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Abstract 

Although ' Identity ' in its total and popular sense, has the 
great ancientness and equality with the human being 
civilization history, the record of this controversy is not so 
much precedent. Ease and abstainer of the sense of identity 
in the process of recognition and perception, bring us 
amulti-dimensional  and complicated phenomenon. 
Since the city is a window for presentation of community 
thoughts to the outer world and is the bedrock for creation of 
civic life, relation of identity and urban landscape become 
an effective category on correlated sciences with this zone 
and effort to find out the essence of urban landscape for 
evaluation of immense intervention politics on current cities 
is obligatory. 
This article aims to describe identity and urban 
definitions by applying the recent theory of  ' Urban 
Landscape Identity ' and quantize identity as a qualitative 
object as well as analyzing different dimensions of this 
concept and finally contribute to its concise literature.  
Because of the following reasons, the aim of this paper is 
not to present minute strategies for continuing the identity 
of urban landscape: 
First, the urban studies are so vast that it is not possible 
to present a certain approach for that.  
Second, prerequisite of detailed approach is presentation 
of voluminous report, which will be far from the aim of 
this paper. 
Third, It's the first time that this subject is introduced in 
an academic paper and it's seemed that basic and 
extended analyze is more beneficial than minute 
technique programming. 
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  چكيده
در مفهوم عام و كل آن، قدمتي طوالني و هم پاي تاريخ  "هويت"اگرچه 

شهري چندان با سابقه  تمدن انسان دارد، اما پيشينه اين بحث در منظر
د شناخت و يناسهل و ممتنع بودن مفهوم هويت منظرشهري در فر. نيست

از آنجا . دهداي چند بعدي و پيچيده را پيش روي ما قرار ميادارك، پديده
گيري كه شهر ويترين عرضه تفكرات جامعه به دنياي بيرون و بستر شكل

اي تأثيرگذار در شهري به مقوله حيات مدني است، ارتباط هويت و منظر
ماهيت و چيستي  علوم مرتبط با اين حوزه تبديل شده و تالش براي يافتن

هاي مداخله كالن در سياست شهري جهت ارزيابي معيار هويت منظر
  .شهرهاي امروز، امري ضروري است

نوشته حاضر درصدد است با تشريح تعاريف هويت و شهر، ضمن پرداختن 
و كمي نمودن هويت به عنوان يك  "شهري هويت منظر"اخيرِ  به نظريه

. را بيافزايد اين دانش، ادبيات مختصر آنكيفي با تحليل ابعاد مختلف  امر
هدف اين مقاله به سه دليل، ارائه راهبردهاي خرد و جزئي براي تداوم 

قدري  شهري به شهر و منظرة هويت منظرشهري نيست؛ اول اينكه مقول
گسترده است كه امكان ارائه يك راهبرد قطعي براي آن وجود ندارد؛ دوم، 

ه گزارشي حجيم است كه از هدف اين مقاله الزمه رويكرد جزءنگر ارائ
صورت ه گيرد و سوم، براي اولين بار است كه اين موضوع بمي فاصله
اي و رسد تحليلي پايهشود و به نظر مياي پژوهشي مطرح ميمقاله

  .ريزي فنون جزئي استگسترده، مفيدتر از برنامه
  

  واژگان كليدي
  .معنا، حيات مدني ذهني، كالبد، -عيني  هويت، منظر شهري، 
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  قدمه م 
 توجه به تحوالت علمي چند دهه اخير گرفت، ولي باشناسي را دربر ميهايي مانند فلسفه، منطق و روانابتدا حوزه "هويت"مقوله 

مردم يك افكار  گيري جامعه و نمايشگاه معرفيبستر شكل شهر به عنوان. ساخت نيز كشيده شده استانسان يهاآن به محيطة نمدا
با وجود كاربرد فراوان آن در متون و  يشهر منظراي هويت مفهوم استعاره. نمايدايفا مي "هويت ملي"كشور، نقش مهمي را در 

هاي محوطه ،نه تاريخيكه همه از آن تصويري با يادآوري پيشي رومحاورات شهرسازي، مفهومي سهل و ممتنع است، سهل از اين 
كه هر پرسش در خصوص چون و چرايي هويت زمان حال  جهتدر ذهن دارند؛ ممتنع از اين  هجامع يهاي فرهنگقديمي و ريشه

و فرم هاي تاريخي  شكلاز و  هاي تاريخي بيشتري داشتهدبدين ترتيب آيا شهري كه بقايا و نما. شهرها، بدون پاسخ مانده است
رسد چه جايگاهي در هويتمندي منظر دهد و به امروز ميرده باشد، هويتمندتر است؟ آنچه در بستر زمان رخ مياستفاده بيشتري ك

  گيرد يا محصول وقايع تاريخي است؟ميجسم، كالبد، شكل و فرم شهر را در بر  ؛شهري شهري دارد؟ آيا هويت منظر
شناسانه در موضوع مورد بررسي، رويكردهاي مورفولوژيك و شكل رسدبه نظر مي ،، منظر شهري و هويتشهرتوجه به تعاريف  با

به عنوان  ،در بستر پوياي زمان شهرادغام محتواي ذهني و شكلي در مقابل  .است اهميت خود را به عنوان عامل اصلي، از دست داده
   .استموثر  ،احياء و يا توليد حيات مدني جهتدر ترين عامل تداوم هويت در منظر شهري مهم

  هويت و چيستي آن

  واژه شناسي هويت
شود، هويت گويند؛ هويت به  معتبريعني هرگاه ماهيت با تشخيص لحاظ و . در فلسفه، هويت به حقيقت جزئيه تعريف شده است

 بهزادفر در كتابِ. ]5288:  1371معين، [هويت گاه بالذات و گاه بالعرض است . معني وجود خارجي است و مراد تشخيص است
هويت گاه بر وجود . آورده شده است "هو"در لغتنامه دهخدا نيز در بيان ريشه و اصل كلمه هويت، لفظ ": نويسد مي ،ت شهرهوي

جرجاني . ]19:  1387، بهزادفر به نقل از دهخدا[ "شود كه عبارتست از حقيقت جزئيهخارجي و گاه بر ماهيت با تشخص اطالق مي
منظور از امتياز در اين جا تفاوت و تعداد داشتن . داندعقالني از حيث امتياز شيء از ديگران مي هويت را روي "التعريفات"در كتاب 

  .]12:  1387صالحي، [است و به معني برتر بودن نيست 
مشتق شده كه داراي دو  "مشابه و يكسان"يعني  Idemدارد و از  "Identitas"ريشه در زبان التين  "Identity"واژه هويت يا 

