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  چكیده
ها و مکان های زیست آدمی همواره بازگو کننده ی خاطرات ساکنانشان هستند.خاطراتی که پیوند در گذشته های شهر 

د. مناظر فراصنعت نیز به عنوان بخشی گیرو محل زیستشان نشأت می مشترک دارند و از هویت فردی و اجتماعی مردم

هویت و خاطرات جمعی شهر هستند و برای بازگشت به  از کالبد شهر که متروک و رها شده مانده، راوی تاریخ گذشته،

کارکرد های شهر مستلزم بازخوانی و باززنده سازیِ خاطرات و هویتِ غبار گرفته اند . این مناظر در صورتی که با هدف 

فهوم و توانند نقاط اتصالی از پیوستگی مزنده کردن هویت و خاطرات پیشین و نه از نو نوشتن آنها ، بازسازی شوند می

مناظر صنعتی  سازیباززنده در جمعی خاطرات نقش بررسی حاضر، نوشتار از هدفهویت شهر را به دنبال داشته باشند. 

است به نحوی که برخاسته از تاریخ، فرهنگ و هویت زمینه ی خود باشد و همچنین در  صنعتی(ها )پسامتروکه شهر

 در نظری کنکاشی تحلیلی،-توصیفی روش اتخاذ ضمن نوشتار، ینارد. ام بردراستای ایجاد کردن فضایی با هویت جدید گ

گرفته و پس از معرفی  صورت شهری و مناظر پسا صنعتی  سازی ،باززنده جمعی خاطره مفاهیم هویت، خصوص

کارکردهای هویت و خاطره جمعی، با معرفی سه نمونه موردی از مناظر پسا صنعتی موفق، به بررسی نقشِ کارکردهای 
-پسایت و خاطره جمعی پرداخته است. نتیجه گیری این مقاله گویای این موضوع است که با بازسازی صحیح مناظر هو

تری را برای شهر متصور شد و با قویتوان هویت صنعت که خود دارای نقاط قوت کارکردی و هویتی باالیی هستند، می

 باط مردم با پدیده شهر شد.ایجاد حس مکان، حس تعلق و خوانایی باعث محکم تر شدن ارت

 

 صنعتی-زنده سازی، منظر، پساهویت، خاطره جمعی، باز کلیدی: هایواژه

 

 

  مقدمه -1
شهرها، روستاها و مجموعه های زیستی، سرشار از خاطراتی است که در ذهن ساکنان، جایگاهی همیشه ماندنی دارند. 

افی فرد برخوردارند و گاه، جمعی و در میان همه شهروندان و اعضای خاطراتی که گاه فردی اند و از جایگاه مهمی در بیوگر

کنند.  جامعه، مشترک. خاطراتی از گذشته های مشترک که پیوندی نا گسستنی با هویت جمعی افراد و هویت مکانی پیدا می

اطره های مشترک مورد خاطره زدایی و انقطاع از گذشته در دنیای مدرن موجب شده است تا در قرن معاصر، برخی از این خ

اعتنایی قرار گرفته و مکان های خاطره انگیز از میان رفته یا دچار دگرگونی های اساسی گردند؛ مانند سایت های صنعتی بی

متروکه که علیرغم پتانسیل های نهفته راکد و میرا گردیده و به خاطر شرایط خاص خود و موانع ویژه جهت احیا و بازگشت به 
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 از برخوردار هری مستلزم تدابیر ویژه در حوزه طراحی منظر، بوم شناسی و طراحی شهری هستند. شهرهایکارکرد های ش

 از جامعه ذهنی تصویر موجبات ارتقای شهروندان، زیباشناختی تجربه به بخشیدن تا وسعت قادرند مطلوب بصری محیط

 رقابتی توان المللی، بین و ملی سطح در وجهه شهر هب بخشیدن اعتال با و ساخته فراهم را آنان غرور مدنی تقویت و خویش

 .[1]نماید  تقویت خالق اقشار و سرمایه بیشتر چه هر برای جذب را شهر

های صنعتی سازی بافتزندهخاطرات جمعی ماندگار، در جهت بازتوان از شود، که آیا میدر اینجا این پرسش مطرح می

گیری کرد؟ بدین منظور الزم است تا ابتدا با مطالعه در معنی و مفهوم هویت، بهره ها به منظری هویتمندمتروکه و تبدیل آن

های مرتبط اجرا شده به گیری از تجارب دیگران و پروژههویت شهر، سیمای شهر و خاطره جمعی، شروع کرده و سپس با بهره

 صنعتی پرداخته شود.-سامعرفی و بررسی نقش کارکردهای هویت و خاطره جمعی در باز زنده سازی مناظر پ

 

 هویت -2
 از گروه فرد، از فرد شناسایی موجب که است روانی و فرهنگی زیستی، مادی، آثار عالیم، از مجموعه ای اصطالحاً هویت

 ملت و جامعه هر مقتضای به ظرف این مظروف و محتوا که میشود دیگر فرهنگ از فرهنگی یا و دیگر اهلیت از گروه، اهلیتی

 هویت مانند بسیاری مفهوم. [2] است تفرقه عدم و یکپارچگی استمرار، تداوم، همشکلی، اتحاد، وحدت، نوعی بیانگرو  متفاوت

همواره  لذا .است دائمی شدن حال در دیگر سوی از و میباشد ممتنع و سهل انتزاعی، انسانی، و اجتماعی فلسفی، مفاهیم از

معنای  طیف، دیگر سوی در و انسان یا و شیء نام یعنی معنی نازلترین در هویت آن، سوی یك در که کرد یاد طیفی از باید

 قرار طیف این روی بر میشود افزوده بدان که پسوندهایی از صرفنظر هویت، بحثهای تمامی و دارد قرار هویت بی پایان

 .[3]دارند

 دیگر هویت عبارت به .دارد هیآگا آن به فرد، که است چیزی همان هویت" : می نویسد جامعه شناسی کتاب در گیدنز

 طور مداوم به را آن باید فرد که است چیزی بلکه باشد، شده تفویض او به اجتماعی کنشهای ادامه در که نیست چیزی شخص

 اعتقاد افروغ، همچون عده ای مقابل دهد. در قرار پشتیبانی و حفاظت مورد خویش بازتابی فعالیتهای در و کند ایجاد روزمره و

 معنوی و مادی تمایز حیات و تداوم منظور به انسانها از جمعی که است تالشی هویت .اجتماعی است امری هویت که دارند

 و مشترک، قومیت دین چون انتزاعی مقوالت و خویشاوندی خانواده، قبیل از گوناگونی معیارهای بر و میدهند بروز خود

