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صفحات     31-40

تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری خط آسمان شهری

مهندس احمدعلی نامداریان٭، دکتر علی غفاری٭٭، دکتر محمود قلعه نویی٭٭٭،
 دکتر علی سلطانی٭٭٭٭

تاریخ دریافت مقاله:     1391/02/23  ،  تاریخ پذیرش نهایی:    1391/05/17

 چکیده
نمای شــهری محملی است که شــهر از طریق آن متجلی می شود. مطالعه شهرهای تاریخی حکایت از وجود هماهنگی بین 
بافت کالبدی و اجتماعی هماهنگی  و همچنین توجه به خط آســمان و جزئیات نما دارد. اما ســرعت باالی تغییرات جامعه 
امروز مانع شکل گیری  هارمونی بین بافت کالبدی و متن اجتماعی است. این مقاله با روش مطالعات کتابخانه ای- اسنادی ، 
به بررســی عوامل مختلف بر شکل گیری خط آسمان شــهری در دوره ها مختلف پرداخته است. در ادامه مقایسه خط آسمان 
شهرهای مدرن و شهرهای پیش مدرن صورت گرفته است. نتایج این بررسی  نشان داد که خط آسمان شهرهای دوران مدرن 
)عصر ســرعت و ماشین( بیشــتر تحت  تأثیر بنیان های اقتصادی و نیروهای سرمایه داری بوده است و در واقع در این دوران 
شــاهد کاال شدگی خط آسمان اســت. بنابراین برای کاستن از آشفتگی و ناخوانایی شهرهای مدرن بایستی ضمن به رسمیت 

شناختن همه بنیان های شکل دهنده به شهر، نظارت الزم بر اثرگذاری آنها برخط آسمان صورت گیرد.

 واژه  های کلیدی
خط آسمان شهری، بنیان های شکل گیری، خط آسمان شهرهای مدرن، آشفتگی، هماهنگی

Email:Ahmadnamdarian@arch.iust.ac.ir      )٭ دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران. )مسئول مکاتبات
٭٭ استاد دانشگاه شهید بهشتی.

٭٭٭ استادیار گروه طراحی شهری دانشگاه هنر اصفهان.
٭٭٭٭ دانشیار شهرسازی دانشگاه شیراز.
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 علل شکل گیری شهر
در مــورد عوامل شــکل دهنده شــهر دیدگاه هــای گوناگونی ابراز 
شده است. در واقع، شهرها بنا بر نیازهای گوناگون شهروندان اشکال 
مختلفی به خود گرفته اند. علت شکل دهندگی شهرها، استعداد بشری 
اســت، که از طریق شهود و برآورد، آنچه که باور و عمل  می شود را 

.)Madanipour, 2007, 3( مورد قضاوت قرار داده و توضیح  می دهد
بنیان های ماورا ء طبیعی 

نخستین علت شــکل دهی شهرها، بنیان های جهان بینی و اعتقادی 
اســت كه مدنی پور )2007( آن  را بنیان ماورا ء  طبیعی  می  نامد و آن 
را علتی  می داند کــه در طول تاریخ و در میان فرهنگ های گوناگون 
به ســاخت اجتماعی و کالبدی شکل داده اســت. فلسفه شکل گیری 
بســیاری از اجتماعات بشری اعتقاد به خدایان بوده است که مکانی 
مشترک را برای عبادت  می طلبید و در واقع شهر، براساس اراده و قوانین 
خدایگان شکل  می گرفت. به اعتقاد برخی از محققان منشا ء شهرها، در 
حقیقت، خدا نقش بســیار متعالی در شــهر دارد، باالتر از پادشاهان و 
بازار )Kostof, 1992, 82(. پائول ویتلی2 معتقد است جستجو در هسته 
تاریخی شــهر برای یافتن سرمنشا ء شکل گیری شهرها به یک مرکز 
آیینی خواهد رســید. اولین ســاختمان هایی که دیگر صرفًا به خاطر 
پناه انســان در مقابل طبیعت ساخته نشده اند، آثاری آیینی هستند و 
فرم و ســاختار آنها تنها محتوای اعتقادی دارد )گروتر، 1383، 60 (. 
از نگاه  هانس هوالین3 نیز ســاختن نیازی اســت انسانی و این نیاز 
خود را تنها در برافراشــتن سقفی بر باالی سر نشان نمی دهد، بلکه 
بیشــتر در به وجودآوردن بنایی آیینی یعنی کانونی برای فعالیت های 
انســانی که ظاهر  می شــود )همان(. بنتلــی )1999( از روح زمان4 
سخن می گوید و معتقد است شرایط تاریخی نیازهایی دارد، از قوانین 
منعطفی پیروی می کند و فرم شــهرها پاســخی منطقی است به این 
نیازها. همچنان که گفته شــده فرهنگ و تمدن هر سرزمین، عمیقا 
از مذهب و اندیشــه های معنوی آن متأثر بــوده و این تفکر همواره 
عینیت کالبدی خــود را در معماری تجلی بخشیده اســت )نقی زاده و 
همکاران، 1389(. تعداد دروازه های شــهر، ســاخت معابد و مکان های 

مذهبی در گره های استراتژیک شهر، فرم مکان های مذهبی و موارد 
دیگر همگی از تأثیرات بنیان های ماورا ء طبیعی شهرهاست.