اولين معناي آن بيانگر مفهوم تشابه مطلق است، معناي دوم آن به معناي تمايز است كه با مرور زمان سازگاري : ي اصلي است معنا
 به اين ترتيب هويت، به مفهومِ شباهت، از دو زاويه مختلف قابل بررسي است و . ]66:  1383 ،محرمي[گيرد و تداوم را فرض مي

 .   شباهت و تفاوت: سازد اشياء دو نسبت محتمل برقرار ميميان افراد و  طور همزمانهب

 هويت در نگاه ديگران
  :سرايد مولوي مي. دارد پاي تمدن بشرهمقدمتي  در همه علوم، "چيستي يا كيستي"هويت براي پاسخگويي به پرسش  مقوله

  كه چرا غافـــــل از احوال دل خويشتنم    روزها فكر من اين است و همه شب سخنم 
  روم آخــــر ننمايي وطنمبه كــــجا مي    ام آمدنم بـــــهر چه بوداز كجا آمــــــده
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  : شود پردازد و وجوه متفاوتي را براي آن قائل مييابي معناي هويت ميبه ريشه "اسفار اربعه"مالصدرا در كتاب 
 هويت به معناي وجود واقعي شيء  •
 هويت به معناي ماهيت  •
 ود هويت به معناي وج •
 . ]13- 15:  1387، صالحي[هويت به معناي مصداق  •

 ،گروه از گروه ،اي از عاليم، آثار مادي، زيستي، فرهنگي و رواني است كه موجب شناسايي فرد از فردهويت اصطالحاً مجموعه
و عه و ملت متفاوت محتوا و مظروف اين ظرف به مقتضاي هر جام كه شودفرهنگي از فرهنگ ديگر مي يا اهليتي از اهليت ديگر و

مفهوم هويت، مانند . ]67:  1383محرمي، [شكلي، تداوم، استمرار، يكپارچگي و عدم تفرقه است بيانگر نوعي وحدت، اتحاد، هم
لذا همواره . باشد و از سوي ديگر در حال شدن دائمي استبسياري از مفاهيم فلسفي، اجتماعي و انساني، انتزاعي، سهل و ممتنع مي

      ترين معني يعني نام شيء و يا انسان و در سوي ديگر طيف، معناي طيفي ياد كرد كه در يك سوي آن، هويت در نازل بايد از
شود بر روي اين طيف قرار دارند هايي كه بدان افزوده مينظر از پسوندهاي هويت، صرفپايان هويت قرار دارد و تمامي بحثبي

به عبارت ديگر . هويت همان چيزي است كه فرد، به آن آگاهي دارد": نويسد ميشناسي ب جامعهدر كتا گيدنز .]6:  1384پيران، [
ت كه فرد بايد آن را به طور سهاي اجتماعي به او تفويض شده باشد، بلكه چيزي اچيزي نيست كه در ادامه كنش صهويت شخ

در مقابل  .]82- 83:  1378، گيدنز[ "ت و پشتيباني قرار دهدخويش مورد حفاظ هاي بازتابيمداوم و روزمره ايجاد كند و در فعاليت
ها به منظور تداوم و تمايز هويت تالشي است كه جمعي از انسان. اي همچون افروغ، اعتقاد دارند كه هويت امري است اجتماعيعده

و مقوالت انتزاعي چون دين مشترك،  دهند و بر معيارهاي گوناگوني از قبيل خانواده، خويشاونديحيات مادي و معنوي خود بروز مي
  .]1377افروغ، [ گيردهويت ملي، قومي و ديني بر اساس همين تعريف شكل مي. است هاي سياسي استوارقوميت و ديدگاه

 تغيير و توان به مثابههويت را مي. يابدكند و رشد ميلذا هويت بر وجوه مختلفي داللت دارد، وجوهي كه هريك در جامعه ظهور مي
هويت غير از طرفي، . آنچه در زمان جاري باشد پوياست و هر تدريجي و منتشر در زمان است ،يك امر اتصاليدانست، چراكه تجدد 

  .هاي مستقل از هم تعلق دارداين مفهوم پويا و جاري در زمان به ماهيت ،به عبارت ديگر. قابل اشتراك با ديگران است
 

 اصلي هويتهاي شاخصه
شود و بخشي از اين تفاوت ناشي از تجربه افراد در متفاوت ديده مي -  حتي داراي فرهنگ مشترك –افراد مختلف  هويت در ذهن

دهند و برخي دانند، برخي اجتماعي؛ برخي هويت را تا نام شيء نيز تقليل مياي فردي ميبرخي هويت را مقوله .بستر اجتماع است
توان دو ويژگي اصلي را براي هويت ارائه در هر صورت مي .شودسترس انسان خارج ميبخشند كه از دچنان به آن ماهيت قدسي مي

  : نمود
هاي هويت اين است كه در يك زمان و در يك مصداق واحد، حامل يك عنصر متغير يكي از ويژگي:  پويايي و استقرار تضاد - 

يندي بودن، دائماً در او از سوي ديگر به دليل فرمفهوم هويت بيانگر استقرار و سكون است  سواز يك . و يك عنصر ثابت است
شود، محصول هايي كه به هويت مربوط مياي معتقدند پيوندها و تعلقبه همين دليل عده .است معرض تغيير و تجدد و پويايي

   ستر زماندر ب كه گرددهاي متفاوت باز ميكه به شرايط تاريخي، نيازها و موقعيت استري مجدد و نمادين از دنيا يتفس
 .ستاجاري

هايي از آن در ذهن با داده) object(يندي قياسي بين عينيتي موجود اتشخيص هويت، فر:  ادغام محتواي ذهني و شكلي - 
)subject( هر . استobject مستقل است ولي در فرآيند ادراك، تبديل به يك پديده با آنكه يك موجوديت خارجي  ،يا هر فضا

هاي ذهني فرد است كه از گذاري با اندوختهتوان گفت درك هويت نوعي ارزشمي. ]22:  1387، بهزادفر[شود ذهني مي
  .شودتجربه در طول زمان حاصل مي
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  بنديجمع
پاسخي به پرسش در بيانگر تصوير معنوي و مادي انسان يا شيء در جهان است؛ در واقع  ،يابيم هويتدرمي شد گفته آنچه از

توان آن را رساند كه نميهويت مي ةكند و كاو در مقول .شخصي و جمعي را داراستة است كه دو جنبخصوص چيستي يا كيستي 
و اين تنها بخشي  آيدهاي تاريخي انسان پديد مياست كه از ريشه "كيفيتي"رسد هويت به نظر مي. داد در يك تعريف خاص قرار