 .[4]گیردمی شکل تعریف همین اساس بر یدین و قومی ملی، هویت .است استوار سیاسی دیدگاههای

اطالق مى شود  «وجود خارجى»از تشخص که گاه بر  هویت عبارتست در لغت نامه دهخدا هویت چنین تعریف شده است:

گویند و مرتبه احدیت و الهوت اشارت  که عبارت از حقیقت جزئیه است. هویت مرتبه ذات ناب را «ماهیت با تشخص»و گاه بر 

موجب شناسایى شخص باشد معنى شده است  در فرهنگ معین هویت به ذات بارى تعالى، هستى، وجود و آنچه .[5]آناست از 

لحاظ و اعتبار شود و گاه به  هویت عبارت از حقیقت جزئیه است. یعنى هرگاه ماهیت با تشخص :و در تعریفى آمده است

مالصدرا هویت را نحوه وجودى مى. [6] و گاه بالعرض استاست و هویت گاه بالذات  معناى وجود خارجى است و مراد تشخص

 .[7] "ودى عبارت از نحوه خاص وجود اوستهویت هر موج": داند 

 

 شاخصه های اصلی هویت -2-1
 تجربه از ناشی تفاوت این از بخشی و میشود دیده متفاوت - مشترک فرهنگ دارای حتی – مختلف افراد ذهن در هویت

 تقلیل نیز شیء نام تا را هویت برخی اجتماعی؛ برخی میدانند، فردی مقوله ای را هویت برخی .است اعاجتم در بستر افراد

 ویژگی دو میتوان صورت هر در .میشود خارج انسان دسترس از که قدسی میبخشند ماهیت آن به برخی چنان و میدهند

 :ارائه نمود هویت برای را اصلی

 
 استقرار و پویایی تضاد -2-1-1
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 ثابت عنصر یك متغیر و عنصر یك حامل واحد، مصداق یك در و زمان یك در که است این هویت ویژگیهای از یکی

 و تغییر در معرض دائماً بودن، فرایندی دلیل به دیگر سوی از و است سکون و استقرار بیانگر هویت مفهوم سو یك از .است

 مجدد محصول تفسیری میشود، مربوط هویت به که تعلقهایی و اپیونده معتقدند عدهای دلیل همین به .است پویایی و تجدد

 .[4] زمان جاری است بستر در که میگردد باز متفاوت های موقعیت و نیازها تاریخی، شرایط به که است دنیا از نمادین و

 

 شكلی و ذهنی محتوای ادغام -2-1-2
 یك آنکه با فضا، هر یا - (object) ذهن در آن از داده هایی موجود با عینیتی بین قیاسی فرایندی هویت، تشخیص

 درک گفت میتوان (subject) هر. است object پدیده یك به تبدیل ادراک، فرآیند در ولی است مستقل خارجی موجودیت

 گفته آنچه از .میشود حاصل زمان طول در میشود تجربه ذهنی : از که است فرد ذهنی اندوختههای با ارزشگذاری نوعی هویت

 در خصوص پرسش به پاسخی واقع در است؛ جهان در شیء یا انسان مادی و معنوی تصویر بیانگر هویت، درمی یابیم دش

 یك را در آن نمیتوان که میرساند هویت مقولة در کاو و کند .داراست را جمعی و شخصی جنبة دو که است کیستی یا چیستی

 بخشی از تنها این و میآید پدید انسان تاریخی ریشه های از که است "کیفیتی" هویت میرسد نظر به .داد قرار خاص تعریف

شناخت،  و تعریف ارائه برای چنانچه و است "امروز - گذشته" طیف در جاری همواره کیفیتی هویت واقع در .است هویت مفهوم

منزلت  نظیر شخصی ویته بر عالوه جمع در رشد و حضور با فرد .میشویم خطا دچار کنیم، متوقف را آن خاص لحظهای در

دارای  مسائل این مجموعة با و می یابد نیز جمعی هویت فرهنگی، مشترک عناصر گرفتن با دیگران، با شخصی روابط و اجتماعی

 (1)شکل .[4] میشود مشترک تاریخ

 

 
 

 [4] شود می حاصل زمان طول در دفر ذهنی های اندوخته از زمان، در جاری و کیفی امری عنوان به هویت: 1 شكل

 

 هویت شهری -2-2

 گذشته در تنها را هویت چنانچه .است کارامد بسیار شهری منظر هویت درک جهت "بودن خویشتن زمان فرزند" اصطالح

 شهر مدنی، حیات و امروز زندگی شکلگیری بستر .میدهیم دست از را "امروز زندگی" نام به مهمتری شاخص جستجو کنیم،

 میدهیم. دست از را شهر ر واقعد پس است

 منظر در حفظ هویت های نشانه از خاطره با شهر و اجتماعی زندگی شهر، تداوم در درک قابل مفاهیم و معانی کارگیری به

 و گذشته زندگی با امروز انسان ارتباط می بخشد مفهوم شهری منظر در هویت به آنچه که کرد توجه باید لذا  .است شهری

 می توان .است شهر ذهن و جمعی حافظه آن، تولید یا حفظ ابزارهای از یکی و میکند پیدا ظهور بستر شهر در که اوست حال

  :است شهر منظر در هویت حفظ برای ابزاری خود که نمود خالصه عامل چهار تعامل را در شهری منظر و هویت نسبت

 آن قابلیتهای و شهر کالبدی ویژگیهای. 

 شهر در رکد قابل مفاهیم و معانی. 

 امروز زندگی و زمان پویای بستر. 

 (. 2)شکل .شهروندان مدنی حیات و اجتماعی زندگی 
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 هویت حفظ های نشانه از خاطره با شهر و اجتماعی زندگی تداوم شهر، در درك قابل مفاهیم و معانی کارگیری به : 2  شكل

 .[4] است شهری منظر در

 و طبیعی فرهنگی، مؤلفه های و ساخته هایش با او ارتباط انسان، هویت احراز زمینه های مهمترین از یکی که آنجایی از

 اگرچه تفسیر این با .شد خواهد نیز وی هویت در تحول عامل مؤلفه ها، این در دگرگونی هرگونه است، کالبدی محیطش

 فزاینده عامل خود، زمان، گذشت با اما است، شهر هنگفر و جمعی خاطره کالبد، خود معلول شهری، در منظر هویت مفهوم

 [.7]شد  خواهد فرهنگ شهر و جمعی خاطره

 

 منظر و سیمای شهر -3

 در و می آید پدید تاریخ طول در کالبد با آن شدن همراه و انسانی فعالیتهای واسطه به که است ماهیتی شهری، منظر

