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بازشناسی چارچوب نظری رویکرد حفاظتی منظر شهری تاریخی*

چکیده
سرعت توسعه در شــهرهای تاریخی و افزایش پیچیدگی کارکردهای شهری در دهه های اخیر سبب ایجاد تغییرات 
بسیار در محدودة تاریخی شهرها و رویارویی جریان های حفاظت و توسعه شده است. رویکرد »منظر شهری تاریخی« به 
مثابه رویکردی متأّخر در حوزة حفاظت شهری با هدف تحّقق حفاظت و توسعة یکپارچه و توأمان و ارتقای سطح کیفی 
بهره وری فضاهای شهری مطرح شده است. این رویکرِد ارزش محور هم چون لنزی است که از درون آن به شهر کنونی 
نگریســته می شود و بر نقش انسان و جامعه در پدید آوردن کالبد شــهر تأکید دارد. مفهوم منظر شهری تاریخی بیش تر 
رویکردی برای طّراحی شهری و مدیرّیت آن بر اساس درک بافت طبیعی، فیزیکی و اجتماعی شهر است. هدف مقاله، 
بازشناسی چارچوب نظری منعطف در جهت حفاظت شهری بر مبنای رویکرد منظر شهری تاریخی است. برای این منظور 
از یک ســو، اسناد، کنوانسیون ها و بیانیه های بین المللی مرتبط و از سوی دیگر، نظریه های صاحب نظران و متون مرتبط 
مورد بازخوانی و واکاوی قرار گرفته اند و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی و راهبرد استدالل منطقی و تکنیک تحلیل 
محتوا به بازشــناخت مفاهیم پایه ای رویکرد حفاظتی منظر شهری تاریخی شامل اهمّیت معنایی یا به عبارتی ارزش های 
ملموس و ناملموس، اصالت، یکپارچگی و مؤلّفه های تعیین کنندة آن ها پرداخته شــده اســت. در رهیافت منظر شهری 
تاریخی گام نخســت به دست آوردن شناختی جامع از ابعاد مختلف شهر و ارزش های ملموس و ناملموسی است که در 
طول زمان آن را شکل داده اند. این رهیافت با حفاظت از ارزش ها و اصالت و یکپارچگی شهر در کالبد کنونی آن، از 
توسعي بی رویه جلوگیری کرده و با تأکید بر نقش جامعه در زندگی شهری پیوندی نویی بین گذشته و حال شهر ایجاد 
می کند. حفاظت شهری بر پایة رویکرد منظر شهری تاریخی، پاسخ گوی تداوم و پویایی شهر به صورت توأمان است. این 
امر با در نظر گرفتن الیه های تبیین کنندة اهمّیت معنایی شــهر تاریخی و احترام و توّجه به زمینة شهری، حفاظت را به 
محّرکه ای برای توسعة مؤّثرتر تبدیل می کند که موجب تغییرات پایدار در شهر می شود. با توّجه به مشکالت کنونی در 
مدیرّیت شهرهای تاریخی ایران از جمله تقابل حفاظت و توسعه در سطوح مختلف کالن تا ُخرد توّجه به این رویکرد در 

حفاظت و مدیرّیت شهرهای تاریخی ایران اهمّیت به سزایی دارد.

واژگان کلیدي: منظر شهری تاریخی، حفاظت و توسعة یکپارچه، اهمّیت معنایی، اصالت، یکپارچگی.

پوپک پوربهادر1، سمیه فدائی نژاد بهرامجردی2** )نویسنده مسئول(

1 کارشناس ارشد مرمت شهری، دانشکده معماری، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