براي ارائه تعريف و شناخت،  چنانچهاست و  "امروز - گذشته"طيف  جاري درهمواره  تيهويت كيفيدر واقع  .از مفهوم هويت است
فرد با حضور و رشد در جمع عالوه بر هويت شخصي نظير منزلت . شويممينيم، دچار خطا را متوقف ك اي خاص آندر لحظه

اين مسائل داراي  ةموعيابد و با مجهويت جمعي نيز مي ،اجتماعي و روابط شخصي با ديگران، با گرفتن عناصر مشترك فرهنگي
   .شودتاريخ مشترك مي
  

 جاري در زمان،و  وان امري كيفيـهويت به عن: 1 ريتصو
 ــل مي شود؛زمان حاصفرد در طول  ذهني هاياندوخته از

  نگارنده :مأخذ 

  منظرشهري 

  تعريف منظر
با توجه به تاريخ علم صرف و ": كند عريف ميحوزه مجزا تسه واژه منظر را در  "ترنر"، 1]منظر[انداز در كتاب شهر همچون چشم

 ]منظر[انداز از جنبه كالبدي، چشم. به كار برده شود "ديد خاصي از جهان"به معناي  ]منظر[انداز نحو، معقوالنه است كه واژه چشم
كه از طريق آنها   هني،را ساختارهاي ذ ]منظر[انداز چشم  شناسي،از جنبه روان. كنندرا موقعيت جغرافيايي اشخاص تعريف مي

يند پس از ادر كتاب منظر، الگو، ادراك، فر "سايمون بل". ]117:  1376 ترنر، [ "كنندشود، تعريف مياطالعات حسي تفسير مي
اينها همگي بخشي از منظري هستند كه من و " : نويسدشاير انگلستان ميدر يورك 2اي از اسكارت نيكشرح مفصل منظره

 ثر ازأبه همين دليل، اين مكان برايم اهميت دارد و احساسي كه به آن دارم مت. ايمدادن به آن مشاركت داشتهدر شكل ام نيزخانواده
اين منظره داراي قابليت ديد محدود است، الگوهاي . ام استزمينه فرهنگي، تجارب وسيع، دانش و وابستگي من نسبت به خانه

 "انديندهايي كه طي هزاران سال در اينجا روي داده است، قابل تعريفاد و توسط فرانمشخصي دارد كه به سهولت قابل تشخيص
ثير أمنظر ت. كنيممنظر آن قسمت از محيط است كه ما در آن ساكن بوده و به واسطه ادراكاتمان آن را درك مي .]11:  1382بل، [

يندهاي سازنده زمين، ااي واگذار كرد؛ زيرا بين الگو و فراً حرفهرا به اقتصاد يا تصميمات صرفزيادي بر كيفيت زندگي دارد و نبايد آن
هاي ادراكي منظر تبديل هاي فيزيكي زمين را به جنبهادراك ما از آنها و پيوند دائمي با زيبايي، ارتباط مستقيمي وجود دارد كه جنبه

 اوتعبير . گيردنشأت ميتجربه و سكونت انسان در آن يند از محيط است كه از امنظر يك فر "بل"لذا در نگاه  .]91:  همان[كند مي
برخالف ترنر كه منظر را . از منظر در دو حوزه محيط به عنوان فضاي فيزيكي و ادراك به عنوان فضاي غير فيزيكي در جريان است

ديدگاه ديگر، معرفي . بيندفيزيكي مي يندي بين فضاي فيزيكي و غيراكند، سايمون بل منظر را فردر سه حوزه مجزا بررسي مي
اي توان در حوزهشود، لكن اين تحوالت را نمياي كه با گذشت تاريخ در كالبد حادث ميتجربه ؛منظر به عنوان تحوالت است

بر . گيردكنيم، در حقيقت روابط و تحوالت آن است كه مدنظر قرار ميهنگامي كه منظر را بررسي مي: خاص بررسي نمود 
لوحي است كه او . شودهاي انسان و طبيعت پيرامون او از گذشته تا حال شناخته ميگاه ارتباطجلوه ه عنوانب اين اساس، منظر

  .]71:  1383منصوري، [بدين ترتيب منظر، تاريخي براي نقل است . آثار خود را كم و بيش دقيق و عميق، بر آن نگاشته است
شوند و از سوي ديگر هر تحت فرهنگي مستقل ديده و درك مي ،ك سو مناظرها متفاوت است؛ چراكه از يمفهوم منظر براي انسان

گونه كه مفهوم اند؛ همانهايي متفاوت بر حسب شرايط فرهنگي، اقليمي و تاريخي خود در منظر داشتهيك از اقوام و ملل دخالت
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ها مفهوم نمادها و سمبل و همچنينالم جامعه در تفكر اسالمي و مسيحي با هم متفاوت است، مفهوم طبيعت در غرب مسيحي و اس
منظر  به عبارتي، ؛دهدرا تغيير مي ،وجود آورندگان منظر هستند هكه ب هاديدهاي متفاوت انسان  شرايط مختلف،. استبا هم متفاوت 

رتباط او با محيط و از ثر از انسان و نحوه اأمنظر در دنياي امروز، موجودي زنده و پوياست كه از يك سو مت .در حال شدن دائمي است
گذارد و به دنبال مي ثيرأن روي داده است بر ارتباط او با محيط تآهاي طوالني بر بستر سوي ديگر با تداعي خاطراتي كه در زمان
ا هم توان تنها در كالبد خالصه كرد، چون منظر كيفيت و معنا رنمي از يك سو منظر را. دهدآن، فرهنگ و تمدن آدميان را تغيير مي

لذا منظر . فهميمرا از طريق كالبد و حواس مي آنچون   توان مفهومي تجريدي و انتزاعي دانست،ديگر نمي سوياز  و دربر دارد
  .ذهني - اي است عينيپديده ،شود؛ در واقع منظرمان حاصل ميأواسطه ادراك ما از محيط و تفسير ذهن، توهاي است كه بپديده

  مقوله شهر 
هاي را به مثابه يك شئ با فنون و روشو بايد آن كه پهنه و موقعيتي را اشغال كرده داندميشيئي فضايي  را شهر، "ورهانري لوفب"

نه  شهر. است شهر به مثابه يك اثر هنريدر نظر او . مورد مطالعه قرار داد اقتصادي، سياسي، معيشتي و غيره از جملهمختلف 
از اين رو شهر را بايد از اين دو جنبه . هاي مختلف درآمده استالگو يافته و به مالكيت گروه نهادينه شده بلكه نه سازمان يافته و

