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چکیده
زیباشناسی به عنوان نظامی متمایز در زمینه علم و فلسفه غرب تا میانه قرن هجده مییدد اایایاه مصی یی نداشیز از قیرن هجیدهم
مفهوم زیبایی شناسی بیش تر انبه روان شناسانه به خود گرفز و زیبایی در ارتباط با ادراک مطرح شد و ناظر هم ازئی از عوامل موثر در
زیبایی مطرح گردید انسان دارا دو ساحز عاطفی و عقدنی و ادراک زیبایی یکی از فعالیز ها روح اسز و این فعالیز رخ نمیی دهید
مار در برابر محرکی از عالم خارج ،که نهایتاً با سه بازخورد (لذت ،شافتی ،ارزش) همراه می باشد سیما و منظر شهر نیز بایید نیازهیا
ساحز ها میتلف حیات انسان را توأمان در بر گیرد در مدل ها ارزیابی تی

ی ،ارزش گذار بر اساس انبه ها ب ر و زیبایی در

ذات منظر (عینی) انجام میگیرد و در ارزیابی توسط ترایحات مردم ،ارزش گذار بر مبنا احساس و ادراک افراد نسبز به منظر صورت
میگیرد.

در این پژوهش با تدقیق در روش ها ارزیابی مطرح شده در نظریه ها مواود و بررسی رابطه واکینش هیا اسیمی -روانیی انسیان و
مناظر زیبا ،سعی در معرفی ابعاد میتلف (روان شناسانه) ارزیابی کیفیز منظیر دارییم واکینش هیا فیزیولوییی  -عیاطفی کیه پیز از
درگیرشدن حواس انسانی در منظر ،بازخوردهایی نظی ر(کاهش استرس ،تغییر ضربان قلب ،تغییر حالز مردم

چصم ،تغییرات رو پوسز

و عضدت صورت و ) را درپی دارد ،می توانند به عنوان معیارهایی برا سنجش سه واکنش پسازیبایی (لذت ،شیافتی ،ارزش) و پیارامتر
مؤثر در طراحی منظر مورد استفاده قرار گیرد
کلمات کلیدي :محیط  ،ارزیابی زیبایی ،منظر ،روان شناسی محیطی
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Abstract
Aesthetics as a distinct system in West philosophy and science did not have a difinite ed place until the
mid-eighteenth century. Since the eighteenth-century the concept of aesthetic has been become more
psychological and beauty has been considered in relation to perception and the observer has also
become one of the effective factors of beauty. Human being has two emotional and rational aspects
and perception of beauty is a soul activity and this activity does not take place unless by a stimulus
from the outside world which ultimately results in three feedbacks (pleasure, surprise, value). Urban
landscapes also should include needs of different aspects of human life simultaneously. In professional
evaluation models, valuation is done based on the visual aspect of landscape and the beauty in nature
(objective). And in the assessment by people's preferences, valuation is done based on people's
perception of the landscape. In this study, by the research on evaluation procedures in the existing
theories and by investigating the relationship between physical, psychological reactions of the human
being and the beautiful perspectives, we have tried to introduce different (psychological) aspects of the
perspective assessment. Physiologic and emotional reactions after engaging the human senses in the
landscape will result in some feedback such as stress reduction, changes in heart rate, changes in the
pupil of the eye, the skin and facial muscles changes and etc. These feedbacks can be used as
benchmarks to measure the three reactions to post beauty (pleasure, surprise, value) and as the
effective parameters in landscape design.
Keywords: Environment, Aesthetic evaluates, Landscape, Environment, Psychology.
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مقدمه
شهرها (متصکل از عناصر و اازاء و فضاها و عملکردها و قیوانین