)تاریخ دریافت: 1396/08/07            تاریخ پذیرش: 1397/04/04(

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناســی ارشــد پوپک پوربهادر با عنوان »بازشناســی چارچوب حفاظت از منظر شهری تاریخی: نمونه 
موردی شهر لنگرود« است که در دانشکده معماری دانشگاه تهران به انجام رسیده است.
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مقّدمه
مفاهیم حفاظتی در گذر زمــان از نگهداری ِصرف تک بناهای 
تاریخــی به مفهــوم حفاظــت از مجموعه ها، بافت ها، شــهرهای 
تاریخی، منظر شهری تاریخی1 و منظر فرهنگی تکامل یافته است. 
در ســال های اخیر، رویکرد متأّخر حفاظت در قالب منظر شــهری 
تاریخــی و مدیریّت تغییر، و توّجه به مفاهیم اصالت، یکپارچگی، 
ارزش های ناملموس و اهمیّت معنایی2، در ادامة سیر تکامل مفاهیم 
حفاظت شهری مورد توّجه قرار گرفته است. رویکرد »منظر شهری 
تاریخــی« در پی ضرورت شــکل گیری چارچوبی برای حفاظت و 
مدیریّت شــهرهای تاریخی و در جهت به حداقل رســاندن تقابل 

میان رویکردهای حفاظت و توسعه مطرح شده است.
»منظر« یادگار زنده از نســل های گذشته و بیانگر هویّت و تنوّع 
فرهنگی جوامع اســت که به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از میراث 
فرهنگــی می تواند ارتباط ملموس و ناملموس با نســل های آینده 
برقرار سازد. این مفهوم در رویکردی جامعه محور، تبدیل به الگویی 
جدید برای توســعة هماهنگ شده اســت و روشی را ارائه می دهد 
کــه می تواند فرایندهــای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیســتی را 
یکپارچه سازد )ICOMOS, 2014(. »منظر« مفهومی در حال تغییر 
اســت که اقــوام مختلف می توانند بر حســب شــرایط فرهنگی، 
اجتماعــی، تاریخــی و اقلیمی متفاوت مداخــات متنوعی در آن 
داشــته باشند )خاک زند و تیموری گرده، 1394: 58(. »منظر شهری 
تاریخی«، منطقه ای شهری است که از الیه های تاریخی متشّکل از 
ارزش های فرهنگی و طبیعی ساخته شده است. این مفهوم فراتر از 
مفهوم مرکز تاریخی یا مجموعه است و بستر گسترده تر شهری و 
محیط جغرافیایی پیرامون آن را دربر می گیرد. این بستر گسترده، 
توپوگرافی، ژئومورفولــوژی، هیدرولوژی، زیرســاخت ها، الگوهای 
اســتفاده از زمین و ســازمان فضایــی، ادراک و ارتباطات بصری، 
ویژگی هــا و عناصر طبیعی و مصنوع، چــه تاریخی و چه معاصر، 
و هم چنیــن اقدام ها و ارزش های اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و 

 .)Unesco, 2011( ابعاد ناملموس میراث را شامل می شود
»منظــر شــهری تاریخــی«، رویکــردی جامــع و یکپارچه برای 
شناســایی، ارزیابی، حفاظت و مدیریّت منظرهای شــهری تاریخی 
 .)Unesco, 2011, Art.10( در چارچوب کلی توسعة پایدار اســت
هدف این رویکرد تقویت جوامع برای باال بردن ظرفیّت های توسعه 
از طریق اســتفادة هوشــمندانه از منابع میراثی در دسترس است به 
 Van Oers and( گونه ای که ســود آن عاید نسل های آینده شــود
Haraguchi, 2013: 6-17(. تقابل رویکردهای حفاظت و توســعه و 

تاش به منظور دســت یابی به تعادل میان آن هــا اهمیّت رویکرد 
منظــر شــهری تاریخی در مدیریّت شــهرهای تاریخی را آشــکار 
می سازد. در کشور ما با وجود تعداد زیاد شهرهایی با بافت تاریخی 
با ارزش، کمتر به این موضوع پرداخته شــده اســت و منظر شهری 
تاریخی موضوعی است که در مدیریّت شهرهای ما به خصوص در 

تحواّلت شــهری امروز به آن توّجه کافی نمی شود. ارائه چارچوبی 
برای هدایت ذات پویای شهر در مسیری که به حفظ و تداوم منظر 

شهری تاریخی کمک کند، هدف این پژوهش است. 