 که است عینی امری آغاز در شهری منظر .باشد جمعی یا و فردی ستا ممکن ذهنی ابعاد این تفسیر میشود؛ ذهن شهروندان

 پیوند مشترک عنصر به شدن، تکرار و زمان گذشت سبب به و مییابد موجودیت فیزیکی شهر عوامل ظهور واسط  کیفیت به

 ادراک که نمود ادعا توانمی دربرمیگیرد، توأمان را شهر کیفیت و کالبد شهری، منظر که آنجا از .میگردد بدل افرا جامعه دهنده

 معنا بدان آنچه اما میشود، درک احساسات و کالبد طریق از ابتدا در شهری منظر اگرچه .است شهری منظر همان تفسیر شهر

 – )محسوس صرف کالبد نه ذهنی(و – محسوس است)غیر صرف خاطرات نه شهری منظر .است ذهنیت شهروند میبخشد،

 .[4]ذهنی  – عینی پدیدهای شود؛ می حاصل شهر در دو این ملتعا از است که پدیدهای عینی(؛
رفتار  و عواطف دانش، از توجهی قابل بخش رو این و از است  شهر پدیده  و  انسان  تماس سطح شهری، اساساً منظر

 به اندازه شهر، پدیده و انسان میان واسطه عنوان به ، شهری اهمیت منظر.  گیردمی شکل آن تأثیر تحت شهروندان محیطی

 شهری و منظر عینی منظر) شهری منظر مدیریت شهری طراحی" اند شهری گفته طراحی تعریف در اوقات برخی که است ای

 معماران و طراحان تجریدی دیگر ترسیمات عبارت به [.8] "کندمی پدیدار را شهر که است است( ای ذهنی مدیوم یا وسیله

 این طریق از. شودمی انسانی و اقعی و که تجربه است شهری منظر قالب در تنها( ها انخیاب جداره و نمای مقاطع پالن، نظیر)

 منظر .نمایند می پیدا خارجی تجلی و یافته امکان بروز شهر ابعاد غیرکالبدی که است شهری، منظر مدیوم، یعنی و واسطه

 یك که همانگونه .سازدفراهم می را یشهر شناسی آسیب انجام شهر، امکان متن "قرائت" ساختن ممکن بر عالوه شهری

 نیز شهری طراحی متخصص ببرد، پی درونی وی امراض به بیمار چهره در موجود عوارض و رنگ، عالیم از است قادر طبیب

 [.1] جوید سود شهری آسیب شناسی جهت ابزاری عنوان به " شهری منظر" از مطالعه تواندمی

 

 هویت و منظر شهری -3-1

 آنچه .نیست مستثنی قاعده این از خورده، پیوند شهر خاطره و کالبد با که ذهنی - عینی ای پدیده نعنوا به شهری منظر

 حفظ سیاستهای و است "دیروز پشتوانه با امروز شهرهای در زندگی به میل" میکنیم یاد آن از عنوان هویت منظرشهری به ما

 باید طرفی از .میشود محسوب شهرها منظر در جدی چالشی ،امروز زندگی انگاشتن و نادیده هویت احیای صرف، برای کالبد

 با شهری منظر موجودیت فرهنگ؛ با فرهنگ شهر، با شهر انسان، با انسان تمایز است؛ تمایز نوعی که هویت، داشت توجه
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 منظر هویت از بخشی واقع، در .است بحران آفرین ظاهر فریبنده اش، علیرغم جهانی سازی، و خورده است گره آن هویت

 میبریم بین از را گذشته به تاریخی اتصال با خاطره انگیز مکان های زمانی که و است پیوند خورده شهر گذشته کالبد با شهری

 تاریخی تداوم و امروز مدنی حیات با تواندمی که منظری برده ایم؛ بین از را هویتمند منظر شهری تاریخی، تداوم قطع دنبال به

 بود خواهند برخوردار آشنا فضا های از آینده نسل های شهرها، منظر در احراز هویتمندی .سازد ندترهویتم را شهر گذشته،

میتوان نسبت هویت و منظر شهری را در تعامل چهار عامل خالصه نمود که خود ابزاری برای حفظ هویت در منظر شهر [. 4]

  است.

 

 منظر ذهنی و عینی شهر -3-2
انسان و  انیفهم روابط م یبرا یذهن یمرتبط، مدل میمفاه گریو د "منظر شهری"ز مفهوم ا ییکوروش گلکار برای ابهام زدا

سو و ادارک، شناخت،  كیشهری از  طیهای مح یژگیو انیرابطه دو طرفه م كی یکرده است که نشان دهنده  یطراح طیمح

 (.3شود )شکلیم یادامه بررس راست، که د گریاز سوی د یو رفتار انسان یابیارز

 

 [4] یشهر منظر و تیهو نسبت:  3  شكل

 

 مرحله اول: ادراك 

 ویژگی نظیر خود، های مملوس ویژگی و هندسه شهری محیط نخست، در مرحله شود،می دیده شکل در که گونه همان 

 توسط شهری محیط اصطالحاً این مرحله در دهد،می قرار انسان پنجگانه حواس معرض در غیره را و بو صوتی، بصری، های

شهری  منظر لفظ با آن از که است ای پدیده مرحله (Perception) این در تعامل محصول گیرد. می قرار "ادراک" مورد فرد

 شهر منظر عینی" اصطالح از مطالعه در این مرتبط، مفاهیم دیگر(Cityscape) با اختالط عدم منظور به که شودمی برده نام

 .نماییممی استفاده آن به عارجا برای "

 مرحله دوم: شناخت 

 داده فرد براساس ذهن مرحله این در .یردیم قرار  (Cognition)شناخت مورد فرد توسط شهری محیط دوم، در مرحله

 الصاق محیط را به معینی و معنای ساخته محیط از تصویری قبلی و خاطرات تجارب ذهنی، های طرحواره محیطی، های

 بریم.می نام آن از "ذهنی منظر" لفظ با که است ای پدیده فرد، ذهن و محیط شهری میان تعامل محصول . نمایدمی

 مرحله سوم: ارزیابی 
 به نسبت ارزیابانه و تاثری فرایندهای مبنای و بر آورده دست به محیط از که شناختی براساس فرد سوم، ذهن مرحله در

است که  ای پدیده فرد، ارزیابانه ذهن و شهری محیط محصول تعامل . نمایدمی پیدا منفی یا و مثبت عاطفی محیط واکنش

 برد.می  نام (City Evaluative Image) "شهر ارزیابانه – ذهنی منظر" اصطالح با آن از "نسر جك"
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 مرحله چهارم: رفتار 