هییا انسییانی در برابییر محیییط دوم بییا روش کیفییی و رویکییرد

حاکم ،به انضمام روابط اار در شهر به عدوه همه موضیوعات

مقایسها اطدعات مستند کتابیانها و پیژوهشهیا قبلیی و

تیرین

ناسیار بیه

مرتبط با آنها مثل تاریخ و هویتصان) بیه عنیوان بیزر

همچنین م احبه با صاحب نظرانی چون آقا ای

مجموعه ها و آثار انسانی بر کره زمین کیه ظیرف فعالییزهیا

دستهبند ها ساده و مناسبی برا سهولز شناخز مدلها و

انسانی هستند ،میتوانند و باید الوهها متنیوعی از زیبیایی را

راهبردها ارزیابی زیبایی و هویز محیط دسز یافتیم

به انسان القاء کنند اصیوًً هرقیدر و هیر طیور ،شیهر و محییط

مبانی نظري

زندگی بتواند مراتب زیبایی را به ساکنین خویش هدیه کند بیه

زیبایی

همان نسبز می تواند به آرامش و مصارکز و سعادت و تعیادل

وایه

شهروندان مدد رساند و مصکدت ایار زنیدگی را بیرا آنیان

زبان فارسی متداول اسز و معادل وایه "استتی " به کار رفته،

قابیل تحمیل گردانید( )1میا بیرا کسیب اطدعیات از محییط

از نظام فلسفی خاصی سین میی گویید کیه کیارش کیاوش در

اطرافمان نیاز به استفاده از دامنه ا از حواس (بویایی ،بینیایی،

معنا امال و شناخز زیر و بیم هیا ایین پدییده اسیز()1

شنوایی ،چصاییً ،مسه) و احساساتی از قبییل دمیا ،تعیادل ،و

زیبییایی تنهییا معیییار مطلوبیییز و تنهییا فضییا تعریییف کننییده

رطوبز به طور هم زمان داریم  78درصد از ادراک انسانی از راه

خواستنی هاسز هرآن چه که مطلوب نامیده و ییا فیرم میی

دیدن ایجاد می شود ،و واه دیایر مطالعیه بیه سیازوکار ادراک

شود و انسان طالب تح ییل آن میی شیود را میی تیوان وااید

از راه حواس و مغز و ترایحیات آن بیرا منظیر توایه دارد از

مرتبه ا از زیبایی دانسز به طور که زیبایی مطلوب و میورد

قرن هجیدهم مفهیوم زیبیایی شناسیی در غیرب بیصیتر انبیه

نظر هر کز وابسته به اهان بینی و فرهنگ اوسیز زیبیایی از

روان شناسانه به خود گرفز و زیبایی در ارتباط با ادراک مطرح

منظرها و با معیارها متنوعی دسته بند می شود برا نمونه

گردید و ناظر هم ازئی از این مجموعه به حساب آمد()2

می توان از تقسیم زیبایی به زیبیایی معنیو و زیبیایی میاد ،

بیان مساله و ضرورت تحقیق

زیبایی معقول و زیبیایی محسیوس ،زیبیایی حقیقیی و زیبیایی

از دًیل مهم نازیبایی شهرها کنونی ما عدم شیناخز عوامیل

کاذب ،یا زیبایی طبیعی و زیبایی هنر  ،سین گفیز وقتیی از

زیبا کننده و ارزش ها زیبایی شناسانه منظر و محیط شیهر

لییذت بیییش بییودن بییه عنییوان تعریییف زیبییایی سییین گفتییه

اسز و نیز یکی از راهکارها افزایش هوییز شیهرها ،افیزایش

می شود(نیوتن) باید به این موضوع تواه شود که لذت ماد و

زیبایی و انتقال حز زیباشناختی از محیط به کیاربران اسیز و

لذت معنو و لذت روانی و ترکیب دوگانه و سه گانه این لذایذ،

ایین ایز بیا شیناخز عوامیل زیبیایی ،نحیوه ادراک زیبییایی در

م ادیق و مراتب میتلفی را برا زیبایی طلب می کنند()1

مصاهده گران و ارزیابی شدت زیبایی مولفه ها میتلف محیط

زیبایی شناسی فلسفی

میسر نیواهد شد در پی ارتقا زیبایی و هوییز محییط حیز

نظریه ها در فلسفه زیبایی بیر دو نیوع انید -1:ذهنی(درونیی) و

تعلق و مصارکز شهروندان نیز ارتقا خواهد یافز

"سییابجکتیو"  -2عینی(بیرونییی) و "آبجکتیییو" قییایلین نظریییه

روش تحقیق

ذهنی زیبایی معتقدند :زیبایی چیز نیسز که در عیالم خیارج

در این پژوهش دو رویکرد شده اسیز اول بررسیی کتابیانیها

واود داشته باشد و بتیوان آن را بیا شیرایط و میوازین معینیی

نظریهها زیبا شناختی مواود ،پیژوهشهیا انجیام شیده در

تعریف کرد ،بلکه کیفیتی اسز که ذهن انسان در برابیر بعضیی

مدلها ارزیابی کیفیز محیط ،و تحقیقات روانکاوانیه واکینش

زیبییایی شییناختی یییا علییم الجمییال آن طییور کییه در
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محسوسات از خود ایجاد می کند به قول کروچیه زیبیایی یی

اشاره میکند که به صورت هیا ذهنیی انسیان مربیوط اسیز

فعالیز روحی صاحب حز اسز نه صفز شیئی محسیوس در

باًترین مرتبه

مقابل صاحبان نظریه عینی زیبایی معتقدند که زیبیایی یکیی از

وسیله حواس و قوّه

صفات عینی اشیاء اسز و ذهن انسان به کم

قواعید و اصیول

واعظی

زیبایی را که فراتر از زیبایی هایی اسز که بیه
خییال انسیان درک میی شیوند ،زیبیایی

معقول می داند؛ و آن را "زیبایی عقلی" یا "حُسن عقلی" میی-

معینی آن را درک می کند همان طور که معلومات دیار را هیم

نامد()6

بر حسب قوانین مربوط به آن ها درک می کند( )1کانز بر این

زیبایی شناسی نظري

عقیده بود که تنها سلیقه اسیز کیه زیبیا را از نازیبیا مصیی

زیبایی شناسی نظر بر تحلییل درونیی و باورهیا شی یی از

می کند زیبا اصوً آن چییز اسیز کیه محسوسیات میا را در

مفهوم زیبایی و خوشایند بودن محیط استوار اسز این رویکرد

امع به صورتی هماهنگ درآورد بر ایین اسیاس میی بایسیتی

در مطالعات زیبایی شناختی تحز عنیاوینی چیون هرمنوتیی ،

فرم بدون کار فکر (و آموزش مفاهیم) انجام

پدیدارشناسی ،واود  ،سیاسی که همه فلسفی هستند ،انجیام

درک زیبایی ی

شود هال بر اساس نظرات افدطون و کانیز قاییل بیه دو نیوع
زیبایی بیود -1 :زیبیایی طبیعیی  -2زیبیایی هنیر

او زیبیایی

می شود و با رویکردها علمی و روان کاوانه شباهز دارد برا
تواه به تجربه مردم در محیط و کم