از تأثیرات بنیان  ماورا ء طبیعی بر خط آســمان شهری آن است که 
معابد بر تپه ها  بنا  می شــده اند تا بر شخصیت شهر، حس جهت گیری 
و هویت شــهر اثرگذار باشند. بناهای آیینی در مهم ترین بخش های 
شــهر ساخته می شده اند به طوری که مســیرهای شهر به آنها منتهی 

مهندس احمدعلی نامداریان، دکتر علی غفاری، دکتر محمود قلعه نویی، دکتر علی سلطانی

 مقدمه
مرور شــهرهای گوناگــون در دوره های تاریخی، فلســفه وجودی 
آنها را آشــکار  می کند. شــهرها تحت تأثیر نیازهــای روز مردمان 
مختلف اشــکال متفاوتی به خود  گرفته اند. آن چنان که شهرها را آینه 
تمدن های مختلف  می دانند و یکی از مســتندات بررسی تمدن های 
گذشــته رجوع به آثار معماری و شــهری آنهاست. نگاه به شهر تنها 
از یک زاویه، برخوردی ساده انگارانه است چرا که شهر »پدیده «ای 
متکثر و چند وجهی اســت. حضور گروه های مختلف اجتماعی، ظهور 
فناوری های گوناگون، تأثیر نیروهای طبیعی و بســیاری عوامل دیگر 
بر پیدایش شــهرها اثرگذار بوده اند. مطالعات بســیاری نشان داده 
کــه بعد کالبدی و بعد اجتماعی شــهرها تأثیــر متقابلی بر یکدیگر 
 می گذارند. اما آنچه که برای شــهرهای مدرن اتفاق افتاد رهایی از 
زمینه ها و بسترهایی بود که تا پیش از این به شهرها شکل  می دادند 
و در دوره مدرن به چهار شــاخصه ی سکونت و کار و تفریح و حمل 
و نقل تقلیل داده شــد. در حالــی که از دوران مدرن  »جمع اضداد« 
اســت که برایند آنها در شــگفتی به کالبدی هماهنگ  می رســید. 
در صورتی کــه جریان مدرن با نادیده گرفتن این عوامل نتوانســت 
به وحدت کافی دســت پیداکند و آشــفتگی بی ســابقه ای را نیز به 
شهرها تحمیل کرد. شــهروندان به ساکنانی منزوی و سرگردان در 
محیط های انسان ساخت تبدیل شدند. هلر به پیروی از لوکاچ متوجه 
روش هایی شده اســت که در آن ناهمگنی زندگی روزمره تابع فرایند 
همگن سازی  بوده اســت. از این رو می توان به فرایندی مقدماتی از 
تفکیک اســتناد کرد که در آن علم و هنر و فلســفه و سایر اشکال 
دانش نظری که از اساس درون زندگی روزمره ریشه دوانده اند از آن 
جدا می شــوند و تابع تحولی  می شوند که متخصصان موجد آن هستند 
)Featherston,1992(. مسئله این است که چگونه می توان هم زمان در 

ســاخت آینده شهر این عوامل را دخالت داد و در عین حال، ساخت 
کالبدی شــهر را از آشفتگی حاصل از تنوع این عوامل حفظ کرد.

پرسش های پژوهش
- بنیان های شــکل دهنده به خط آسمان شهری کدامند و چگونه بر 

خط آسمان شهری تأثیر  می گذارند؟
- خط آســمان شهرهای مدرن متأثر از چه عواملی بوده است؟

- چگونــه  می توان ضمن به رســمیت شــناختن همــه بنیان های 
شکل دهنده به خط آسمان شــهرها، خط آسمانی هماهنگ، خوانا و 

واجد هویت داشت؟
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تحلیل عوامل مأثر بر شکل گیری خط آسمان شهری

گردند. مطالعه شــهر آتن توسط ادموند بیکن از اهمیت آکروپلیس و 
جاده آتنا در شکل گیری آتن خبر می دهد )بیکن، 1376، 67(. » تا زمان 
ســکوالریزه شدن حکومت ها، عنصر شــاخص خط آسمان، معماری 
بناهای مذهبی بود. آنها اغلب بر قســمت های بــا ارزش طبیعی یا 
انسان ســاخت واقع می شــدند توده معماری آنها ارتفاع می گرفت و 
برجســتگی بصری آنها به وسیله حائل هایی که تا آسمان باال می رود 