 که ارزیابانه خود – ذهنی منظر محتویات مبنای بر فرد انسان، شهری و محیط میان تعامل از چهارم مرحله در نهایتاً

 محیط میان بررسی رابطه از . زندمی دست معینی رفتار به باشد، ی  محل الوقوع در محتمل رویدادهای احتمال دهنده نشان

 ،" شهر عینی منظر" زیر سیستم سه تلفیق از که است "سیستم" یك شهری منظر گرفت که نتیجه تواندمی انسان و شهری

 .گیردمی شکل "شهر ارزیابانه – منظر ذهنی" و " هرش ذهنی منظر"

 در .یردشکل می کلیت یك مثابه به شهری منظر مفهوم که سیستم است -زیر سه این میان تعامل از تنها دیگر عبارت به

 : نگاه است سه تلفیق محصول شهری منظر واقع،

 است. "عینی شهر منظر" آن محصول که " سر چشم" با نگاه 

 باشد.می " شهر ذهنی منظر"محصول آن که " ذهن چشم" با نگاه 

 [.1]است " شهر ارزیابانه – ذهنی منظر" آن محصول که" دل چشم" با نگاه نهایتا و 

 

 
 [1] طیمح -انسان تعامل ندیفرا در شهری منظر ستمیس:  4 شكل

 

 تصویر ذهنی و خاطره  -4
از  نیو همچن یو برون یدرون افتیحو اس که به دو قسم در قیانسان از طر یها افتیاست از در یریتصو  ،یصورت ذهن

 راتیها و تأث تیبرگرفته از واقع یو یذهن ریانسان و تصو افتدری. گرددیم میتقس یو باطن یبه حواس ظاهر زینو ع حو اس ن

 [.8] دینمایو خاص خود آن فرد م ژهیرا و یذهن ریتصاو نیکه ا باشدیخود فرد م یو فکر یذهن

شرط الزم برای کاربرد یك مکان به معنای واقعی کلمه است. برای شناخت عناصر و اشیای بنیادین باید  «خاطره«

شناختی از آنها داشته باشیم و این ممکن نمی شود مگر اینکه خاطره ای از آنها وجود داشته باشد. عناصری که نشانه ها و 

ص های آن به وجود می آورند.کیفیت های بصری و هنری و مالحظات زیبایی شناسی عوامل شکلی مکان و در عین حال شاخ

از عوامل تجزیه ناپذیر مکان است. کلیتی که این کیفیت ها می سازند، بازگو کننده چیستی مکان است. گاه محیط طبیعی و 

 [.7] می شوند دهبه خاطر سپرمصنوع چنان در قالب موجودیتی وحدت یافته درهم می آمیزند که همچون تصویری یگانه 

توان به زیبایی حضور در یك مکان قدیمی یا بافت تاریخی شهرهایمان را درک کرد. با چنین مکان ملموسی به  می

سادگی می توان یگانه پنداری کرد و خود را جزئی از آن دید. مکانی که فاقد نشانه های آشنای شکلی و تصویری باشد ، هویت 

 گردد.و خوگیری با آن ممکن نخواهد بود. کمرنگی خواهد داشت

 

 خاطره جمعی -5

دارند.  یماندن شهیهم یگاهیاست که در ذهن سا کنان، جا یسرشار از خاطرات ،یستیز یشهرها، روستاها و مجموعه ها

 یو اعضاهمه شهروندان  انیو در م یفرد برخوردارند و گاه، جمع یوگرافیدر ب یمهم گاهیاند و از جا یکه گاه فرد یخاطرات



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 7 

کنند. یم دایپ یمکان تیافراد و هو یجمع تیبا هو ینا گسستن یوندیپ همشترک ک یاز گذشته ها یجامعه، مشترک. خاطرات

  .همانند افراد ذهن دارند زیگرو هها ن ه،یفرض نیا هیاستوار است. بر پا «یذهن گروه» هیبر فرض یاساساً مفهوم خاطره جمع

شد. هالبواکس خاطره  یمعرف یهالبواکس جامعه شناس فرانسو سیبار، توسط مور نیتنخس ی، برا"یخاطره جمع" عبارت

 یتفکر او، نشان دادن تضاد یریشکل گ هی. پاابدییبروز م یداند که به طور اجتماعیم یروانشناخت یفرد تیظرف كیرا  یجمع

پس از هالبواکس، توسط  ،یه ارشت انیمفهوم م كیبه عنوان  یعاست. مفهوم خاطره جم یو جمع یخاطره فرد انیم

کند که یعنوان م سنیاز قول برنهاردگ رمنیبه کار گرفته شد. رون آ ،یگونا گون دانشگاه یاز تخصص ها یاریدانشمندان بس

شده و  جادیا ینفرد و جامعه به صورت نقشه زما یبرا نده،یگذشته و آ یزمان یضمن مشخص کردن پارامترها یخاطره جمع

 تیشود، هویم جادیا یکه با خاطره جمع یتیدهد. در درون روایم وندیفضا به هم پ ایزمان  قیامعه را از طرج كی لهینوسیبد

در  نکهیاز ا شیو ب افتهیشکل  یاست که به طور جمع ینقطه عطف زمان كینظر، گذشته  نی. از اابدی یشکل م یفرد یها

 [.10] دهدیاو شکل  م تیبه شخص ابد،ی شکلفرد  یازهایبا ن یسازگار

 یزینظر چ نیآن گروه و از ا یاعضا انیو توافق شده م ینشیگز یادآوریگروه و به  كی یشگیخاطره هم ،یجمع خاطره

و مکان  اءیبا اش وندیمردمش است و مانند خاطره در پ یجمع یگفت که شهر خود، خاطره  توانیاسطوره است. م هیشب

 است. یگاه خاطره جمع یهاست. شهر تجل

 اهمیت و کارکردهای خاطره جمعی وجوه  -5-1

و  "کند و کاوی در تعریف طراحی شهری"مصطفی حسینی کومله بر طبق نوشته های دکتر کورش گلکار در کتاب 

از زبان صاحبنظرانی چون لینچ، توآن،  "پایدار رویکرد تا تزیینی رویکرد از تحول شهر؛ سیر بصری محیط"همچنین مقاله 