به تحول نظریه طراحیی

هنر را برتر و دلیل آن را دوباره زاییده شدن زیبایی هنر (از

محیطً ،زم اسز که مدل ها ماهیز تجربه زیبایی شیناختی

روح) میداند و قایل به موروثی و غریز بودن ادراک زیبیایی

را بر مبنا نظریه ها روان شناختی و تحلیل درونی محییط و

هنر نیسز بلکه آن را آموختنی می داند و این نوع زیبیایی را

انسان ،تدوین کرد

سلیقه مینامد( )4از نظر عدمه اعفر زیبایی پرده ا ناارین

هرمنوتی ی  :تفسیییر(معنا ) محیییط ماننیید ی ی

و شفاف اسز که بر رو کمال کصییده شیده و کمیال عبیارت

رمزگصایى و دریافز معناى نمادها و آثار هنر

اسییز از قییرار گییرفتن موضییوع در مجییرا بایسییتای هییا و

پدیدار شناسی :بینش شهود در مقابل شناخز متقابل فیرد و

شایستایها ( )6زیبایی شناسی در میان حکما مسیلمان بیه

محیط

علم الجمال و یا علم اًستحان (از ریصه حسن) معروف بیوده و

واود  :به خدقیز ایجاد شده و مح ول هنر تواه می کند

به عنوان بیصی از فلسفه مورد مطالعه قیرار میی گرفتیه اسیز

سیاسی :هنر مح ول و تجلی تقابل طبقاتی اامعیه ،و رویکیرد

استفاده از برخی تعابیر مانند ”ایجاد هیجیان ،واکینش ناشیی از

روان کاوانه آن مواب پاًیش روان اسز()8

تماس با شئ“ و امثال این ها سبب می شود که موضوع زیبیایی

زیبایی به دلیل وابسته بودن به فرهنگ و ایده آل ها اامعیه،

مییتن عمییل

در قلمرو علم روانصناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد()1

ی

تجربه زیبایی شناسی

دریافز زیبایی معموً با سه حالز(لذت ،شافتی ،ارزش) همراه

تجربه زیبایی شناسی هرگاه به منزله پژوهصی دربیاره برخیی از

اسز کیفیز ها دیار نیز وااد زیبایی میی باشیند کیه در

تجربه ها مصی

یا حاًت روحی معین تلقی شیود ،بیاز هیم

مستلزم داشتن ت ور در این مورد اسز که ی

حالز روحیی

امر مطلق و ثابیز نیسیز و در طیول زمیان متغییر اسیز

بطن سه حالز گفته شده مبسوط اند()7
بحث و استدالل:

یا فعالیتی ذهنی در چه زمانی حالز یا فعالیز زیبایی شناختی

 -4محورهاي اصلی نظریه هااي زیباشناسای :در مباحی

اسز از نظر استاد مطهر " ،زیبایی" دارا درایات و مراتبیی

زیباشناختی سه تفکر مهم مطرح اسز که از آغاز ع یر میدرن

(هم چون :محسوس ،خیالی و معقول) اسز ایصان ،در معرّفیی

مورد تواه متفکران و طراحان عرصه ها معمار و شهرساز

میردم قابیل

و محیط زیسز بوده اسز این تفکرات را می توان در سه محور

زیبایی ،بدواً به زیبایی محسوس که بیرا همیه

دریافز و ادراک اسز ،اشاره می کند ،پز از آن به زیباییهایی

مهم خِرَدگرایی ،سلیقه ا و تجربه گرایی مورد بررسی قرار داد:
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الاا  -زیبااایی شناساای یناای و ایجااادي در کالبااد

دیده شد فلسفه تئور مدرن منظیر شیهر کیامدً بیه نظرییه

محیط(خردگرایی)  :کیفیتی و صفتی که ذاتاً در کالبد محیط

گوردون کالن وابسته اسز گوردون کالن معتقد اسز که منظیر

و به صورت مستقل از ناظر واود دارد طرف داران ایین نظرییه

شهر نمی تواند تنها به شییوه ا تکنیکیی درک شیود ،بلکیه

خردگرایان و نوشهرسازان هستند که بعضی از فرم ها کالبد

نیازمند واود حساسیتی زیبایی شناختی اسیز گرچیه عمیدتاً

را حای ز کیفیاتی مستقل از زمان دانسته و اعتقیاد دارنید تیداوم

تواه به منظر شهر پدیده ا ب ر اسز امیا در عیین حیال

آنها در تاریخ به علز عملکردهیا میتلیف موایود در کالبید

خاطرات را برمی انایزاند ،تجارب را یادآور می کند و واکینش

محییییط اسیییز آلیییدو روسیییی(زیبایی اابیییار محییییط)،

هایی احساسی را به واود می آورد( )16محیط همه چیز را در

کریستوفرالکساندر(سرشز نظم :کیفیز بی نام) و

از حامییان

برمیگیرد و منظر بیصی از محیط اسز که میی تیوان در یی

این تفکرند

زمان خاص به آن تواه کرد و با بسترش در محیط ارتباط دارد

ب -زیبایی شناسی ذهنی و سلیقه اي :این تفکر زیبیایی را

منظر آن قسمز از محیط اسز که میا در آن سیاکن هسیتیم و

کیفیتی ذهنی تلقی می کنند که توسط ناظر به محییط نسیبز

به واسطه حواسمان آن را درک میی کنییم نمیی تیوانیم از آن

داده می شود و ربطی به کالبد محیط ندارد زیبایی وابسیته بیه

باریزیم و یا به عنوان ی

موضوع اختییار اضیافی ییا فضیایی

سلیقه ناظر اسز قایلین این نظرییه ،نظرییه پیردازان دهیه 66

برا گذراندن اوقات فراغز به آن نااه کنیم منظر تاثیر زییاد

میدد هستند که از منظر شهرساز و برنامیه رییز شیهر

بر کیفیز زندگی ما دارد و نباید آن را به اقت اد ییا ت یمیمات

مسایل را بررسی می کردند

صرفاً حرفه ا واگذار کرد ،زیرا بین الاو و فرآینیدها سیازنده

ج -زیباایی بااه نااوان یاه پدیااده یناای -ذهناای و

زمین ،ادراک میا از آن هیا و پیونید دایمیی بیا زیبیایی ارتبیاط

ادراکی(تجربه گرایی) :زیبایی ،پدیده یا رویداد اسز کیه از
تدقی و توافق داده ها حسی کالبد و محیطی ازیی