روش پژوهش
با توّجه به ماهیت و هدف مقاله که بازشناســی چارچوب نظری 
رویکــرد حفاظتی منظر شــهری تاریخی اســت، پژوهــش، از نوع 
بنیادی- کاربردی و رویکرد آن کیفی اســت. راهبرد مورد استفاده 
در ایــن پژوهش »اســتدالل منطقــی« به منظور تدویــن چارچوب 
نظری اســت که در تحلیل داده ها از آن استفاده شده است. راهبرد 
استدالل منطقی فراگیرتر از سایر راهبردهای تحقیق می باشد، زیرا 
هر چارچوب مفهومی نیازمند یکپارچگی منطقی است. هم چنین 
راهبــرد اســتدالل منطقی قادر بــه تدوین ادبیات نظری گســترده 
در قالب یک ســامانه یــا چارچوب مفهومی می باشــد )گروت و 
وانگ، 1386: 334(. به منظور پاســخ گویی به ســؤال پژوهش که 
چگونه می توان چارچوب نظری منعطف برای حفاظت شــهری بر 
مبنای رویکرد منظر شــهری تاریخی ارائه کرد، اســناد، نظریّه ها و 
متــون مرتبط با موضوع مورد بازخوانــی و واکاوی قرار گرفت. در 
جمــع آوری اطاعات اولیه از روش کتابخانه ای و مطالعة اســنادی 
استفاده شده و پس از دسته بندی اطاعات به تحلیل محتوا پرداخته 
شــده است. در تحلیل محتوی، ابزار پژوهش شامل اسناد نوشتاری، 
گفتاری یا تصویری است که بعد از گردآوری، تبدیل به زیر سند و 
ســپس به صورت جداگانه تحلیل می شوند )حیدری، 1393: 240(. 
تحلیل اسناد در پژوهش حاضر با توّجه به ماهیّت داده ها به صورت 

کیفی است.

رویکردی  تاریخی  شهری  منظر  پژوهش:  پیشینه 
متأّخر در راستای حفاظت و توسعه یکپارچه

شــهر ذاتی پویــا دارد و به طور مداوم تحوّل می یابد. توســعه و 
تغییرات امروزة شــهرها کمتر نگاهی به گذشــته و ارزش آن دارد. 
ایــن تحواّلت بــا از بین بــردن خاطره های جمعی، آســیبی برای 
هویّت شهر به شــمار می آیند. این وضعیّت موجب توّجه بیش تر 
به موضوع منظر شهری تاریخی در سال های اخیر شده است؛ از آن 
جمله می توان به یادداشت وین3 در سال 2005 میادی و توصیه نامة 
یونسکو در مورد منظر شهری تاریخی4 در سال 2011 میادی اشاره 

کرد.

منظر شهري تاریخي از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های 
بین المللی

ســازمان میراث جهانی یونسکو در سال 2005 م. »یادداشت وین« 
را با موضوع مدیریت منظر شــهری تاریخی به منظور ســازگاری و 
یکپارچه سازی توســعه های جدید و حفاظت از ارزش های میراث 
شــهری به تصویب رســاند )تقوایی و مطهــری راد، 1393: 14(. بر 
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اســاس این سند، برای داشتن شــهری متعادل و سرزنده از یک سو 
پاســخ به پویایی توسعه به منظور رشــد اجتماعی- اقتصادی شهر 
و از طــرف دیگــر به طور همزمان احترام به منظر شــهری و زمینه 
 Unesco,( و بســتر آن و حفاظت از گذشــتة شــهر ضروری است
2005(. توّجــه بــه بُعد ملموس و ناملموس شــهر و اهمیّت حفظ 

اصالت و یکپارچگی آن از منشور واشنگتن در سال 1987میادی 
تا امروز همواره مورد توّجه بوده اســت. در توصیه نامة منظر شهری 
تاریخی )2011 م.( حفظ میراث شهری و حفاظت از منابع، راهبردی 
برای رســیدن به تعادل میان توسعة شهری و کیفیّت زندگی پایدار 
معرفی شــده است. در این سند »میراث شــهری، شامل مؤلّفه های 