 کند: وجوه اهمیت خاطرات جمعی را در چند عامل خالصه می روسی، هالبواکس و آیزنمن،

 زمانی -ایجاد یك تصویر ذهنی 

 ایجاد حس روشنی از گذشته 

 ایجاد هویت فردی 

 ،ایجاد هویت مکانی 

  پیوند خاطره با اشیا و مکان ها 

 توافق و پیوند میان اعضای جامعه 

 روحیه مشارکت تقویت اجتماعی، انسجام ایجاد مکان، هب تعلق توان گفت که ایجاد حسکه از نتیجه ی عوامل باال می

 [.10] هستند جمعی کارکردهای خاطرات جمله از مکان، حس ارتقای و پذیری

 

 باز زنده سازی شهر -6

 تحول و تغییر حال در شهرها که آنجایی از و گیرددربر می را مسائل و موضوعات از تنوعی معاصر شهری سازیباززنده

 تغییر دائم طور به بیرونی و درونی گون متغیرهای گونا و محرکها تأثیر تحت نیز مسائل و موضوعات هستند، این دائمی

 تحلیل و یکپارچه رویکرد یك گریزناپذیری نیازمند طور به شهری باز زنده سازی مفهوم از تعریف ارائه یك رو این از .یابندمی

 به دوباره زندگی منظور بازگرداندن به شهری باز زنده سازی .باشدمی معاصر شهرهای در تغییرپذیری شرایط و پویایی از جامع

 فرصت های ایجاد و در آن جاری کارآمد نا فعالیت های و فرسوده اراضی به بخشیدن همچنین بهبود و شهری اقتصاد و جوامع

 سازی باز زنده زمینه در ییراهنما" کتاب رابرتز در گیرد. پیترمی انجام های بعدی نسل برای بهتر زیست محیط و نوین

 تعریف اینگونه را شهری سازی ، باز زنده)مرجع کتاب یك عنوان به"بریتانیا سازی باز زنده انجمن" شده توسط منتشر"(شهری

 و مستمر بهبود کوشدمی انجامیده و شهری مشکالت حل به که جامعی و یکپارچه اقدام پی آن در و انداز چشم:  "کندمی

 ارمغان به شهر آستانه تغییر در یا یافته تغییر بخشهای اقتصادی و کالبدی زیست محیطی، اجتماعی، شرایط در را پایداری

 [.10] آورد
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 منظر پساصنعتی و تاریخچه شكل گیری -7

انقالب صنعتی رابطه انسان با کره زمین را تغییر داد. گذار جهان از کشاورزی به صنعت و نگرش ماشینی نسبت به جهان، 

پا گرفتن دیدگاه طبیعت ارگانیك شد. میل به پیشرفت و ایما نبه فتاوری سبب شد تا کره زمین را معدنی برای استخراج  باعث

منابع قلمداد کند و این دیدگاه مکمل شکل بگیرد که کره زمین قادر به جذب تمام خواسته های انسان است. زمین در جایگاه 

میالدی بود که جنبش محیط زیست تداوم  1960این دیدگاه متداول بود. در دهه  کاال قرار گرفت و تا همین چندی پیش نیز

شد. نخستین قوانین محیط زیستی عادت های پیشین را زیر سئوال برد. در این دوره زمین، آب و آسمان آشکارا آلوده می

ین زمین برگزار شد و میلیون ها نخستید روز آئ 1970به تصویب رسید. در سال  1963آمریکا مانند قانون هوای پاک، سال 

شهروند، تگرانی خود در مورد آلودگی در سیاره زمین را به نمایش گذاشتند. میراث انقالب صنعتی و اختاللی که در سیتم های 

طبیعی هوا، آب، خاک و زیستگاه ایجاد کرده، در قرن بیست و یکم مورد توجه و رسیدگی قرار گرفته است. فشار مقررات و 

 [.11ر دست احیا و بازسازی قرار گیرند ]نی ارزش های اجتماعی سبب شده است تا سایت مخروبه ددگرگو

توسط معماران، معماران منظر و برنامه ریزان شهری، طیف  (post-industrial)"پسا صنعتی"به کارگیری اصطالح رایج 

گیرد که معموالً در بخش های رو ی را در بر میوسیعی از سایت های آلوده یا متروک صنعتی تا ساختمان کارخانه های قدیم

توانند در قالب های رایج شود. این اراضی بازیافتی به دلیل ویژگی های خاص خود و موانع ویژه نمیبه زوال شهر نیز دیده می

اسی و برنامه توسعه به کارکرد های شهری بازگردند و بازیافت آن ها مستلزم تدابیر ویزه در حوزه ی طراحی منظر، بوم شن

را   (waste landscape)توان پیدایش منظر تلف شده، می21با در نظر داشتن شرایط شهری در قرن ریزی شهری است. 

و متروک کردن  عمودی آن بر رشد  غلبه حومه نشینی و گسترس سطحی غیر نظام مند شهر نتیجه دو عامل عمده دانست:

امروزه معماری منظر به عنوان رشته ا پس از پایان نظام های تولیدی و اقتصادی. زمین ها و پسماند ها در نواحی قدیمی شهره

ای که در پی آشتی انسان با بستر ساخت خود و طبیعت است، رویکرد های متنوعی را در برخورد با مناظر پسا صنعتی به 

 [.12] عنوان پتانسیل هایی نهفته در بافت شهر، پیش گرفته است

دهد؛ به محض متروک شدن ه سایت صنعتی مردم را جذب میکند و جوامع را در اطراف خود شکل میدر عین حال با اینک

ا در کالبد مکان شهری شکل کند. که حفره های افسرده کننده ای ر، جمعیت زدایی سرطانی را در اطراف خود منتشر می

 [.13]دهد می

 

 اهداف طراحی، نظریه و اجرا -7-1

الت و برنامه های کاربری مجدد(، الزامات قانونی که باید رعایت شوند و بینش طراح، در متغیر های سایت مورد نظر)معض

احیا و بازسازی سایت های مخروبه دخالت دارند. طرح و شکل نهایی منظر احیا شده، باید با ویژگی های اکولوژیك و بصری 

یده باشد و احیا و سالم سازی روابط و عملکرد سایت مورد نظر و مناظر اطراف ان در یکپارچگی باشد. وقتی سایتی آسیب د

 گیرد.های درون اکوسیستم الزم و ضروری باشد، این طراحی یکپارچه شکل می

سایت مورد نظر است. در طراحی  رهیافت دیگر احیای منظر، برجسته کردن دخالت طراح و پررنگ دخالت انسان در

داد یا به طور ضمنی و با ظرافت به ان اشاره کرد، اما احیای منظر مورد توان تاریخچه سایت مورد نظر را به روشنی نشان می

طبیعت در آن نهفته باشد( داشته باشد، جزء اهداف بسیاری از طراحان امروزی  )وشاید« طبیعی»نظر به وضعیتی که ظاهر 

« لوح محفوظ»س( در آن ها و از هنرمندی به نام رابرت اسمیتسون و نقش فرایند های طبیعی )و انسان« هنر زمینی»نیست. 