سیو و

مفاهیم فرهنای و توانایی ها ذهنیی و آگیاهی نیاظر از سیو
دیار شکل می گیرد کوین لینچ (ت ویر ذهنیی شیهر) ،دونالید
اپلیییارد(واکنش بییه سییه حالییز انسییانی :عییاطفی ،عملکییرد ،
تفسیییر )( ،اییان لنییگ ،ااابییز نیازهییا انسییانی) ،وایییز و
ایکوبز(عملکرد ) ،کالن (رابطه عاطفی انسان-محییط) ،ای
ناسار (حسی-تفسیر ) ،اپلتون (شرایط بقیاء) ،اسیتفان کیاپدن
(نظریه تکاملی ،آگیاهی -اهیز ییابی -کصیف) ،نیول (حسیی،
ذهنی ،عملکرد ) ،برونسکی و رلف (هویز مکان) ،بویر(معنیا و
تداعی) و نظریه پردازانی قائل به این تفکر هستند()7
 -3الگوهاي ادراک و طراحی محیط و منظر شهري :منظیر
شهر برا بار اول توسط توماس شارپ در  1717در مطالعات
آکسفورد او مطرح شد اما برخورد ب ر با منظر شهر در کار
اان ناش در ابتدا قرن  17در کار زیتیه در انتهیا قیرن 17

مستقیمی واود دارد که انبه ها فیزیکی زمین را بیه انبیه
ها ادراکی منظر تبدیل می کند( )11می توان رونید تکیاملی
مفهوم منظر شهر را در تناظر بیا الاوهیا گونیاگون طراحیی
شهر در قالب چهار الاو صورت بند نمود:
الییف -الاییو "هنرگییرا" (متنییاظر الاوهییا طراحییی شییهر
آرایصی)،
ب -الاو "منطقی و عقل گرا" (متناظر الاو طراحی شهر
عملکردگرا)
ج -الاو "زمینه گرا" (متناظر الاو طراحی شهر ادراکی)
د -الاو "اامع و زیسز گرا" متناظر الاو طرحیی شیهر
پایدار()12
 -2ساختار بصري منظر :از نظر سایمون بل برا یافتن اندازه
لذت زیبایی شناختی در نمونه ها هماهنگ(منظم) باید در پی
یافتن الاوها معنادار در محییط اطیراف خیود باشییم برخیی
الاوها ممکن اسز فقط نتیجه فرآیندها بیومی در ارتبیاط بیا
شکل زمین و اقلیم و باشند و بعضی دیار نتیجه فعالیز هیا
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انسان در واکنش با فرآینیدها طبیعیی هسیتند آنچیه مسیلم

بسیار از بناها پیدا کند شیاید بیه دلییل نییاز افیراد بیه درک

اسز ،فرآیندها درگیر در منظیر ،فصیار و تینش بیرا تغیییر

ب ر بنا به اندازه درک عملکرد آن اسیز و ییا آن را زشیز

(پویایی) می توانند با واکنش ها ما و ارزش هیا ااتمیاعی و

می پندارند اما نمی دانند چیرا بنیابراین میی تیوان گفیز کیه

فرهنای ما در ارتباط باشند تحوًت مدرن در معمار  ،با تمام

سایمون بل زیبایی را در بُعد ب ر و کالبد استجو می کنید

صداقتی که در خلیق شیکل از درون عملکیرد داشیته(فرم تیابع

تا ابعاد دیار پدییدار منظیر و معتقید اسیز طراحیی همیان

عملکرد) نتوانسته حمایز زییاد در مییان اسیتفاده کننیدگان

تعادل بین عملکرد ،هزینیه و زیبیایی شیناختی(فرم) اسیز()2

شکل -4ناصر بصري منظر

از نظر آلفرد نورث وایتهد  ،ارگانیسم هایی مانند انسان بر اساس

 -1بزرگی(تعدد عناصر متنوع و متباین) -2شدت (قدرت و تاثیر

مجموعه ا از خ وصیات و ترکیب تمام ادراکات یا تعامدتصان

عناصر) هناامی که بزرگی و شدت باهم واود داشته باشند،

با محیط و دیار ارگانیسم ها ،زندگی می کنند ادراکات مثبز

شکلی از نظم و وحدت را می توان مصاهده کرد حز قو

منتج به احساس زیبایی و ادراکات منفی منتج به احساس
زشتی دارا حد باً و پایین اسز از نظر او دو مصی ه ا که

اسرارآمیز ،منظر را قادر می سازد تا از آن چیز
بزر

تر الوه کند (شدت)( )11مطابق نمودار1

احساسات زیبایی و زشتی را تصدید می کنند عبارتند از:

نمودار -4نقش بزرگی و شدت ناصر بصري در ادراک زیبایی

که هسز
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نظم و انسجام عناصر تصکیل دهنده کالبد محیط اهمیز زیاد
در بررسی کیفیز منظر دارند تکنی

 -1تحلیل و بررسی منظر :بررسی کیفیز عینی و ب ر منظیر

ها کمی که به منظیور

از لحییات ترایحییات فییرد یییا گروهییی بییرا انییواع منییاظر

لیسز،

متفاوت( )11ابعاد میتلفی برا ارزییابی کیفییز منظیر قابیل

ماتریز و تحلیل ت ویرى اسز ،که در این میان با تواه به این

طرح اسز که از آن امله می توان به (ارزیابی کیفییز زیسیز

کییه در روش مییاتریز ،تحلیییل هییا بهتییر و دقیییق تییر صییورت

محیطی ،زیبایی شناسی کالبد  ،ارزیابی روان-فیزیکی ،ارزیابی

مییى گیییرد ،از اییین روش بیصییتر اسییتفاده مییى شییود در روش

روان شناختی ،ارزیابی پدیدارشناسانه) اشاره کرد در همه ابعیاد

ماتریز معیارهایی نظیر تنوع ،وحدت ،تضاد و هماهنای میورد

بررسی کیفیز منظر می توان از سیه روش ارزییابی (توصییفی،

ارزیابى منظر در این روش استفاده مى شوند شامل چ

ارزیابى قرار مى گیرند در بعید دیایر میاتریز عناصیر ب یر

ترایحات عمومی کاربران ،تکنی

مواود در منظیر قیرار گرفتیه و اعیداد را بیه نسیبز ارزییابی

نمود)11( :