ملمــوس و ناملموس بــه مثابه منبعی اصلی در ارتقای ســرزندگی 
مناطق شــهری و ترویج توســعة اقتصادی و انســجام اجتماعی در 
 Unesco, 2011,( »محیط جهانی در حال تغییر به شــمار می آیــد
Art.3(. هم چنــان که در بیانیه فلورانس در ســال 2014 میادی به 

اهمیّت بُعــد ملموس و ناملمــوس منظر در ایجاد توســعة پایدار 
پرداخته شده و اهمیّت منظر در ایجاد یکپارچگي میان فرایندهاي 
اجتماعي اقتصادي و محیط زیستی مورد توّجه قرار گرفته است. در 
جدول شــمارة 1 نکات مرتبط با منظر شهری تاریخی و مؤلّفه های 
تشکیل دهندة آن در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به ترتیب 

سال انتشار آورده شده است. 

جدول شمارة 1: بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی پیرامون مؤلّفه های مرتبط با منظر شهری تاریخی؛ ماخذ: نگارندگان مبتنی بر بازخوانی 
و واکاوی اسناد و کتوانسیون های بین المللی

نکات اصلی اسناد بین المللی پیرامون مولفه های مرتبط با منظر شهری تاریخی سال عنوان سند 
)نهاد مسئول(

ارتباط کیفیت شهر و مناطق شهری با عناصر مادی و معنوی بیان کننده ی ویژگی تاریخی آن. 
تحت تائیر قرار گرفتن اصالت و یکپارچگی شهر با هرگونه تهدید کیفیت و ویژگي هاي مناطق شهري.

توجه به بعد ملموس و 
ناملموس شهر و اهمیت 

حفظ اصالت و یکپارچگی 

1987

منشور 
واشنگتن

س(
)ایکومو

اهمیت اصالت به عنوان عامل مهم کنترل و تعیین صاحیت ارزش ها. 
اهمیت درک ارزش ها و معنای آن ها، به عنوان شرط الزم برای ارزیابی اصالت مکان.

مفهـوم نسـبی اصالـت بـا توجـه بـه تفـاوت داوری و ماهیت ویـژه ارزش هـا درون هر فرهنگ، درسـتی 
و اعتبـار منابـع اطاعاتـی، زمینـه-ی فرهنگـی و تکامل آن درطـول زمان.

اهمیت حفظ ارزش ها و 
اصالت مکان

1994

سند نارا
س(

)ایکومو

اهمیت خصوصیات و عناصر ناملموس در کنار عناصر و خصوصیات ملموس در مفهوم اصالت شهرها.
ضـرورت حفاظـت از عناصـر ناملمـوس بـه جهـت معنـا بخشـیدن بـه عناصـر ملمـوس و کامـل کـردن 

شـناخت اهمیـت معنایـی مـکان.
توجه به بعد ملموس و 

ناملموس اصالت 1996

بیانیه سن آنتونیو
س(

در نظـر گرفتـن تکامـل به عنـوان بخـش ذاتی میـراث جوامع و سـازگاری دائـم با نیازهای بشـر و حفظ )ایکومو
موثـر زنجیـره میـان زندگـی گذشـته، حـال و آینـده در منظرهـا و شـهرهای تاریخـی بـه جهـت تـداوم 

اسـتفاده فعـال و پویایـی فرهنگـی آن ها.
اهمیت تداوم و تغییر در 

منظر شهری تاریخی

در نظـر گرفتـن حفاظـت از یـک مـکان بـه معنـای حفاظـت از تمام وجـوه اهمیـت معنایـی فرهنگی و 
طبیعی آن اسـت.

اهمیـت معنایـی فرهنگـی و همچنیـن درک آن می توانـد در نتیجهـی اطاعات جدید تعییـر یابد. تعیین 
حـد قابـل قبـول تغییـر تـا جایی که به اهمیـت معنایـی فرهنگی لطمه وارد نشـود و تمامیـت آن محفوظ 

بماند ضروری اسـت.