  [.11] انگاشتن سایت ها، توسط معماری به نام پیتر آیزنمن، مبنای بسیاری از پروژه های سایت های انسان ساخت قرار گرفت

 

 های موردی بررسی نمونه -7-2
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زیستی به بر نقش فناوری ها در رسیدگی به معضالت محیط « سایت های صنعتی»در پروژه های ارائه شده در نمایشگاه 

جا مانده از گذشته و شکل گیری مناظر با طراحی نو تأکید شده است. بسیاری از سایت های صنعتی و تغییر یافته درون شهر 

ها، در مکان هایی با ارزش قرار دارند و همین نکته باعث شده معضالت محیط زیستس این گونه سایت ها نادیده گرفته شوند. 

زیستس باعث شوند احیا و بازسازی چنین مکان هایی در دستور کار قرار گیرد و اعتباری ممکن است خطی مشی های محیط 

هم برای کاربری مجدد آن ها تعیین گردد. الگوی جدید منظر و موضوعات محیط زیستی خاص آن ها، مثل گورستان های 

 ه شود.زباله و یا پایگاه های نظامی نیز سبب می شوند تا راهکارهای طراحی تازه ای ارائ

. غرب در احیا و باز زنده سازی مناظر پیش قراول اندبازسازی شدهنمونه های موردی در ایالت متحده، آلمان و استرالیا 

است اما این پدیده در حال جهانی شدن است. در این بررسی های موردی، سایت تنها موضوعی ایستا یا یك کاال نیست، بلکه 

استو این پروژه ها جلوه از راهکار های خالقانه، متفکرانه و فنی برای پاالیش و احیا و یا حفظ شبکه پویایی از سیستم های زنده 

 سالمت محیط زیست سایت ها هستند.

 

 کریسی فیلد، سانفرانسیسكو. کالیفرنیا -7-2-1

، در کریسی فیلد، طراحان قصد داشتند در جایی که در گذشته مرداب بود، مرداب آب شور ایجاد کنند. هدف طراحان

بازآفرینی مرداب ها به شکل اصلی شان نیست بلکه در پی ایجاد مرداب هایی هستند که انسان ساخت بودن آن ها نمایان 

باشد. این سایت مدل و نمونه جدیدی از سایت های نیازمند پاالیش و احیا را به دست میدهد: محوطه ی مجموعه ی پایگاه 

آب زیرزمینی و خاک این گونه سایت ها آلوده است و به پالیش و احیا نیاز دارد. های نظامی در ایاالت متحده. به طور معمول 

 این سایت بایستی برای کاربری های غیر نظامی و تبدیل به فضای باز عمومی از نو طراحی می شد.

بوده است.  کریسی فیلد در شهر متراکم و قدیمی سان فرانسیسکو قرار دارد و به دفعات متعدد، تحت کاربری های مختلف

در طراحی جدید کریسی فیلد نیز شرکت هارگریوز به سراغ روش لوح محفوظ)پیتر آیزنمن( و طراحی چند الیه رفت و برای 

تحقق هر دو هدفِ احیای مرداب های جذر و مدی و باز زنده سازی فرودگاه کوچك تاریخی، از دوره های مختلف تاریخی در 

دید به روشنی مصنوعی است و شکل تندیس وار زمین از مشخصه های آن است. فرودگاه طراحی آن ها استفاده کرد. مرداب ج

در محل قدیمی اش احیا شده و همان اندازه و شکل قبلی را دارد، اما در این فرودگاه برای تأکید بر احیا و باززنده سازی 

ارک در حال حاضر نیز کارایی دارد زیرا با طبیعت آن، از ایجاد اشکال تندیس وار زمین استفاده شده است. الیه تفسیری پ

اجرای نمایشگاه ها و گشت های تفریحی، تاریخ این سایت نیز به بحث گذاشته می شود. الیه دیگری از زمان نیز در کریسی 

 فیلد دخالت دارد: طراحی مرداب جذر و مدی جدید به گونه ای است که از زمین صاف و گل آلود به تدریج و طی ده سال به

 مرداب آب شور سرشار از علف ریسمانی) که میزان هیدروکربن نفتی کلی در خاک را کاهش می دهد( رسیده ایم.

استدالل رابرت اسمیتسون مبنی بر اینکه نمی توان طبیعت و فرهنگ را از یکدیگر جدا انگاشت، در این نمونه به خوبی 

زیرا در مرکز پایگاه نظامی پیشین، مرداب های جذر و مدی  نمایان است. در کریسی فیلد، این مرزها کمرنگ شده است، 

تندیسی و کارکردی ایجاد کرده اند. نظریه پیتر آیزنمن مبنی بر لوح محفوظ انگاشتن سایت ها در کریسی فیلد نمایان است و 

وژیکی سایت و در معرض در آن چندین حوزه از سوابق تاریخی این مکان را بازسازی کرده اند. احیا و تقویت کارکردهای اکول

دید قرار دان این فراین ها برای حاضران و بازدیدکنندگان، روش جدیدی در طراحی منظر است. هدف بسیاری از این پروژه ها، 

پدید آوردن مناظری است که دوگانگی های طبیعت/ فرهنگ و گذشته/ حال را زیر سؤال ببرند و حاضران در سایت و 

 پرسش ها درگیر کنند. بازدیدکنندگان را با این

 

 نورد، دویسبرگ آلمان -پارك دویسبورگ -7-2-2
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، صنایع زغال سنگ، آهن و فوالد که دچار بحران های دوره ای بودند، منظری (Emscher)در ناحیه موسوم به امشر

اک آلوده به عجیب و غریب به جا گذاشته اند: فضاهای قطعه قطعه شده، محیط زیست آسیب دیده، زمین آکنده از باتالق ها، خ

هیدروکربن های پلی آروماتیك و فلزات سنگین و توده های پسماندهای کان سنگ های  ذوب شده.  قرار بود کوره خانه 

 انفجاری واقع در این محل تغییر داده شود و از دل آن پارکی بیرون آید.