.)Kostof, 1991, 290( »غنی  تر  می شد

بنیان های سکوالر
در برابــر بنیان های ماوراء طبیعی و آســمانی، گرایش های زمینی و 
ســکوالر قرار دارد. این بنیان ها توســط پادشاهان و نخبگان جامعه 
سعی در اثر گذاری بر تحوالت شهر داشته اند و در پی آن بوده اند که 
شــهر را به نفع خودشــان جهت دهند.کوستوف )1992( معتقد است 
گســترش پادشــاهی در دگرگونی بنیان های آسمانی به زمینی نقش 
داشته است. همچنین بر این نکته تأکید  می کند که سکوالریزه کردن 
یک واژه نســبی است تا وقتی که پادشــاهان و کشیشان به اندازه 

مساوی توسط باورهای مذهبی شان محدود  می شوند. 
سکوالریزه کردن شهرها به معنای کم رنگ کردن و به حاشیه راندن 
نیروهای ماورا ء طبیعی و تقویت نقش عقالنی انســان در شکل دهی 
به ساختار شهر است، اما لزوما به معنای حذف بنیان های متافیزیکی 
از جریان تأثیرگذاری بر شهر نیست. در این حالت عقالنیت به عنوان 

رقیب نیروهای ماورایی ظاهر  می شود و سعی در برقراری نظم نوین 
در شــهر دارد. بنیان عقالنی از دوران رنســانس اوج گرفته و تمایل 
 .)Madanipour, 2007, 36( دارد نظم هندســی را به جهان قالب کند
این جریان بنیان جدیدی را تعریف کرد که بر شهود انسانی و توسعه 
علم و فناوری اســتوار بود و الهام بخش مــردم برای تصور جهان 
به عنوان ماشــین بود )همان(. کانت به عنوان پیشــگام روشــنگری 
آلمانــی در خصوص بنیــان عقالنی چنین  می گویــد: » خرد باید به 
طبیعت نزدیک شــود تا از آن بیاموزد؛ اما نه در شخصیت شاگردی 
که آنچه اســتادش دوســت دارد  می پذیرد، بلکه در مقام یک قاضی 
انتصابــی که گواهان را وا می دارد به ســؤاالتی کــه خود او مطرح  

می کند پاسخ دهند« )پیوزی 1366، 18(.
 چند شــاخصه برای بنیــان عقالنی ذکر شده اســت; تغییر تمرکز 
از نیروهای متافیزیکی به انســانی، طراحی شــهر توســط یک نفر، 
انســان به عنوان مرکز جهان، توســعه هماهنگ با استفاده از نقاط 
و گره، توسعه با اســتفاده از محورها، توسعه هماهنگ با استفاده از 
شــبکه ها و بلوک ها )Madanipour, 2007(. با ظهور علل سکوالر در 
شکل دهی به شهرها در برابر نیروهای متافیزیکی، یک دوگانگی در 
ساخت شهر و در نتیجه خط آسمان شهری نیز دیده  می شود. بناهای 
نماینده عقاید و ایدئولوژی ها در برابر ســاختمان های بنا شده توسط 

گرایش های سکوالر و عقالنی.
 تبایــن بصری در منظر شــهرها، اغلب  میان کلیســا و حکومت از 

شکل1. گفت و گوی بنیان ماورا ء طبیعی و دنیوی در سینا5    
)Source: Moughtin et al.,1992(
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طریق برج های مهم شــهری و ناقوس کلیســا روی  مــی داد. البته 
ارتفاع آشــکارترین عنصر این تقابل است ولی دیگر تمایزات طراحی 
نیز  می تواند به همین اندازه مؤثر باشــد. در توسکانی مصالح مختلف با 
رنگ های متضاد، این تقابل را بیان  می کنند. در سینا )مطابق شکل 1( 
برج آجری شــهر خود را از دل کمپو جدا کرده تا به تودة ســفید کلیسا 
پاسخ گوید )Kostof, 1991, 296(. اقدامات سیکتوس پنجم، خیابان های 
باروکی،  میدان های عظیم دوران رنسانس و پس از آن نمادهایی از 
ساخت و ســازهای بینش عقالنی و تأثیرشان بر شهرها هستند. خط 
آسمان شهری بســته به چگونگی ارتباط بنیان های ماورا ء طبیعی و 

عقالنی از آنها متأثر  می شده است.