متی

ها ایامع کمیی) اسیتفاده

ان (ضعیف ،متوسط ،خوب) در تدقی ماتریز قرار میی

-1مدل توصیفی :در این روش عناصر فیزیکی-کالبد محیطیی

دهیم( )14ارج دیوید بیرهوف ریاضی دان آمریکایی در 1711

و زیبایی شیناختی منظیر توصییف میی شیوند عمیدتاً توسیط

روشی برا محاسبات زیبایی تدوین کرد این اندازه را نمی توان

کارشناسان و متی

یان (مسیایل زیبیایی شناسیی و هنیر )

به طور قطع اندازه زیبایی دانسز اما این اندازه مهم ترین ایزء

استفاده می شود و یی

قابل اندازه گیر در احساس زیبایی اسز در این روش مییزان

کیفی ارزیابی به شمار می رود

تقارن و نظم مواود در اثر را در صورت کسر و میزان پیچیدگی

-2مییدل ترایحییات عمییومی :کییه شییامل رویکردهییا روان

را به شکل عدد در میرج کسر قرار میی دهییم نتیجیه حاصیل

شناختی(ادراک ذهنی و واکنش ها روانی) و پدیدار شناسیانه

کسر میزان احساس زیبایی و مطلوبیز اثر خواهد بود()8

که اغلب به طور ااتناب ناپذیر با ااماع نظر عمومی کیاربران

یافته هاي تحقیق

منظر مرتبط اسز ابزارها مورد اسیتفاده در ایین روش انجیام

تکنی

ها متعدد در سال ها گذشیته از ارزییابی کیفییز

منظر ارائه شده اسز که شامل طیف متفاوتی اسز کیه از یی
سو تکنی

ها مبتنی بر دقیز و صیراحز در ارزییابی ذهنیی

فرد یا گروهی کیفیز منظیر و از سیو دیایر تکنیی

هیا

رویکیرد عینیی بیا روش هیا کمیی و

م احبه ،تنظیم پرسش نامه و بعضا مصاهده و ترسیم کروکی و
رویکرد ذهنی ،با روش ها

انتیاب عکز ها می باشد این ی

کمی و کیفی ارزیابی به شمار می رود
-1مدل تکنی

ها اامع کمی :ی

روش ذهنی -عینی شامل

استفاده از ویژگی ها فیزیکی منظر مانند عناصر عملیاتی برا

رویکردها روان -فیزیکی و مولفه ها اایازین اسیز رواییی

ادراکات شی ی می باشند در اواخر دهه  66تا اواسط دهه 86

داخلی و خارای از دغدغه ها اصلی توسعه هر سیستم تحلیل

میدد تاکید زیاد بر ارزیابی منظر در تولیدات ب ر (عینی)

و ارزیابی ب ر می باشد روایی خارای چاونای تطبیق روش

و روش ها کمی نسبز دادن ارزش عدد برا واکنش هیا

ارزیابی نظام مند مواود با دیار سنجه ها کیفییز ب یر را

زیبایی شناختی و کیفیز منظر صورت گرفز آنوین سه مرحله

منعکز می کند و روایی داخلی نیز نصان می دهد کیه چطیور

ارزیابی منظر را چنین بیان می کند:

منطق درونی سیستم در آزمون مقاوم و یا مغیایر بیا مفروضیات

 -1اندازه گیر منظیر :آن چیه در منظیر بیه صیورت عینیی و

اسز

فیزیکی واود دارد

مولفه ها توصیفی شامل بزر

 -2ارزیابی منظر :ارزیابی و بررسی ترایحات عمیومی در منظیر

منابع منظر هستند که دربرگیرنده هیردو روش کمیی و کیفیی

ب ر

ارزیابی کیفیز مناظر از طریق تحلیل ،بررسی و توصیف اایزا

ترین دسیته از فنیون ارزییابی
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آنها می باشند مدل زیبایی شناسی فرمی از ایین روش ارزییابی

بر فاکتورهایی هستند که در کیفیز منظر ،توصییفات متنیوعی

تبعیز می کند در این نوع روشها غیر طبقه بند شده(مانند

دارند ()11

مدل ها زیسز محیطی) تیدش بیرا شناسیایی روابیط بیین

استفاده از پرسش نامه و بررسی شفاهی ،رایج ترین روش هیا

عناصر تصکیل دهنده منظر و کیفیز محیط اسز و با اسیتفاده

غیر کمی نمونه گیر ترایحات عمومی از گروه هیا میتلیف

از این روابط برا پیش بینیی کیفییز (ارزش) زیبیایی منظیره

اسز سرعز اطدعات باً ولی دقز آنها بعضا مورد تردید اسز

استفاده می شود مدل ارزیابی توصیفی بر اساس توابع ترکیبیی

معیارهایی نظییر پیچییدگی ،رمزآلیود  ،انسیجام (پیوسیتای)،

(مانند امع ،ضیرب و تفرییق) بیر ارزش و مقایسیه و مجموعیه

بافز ،قابل تصیی

بیودن (خوانیایی) و وسیعز در ترایحیات

مولفه ها سازنده منظر که شناسایی شیده انید و توسیط یی

عمومی تاثیر زیاد دارند و باید در برداشز هیا بیه آنهیا توایه

متی

یا گروه متی

ان ارزیابی را حاصل می کند عناصیر

توصیفی شامل مولفه ها م نوع و طبیعی هسیتند ایین روش

نمود به اا پرسش نامیه میی تیوان از محیرک هیا ب یر
(انتیاب ی

عکز) و ییا محیرک هیا صیوتی بیرا ارزییابی

ارزیابی دارا چند فرضیه مصی

اسز:

استفاده نمود اگرچه ادراک متفاوت اسز ،اما تنوع در مقایسه با

 -اول :ایین کییه ارزش کیفیی ی ی

منظییره از ارزش ااییزا آن

توصیفات شفاهی کمتر میباشد

توصیف می شود

به هناام توصیف ارزشها منظر ،مسأله مهم ،شناسایی مردم و

 -ثانیا :زیبایی منظره در عناصر منظیر تعبییه شیده اسیز کیه

گروه ها ااتماعی اسز که از پیصنهادها تاثیر می پذیرند زیرا

همان خ وصیات ذاتی کالبد محیط اسز

منظر به دًیل متعدد برا مردم دارا ارزش و اهمیز اسز

 -ثالثا :به هر حال زیبایی منظر بستای به شرایط ناظر مصاهده

رسیدگی به این موضوع در قالب موارد ذیل خواهد بود:

گر منظره نیز دارد( )11انتقاداتی به این روش وارد اسز به ایین

 -1مردمی که در پهنه ها میتلف زنیدگی میی کننید ،دارا

روش استبداد اسز که به

ادراک متفاوتی از منظر نسبز به کسانی که به طور ت یادفی از

دلیل که روش توصیف عناصر ،ی

طور ذهنی توسط کارشناسان و طراحان بیه ثمیر میی رسید و

بازدید می کنند هستند (به دلیل ارتباط متداوم آنها بیا منظیر و

ازسو دیار عدم تحقیق تجربی برا توایه الزام مطالعیه رو

تغییرات متوالی در درون آن)

اازا(به عنوان عامل تعیین کننده کیفیز محیط) به عنوان یی

 -2ااذبه ها ویژه (ارزشها اکولوییکی ،فرهنایی ،تیارییی و

انتقاد مطرح اسز(که البته بیا روش هیا روان شیناختی قابیل

) به مثابه آگاهی از این مصکدت می تواند اغلب نحیوه ادراک

توایه اسز)

مردم و احساس از منظرا تحز تاثیر قرار دهد

ترایحات عمومی :با خیزش ناگهانی و سریع اخییر در راسیتا

 -1مناظر به وسیله گستره وسییع تیر از محلیی ارزییابی میی

حفظ منافع میردم بیا رویکیرد حفیظ و ارتقیا زیبیایی منیاظر

شوند زیرا آنها ت ور قدرت مند در اذهان دارند و یا در سطوح

عمومی ،ارزیابی منظر به خواسته ها عمیومی میردم مبسیوط

ملی و بین المللی خوب شیناخته شیده و ارزش گیذار شیده-

شد اگرچه طراحان ممکن اسز ادعا کنند کیه ارتقیا و هیدایز

اند()16

سلیقه عمومی در این مسأله وظیفه آنهاسیز ایذابیز ب یر

شی یز ناظر و موقعیز او (مانند طول مدت مصاهده ،شیرایط

منظر نهایتاً مح ولی متاثر از مجموع نظرات افراد ناظر میرتبط

ااتماعی و اقت اد ناظر ،نوع ویژگیها فیزیکی منظر ،پویایی

با منظر خاص خواهد بود کیفیز ب ر (یا ارزش ب یر ) یی

و پیچیدگی ها مولفه ها منظر) مصاهده اورا تحز تاثیر قرار

منظر براساس ترایحات فرد مصاهده گران از کل منظر ،رتبه

می دهد دو نارانی هال و استوارت در خ وص رواییی عکسیها

بند می شود ماهیز رویکیرد ترایحیات عمیومی ،ارزییابی از

مبتنی بر ارزیابی ها ناشیی از تفاوتهیا بیین محیل و زمینیه

ها اندازه گیر که متکیی

مواود در عکز ،و اینکه فرد ارزیاب(به ایا مییاناین گیروه)

کلیز منظر اسز بر خدف تکنی
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واحد مناسب تر اسز برا تحلیل آزمون ها روایی ارزییابی
مبتنی بر عکز می باشد این تکنیی

می کنند و به همین دلیل ی

اعتبار ذاتیی در ارزییابی وایود

مصیکدت دیایر هیم

دارد بدون روابط روشین ،ویژگیی هیا زیسیز محیطیی عینیاً

اسز

تعیین می شوند ،مدل ها روان شناختی در ارزییابی منظیر در

اعتبار نتایج کمی یا نیمه کمی آن همواره سوال برانایز اسز و

ی

چرخیه متسلسیل تیرک میی شیوند و واکینش هیا روان

به نمایندگی از دیدگاه اامعه ،نیاز به بررسیی هیا گسیترده و

شناختی در منظر فقط در شیرایط واکینش هیا روانیی دیایر،

دارد ،مبنا روان شناختی آن در بهترین حالز نامصی

واکنش سریع عاطفی به مکان

زمان گیر دارد()11

تصریح می شود( )11انسانها ی

ارزییابی روان شییناختی :رویکییرد مییورد اسییتفاده در بسییار از

ها دارند زیبایی شناسی یکی از مهمتیرین انبیه هیا تجربیه

مطالعاتی که تحلیل چند بعد از ترایحات مردم برا منیاظر

مردم از محیط اطرافصان اسز و ی

کیفییز مهیم وابسیته بیه

میتلف انجام می دهد ،رویکرد روان شیناختی اسیز مطالعیات

فعالیز فیزیکی اسز()17

روان شناسی نصان می دهد که ساختارها روان شناسانه(مانند

ابعاد مختل

پیچیدگی ،رازآلودگی ،خوانایی و انسیجام) عوامیل پییش بینیی

ارزیابی پدیدارشناسانه (و هرمنوتیکی) :رویکرد پدیدار شناسیانه

کننده مهم تر نسبز به ترایحیات انسیانی هسیتند رویکیرد

بیصتر رو احساسات ذهنی افیراد ،انتظیارات و تفاسییر تاکیید

روان شناختی به احساس و ادراک افراد ساکن ،مرااعه کننده و

دارد ادراک منظر مفهوم یی

روییارویی تنااتنیگ بیین فیرد و

یا ناظر منظر اشاره دارد منظر با کیفیز باً احساساتی مثبز از

محیط را دارد روش اصلی ارزیابی م احبه شی ی و پرسصنامه

قبیل امنیز ،آرامش ،گرما ،شاد یا مسرت را تداعی می کننید

شفاهی اسز در ارزیابی پدیدار شناسانه کیفیز منظر برا رده

و بالعکز ،منظر با کیفیز پیایین بیا اسیترس ،تیرس ،نیاامنی،

بند زیبایی منظر توصیه نمی شود بیه دلییل تاکیید زییاد بیر

محدودیز ،اندوه یا دیار احساسیات منفیی را همیراه دارد()16

ویژگی ها شی ی خاص ،عوامل تجربی و عاطفی ،خ وصیات

روشها ارزیابی مورد استفاده در این رویکرد عبارتند از:

ب ر منظر ،به طور شکننده ا با تجربه منظر مرتبط خواهند

 -ت ویربردار از واکنش ها احساسی مصاهده گران( :حالیز

بود این میدل تعییُن ذهنیی شیدید از ارتبیاط و همبسیتای

چصم مردم ،حیاًت صیورت ،سیرعز راه رفیتن ،بهیز

ویژگی ها منظر ارائیه میی کنید ایین روش در ایجیاد رابطیه

زدگی مصاهده گران ،واکنش ها رو پوسیز نیاظرین  ،بیروز

سیستماتی

بین واکنش ها روانی و ویژگی ها منظر ناتوان

احساسات از قبیل لذت ،شاد و گریه و )

اسز با این حال با تاکیید بیر نقیش منح یر بیه فیرد تجیارب

 -م احبه با مصاهده گران

شی ی ،تمایدت و انتظارات ،مدل پدیدار شیناختی در خیدمز

 -توصیف ترسیمی با ت اویر و وایه ها ب ر

پررنگ کردن اهمیز زمینه ها انسانی اسز که منیاظر بیا آن

 -توصیف نوشتار

موااه هستند

به دلیل اینکه در مدل ها روان شیناختی از نیاظران متعیدد و

ارزیابی اکولویی  :طبق پژوهش ها ،زمانی که پوشش گیاهی و

یا چند مقیاس کمی برا هر ارزیابی استفاده

درختان واود دارند ،عدقه مردم به منظر شیهر افیزایش میی

می شود ،قابلیز اعتماد و میزان حساسیز آنها به دقیز تعییین

یابیید و در ای ین حالییز تییاثیرات مثبییز بییر حییاًت عییاطفی و

مزیز مهم اسز که کاربران می توانند از این

نیز افیزایش میی یابید (لیذت و ارزش) بزرگتیرین

مردم

بازدهی ارزش ی

می شود این ی

فیزیولویی

ارزیابی منظر

ارزیابی ها که دراه دقز کار برا اثبات اعتماد در ارزش هیا

مزیز واود اکولوی منظر ،شاید کاهش استرس و اضطراب در

ایجاد شده در منظر اسز ،را بدانند روش ها ارزیابی مبتنی بر

این محیط هاسز و به طور مستقیم با سیدمز انسیان میرتبط

واکنش و قضاوت مردمی اسز که منظر را "تجربیه و اسیتفاده"

اسز در عین حیال کیه دارا مزاییا اقت یاد و ب یر هیم
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هسز( )17تواه عامه به وضعیز محیط زنیدگی کیه دامنیه

ناظران انسانی اسز روابط مورد نظر بین خ وصییات فیزیکیی

زیباییشناسی محیط زیسز را وسعز بیصید ،صرفا برا حفظ

محیط(مانند ،توپوگرافی ،پوشیش گییاهی ،آب ،و ) و واکینش

منییاظر طبیع یی نبییود ،بلکییه دربییاره زیبییاییشناس یی مح ییط

ها روان شناختی (ماننید قضیاوت هیا معمیولی ترایحیات،

روزمره زندگی انسانها نیز بود و به این ترتیب ،مسأله فلسفی

ارزش زیبایی شناختی یا زیبایی منظره) هستند

اصلی زیباییشناسی محیط زیسز ،بیا تضیاد چصیمگییر کیه

ویژگیها منظر مانند پوشیش زمیین ،کیاربر زمیین ،انایل

آشکارا بین دو رویکرد "تأکید بر تواه عام بر محییط روزمیره"