چهار كاركرد اساسي ، "لوكوربوزيه" .آورندوجود مي هكه براي شهروندان خود ب ايبناهاي مختلف و زمانبندي: مورد مطالعه قرار داد 
دي ردر نتيجه شهر لوكوربوزيه را بايد شهري كارك. كندمعرفي ميو نقل  حاكم بر سازمان شهري را سكونت، كار، تفريح و حمل

زيباشناسانه به نيازهاي انساني است، در شهر تركيب مناسب و بهترين پاسخ در معماري سادگي  چنانچه به باور لوكوربوزيه. دانست
  .كند تواند چنين پاسخي را عرضهمي ذكورآرماني چهار كاركرد م

شهر چيزي بيش از مجموعه افراد و تسهيالت : داند متفاوت ديگري وجود دارد كه شهر را وراي كالبد آن مي نظريات ،از سويي
يافته كه ذات الينفك اين عادت انسجامي از عادات و سنن و طرز فكرهاي سازمان ؛شهر بيشتر حالتي از انديشه است. اجتماعي است

شهر درگير روند اجتماعي مردمي است كه . نيستم كالبدي و يك بناي مصنوع به عبارت ديگر، شهر صرفاً يك مكانيز. شده است
 كنيم بسياري از آنچه كه معموالً به عنوان شهر تلقي مي .طبيعت بشر است ويژه دهند، شهر محصول طبيعت و بهآن را تشكيل مي

اما اين . رسندصرفاً مصنوع هستند و يا چنين به نظر مي آنها، راه آهن و نظايرها، خيابانهاي رسمي، ساختمانامتيازهاي آن، سازمان
كه از شود كه فقط هنگامي و تنها تا آن حد، در بخشي از شهر زنده مي استايي تصادفي هنفسه، تنها تسهيالت و طرحچيزها في

 .]1358پارك، [امعه مربوط سازد طريق استفاده و عادت، خود را مانند ابزاري در دست يك شخص، با نيروي حياتي نهفته در افراد و ج
گوناگوني شهرها در تاريخ و جغرافياي . پديد آيدهاي مختلف يكسان در تمدنتواند شهر به مثابه تبلور آيين و انديشه جامعه، نمي
 و يرف شده از فضاهاست كه عناصر زندگي انسان، اعم از مادصشهر محدوده ت. جهان، بيش از هر چيز معلول اين تفاوت است

بدين ترتيب   .كندمي ادراكات خود را از جهان در محيط آن تجربه ،شهر حاضر، فضايي است كه انسان. ودشميمعنوي در آن مستقر 
در . كندمي آفرينينقشنها، رود كه در ساخت ذهن آمحيط به شمار مي ازهاي بعد، بخشي شهر به مثابه عنصري جديد، براي نسل

ست در ساخت شهر مداخله كرده و تالش ا ذهنيت نو شونده كه ناشي از تحوالت معرفتي و معيشتي آنها هاي جديد بامقابل، انسان
  .]49- 50:  1386منصوري، [ كنند تا آن را در انطباق حداكثري با ذهنيت جديد قرار دهندمي

د و ديدگاهي كه شهر را به عنوان كنبنابراين دو نگاه كلي بر تعاريف شهر حاكم است، ديدگاهي كه شهر را در كالبد خالصه مي
ل شهر، همگي حاكي از آن است كه شهر يهاي جديد در حوزه مسانظريه. داندا مينهها و تجارب آسيستمي متشكل از كالبد، انسان

جامعه توان به صورت دستوري و به دور از تفكرات عموم شهر را نمي. آيدشود، بلكه پديد ميبه عنوان موجودي زنده، ساخته نمي
هاي دروني و بيروني شهر زماني تك تك اليه. كندنمايد و در ذهن مردم نفوذ ميشهر روندي را در طول تاريخ طي مي. "ساخت"

توان روي كاغذ آورد را شهرهاي جديد و دستوري، نظم، زيبايي عملكرد و هر آنچه كه مي. شود كه از خود مردم باشدحامل معنا مي
 .اندرا از دست دادهو كيفيتي كه در بافت مركزي شهرهاي قديمي حاكم است  دارند، اما روح زندگي

  



  
  
   45 -56/ تداوم هويت در منظر شهري  /1388 زمستانو  پاييز/ ششمسال /  يازدهشماره  

 

50  

  منظر شهري 
اي در شهر حضور دارد كه شاخص و پديده. ظاهري آن نگريست ابعادتنها به  تواننميبا قبول شهر به عنوان موجودي زنده، ديگر 

كيفي، اين پديده . و تصورات مردم آن شهر است يماتتصمحاصل  و هانماد درجه كيفيت تمدن و روحيات جمعي اقوام و ملت
حاصل عمل ارادي ساكنين  نيست بلكه ، محصول عمل شاعرانه و يا توهماتفهممحصول اتفاقي و يا خارج از قوانين و قواعد انسان

  .براي زندگي بخشيدن به شهر الزم است "حامل معنا"شهر است و به عنوان عنصري 
ها و ذهنيات و ديگر ها و انگيزهها، معاني و رموزي است كه مردم براساس نقشدي، شامل نمادها، سمبلشهر عالوه بر عناصر كالب

از نگاه شولتز، احساس فضا و درك محيط با خاطرات عجين شده است، وي بخشي از معاني . كنندعوامل دروني، آن را درك مي
زنده بودن هم به معناي خاص . براي او مكان، همان فضاي زنده است. نمايدها و حاالت روحي انسان جستجو ميمكان را در تجربه

هاي متنوعي كه ايستيم، كالبد موجود از طريق تجربههنگامي كه در مقابل بناهاي شهر مي. ]73:  1382شولتز، [و هم به معناي عام 
يند تحوالت در شهر ارائه اال بر چگونگي فرتوجيهي را د) ذهني - عيني(در قالب ماهيتي غيرقطبي  ،گيرددر فضا روي آن صورت مي

خورد و پس كالبد شهر نمادي انتزاعي يا نمايشي نيست، بلكه همواره با حضور در زندگي روزمره با ذهن ساكنين پيوند مي. دهدمي
فهميدن اين ":  نويسددر بازديد از زادگاهش مي "ادوارد كيسي"به نقل از  "تانكيس". شود كه قابل درك استموجودي واقعي مي

اند كه به ذهن و قدر به مكان وابستهاين خاطرات همان. داردمكان به صورت كم و بيش مطمئني خاطراتي را براي من نگاه مي
با اين ديد، خاطره يك عمل مجسم . ]190:  1388تانكيس به نقل از كيسي، [يابند در حضور من انتشار مي و جسم من تعلق دارند