آیند های صنعتی قرن بیستم است، پیتر التز کار طراحی را به عهده داشته است. کوره انفجاری که از ساخته های فر

حضور تندیس وار و خیره کننده ای در پارک جدید دارد. مکان پارک، ماتریس پیچیده ای متشکل از ساختمان ها و مناظر 

است و هدف طراحان آن بود که از خرده ریزه های موجود صنعتی، همچون الیه هایی استفاده کنند که با نگاه و دید طراحانه، 

ا یکدیگر ادغام می شوند. کوره خانه انفجاری با کیفیت های بصری ویژه ای که دارد، یادآور دائمی گذشته ی صنعتی دوباره ب

مکان خود است. آلودگی آب و خاک هم واقعیتی از این گذشته است. داخل پارک تمام فرآیند های زوال و متالشی شدن، 

عال است. زیر ساخت های صنعتی قدیمی یعنی ساختمان ها، پل ها، جمع آوری و برچیدن، تعمیر و ساخت و ساز برقرار و ف

ریل ها، تونل ها، محوطه های انباشت کانسنگ و محوطه های پارکینگ را به صورت پارک بازنگری و بازسازی کرده اند. هدف 

گداشت گذشته و تاریخ جدیدی نیست، بلکه هدف، پذیرفتن و بزر« لوح سفید»از طراحی پارک، کنار زدن اجزای قدیم و ایجاد 

 سایت است.

این یادآوری تنها از طریق حفظ موزه وار کوره انفجاری انجام نشده است، بلکه حیات جدید و فعالی به بخش ها و 

ساختمان ها داده و فقط بخش های خطرناک سازه ها را برداشته اند. حیات جدید ساختمان ها و مناظر، همچون روکشی بر 

نفر، به محل اجرای نمایش و نمایشگاه تبدیل کرده اند. عملیات  8000. مثالً نیروگاه مرکزی با گنجایش سازه های موجود است

بازیافت هم به خوبی در این پروژه انجام شده است، بقایای ساختمان های تخریب شده را می کوبند و و به عنوان خاک جدید 

ی به پارک انتقال می دهند. در الیه مربوط به پارک آبی، جوی روباز گیاه کاری، جاده سازی، ایجاد گذرگاه و مسیر و بتن ساز

قدیمی فاضالب را مجدداً  به نحوی مدلسازی و بازسازی کرده اند که قسمت اعظم محوطه کوره های انفجاری را در بر می 

 (.2)تصویرگیرند و بازدیدکنندگان را دعوت می کنند که تا به چشم تازه ای به آن ها بنگرند 

نورد، الیه های مختلفی  از زمان در کنار هم همزیستی دارند. این پارک بستری برای فرایندی،  -ر پارک دویسبرگد

مستمر زنده و پیچیده است. صنعت قدیم، پایه و اسکلتی برای تجربه آفرینی های جدید در مناظر، نما ها و فعالیت ها فراهم 

ای بسیاری استفاده شده و الیه تازه ای از خاطرات را پدید آورده است. گشت کرده است. از این پارک در فیلم ها و کنسرت ه

های تفریحی با راهنما و بی راهنما در این پارک برگزار میشود تا گردشگران با پیشینه صنعتی آن آشنا شوند.  دگرگونی و 

فت در هفت، واقع در میان کوره دگردیسی ساختار سخت صنعتی به یك پارک عمومی در سازه ای هنری از صفحات چُدنیِ ه

خانه انفجاری، تبلوری نمادین یافته است. کاربری این مکان و پارک نیز دومین مضمون دگردیسی این منظر را محقق کرده 

است. به جای آنکه برای کاربردهایی خاص، چیزهایی بسازند، با استفاده از حالت بازیگوشی و فانتزیِ ساختار های انتزاعی 

ارکردهای تازه ای را محقق کرده اند. از دگردیسی های ساختاری صنعتی، بدون نابود کردن آن ها استفاده کرده اند. موجود، ک

به همین جهت است که کوره خانه انفجاری قدیمی همچون اژدهایی خطرناک جلوه می کند که بر فراز سر انسان ها ایستاده 

از آن باال بروند. مخازن سابق کانسنگ ها نیز همان نمای صخره ای است و کوهنوردان هم می توانند همچون قله کوهی 

کوهستان هستند و یا به باغ هایی بسته تبدیل شده اند. آلودگی های هراس انگیز قدیمی جای خود را به آرامش سازه ها داده 

 اند.

مشخصات فیزیکی و ماهیت در برخورد با نواحی صنعتی متروک و معادن روباز، باید شیوه جدید را در پیش گرفت و 

تخریب شده آن ها را پذیرفت. در نگرش جدید خبری از بازکاشت نیست، زیرا این رهیافت با ویژگی کنونی آن ها تضاد دارد و 

 برای بار دوم آن ها را از بین می برد. منظر جدید باید در چهارچوب ویژگی های موجود و تخریب شده آن ها باشد. 

یر آرمانی خود از بهشت، واحه های بیابانی را هم بیافزاییم؟ جایی که برای گذر انسان از سختی های آیا بهتر است به تصو

طبیعت پناهگاهی باشد؟ فکر واحه بیابانی در برخورد با مکان های صنعتی قدیمی بهترین راهکار است و به کمك آن می توان 
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: 1393یا طبیعت به تنهایی حاصل نمی شود )ایرانی بهبهانی،  پیوندی بی سابقه میان هنر و طبیعت ایجاد کرد که با هنر و

239-236.)    

 

 بوت دِ شومون -7-2-3

میالدی در پاریس تکمیل شد، معادن  1867که در سال  (Parc des Buttes Chaumont )در پارک بوت د شومون

د را به پارک همگانی مصنوعی تبدبل کردند. با افزایش وسعت پاریس، این محل دفع سنگی که به زباله دانی تبدیل شده بودن

ضایعات صنعتی که در آغاز در حومه شهر قرار داشت چنان اهمیتی یافت که نمی شد از آن چشم پوشی کرد. این پارک را 

اثری هنری است و نباید به ( طراحی کرد. وی اعتقاد داشت که باغ J. C. Adolphe Alphandجی. سی. آدولف آلفان )

تقلید از طبیعت ساخته شود که این دیدگاه یادآور نگرش اولمستد بود. او به تعامل میان پدیده های طبیعی و صنعتی نیز 

عالقه داشت. آلفان در طراحی این پارک با چالش تکه زمین هایی با شکل عجیب و غریب و تخریب شده روبرو بود که پوشیده 

قاطع راه آهن بودند. در نهایت پارکی که طراحی کرد شاهکاری از همبستگی هنر و مهندسی است. وی به زیر از ریل های مت

ساخت ها و دیگر الزامات کارکردی پارک به شکل فرصت می نگریست. آلفان در طرح خود از وضعیت توپوگرافی نامعمول و 

ارُک مرکزی صخره را بزرگ تر گرفت و آن را با معبدی پوشاند ناهموار و کم و بیش پر خطر سایت مورد نظر استفاده کرد. اوت

که با راه پله ای به سوی آب یا پل معلق سر گیجه آوری فرود می آمد. دیوارهای معدن سنگ را از نو شکل داد و از بقیه ویژگی 

ای صخره ای استفاده کرد. های توپوگرافی زمین، به شکل زمین های پوشیده از چمن و با شیب مالیم و در تضاد با کانون ه

مصنوعی بودن پارک سبب تبدیل آن به تماشاخانه ای برای کاوش و گردش می شود. پارک بوت د شومون از دل مکانی سر 

برآورد که داغ  فرآیندهای صنعتی بر آن فرو نشسته بود.آلفان در طرح خود، معادن سنگ این سایت را به کار گرفت و تاریخ آن 

به ویژگی های زمین طبیعی و انسان ساخت ارج نهاد و با استفاده از فرایند ها و مواد خام زمان خود، پارکی را پنهان نکرد. 