بنیان های طبیعی
مفهــوم »طبیعی« یک مفهوم عام برای ارجــاع به تمام جنبه های 
جهان مادی است که از کنترل انسان خارج است. یکی از مهم ترین 
عوامل مؤثر بر شــکل گیری شــهرها، عوامل طبیعــی چون فرم و 
توپوگرافی زمین، شــیب زمین، مســیر آب، جهت باد غالب و موارد 
دیگر اســت. در اینجا تأثیر جبر محیــط و محدودیت های آن همراه 
با پاســخ هایی که انســان به این محدودیت ها داده است مورد توجه 
قرار  می گیرد. در پاســخ به این محدودیت هاســت که شهرها بافت 
انــدام واره به خود  می گیرند. یکــی از ویژگی های این بافت ها وجود 
نوعی همگنی و تناســب بافت با ارزش ها و ویژگی های طبیعی است 
که منعکس کننده هویت شهری است )سلطانی و نامداریان، 1389(. پاسخ 
انسان به این محدودیت ها حاصل درس هایی است که از گذشتگان 
آموخته اســت. بنیــان طبیعی را  می توان در تقابل بــا بنیان عقالنی 
دانســت که سعی دارد بر طبیعت غلبه کرده و آن را رام سازد. نقش 
نیروهای طبیعی بر فرم شــهری  و به تبع آن بر خط آسمان شهری 
در قالب ایجاد دیدهای گســتره، مخروط دیدهــا، دید متوالی ظاهر 

 می شود )شکل شماره 2(.

بنیان های فناوری
فناوری ها و دســتاورد های تکنیکی بشــر در طول تاریخ همواره بر 
شــکل گیری شهرها اثر گذار بوده اند. در دوره هایی که ابزار و فناوری 
کاراتر در خدمت بشــر آمده شــهر ها و در نتیجه خط آسمان شهری 
شــکوهمندتر بــه نظر  می آمده اســت. فناوری های بــه کار رفته در 
تمدن های باســتانی مصر، ایران، چیــن و روم و پس از آن انقالب 
صنعتی در اروپا تأثیر بســزایی در بافت و خط آســمان داشته اســت 
و عناصر رؤیت پذیر منظر شــهری نمایانگر توان فّناورانه جامعه اند. 
چنان کــه محدودیت هــای ارتفاعی شــهرهای باســتانی به کمبود 
ـّــاوری نسبت داده شده  می شود )کرمونا و همکاران، 1388(. با توسعه  فن
ـّــاوری خصوصا پس از انقالب صنعتی، انســان قادر به ســاخت  فن
بناهایی شد که نسبت به بناهای دوران پیش، از نظر ارتفاع، مصالح، 
رنگ، سازه، وزن و شکل تغییر محسوس داشته باشند و به این ترتیب 
توسعه فناوری  می توانســت خط آسمان شهری را متأثر سازد. بنیان 
ـّــاوری در شهرها در دوران مدرن با ساخت کریستال پالس اعالم  فن
حضور کرد و با ســاخت برج ایفل خــود را تثبیت نمود. در حالی که 
ـّاوری ها در جهت ساخت بناهای  در دوران پیش از مدرن، برترین فن
مذهبی و حکومتی به کار گرفته می شد، در دوران مدرن نیروهایی آزاد 
شــدند و در تحوالت شهری تأثیر گذاشــتند مثل نیروهای اقتصادی 
جدید در هیأت بانک ها و نهادهای خصوصی، موسسات بیمه، هتل ها 

و شرکت ها.

بنیان  اقتصادی
یکی از انگیزه های فعالیت های انســان کسب درآمد و رفاه کافی 
اســت. نیروهای اقتصادی در تمام دوران تاریخ در اشکال مختلف 
بر فرایند تحوالت شــهری اثر گذاشته اند. حضور قشرهای گوناگون 
اقتصــادی در اطــراف آگورای یونان یا بازار اســالمی نشــان از 

شکل2. نقش نیروهای طبیعی در خط آسمان شهری: شیراز، دروازه قرآن
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شکل3. تأثیر بنیان فناوری بر ساخت شهر لس آنجلس آمریکا؛ 
)Source: Madanipour, 2007(

شکل4. نقش نیروهای اقتصادی در خط آسمان شهری )شیراز، هتل چمران(

ریشــه دار بودن این بنیان دارد. اما وجه تمایز این نیروها در دوران 
پیش از مدرن و پس از آن، در میزان اســتقالل این نیروهاســت. 
در دوران پیــش از مــدرن، نیروهای اقتصــادی عمدتا در خدمت 
بنیان هــای ماورا ء طبیعی و یا طبقــه حاکم بود. پس از ظهور تفکر 
عقالنــی، اندیشــه های انســان از قید اســطوره ها و خرافات آزاد 
شــد. فردیت فرد مورد توجه قرار گرفت و ایــن به معنای پیدایش 

گروه هایی مســتقل از طبقه حاکم و کلیســا بود که داعیه رقابت با 
آنها را نیز داشت. نمود اســتقالل نیروهای تازه آزاد شده در قالب 
معماری جدید در ســاخت شهر خود را نشــان داد. از آثار و تبعات 
تأثیر ایــن نیرو بر بافت کالبدی شــهرها، بی نظمــی و ناهمگنی 
در ســاخت کالبدی شهر، اختالل در خط آســمان، سیمای شهری 
نامتجانس و پراکندگی عناصر اصلی شهر و تأثیر سرمایه در توسعه 

تحلیل عوامل مأثر بر شکل گیری خط آسمان شهری
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شهرها بوده است )سلطانی و نامداریــان، 1389( )شکل 4(.