شهرها چه به عنوان محصولي اجتماعي و چه به عنوان محصولي فيزيكي، داراي . حضور در مكان وابسته استشده است كه به 
با اين وجود، تجربه . ادراك فردي آنها، واقعي و به معناي كامل كلمه مشخص است يهستند كه وجود دارند و آثار آن ورا "عينيتي"

در اين . ]202: همان [انگيزترين طرق، مبهم و تار باشد ترين يا هراسبخشذتتواند مرز عينيت و ذهنيت را در لبودن در شهر مي
شود و خاطرات شكل كند، ذخاير معاني در شهر پنهان است، سكون به خاك سپرده ميكالبد شهر خطوط انديشه را دنبال مي ،ديدگاه

اي فضا را معاني فاهيم فضا، هر دوجنبه مطلق و رابطهدر تحقيقاتش درباره م - 1980پردازان حوزه شهر، از نظريه "سك". گيرندمي
: آوردكند تا چارچوبي كلي را پديداو به دو مجموعه از تمايزات اتكا مي. كه از رويكردهاي ذهني به آن متمايز است داندعيني فضا مي

وگانگي سنتي ميان فضاي واقعي و ذهني، ، براي از بين بردن د"لفور"در مقابل، . تمايز ميان عين و ذهن و تمايز ميان ماده و فضا
وي بر اين عقيده است كه ابعاد ذهني، فيزيكي و اجتماعي فضا را نبايد منفك از يكديگر . كندمفهوم فضاي اجتماعي را مطرح مي

   او . داندلفور فضاي اجتماعي را محصول اجتماعي مي. كندفضا مي "يكتاگرايانه"نگه داشت و بدين ترتيب شروع به ارائه نظريه 
توان با دوگانگي ميان تنها با چنين دركي است كه مي. كننده فضاي خاص خودش استهر جامعه و شيوه توليدي، توليد": نويسد مي

آورد وجود ميبه رابطه تعاملي شهر با تاريخ، بستري به نام فرهنگ شهر را . ]1387مدني پور، [ "فضاي ذهني و واقعي برخورد كرد
احساساتي كه مردم نسبت به . هروندان در آن جاري است و اساساً كيفيت موجود در شهر برخاسته از همين بستر استكه زندگي ش

تواند فرم زيبا شهرهايشان دارند در اثر گذشت تاريخ و تجربه است كه پررنگ مي شود وگرنه كالبد بدون تجربه تاريخ تنها و تنها مي
  .كندت كه ماهيتي كيفي را در بستر زمان و مكان جاري مياراده انسان در شهر اس. داشته باشد

  بنديجمع
در ذهن  وآيد پديد ميهاي انساني و همراه شدن آن با كالبد در طول تاريخ واسطه فعاليته ماهيتي است كه ب ،منظر شهري

ز امري عيني است كه به واسطه منظر شهري در آغا. اين ابعاد ذهني ممكن است فردي و يا جمعي باشد شود؛تفسير ميشهروندان 
يابد و به سبب گذشت زمان و تكرار شدن، به عنصر مشترك پيوند دهنده افراد كيفيت ظهور عوامل فيزيكي شهر موجوديت مي

توان ادعا نمود كه ادراك شهر همان مي ،گيردمان دربرميأاز آنجا كه منظر شهري، كالبد و كيفيت شهر را تو. گرددجامعه بدل مي
بخشد، ذهنيت شود، اما آنچه بدان معنا مياگرچه منظر شهري در ابتدا از طريق كالبد و احساسات درك مي. سير منظر شهري استتف

اي است ؛ پديده)عيني –محسوس (و نه كالبد صرف ) ذهني –غير محسوس (منظر شهري نه خاطرات صرف است . شهروند است
  .ذهني - اي عينيپديده ؛كه از تعامل اين دو در شهر حاصل مي شود
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منظر شهري پديده اي است كه نماد  .2ريتصو

و روحيات جمعي اقوام و تمدن  درجه كيفيت
  نگارنده: مأخذ   ست؛ا هاملت

  هويت و منظر شهري   

 ابعاد شكلي
به  "هويت"شود و شود مرزهاي علوم اجتماعي در اين محدوده نيز گسترده ساخت، باعث ميهاي انساننگاه جديد به شهر و محيط

اتصال تاريخي به . داشته باشدعنوان يكي از مهمترين عوامل ادراك شهر، نقش بسزايي را در شناخت شهروندان از شهر بر عهده 
ضمن در نظر داشتن . شودكاربردي مي ،لهأست كه در بدو طرح مساترين راه حلي هاي آشنا، سادهگذشته در قالب استفاده از فرم

هاي مختلف هويتي كننده جنبهتواند بازگوهاي تاريخي نمياستفاده از فرم صرفاًت اين رويكرد بايستي توجه داشت كه هاي مثبجنبه
  .از راهكارهاي تداوم هويت در شهر است شكلي، بخشي اتاقدامبلكه در شهر باشد، 

در اين نگاه اثر . به هويتي جمعي و پايدار است دهد، تعلق يا عدم تعلق آنهويت جلوه مي - يا بي –آنچه اثري را در نگاه عموم با 
هويت اثري و اثر بي ،چون يك بناي تاريخي در يك بافت تاريخي ؛باهويت اثري است كه هويت آن در راستاي هويت جمعي باشد

والتر "نگاه از . ]57:  1384حجت، [مانند يك بناي مدرن در يك بافت تاريخي  ؛است كه هويت آن در تعارض با هويت جمعي باشد
ترين وجه اشتراك ، شباهت زياد شهرهاي مدرن به يكديگر، تهديدي جدي براي فضاهاي شهري است، از نظر وي مهم"بور

، نوسازي شهري عصر "مامفورد"در همين زمينه منتقدي چون. ]30:  1375بور، [ست نها اشهرهاي كهن، منحصر به فرد بودن آ
مسئله اصلي شهرسازي مدرن را مسئله هويت شهري تلقي  و جتماعي فاقد شخصيت دانستهمدرن را به لحاظ فضايي، كالبدي و ا

يافتند، شيرازه هايي كه به تدريج پيچيدگي بيشتري ميگويد شهرها در گذشته واجد وحدت بصري بودند و با فرموي مي. نموده است
نظم خشك و مقيدي جاي تنوع اجتماعي گذشته را گرفته ولي در شهرسازي معاصر، . آوردندزندگي اجتماعي جوامع را به وجود مي