اهمیت حفاظت از اهمیت 
معنایی فرهنگی

1999

منشور بورا
س(

)ایکومو

 شـکل گرفتـن اهمیـت معنایـی منظرهـای شـهری از ارزش هـای شناخته شـده ی اجتماعـی و معنـوی، 
تاریخـی، هنـری، زیبایـی شـناختی، طبیعـی ، علمـی و فرهنگـی شـهر.

 تاکید بر مدیریت تغییرات با هدف حفظ اهمیت معنایی و ویژگی متمایز مکان.
تعریـف شـاخص های کمـی و کیفـی بـرای ارزیابـی و پایـش تغییـرات بـه گونـه ای کـه جنبه هـای 

ملمـوس و ناملمـوس را پوشـش دهنـد.

حفاظت از اهمیت معنایی 
منظر شهری و ارزش های 

شناخته شده شهر

2005

بیانیه شیان
س(

شکل گیری بستر در تعامل با محیط طبیعی و اهمیت نقش آن در ایجاد خصوصیت متمایز مکان. )ایکومو
بدسـت آمـدن اهمیـت و مشـخصه ی مناطـق تاریخـی از روابـط پرمعنـا بـا زمینـه و بسـتر فرهنگـی، 

کالبـدی، بصـری و معنـوی خـود.
نقـش بسـتر در ایجـاد و شـکل دهی میـراث فرهنگـی ناملمـوس و همچنیـن زمینـه ی فعلـی و پویـای 

فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی شـهر .

اهمیت بستر در منظر شهری 
تاریخی

اهمیـت سیاسـت برنامه ریـزی و مدیریـت شـهری بـرای شـهرهای تاریخـی بـا توجه بـه فرآینـد اصالت 
و یکپارچگی شـهر.

اهمیت اصالت و 
یکپارچگی در رویکرد 

منظر شهری تاریخی

2005

ت وین*
 یادداش

)یونسکو(

شکل گیری اهمیت معنایی منظر شهری تاریخی با تکامل تدریجی در طول زمان. حفاظت از اهمیت معنایی 
منظر شهری تاریخی

ضرورت مدیریت تغییر و پایش مداوم با توجه به توسعه و تغییرات شهر. 
بـه رسـمیت شـناختن مدیریـت تغییـر از طریـق روش هـای علمـی، قوانین و مقـررات و ابزارهـا در یک 

برنامـه مدیریتی.
مدیریـت تغییـرات منظـر شـهری تاریخـی بـا در نظـر گرفتـن دانش دقیـق و جامـع در مورد سـرزمین و 

عناصـر با اهمیـت معنایـی میراثی.

اهمیت مدیریت تغییر 
در رویکرد منظر شهری 

تاریخی
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نکات اصلی اسناد بین المللی پیرامون مولفه های مرتبط با منظر شهری تاریخی سال عنوان سند 
)نهاد مسئول(

تعریـف ارزش بـه عنـوان نمـودی از ارزشـمندی و اهمیـت کـه توسـط مـردم بـه کیفیـت مـکان مرتبط 
شده اسـت. اهمیت حفظ ارزش ها

2008

ت
اصول حفاظ

س(
ث انگلی

)میرا
تعریف اهمیت معنایی مکان به عنوان مجموعه ای از ارزش های میراث فرهنگی و طبیعی وابسته به مکان. 

تاکید بر در نظر گرفتن اهمیت معنایی مکان تاریخی به عنوان یکی از اصول ضروري حفاظت. حفظ اهمیت معنایی مکان

درنظـر گرفتـن اصالـت به عنـوان ویژگی هایی که به طـور راسـتین بازتاب دهنده و متضمـن ارزش های 
میـراث فرهنگی یک مکان هسـتند.