بنیان اداری
با تغییرات ســریع انقالب صنعتی و آزادســازی عقالنی در جریان 
مدرنیسم، پراکنده رویی شــهرها و گسترش بدون نظارت در شهرها 
افزایــش یافت. آســمانخراش ها قارچ گونه روییدنــد و منظر و خط 
آسمان شــهری دچار تشویش و بی نظمی زیادی شد. همان طور که 
فقر و شکاف طبقاتی در شهرها گسترش می یافت، بناها بدون ارتباط 
خاصی با دیگر بناها و در گسســتگی با تاریخ ساخته می شدند. در این 
حالت برای مهار رشد لجام گسیخته شهرها، نیروهای اداری به وجود 
آمدند. ایــن نیروها از طریق نهادهای عمومی مثل شــهرداری ها و 
یــا بعضا از طریق نهادهــای حکومتی ســعی در تصویب طرح ها و 
برنامه هایی داشــت تا از طریــق آن بتواند با این هــدف نائل آید. 
ظهور بافت های منظم شــهری و شــهرهای دیاگرامی)دارای طرح 
و نقشــه( حاصل تأثیر نیرو های اداری بر بافت کالبدی شهرهاســت 
که براساس ذهنیت یک شــخص یا گروه به عنوان طراح و نگاهی 
بــاال به پایین دارند. این بنیان ها نیــز همانند دیگر بنیان ها در طول 
تاریخ حضور داشته و در برهه ای از زمان تقویت شده است. طرح های 

کنترلی رومیان برای شهر ها از این جمله اند )موریس، 1385(.

بنیان اجتماعی-فرهنگی
ویژگی های اصلی هر فرهنگی، چگونگی تقسیم جامعه به عرصه های 
عمومی و خصوصی اســت که ارتباطــات اجتماعی را منعکس می کند 
و شــکل می دهد. این تقسیم بندی طیف وســیعی را در برمی گیرد که 
دامنه ای از خصوصی ترین تا عمومی ترین عرصه های جامعه اســت. 
از نظر ســنت »جوهر شهرنشــینی« این اســت که مردم گوناگون 
»می تواننــد با هم عمل کننــد« بدون آنکه »به اجبــار همانند هم 
باشند«. ســنت )1990( تمدن های باستانی را به لحاظ مشارکت در 
زندگی عمومی ســتایش می کرد. وی معتقد بــود که زندگی عمومی 
مدرن، بیش از حد خصوصی شــده و این وســواس جامعه مدرن در 
خصوص شخصیت هاســت که عمده اعضای جامعه نقش واقعی در 

خلق آن ندارند.
در اینجــا به این موضوع، پرداخته می شــود کــه چگونه گروه ها و 
نهادهای مختلف اجتماعی، ضمن حفظ شــخصیت و اســتقالل خود 
 می تواننــد دارای روابــط اجتماعــی بوده و در فضاهــای گوناگون 
شــهری تعامل داشته باشند. در شهرهای تاریخی خط آسمان شهری 
به صورت سلسله مراتبی از عمومی ترین عرصه تا فضاهای خصوصی 

گســترش می یافت. مطالعــه بیکن )1376( بر روی شــهرهایی مثل 
ونیز تأییدی اســت بر این نکته. خالصــه ای از بنیان ها، ویژگی ها و 

تأثیرشان بر خط آسمان شهری، در جدول 1 آورده شده است.

خط آسمان شهری مدرن
در جوامع باستانی به دلیل ســرعت کم تغییرات، شهرها تحت تأثیر 
نیروهــای کمتری بود و یا مجموعه بنیان ها در خدمت به یک بنیان 
غالبا خالصه  می شــد. پس از دوران رنسانس و تغییر جایگاه انسان، 
شهر یر پایه های دیگری نیز استوار شد. بنیان هایی که دیگر در یک 
جهت واحد پیش نمی رفتند. انقالب صنعتی و جریانات روشــنگری، 
موجب اهمیت یافتن فردیت انســان شد و نیروهایی را آزاد کرد که 
تا پیش از ایــن در برابر عوامل غالب مــاورا ءالطبیعه و یا حکومتی 
فرصــت خودنمایی نیافته بود. بنیان های جدید از علم و فناوری تازه 
نیز اســتفاده کرده و با کم توجهی بقیه عوامل و شرایط تاریخی، خط 
آســمان شــهری را تحت تأثیر خویش قرار دادند. جامعه مدرن که 
به صورت جامعه ی منزوی شــده و منزوی کننده، دیگر کمتر شــاهد 
تعامل نیروها بود. با توســعه فناوری، مقیاس ساخت وسازها افزایش 
یافت. »از یک ســو افزایش مقیاس عمومی ساختمان های معمولی، 
نمادهای ســنتی خط آسمان شهری را در سیطره خویش گرفت و از 
ســوی دیگر این یادمان  های فراگیر جدید برای تجلیل از حرفه های 
خصوصی و دیگر مؤسســات خســته کننده بانک ها، فروشــگاه های 