به  نهاليكن امروزه اين شخصيت و موجوديت از ميان رفته است و همه آ. اندشهرها زماني از خود شخصيت و موجوديتي داشته. است
  . ]63:  1383دانشپور، [اند هاي مشابه يكنواختي بدل گشتهتوده

به ترين آمال تمدن دهد و معرف راستين عاليشكل مي نهاداند كه به آاراده انساني را آنچنان حاكم بر شهرها مي "ادموند بيكن"
شكل شهر همواره شاخص . ترين دستاوردهاي بشري ساختن شهر استيكي از بزرگ":  وي در كتاب خود آورده است. شمار مي رود

در . نمايدعه تصميمات مردم ساكن آن شهر است كه شكل شهر را تعيين ميمجمو. رحم درجه تمدن بشر بوده و خواهد بودبي
 "انجامدثير اين تصميمات در يكديگر قدرتي است چنان روشن و شكيل كه به زاده شدن شهري اصيل ميأشرايطي خاص، حاصل ت

ادراك انسان از شهر توسط كالبد و شود و از آنجا كه مفهوم هويت، اتصال تاريخي به گذشته را هم شامل مي. ]13: 1376بيكن، [
در محيط و كالبد شهر هيچ نماد  نچهچنا. بايست گذشته را در برگيردگيرد، بنابراين شكل شهر نيز ميمحيط مادي صورت مي اساساَ

 ه با اين نگاه، هويت منظر شهري جداي پذيرش جامع. شوداي از گذشته وجود نداشته باشد، هويت شهر هم كمرنگ ميو نشانه
 از اين رو .شودميكالبدي است كه در اولين نگاه ادراك  ،شودثر واقع ميؤپذيرش عمومي جامعه مة پذير نيست و آنچه در زمينتحقق

  .شكل شهر، هويت منظر شهر وابسته به كالبد استثير اين اراده در أت و شهر ساكنين در پديد آمدن منظر ةبا توجه به نقش اراد

 ابعاد معنايي
كند؛ سرزندگي، معني، در تئوري شكل خوب شهر، هفت ارزش يا معيار را براي سنجش شكل خوب شهر مطرح مي "لينچ كوين"

     وي هريك از اين معيارها را با معيارهاي ريزتري توضيح داده و سنجش . تناسب، دسترسي، نظارت و اختيار، كارايي و عدالت
هويت و ساختار از اجزاي . ساختار، هويت، شفافيت، سازگاري و خوانايي: رعنوان است شامل پنج زي ،معيار يا سنجه معني. نمايدمي
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دهند فضا و دهند كه به ما امكان ميهايي از شكل را توضيح مياين دو جنبه، جنبه. آيدبه حساب ميشكل و ريخت شناسانه معني 
تواند به وضوح درك شده، از نظر نكه شهر تا چه اندازه مييعني اي "معني". كنيمزمان را شناخته و در قالب الگوهاي خود معرفي

ها و مفاهيم ساكنانش، آن را در زمان و مكان به تجسم درآورند و تا چه اندازه آن ساختار ذهني با ارزش ،ذهني قابل شناسايي باشد
دانست و در شهر آن را معادل  "معني"توان هويت را معادل به عبارت ديگر مي. ]37- 38:  1387بهزادفر، [جامعه در ارتباط است 

توجه به اين نكته ضروري است كه هويت شهر زماني براي مردم معنا  .تشخيص يك مكان و تمايز آن با مكان ديگر قلمداد نمود
       گونه بخش به مكان و انسان را اينعوامل هويت. دارد كه شهروندان احساس كنند شهر و محل سكونتشان متعلق به آنها است

  : توان توصيف نمود مي
  .خود بر جاي گذاشته باشد زكند كه درك حسي از آن صورت گرفته و تصويري ذهني امكان، زماني معنا پيدا مي - 
ا بخشي از وجود نهوجود دارد و انسان با يادآوري آ... در تصاوير ذهني، مواردي همچون بو، صدا، بنا، احساس غم و شادي و  - 

 .   دآورخود را به ياد مي
 .شودپذيرد، شناخته ميهايي كه در آن صورت ميمكان توسط ساختار و فعاليت - 

ماند در شكل دادن به هويت محل زندگي و انسان از ذهني كه از آن باقي مي يو تصوير) فعاليت+ كالبد (در مجموع، مكان 
 .]47:  1387حبيبي، [مؤثرترين عوامل هستند 

    كنند و اشياء را حس آثار حسي مختلف، معنا خلق مي نمردم با ترسيم خطوط تمايز بي. استايز تم انسان اساساً مخلوقي قائل به
اي صحنه در شهر هر كسي در. نظر كنيمكنيم، كدام صدا را بشنويم و از چه چيزي صرف وكجا نگاهكنيم كيما تعيين مي. نمايندمي

است؛ حجمي از تحريكات تصادفي بر حواس، كه ظرفيت تشخيص را كاهش سريعاً در حال تغيير، با هياهويي از محركات مواجه 
    بينيد وپردازش همه آنچه مي ؛كردن از بارگذاري بيش از حد استشرط اصلي حيات ذهني در شهر مدرن، شانه خالي. دهدمي
. ]182:  1388تانكيس، [ رددگد، سخت ميآورگونه كه از همه زوايا بر شما فشار ميشود و معنادارشدن شهر هر آنشنويد دشوار ميمي

هاي اين نياز باشد و نظم بخشيدن به محيط زيست يكي از جلوهذهن انسان نيازمند نظم بخشيدن به جهان ميراپاپورت معتقد است 
تي بصوردهي به محيط هستند، يعني آنها بوسيله نظم خاص با محيط زيست خود ها به نوعي داراي سيستم نظمهمه فرهنگ. است
ها، تمايالت و ها، اولويتمدلشود و سازند و در اثر اين ارتباط است كه محيط زيست داراي مفهوم ميارتباط برقرار مي ننمادي

با خاك يكسان  "با يك طوفان"و بعد  "سيسأت"در كتب تاريخ، شهرها  .]1366راپاپورت، [كند را با خود حمل ميفرهنگ خاص 
جهان در اين دوران كه . توانند مورد تملك يا تسخير قرار گيرند يا در دو بعد طراحي شوندهستند كه مي "اشيايي"شهرها . شوندمي

پذير نيست و آنچه به انسان براي امكان، طراحي يك شهر، به صورت منفك از جهان اطراف اطراف و هستي بدون انسان وجود ندارد
معنا و مفاهيم برگرفته از تجربه انسان در كالبد شهر، يادآور وقايع و . ستدهد معناي محيط ازندگي در جهان مادي انگيزه مي