استوار و نظم و آرایش عناصر ،اندازه گیر می شوند و سپز از

و"تواه خاص زیباییشناسیی فلسیفی بیه آثیار هنیر " وایود

نظر آمار با قضاوت در مورد کیفیز منظر میرتبط میی شیوند

داشز ،شکل گرفز( )26دو معیار اساسی تعیین کننده ،مییزان

اخیرا از تکنی

ها رایج مورد استفاده برا تعیین این روابیط،

اهمیز مقیاس و یا بزرگیی اثیر و همچنیین مییزان حساسییز

ضریب خطی رگرسیون می باشد مدل فوق ی

زیسز محیطی مکان یا گیرنده ها هستند معموً درایه بیاًتر

و پرهزینه اسز و به منظور توسعه هیا محیدود بیه یی

اهمیز مربیوط اسیز بیه آثیار بیزر

مقییاس و آثیار دریافیز

منظر خاص و ناظران مصی

مدل وقز گییر
نیوع

منظر و در کوتیاه میدت چنیدان

کنندگان حساس()16

کارآمد نیسز ارزیابی روان-فیزیکی در بسیار از زمینیه هیا

ارزیابی کمی کل نار(ایامع) :ایین روش از ترکییب دو رویکیرد

مدیریز ،مفید اسز ویژگی هیایی نظییر دقیز کمیی ،عینییز

مجزا ایجاد می شود :بررسی ترایحیات عمیومی و خ وصییات

بر مبنا ادراک و ارزییابی عمیومی مهیم هسیتند ارزییابی هیا

مولفه ها منظر انیدازه گییر کیفییز منظیر بایید بیه طیور

اامیاع سینجیده

سیستماتی

با شرایط فیزیکی ،بیولیوییکی و ااتمیاعی محییط

مبتنی بر نظر ی

کارشناسی نیستند ،اما ی

در میان نماینده ناظران عمومی چصم اندازها مناظر مینعکز

مرتبط باشد به نحو کیه بتیوان پییش بینیی هیا دقیقیی از

کرده و بر اقدامات مدیریز محیط زیسز موثر اسز()11

پیامدها تغییرات محیطی حاصل نمود هماهنای بین تکنی

نتیجه گیري

ها ارزیابی اثرات عناصر منظیر در ترایحیات عمیومی توسیط

روش ارزیابی متی

امییع بنیید ارزیییابی ابعییاد فییرد (روش هییا توصیییفی) و

از بیرون اثر آن را ارزیابی می کند وابسته به ناظر نیسز و واود

تکنی

هایی که بر تعامیل عناصیر منظیر تاکیید دارنید توسیط

ان در آثار هنر (هنرها زیبا) که نیاظر

ناظر در زیبایی اثر تاثیر ندارد لیکن در منظر و محیط شهر

ارزیابی کیفیز در ت ویر کلی منظر(مدل ترایحات) راهبرد این

که انسان ازئی از منظر محسوب می شود ،ناظر با تمام شرایط

مدل اامع و کمی بیه

خود در ادراک و حز زیبایی دخیل اسز در زیبیایی شناسیی

عنوان پدیدار شناختی و مولفه ها اایازین ایجاد می کنید از

عینی (زیبایی پیصینی) از حی واود ییا عیدم زیبیایی در ذات

شیناخته

پدیده می توان آن را مطلق قلمیداد نمیود ولیی در زیبیایی

مدل ارزیابی می باشد این سازگار ی

ویژگی ها براسته این روش ،استفاده از ی
شده آمار برا ایجاد ی

تکنی

رابطه ریاضی بیین عناصیر منظیر و

ی

شناسی ذهنی(پسینی) از حی تاثیر سیلیقه و آگیاهی نیاظر در

ترایحییات نییاظران اسییز وزن عناصییر منظییر از رتبییه بنیید

دریافز زیبایی ،ماهیتی نسبی و متغیر اسز اما به هر حیال بیا

ترایحات امع آور شده از عموم مردم بدسز میی آیید وزن

تواه به بعد نمادین و علیل فیاعلی پدییده هیا زیبیا ،زیبیایی

نمیره

نسبیز دارد کیفیز هایی نظیر طبیعی بیودن ،بکیر بیودن ،بیار

کلی از کیفیز عمومی منظیر بیرا منیاظر مصیابه تولیید میی

فرهنای و تارییی ،وحدت ،خوانایی ،رازآمیز و درگیر همیه

شود()11

حواس و شرایط ناظر از عوامل اصلی موثر در ارزییابی زیبیایی و

ارزیابی روان-فیزیکی :این رویکرد به دنبال تعیین رابطه ریاضیی

کیفیز محیط هستند ارزیابی کیفیز منظر میی توانید از ابعیاد

بین ویژگی ها فیزیکی منظر و ویژگی هیا ادراکیی ارزییابی

زیسییز محیط یی ،انسییانی ،کالبیید بییا سییه مییدل توصیییفی،

ها ،با مجموعه ا از عناصر منظر ضرب می شیوند و یی
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 -5گروتر ،یور

ترایحات -واکنش ها عمومی و کمی اامع صورت گیرد این

زیبیایی شناسیی در معمیار

پیاکزاد،

ارزیابی ها با روش هایی چون م احبه ،پرسیش نامیه ،کروکیی،

اهانصاه و همایون ،عبدالرضا چیاپ شصیم تهیران:

انتیاب عکز ،واکنش ها اسمی-روانی و رفتار انجیام میی

دانصااه شهید بهصتی؛  ،1176ص161-71

شود خروای ارزیابی ها هم کمی و یا کیفی خواهیدبود در هیر

 -6نقیی زاده ،محمیید "زیبییایی" "احسییاس حضییور" در

صورت شرایط ادراکیی و انسیانی و ااتمیاعی نیاظر هیم ماننید

شهر "با منظر متذ کر” ،ماهنامه دانش نما 1177؛

شرایط محیطی در ارزیابی هیا تیاثیر فراوانیی دارد میا در پیز

شماره172-171
 -7لنگ ،اان آفرینش نظریه ها معمار  ،عینیی فیر،

ارزیابی زیبا شناسانه ،ارزیابی احساسیی نییز میی کنییم وقتیی
میگوییم زشز ،نفرتانایز ،اضطراب آور ،آرام ،سیرزنده ،شیاد

علیرضا چاپ پنجم تهران :دانصیااه تهیران؛ 1176

آور و ارزیابی احساسی اسز این احساس در کیفییز محییط

ص216-264

واود دارد مجموعه احساساتی که در ما براناییتیه مییشیود،

 -8پاکزاد ،اهانصاه ،مبانی نظر و فرایند معمار  ،چاپ

طیفی از انایزش ،انری  ،تحیرک ،توانیایی و خوشیایند را بیه

سییوم تهییران :وزارت مسییکن و شهرسییاز ؛ 1177

همراه دارد هیجانات ،آسودگی ،افسردگی و استرس احساسیاتی

ص17-18
 -9امیین زاده ،بهنیاز ارزییابی زیبییایی و هوییز مکییان،

اسز که می تواند در افراد به میزان خوشایند آنان نسیبز بیه

ماهنامه هویز شهر  ،1177شماره 8

محیط تغییر کند از سو دیار واکنصها فیزیولویی -عیاطفی

 -11کارمونییا ،متی یو و همکییاران مکییان هییا عمییومی-

که پز از درگیرشدن حیواس انسیانی در منظیر ،بازخوردهیایی

قراییی ،فریبیا چیاپ سیوم تهیران:

نظیر(کاهش استرس ،تغییر ضربان قلب ،تغییر حالیز مردمی

فضاها شهر

چصم ،تغییرات رو پوسز و عضدت صورت و ) را درپی دارد،

دانصااه هنر؛  1177ص277-277
 -11بل ،سایمون منظر ،ادراک ،الاو ،فرآینید امیین زاده،

میی تواننیید بییه عنییوان معیارهییایی بییرا سیینجش سییه حالییز
پسازیبایی (لذت ،شافتی ،ارزش) مورد استفاده قرار گیرد

بهنییاز چییاپ دوم تهییران :دانصییااه تهییران؛ 1176
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