.)Kostof, 1991, 319( »زنجیره ای و شبیه آن بود
عناصر شاخص خط آسمان شهری سنتی با یک رقیب جدید روبه رو  
می شدند که در برابر عظمت معماری جدید روز به روز از اهمیت آنها 
کاسته می شد. از طرفی هم با شعار بریدن از تاریخ، ارتباط با بناهای 
تاریخی گسسته شده و هیچ ارتباطی میان خط آسمان شهری جدید و 
قدیم برقرار نمی شــد )شکل 5(. بنیان های عقالنی که موجب رهایی 
بســیاری از نیروهای نهفته شده بود در منطق سرمایه داری انباشت 
برای نفع بیشــتر، گرفتــار آمده بود. پدیده ای کــه در نگاه متفکرین 
مکتب فرانکفورت عقالنیت ابزاری نامیده شد. انعکاس عقالنیت یک 
ســویه شــده و نمود انســان با خود بیگانه را  می توان در دیالکتیک 

انسان، جامعه و طبیعت جست وجو کرد )هابرماس، 1381(.
در حالی که دورنما و خط آســمان شــهرهای پیش مدرن، همانند 
دوران مدرن، بیانگر شخصیت شهر است. اما در دوران پیش مدرن، 
همیشــه مهم ترین بناهــا در مهم ترین مکان ها ساخته می شــدند و 
مهم ترین بناها نیز شخصیتی قابل تشخیص داشت. خط آسمان شهر 
مدرن، اســیر سردرگمی و اغتشاش اســت. کاال شدگی خط آسمان 

مهندس احمدعلی نامداریان، دکتر علی غفاری، دکتر محمود قلعه نویی، دکتر علی سلطانی
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جدول1. بنیان های شکل گیری شهرها و تأثیرشان بر خط آسمان شهری

مثالتأثیر بر خط آسمان شهریویژگیبنیان

بنیان ماورا ء طبیعی
- ساخت شهرها بر اساس قوانینی خدایگانی

- پیروی از قوانین غیر قابل انعطاف
- شــکل دهی به ساخت اجتماعی وکالبدی در طول 

تاریخ و در میان فرهنگ های گوناگون

- ساخت معابد بر روی تپه ها

- احداث بناهای آیینی در مهم ترین قســمت 
شهر

- معمــاری بناهای مذهبی بــه عنوان عنصر 

شاخص خط آسمان

آکروپولیس در یونان- تخت جمشید در 
ایران- کعبه در عربستان

بنیان سکوالر )عقالنیت(

- پادشــاهان و نخبگان جامعه سعی در اثرگذاری بر 
تحوالت شهر داشته اند و در پی آن بوده اند که شهر 

را به نفع خودشان جهت دهند.
- عقالنیــت به عنــوان رقیب نیروهــای ماورائی 

ظاهر می شود و ســعی در ایجاد نظم نوینی در شهر 
دارد.

- تمایل به قالب کردن نظم هندسی به جهان 
استوار بر شــهود انسانی و توســعه علم و فناوری 
اســتوار  و الهام بخش مــردم برای تصور جهان به 

عنوان ماشین

- دوگانگی در ســاخت شــهر و در نتیجه خط 

آسمان شهری
- تباین بصری در منظر شــهرها،  میان کلیسا 
و حکومت و از طریق برج های مهم شهری و 

ناقوس کلیسا
- اعالم اســتقالل از نیروهای ماوراءطبیعی با 

فرم، رنگ، ارتفاع و مصالح
- گفتمان بــا بناهای آیینی در خط آســمان 

شهری

نقش جهان در اصفهان- شهر سینا در 
ایتالیا-

- تأثیر جبر محیط و محدودیت های آنبنیان طبیعی
- حاصل تجربه و احساســات شهروندان است. فرم 