  .دهدسازد و خاطره شهر بخش مهمي از هويت شهر را تشكيل ميحوادثي است كه خاطره جمعي شهروندان را مي
ين نگريست و آن را در قالب االمرتوان به آن به عنوان امري بينبا وجود تعاريف و مفاهيم مختلف و بعضاً متفاوت از هويت، مي

، ميل به همساني، يكساني و جمع شدن در )غيريت(هايي كه در عين دوئيت رابطه بين آن دسته از دوتايي؛ نوعي رابطه تعريف نمود
، "تغيير –دوام "، "جديد –قديم "، "جمع –فرد "، "متغير –ثابت "، "ذهن –عين ": هايي از قبيل دوتايي. منشأ واحدي دارد

  ساخت را نيز ؛ بنابراين تلقي از مفهوم هويت، هويت محيط انسان"آني نه –هماني "، "فرديت –غيريت "، "دگرگوني –بات ث"
   معنابخشي به محيط كه از  از اين رو. ]303- 304:  1379دانشپور، [توان در قالب رابطه بين انسان و محيط تعريف كرد مي

به اعتبار ": نويسد مي "فالمكي". منظر شهري نقش اساسي بر عهده دارد تشود در هوييهاي گريزناپذير انسان محسوب مشاخص
را به شكل  شود كه جدايي از آنهاي انسان با محيط زندگيش، احساس تعلق و وابستگي به اين محيط تا آن اندازه قوي ميآميزش

عناصر تازه در محيط آشناي شخص ة افكنيم كه در اثر مداخلميهايي نظر آنگاه كه به پديده. كندكمبودي جبران ناپذير نمودار مي
ن وابستگي به محيط كه گفتيم، در تعادلي آيابد واكنشي نشان دهد و انگيزند كه در برابر آنچه تازه ميآيند، وي را برميوجود ميبه

هايي براي تحرك است كه ان حاوي انگيزهدر حقيقت امر، محيط زندگي انس. شود و بايد شكلي متفاوت به خود گيردتازه مطرح مي
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كند و در محيط اتفاق انسان هرگونه آگاهي از آنچه تجربه مي. ]16:  1367فالمكي، [ "شوندشوند يا رها ميدر طول زمان زاده مي
فاقات محيط را آورد و اين در حالي است كه ساير اتدست ميه هاي مختلف معاني در محيط بمي افتد را در پي برجسته كردن اليه

هاي توان چارچوببنابراين مي. ماننداين قبيل معاني با يك بار تجربه، به صورتي پايدار در تمام عمر باقي مي. نيز در نظر دارد
است  شهر، ادراكي از شهري هويت منظر. شهر باشند كننده جهان تصوري مردم از منظرفرهنگي پنهاني را روشن ساخت كه تعيين

  .كندها را در خود حمل ميز معاني، نمادها و كيفيتكه تركيبي ا

  ابعاد اجتماعي
تري كه هاي متعلق به آن در بستر تاريخ و در دل ساختار اجتماعي وسيعاساساً هويت شهري توسط فرهنگ شهري و خرده فرهنگ

     بدين دليل نگاه ايستا به . دشوگيرد و دگرگون ميگيرد، در روند تحوالت اقتصادي و سياسي آن شكل ميجامعه را دربرمي
به عقيده الكساندر، هويت در محيط هنگامي . ]8:  1384پيران، [هاي هويت و از جمله هويت شهري قادر به درك آن نيست مقوله

اش وي معتقد است كه بين فرد و محيط زندگي. كند كه ارتباط طبيعي و منطقي بين فرد و محيط وي حاصل شده باشدتجلي مي
وجود نخواهد آمد مگر آنكه قادر به شناخت عميق محيط و تشخيص آن بوده و توان درك تمايز آن ه تباط و احساس تعلق خاطر بار

هاي انجام يافته در آن هاي ديگر را نيز داشته باشد و بداند در چه زماني و به چه صورتي پاسخ مناسبي به كنشنسبت به محيط
ست كه نظم خاصي كه نتيجه بروز و ظهور هويت در محيط كالبدي است به وجود خواهد آمد تنها به اين ترتيب ا. محيط بدهد

  . ]65:  1383 دانشپور،[
 هاي ها و اتفاقات خرد و كالن كه معرف ويژگيهمه پديده "هويت منظر شهري"باتوجه به تعابير ذكر شده، در تعيين محدوده 

. هاي فرهنگي شهر محدود كردگرفت و هم آن را از طريق شناختن نمادها و سمبلنظر  توان درميهم را ذهني شهر باشند  –عيني 
شهر هر زمان الزم باشد بايد پوست بيندازد و پوسته نو بايد در خود محتواي متحول شده اجتماعي در زمان و مكان مناسب آن باشد 

اندازي شهر پوست نهادترين منظر شهري اصلي. باشد اين عبارت زماني تحقق پذير است كه بستر آن آماده. ]18:  1385مامفورد، [
توان ارائه آنچه كه درون خود  بايدلذا منظر شهري . شهر است آيد، زيرا ادراك عموم از شهر بخشي از مفهوم منظربه حساب مي

هوم منظر شهري، تنها از هويت با مفهومي كه شرح آن داده شد، پيرامون مف. نهفته دارد را داشته باشد و به حيات خود ادامه دهد
هاي تاريخي، فرهنگي يك شهر و خاطره ذهني آن پس از اتفاقات امروزش واجد ارزش است و بدين وسيله طريق بررسي دقيق دوره

شهر  نهامنظر شهري با كمك گرفتن از اتفاقات، خاطرات، حافظه جمعي و ايجاد وحدت بين آ. توان شهر را از روزمرگي نجات دادمي
به عبارت ديگر مبحث هويت در منظر شهري به واسطه ايجاد و تداعي خاطرات ذهني  .كندسوي هويتمندتر شدن هدايت ميرا به 

كالبد شهر نيز بايد توانايي . افتديند در كالبد شهر اتفاق مياكند و تمام اين فردر شهروندان، تعلق خاطر و وابستگي نزد آنان فراهم مي
بنابراين در مقوله نسبت هويت با منظر شهري، عامل زمان و حيات مدني هم . شهروندان را داشته باشد همراه شدن با خاطرات ذهني

توليد حيات مدني در جوامع صورت  ها جهت توليد و يا بازطور كه بحث شد، تمام اين تالشهمان. اي برخوردار هستنداز اهميت ويژه
مدني اجتماعي و حياتتوانيم زندگيچنانچه زندگي معاصر را نشناخته باشيم، نمي. تپذيرد و اين حيات مدني با زمان در ارتباط اسمي