شاهدی از لوح « پارک بوت دِ شومون»خلق کرد که الیه های واقعی )و ساختارهای( تاریخ طبیعی و فرهنگی را در خود داشت. 

 [.11] محفوظ انگاشتن سایت در قرن نوزدهم است

 

 صنعتیکارکردهای هویت و خاطره جمعی در بهبود مناظر پسا نقش -8

 جمله از مکان، حس ارتقای و پذیری روحیه مشارکت تقویت اجتماعی، انسجام ایجاد مکان، به تعلق ایجاد حس

د فیل هستند که نمود قابل توجهی در بسیاری از نمونه های موفق مناظر پسا صنعت مانند کریسی جمعی کارکردهای خاطرات

 از مکان به تعلق حس ایجاد مثال، شومون در فرانسه داشته اند. برای دِ آلمان و بوت نورد در  -دویسبورگ در کالیفرنیا، پارک

 خاطره دلیل به که شود گذارانی میان سرمایه گذاری سرمایه به تمایل موجب تواندمی اقتصادی بعد جمعی، در خاطره طریق

مشارکت  روحیه تقویت موجب بعد اجتماعی در تعلق حس همچنین .دارند موردنظر کانم به تعلق خاصی مکان، از داشتن

 در مشارکت سرمایه گذاری، به افزایش تمایل موجب خود نوبه به افراد، پذیری مشارکت روحیه و تقویت شده، افراد پذیری

 و فضایی-کالبدی اقتصادی، ابعاد دولتی در بخش با همکاری تسهیل و محیط کالبدی کیفیت شهری، ارتقای اقتصاد نوسازی

 قوی تعلق حس از که افرادی در نگهداشتن آن کیزه پا و زیست محیط از حفاظت برای تالش .شودمی )سازی باززنده مدیریتی

  .است بیشتر به مراتب برخوردارند، مکان به نسبت

 در انسجام اجتماعی .موثرند اجتماعی مانسجا ایجاد در جامعه، یك میان اعضای پیوند دلیل برقراری به جمعی، خاطرات

 اجتماع در یك قوی کنترل و نظارت وجود دلیل به( اجتماعی اجتماعی، افزایش امنیت حیات تقویت موجبات اجتماعی، بعد

 حفاظت افراد در اهتمام امکان منسجم، اجتماع یك در کند.همچنینفراهم می را کت پذیری مشار روحیه افزایش و )منسجم

 سازی نیز باززنده مدیریتی بعد در محلی مدیریت سازماندهی از طریق اجتماعی، انسجام .است بیشتر زیست، محیط از

 کنند. تر آسان را پسا صنعتی های پروژه پیشبرد توانندنیز می مدیریتی بعد در جمعی خاطرات این رو از .است تاثیرگذار

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAHahUKEwiPktnYk-_IAhXDLQ8KHdpKD-g&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FParc_des_Buttes_Chaumont&usg=AFQjCNHxZEDHlekeSQO_FDK_Kgms7gjAzg&sig2=ALYYvLftacTagfUf3OZEZQ&bvm=bv.106379543,d.ZWU
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 از خود مکان، حس ارتقای بر عالوه جمعی، خاطرات .تاس مکان حس ارتقای و ایجاد جمعی، خاطرات دیگر کارکرد

 و گردشگران جذب در مهمی نقش توانندمی این طریق از و روندشمار می به زیستی مجموعه یا شهر یك های فرهنگی سرمایه

 ادایج موجب مکان، درباره جمعی وجود خاطرات نتیجه در مکان، حس آمدن وجود به همچنین .کنند توریسم بازی توسعه

  .کنندمی ذهن ایجاد در ماندنی یاد به و شفاف منسجم، تصویری که شد انگیز خواهد نقش فضاهای

 

 گیرینتیجه -9
توانند به مثابه تحرک توسعه اراضی پسا صنعتی با وجود شرایط نامطلوب خود، در صورت بازیافت صحیح از یك سو می

سازی کالن شهر ها قلمداد شوند. از نگاهی دیگر این مناظر که دارای برای بافت پیرامونی خود و از سوی دیگر امکانی برای نو

دهند و به خاطر هیبت ساختار زبانی متفاوت از مناظر متداول در اطراف ما هستند، بخشی از خاطره شهر ها را شکل می

و محیط اطرافشان و  هایشان بخشی از تاریخچه ذهنی مردم پیرامونشان هستند و شاخص ارزیابی هویتی این افراد از خود

آیند. امروزه مناظر پسا صنعتی به صورت های مختلف منظر شهر های میعاملی تعیین کننده در ترسیم منظر شهر به حساب 

 شده یاد دهند؛ مناظری که بیانگر هویت شهر و داستان تاریخ شهر و شهروندان هستند. مطالبنوین پس از صنعت را شکل می

 مناظر پسا صنعتی گوناگون ابعاد بر جمعی که خاطرات باشدمی تاثیراتی از ت و خاطره جمعی برخیدر بخش کارکرد های هوی

گذارند. مناظر صنعتی قسمت مهمی از تاریخ یك شهر را توصیف و شاهدی بر تحوالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر می

های پساصنعتی، ورای ارزش مکانی و زیرساختی خود، د. سایت نسازبوده و ارزش هایی برای میراث شهری تفسیر و مستند می

تواند افقی شامل اطالعات و خاطرات عظیم و ارزشمندِ فرهنگی و هویتی هستند که حفظ و ارتقای شرایط کارکردی آن ها می

 د. نو در هویتمند کردن مناظر شهری باشد و با ایجاد خوانایی، حس تعلق و حس مکان، مقوم ارتباط مردم با شهر گرد
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