زمین، توپوگرافی، شیب زمین، جهت باد

- بافت اندام واره شهری
-  دیدهای پی در پی

- تباین های بصری

بافت ارگانیک شهرهای قدیم ایران. مانند 
یزد، شیراز، اصفهان، متأثر از مسیر آب های 

زیرزمینی- شهر رم و تأثیر از تپه هایش

بنیان فناوری
- ساخت باشکوه تر با استفاده از ابزار و فناوری کاراتر 

- ایجاد در اثر نیاز جامعه و به کارگیری شــرایط و 
نظم نوین  اجتماعی به دنبال خود

- تضاد در خط آسمان
- توســعه عظیم علم و فناوری پس از انقالب 

صنعتی
- بناهای معارض با تاریخ از نظر مصالح، رنگ، 

فرم، ارتفاع

شهرهای اسالمی با حضور منارها و 
گنبدها. مانند اصفهان

شهرهای پس از انقالب صنعتی

بنیان اقتصادی

- یکی از عوامل اصلی شکل دهنده به ساختار اصلی 
شهر

- بســیاری از کارهای معماری و شهرسازی امروز، 
محصول نیروهای اقتصادی است تا کار طراحان و 

برنامه ریزان شهری
- آزادسازی بسیاری از نیروها با انقالب صنعتی.

به طبقات  - پیدایش آسمانخراش های متعلق 
اقتصادی نوظهور

- ساختمان های یادمان6 در نقاط مختلف شهر

-  معماری بی توجه به خط آسمان در خدمت 

انباشت سرمایه
- بی نظمی و ناهمگنی در ساخت کالبدی 

شهر
- سیمای شهری نامتجانس و پراکندگی 

عناصر اصلی شهر و تأثیر سرمایه در توسعه 
شهرها

نیویورک- شیکاگو- آسمانخراش های 
شرکت های بیمه

بنیان اداری
- برای مهار رشد لجام گسیخته شهرها
- بر اساس ذهنیت فرد یا گروه خاص
- دارای نگاهی باال به پایین و تحمیلی

- فاقد کیفیات زیبا شناسانه بافت اندام واره
- خط آسمان تقریبا یکنواخت

- پرداختن به عملکرد و نقش شــهرها و توجه 
کمتر به فرم و جنبه های زیباشناسانه

شهرهای جدید- بازسازی های پس از 
جنگ جهانی- طرح های جامع و تفصیلی

- تقسیم جامعه به عرصه های عمومی و خصوصی و بنیان اجتماعی-فرهنگی
انعکاس  ارتباطات اجتماعی

- ایفــای نقش هــای مختلف هرکس در شــهر در 
حوزه ی عمومی و در قلمرو توجهات خصوصی

- نماهــای مختلــف و نشــان دهنده طبقات 
مختلف اجتماعی

- سلسله مراتب حط آسمان شهری از فضاهای 

عمومی تا خصوصی

ونیز و سلسله مراتب کلیساها با توجه به 
محالت

تحلیل عوامل مأثر بر شکل گیری خط آسمان شهری
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شــکل 5. عناصر خط آسمان شهری دوران مدرن و ارتباط آن با عناصر خط آسمان 
شهرهای پیش مدرن. )ماخذ: مدنی پور ، 1384(

پس از مدرنپیش از مدرن

- هماهنگی نسبی میان عناصر خط آسمان شهری؛
- خط آسمان نماینده مذهب یا حاکمیت؛

- رعایــت سلســله مراتب در خط آســمان شــهری از 
عمومی ترین نقطه شهر تا محالت خصوصی؛

- اســتفاده از برتریــن فنــاوری و بهتریــن مصالح در 
عمومی ترین مکان؛

- اســتفاده از عناصر مشــترک در نمای ساختمان های 
ماورایی و دنیوی مانند اســتفاده از گنبد در هر دو یا منار، 

تاق و قوس؛
- تنوع و استقالل کم نیروها در خط آسمان شهری؛

- خط آسمان انسانی؛
- پیوستگی در خط آسمان شهری؛

- بیان کننده شخصیت شهر پیش مدرن.

پست مدرنیسممدرن عالیهمدرن اولیه

انواع  بــه خدمــت گرفتــن   -
ـّــاوری ها بــه وســیله انواع  فن

گروه ها؛
- شروع دوگانگی در خط آسمان 

شهری؛
- استقالل نیروهای اقتصادی و 

پیدایش نیروهای بورژوا؛
- تضاد در جنس مصالح؛

- شــروع تضــاد در ارتفاع میان 
بافت قدیم و جدید شهر؛

خدمــت  در  آســمان  خــط   -
نیروهــای حاکمه مســتبد مانند 

دوران هوسمان

ـّاوری؛ - شهر جوالنگاه فن
- شروع دوران فوردیست؛

- قدرت گرفتن بینان اقتصادی؛
- خط آسمان غیر انسانی و در خدمت ماشین؛

- عدم تداوم در خط آسمان شهری به واسطه حضور اتومبیل؛
- ناهماهنگی در خط آسمان شهری؛

- بریدن از تاریخ و خط آسمان گذشته؛
- شــهر به عنوان موتور محرک و قهرمان مدرنیته )دوسرتو، 

1984(؛
- زون بندی کردن شهرها به واسطه ی منشور آتن؛

- ظهور شهرهای شکوهمند با ظهور نازیسم؛
- ایجاد رشــته های برنامه ریزی شهری برای کنترل آشفتگی 

شهرها و حضور بنیان اداری در سرنوشت شهرها؛
- جنگ های جهانی و بازسازی های پس از آن.

