانیه و نمای شهر سلطانیه از طبقه باالی مقبره مالحسن کاشی .تصویر پایین شبیهسازی
ساختمانهای بلندمرتبه در پیرامون گنبد .همانطور که مشخص است وجود بناهای بلند اصالت منظر شهری تاریخی سلطانیه و دشت
سلطانیه را بهشدت مخدوش میکند .در این حالت گنبد منحصربهفرد سلطانیه در پشت ساختمانها مخفی شده و خط افق طبیعی دشت
و رشتهکوههای منطقه آسیب دیده است.
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 .9-5آگاهـی بیننـده
اطــاع بیننــده از تاریــخ مــکان و الیههــای متفــاوت زمانــی کــه بــر منظــره گذشــته اســت ،آگاهــی از کاربریهــای فعلــی
و گذشــته ،ویژگیهــای فرهنگــی منطقــه ،اســتفادهکنندگان محــل در گذشــته و همچنیــن وقایــع اتفــاق افتــاده بــر ادراک
افــراد از محیــط مؤثــر خواهــد بــود.
 .10-5مداخـالت و افـزودههای بعدی
ساختوســاز و مداخــات ناهماهنــگ بــا اصــل منظــره در صــورت و ســیمای کلــی ،مقیــاس ،کاربریهــا ،روح فضــا و همچنیــن
در جزییــات عناصــر الحاقــی موجــب درک متفــاوت از شــخصیت منظــره خواهــد شــد .عــدم تناســب و انســجام متنــی ســبب
میشــود تــا برخــی از ویژگیهــای منحصربهفــرد مناظــر شــهری تاریخــی روبـهزوال رود و یــا ازنظرهــا پنهــان گــردد.

تصاویر شماره  12و  -13نمای ایوان تخت مرمرکاخ گلستان .بنای بلندمرتبه ساختمان مخابرات در میدان امام خمینی تهران خط آسمان
این مجموعه تاریخی را تحت تأثیر قرار داده است .در تصویر سمت چپ خط آسمان این بنا بهصورت اولیه خود بازسازی شده است.
همانگونه که مشاهده میشود با حذف افزودههای معاصر از پشت زمینه این اثر ،بنا قدرت ارائه بهتر و بیشتری پیدا میکند.

 -۶نتیجهگـیری
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طبــق تعاریــف رســمی ارائهشــده« ،ادراک و ارتباطــات بصــری» یکــی از الیههــای ســازنده منظــر شــهری تاریخــی اســت
کــه بــر روی شــناخت افــراد (مــردم بومــی و گردشــگران) از محیــط تاریخــی پیرامــون و شــکلگیری هویــت منظــر شــهری
تاریخــی در ذهــن افــراد مؤثــر خواهــد بــود .شــناخت فرآینــد ادراک و ارتباطــات بصــری و همچنیــن مؤلفههــای ســازنده آن
ســبب میشــود تــا وجــوه ارزشــمند منظــر شــهری تاریخــی بهدرســتی درک شــود و عــاوه بــر حفاظــت از شــخصیت اصلــی
منظــره ایــن میــراث بــه نس ـلهای آتــی منتقــل شــود.
بــر اســاس بررســیهای صــورت گرفتــه مؤلفههــای مؤثــر بــر ادراک منظــر شــهری تاریخــی را میتــوان بــه دو دســته
«مشــخصههای وجــودی منظــر» و «مشــخصههای غیــر وجــودی منظــر» تقســیم نمــود .دســته اول کــه مربــوط بــه
ویژگیهــای ذاتــی خــود منظــره اســت شــامل پیچیدگــی و خوانایــی منظــر ،عناصــر شــاخص ،وســعت و مقیــاس منظــره،
ســیمای کلــی و پویایــی شــهر اســت .گــروه دوم نیــز دربردارنــده زمــان ،تغییــرات ،ســامت و اصالــت منظــره ،میــزان آگاهــی
بیننــده و افزودههــا و مداخــات غیــر اصیــل بــه مجموعــه تاریخــی اســت.
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