  . توليد كنيم
فضاهاي  واسطهه ضامن بقاي زندگي جمعي و حس شهروندي است كه ب  هاي انساني در عرصه اجتماعي، فرهنگي و سياسي،فعاليت

در آن برگزار و تعامالت اجتماعي  مناسبات چهره به چهره شهر مكاني است كهديگر،  عبارتهيابد؛ بشهري گسترش و تجلي مي
حيات مدني يا مدنيت نيز چيزي جداي . مدني را در برگيرد حياتتواند مفاهيمي چون ها ميواسطه حضور همين فعاليته شود و بمي

ابعاد گونه كه از طرفي همان. اجتماعي آنها نيست كه نماد سازنده آن فضاي شهري است از مردم، مشاركت آنان و روابط انساني
دهي شهري نيز بر مخاطبين خود كه اساس شكل منظر ثير بگذارد،أتواند در نحوه نگرش به آن فضا تيك فضاي معماري مي  كمي

شهر رسيدگي كنيم، چنانچه نتوانيم حيات مدني شهروندان كه  هر ميزان به ابعاد مختلف منظر. گذار است، تاثيرهستندبه يك شهر 
ترين عوامل تداوم حيات مدني در از مهم. ايمهاي خود شكست خوردهغايي زندگي در شهر است را برآورده نماييم در سياست هدف
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لذا دستيابي به حيات مدني در شهر با در نظر گرفتن بستر پوياي . شهرها، توجه داشتن به جاري بودن زندگي در بستر زمان است
 .آيدشهر به حساب مي عوامل تداوم هويت در منظر پذير است و اين خود اززمان تحقق

  بنديجمع
چنانچه هويت را تنها در گذشته جستجو . مد استاشهري بسيار كار جهت درك هويت منظر "فرزند زمان خويشتن بودن"اصطالح 

مدني، شهر است پس در گيري زندگي امروز و حيات بستر شكل. دهيمرا از دست مي "زندگي امروز"تري به نام كنيم، شاخص مهم
  . دهيمواقع شهر را از دست مي

  
كارگيري معاني و مفاهيم قابل درك در شهر، ه ب .3 ريتصو

تداوم زندگي اجتماعي و شهر با خاطره از نشانه هاي حفظ 
  نگارنده: مأخذ . استهويت در منظر شهري 

  
تباط انسان امروز با زندگي گذشته و حال اوست كه در بستر بخشد ارلذا بايد توجه كرد كه آنچه به هويت در منظر شهري مفهوم مي

توان نسبت هويت و منظر شهري را مي. كند و يكي از ابزارهاي حفظ يا توليد آن، حافظه جمعي و ذهن شهر استشهر ظهور پيدا مي
  :است شهر  ابزاري براي حفظ هويت در منظر كه خوددر تعامل چهار عامل خالصه نمود 

  .هاي آنكالبدي شهر و قابليتهاي ژگي وي -
  .معاني و مفاهيم قابل درك در شهر -
  .بستر پوياي زمان و زندگي امروز -
 .زندگي اجتماعي و حيات مدني شهروندان -

طبيعي و كالبدي   هاي فرهنگي،لفهؤهايش و مارتباط او با ساخته  هاي احراز هويت انسان،ترين زمينهاز آنجايي كه يكي از مهم
در هويت با اين تفسير اگرچه مفهوم . وي نيز خواهد شد عامل تحول در هويت  ها،لفهؤهرگونه دگرگوني در اين م  ،استمحيطش 

خاطره جمعي و فرهنگ فزاينده عامل  ،خود ،خاطره جمعي و فرهنگ شهر است، اما با گذشت زمانكالبد، خود معلول  ،شهري منظر
  .خواهد شدشهر 

  گيرينتيجه
انسان "هاي گوناگون زندگي لفهؤتاريخي كه با م  ؛دهدانسان از ارتباط خود با تاريخ در گذر زمان ارائه مي هويت تفسيري است كه

 ؛گيردهاي ذهني و عيني زندگي او را در بر ميهويت انسان تفسيري چند بعدي است كه بسياري از عرصه. در ارتباط است "امروز
هويت در  ةتا مقول شودميل باطني انسان جهت كشف هويت خود، باعث مي. ودشها حاصل ميتفسيري كه از تعامل اين مولفه

ترين مظهر تمدن بشر از اين ميل باطني شهر به عنوان اصلي. هاي مصنوع نيز واجد ارزش شودساخت و محيطهاي انسانعرصه
ليل مقابله با اين ميل باطني، ناديده گرفتن هاي پديد آمده در قرن بيستم كه برآمده از نهضت مدرنيسم بودند، به دسبك. متأثر است

  . محيط انسان و حيات مدني پايدار نبودند
آنچه ما به عنوان . از اين قاعده مستثني نيست  ذهني كه با كالبد و خاطره شهر پيوند خورده، - اي عينيشهري به عنوان پديده منظر

 ،حفظ كالبد صرفهاي است و سياست "امروز با پشتوانه ديروز ميل به زندگي در شهرهاي"كنيم هويت منظرشهري از آن ياد مي
از طرفي بايد توجه داشت كه . شوددر منظر شهرها محسوب ميبراي احياي هويت و ناديده انگاشتن زندگي امروز، چالشي جدي 

ري با هويت آن گره خورده فرهنگ با فرهنگ؛ موجوديت منظر شه  شهر با شهر،  تمايز انسان با انسان،  هويت، نوعي تمايز است؛
شهري با كالبد گذشته شهر پيوند  در واقع، بخشي از هويت منظر. آفرين استبحران  اش،رغم ظاهر فريبندهعلي  سازي،است و جهاني
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نظر بريم به دنبال قطع تداوم تاريخي، مانگيز با اتصال تاريخي به گذشته را از بين ميهاي خاطرهكه مكانخورده است و زماني
احراز . تواند با حيات مدني امروز و تداوم تاريخي گذشته، شهر را هويتمندتر سازدايم؛ منظري كه ميشهري هويتمند را از بين برده

   .هاي آينده از فضاهاي آشنا برخوردار خواهند بودنسل در منظر شهرها،هويتمندي 

  

  هاپي نوشت 
در نظر گرفته و به همين دليل در تمام كتاب  City as Landscapeرا براي ترجمه كتاب   "ندازشهر همچون چشم ا"دكتر فرشاد نوريان عبارت  .1

به  "چشم انداز"به جاي  "منظر"امروز در جوامع دانشگاهي و تخصصي، استفاده از واژه . بكار مي برد ”Landscape“را در براي  "چشم انداز"واژه 
  .سرعت در حال گسترش است

2. Scarth Nick 
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