- ظهور گروه های اجتماعی معترض به 
ناشی  وضعیت سیاسی، زیست محیطی 

از اقدامات دوران مدرن؛
- ظهور نئولیبرالیسم و خصوصی شدن 

فضاهای عمومی؛
- جهانی شدن سرمایه و شبیه شدن خط 

آسمان بسیاری از شهرهای جهان؛
- کاالشدگی خط آسمان شهرها؛

- ازدست دادن مقیاس انسانی شهرها؛
)اینترنــت،  ارتباطــات  در  تحــول   -

مخابرات، تلویزیون(؛
- ظهور رشته هایی مانند طراحی شهری 
در مقابله با بحران های اجتماعی ناشی 

از دوران مدرن.

شــهرهای دوره ی اســالمی مانند یزد و مثال
اصفهان و شیراز- ونیز- سینا- شهرهای 

قرون وسطی

دوران هوســمان-  پاریس 
قرن  اواخــر  در  شــیکاگو 

نوزدهم

شهرهای آمریکا  و علی الخصوص نیویورک، ورشو، 
برلین

شانگهای، نیویورک، دبی

بنیــان ماورائی- بنیــان طبیعی - بنیان بنیان غالب
حکومتی

بنیان  فنـّــاوری-  بنیــان 
سکوالر-

بنیان اقتصــادی- بنیان ســکوالر- بنیان اداری- 
بنیان فناوری

بنیان اقتصادی- بنیان سکوالر- 
بنیــان اداری- بنیــان فناوری- 

بنیان اجتماعی

جدول 2. مقایسه  میان خط آسمان شهری پیش مدرن و مدرن
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موجب می شود تا منطق سود و سرمایه در صدد تصاحب هرچه بیشتر 
ارتفاع برآید.

خط آســمان شــهری مدرن از دوران ماشــین، نیروهای اقتصادی 
نوظهور و زمانه ســرعت سخن می گوید. شاید عمده ترین تفاوت  میان 
خط آســمان شــهری پیش مدرن و مدرن در مقیــاس عظیم و غیر 
انســانی فضاهای مدرن باشد. آسمانخراش های عظیم، بزرگراه های 
چند طبقه، مؤسســات بیمه و شــرکت های بزرگ تجاری با مقیاس 
غیرانســانی، همگی به عنوان نمایندگان عصر صنعت هستند و سعی 
در تسلط بر نیروهای سنتی را دارند. جدول 2 به مقایسه خط آسمان 

در شهرهای پیش از مدرن و پس از  می پردازد.

 نتیجه گیری 
شــهرها به عنوان یکی از پیچیده ترین دســتاوردهای تمدن بشری، 
متأثر از عوامل پیچیده و زیادی است. بنیان های برشمرده شده هرکدام 
به صورت مجرد یا در ترکیب با هم به شهر و خط آسمان شهری شکل 
داده اند. با افزایش سرعت تغییرات شهرنشینی پس از انقالب صنعتی، 
مفهوم فاصله و زمان تغییر پیدا کرده اســت. امروزه شهر و شهرنشینی 
در دوران کثرت عوامل تأثیرگذار بر تحوالت شــهری اســت. حضور 
هم زمان چند بنیان در تحوالت شهری، موجب پیچیده ترشدن معادالت 
شهری شده است. دخالت این عوامل به صورت منفرد و بدون ارتباط با 
دیگر عوامل آشــفتگی در شهر و خط آسمان شهری خواهد شده است. 
به نظر می آید برای داشــتن خط آسمان شهری متنوع و در عین حال 
هماهنگ، در وهله اول نیاز به پیوند دوباره حوزه های فلســفه، هنر و 
زندگی روزمره  می باشــد که از نگاه مجرد و انتزاعی کارشناسان مبرا 
باشد. توسعه حرفه های بین رشــته ای مانند معماری و طراحی شهری 
یکی از اقدامات در این راستاســت کــه بتواند نگاهی از پایین به باال 
و مشــارکتی به خط آسمان شهری داشته باشد. برای داشتن یک شهر 
هماهنگ و انسانی بایســتی، نیروهای اقتصادی که هم اکنون کنترل 
فضاهای عمومی را به دست گرفته اند کنترل کرد. استفاده از بنیان های 
اداری و تقویت بنیان های اجتماعی  می تواند راه گشا باشد. در زمینه ی 
طراحی شهری نیز، استفاده از گرایشات »مکان سازی« یا برنامه ریزی 
از پاییــن به باال7 و مانند آن، که مبتنی بر مشــارکت همة گروه های 
ذی نفع و ذی نفوذ است، به انسانی تر شدن شهرها کمک خواهد کرد. 
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