اصالت مکان عامل 
بازتاب دهنده ارزش های 

مکان
تعریـف حفاظـت به عنوان فرآینـد مدیریت تغییر، در بسـتر یک مکان دارای اهمیـت معنایی به گونه ای 
کـه بهتریـن حفاظـت از ارزش هـای میراثـی مـکان همـراه با شـناخت فرصت ها بـرای آشـکار کردن و 

تقویـت ایـن ارزش هـا برای نسـل های حـال و آینـده ارائه دهد.
اهمیت مدیریت تغییر

اهمیـت منظر شـهری تاریخـی به عنوان رویکـردی جامع و یکپارچه بـرای شناسـایی، ارزیابی، حفاظت 
و مدیریـت منظرهـای شـهری تاریخـی در چارچـوب کلی توسـعه ی پایدار و در راسـتای ایجـاد تعادل 

میان توسـعه شـهری و کیفیت زندگـی پایدار.
اهمیـت رویکـرد منظـر شـهری تاریخـی در مدیریـت و کاهـش تقابل میـان حفاظت و توسـعه از طریق 

مدیریـت تغییر.

مدیریت تغییر و ایجاد 
توسعه پایدار از طریق 
رویکرد منظر شهری 

تاریخی 2011

توصیه-نامه منظر شهري تاریخي*
توجه به بستر گسترده تر شهری و محیط جغرافیایی پیرامون آن در مفهوم منظر شهري تاریخي.)یونسکو( اهمیت بستر در منظر شهری 

تاریخی

تاکیـد بـر مؤلفه هـای ملمـوس و ناملمـوس میراث شـهری به عنوان منبعـی کلیدی در ارتقاء سـرزندگی 
مناطـق شـهری و ترویـج توسـعه ی اقتصـادی و انسـجام اجتماعی در یـک محیط جهانی در حـال تغییر.

اهمیت بعد ملموس و 
ناملموس در منظر شهری 

تاریخی

احتـرام بـه ارزش هـای فرهنگـی ملمـوس و ناملموس شـهرها و توجه بـه کیفیت زندگی مـردم محلی و 
بهبـود کیفیـت محیـط زیسـت در مداخـات صورت گرفته در شـهرها و مناطق شـهری تاریخی.

اهمیت توجه به بعد ملموس 
و ناملموس شهر برای ایجاد 

توسعه پایدار

2011

اصول والتا
س(

)ایکومو

اهمیـت تـداوم فعالیت هـای سـنتی و حفاظـت از جمعیـت بومـی در راسـتای حفاظـت از شـهرهای 
تاریخـی. 

توجه به بعد اقتصادی و 
اجتماعی در حفاظت از 

شهر تاریخی
تعریـف بسـتر به عنـوان زمینـه ی طبیعی یـا مصنوعی در بر گیرنـده میراث شـهری تاریخی کـه جنبه های 
فیزیکـی و بصـری و هرچـه کـه ارتبـاط مسـتقیم اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی بـا ایـن مناطق داشـته 

باشـد را شـامل می شود. 
ارتباط بستر شهر با ایستا یا پویا بودن درک، تجربه و لذت از مناطق میراث شهری تاریخی. 

اهمیت بستر شهر

بازشناخت ماهیت تغییرات و مدیریت مناسب آن ها  با توجه به تغییرات مداوم شهر. 
تاکیـد بـر مدیریـت تغییـر بـه منظـور حفـظ هویـت و ویژگی هـای شـهر و حفـظ اصالـت و ارزش های 

میراثی. 
ضرورت پایش مداوم تغییرات و توجه به اثر آن بر یکپارچگی ارزش های شهر تاریخی.

اهمیـت مدیریـت تغییـر در فراهـم آوردن فرصتی مناسـب بـرای بهبود کیفیت شـهرها و مناطق شـهری 
تاریخی.

تاکید بر پویایی شهر و 
اهمیت مدیریت تغییر

تعریف حفاظت شهرهای تاریخی در حفظ تعادل فضایی، محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی.
تاکیـد بـر ارائـه ی طـرح حفاظت، مرمـت و برنامه های مدیریتی بر اسـاس طرح شـهری برای کل شـهر 

و همـراه بـا پایش هـای منظـم که شـامل تجزیه و تحلیل ارزش های شـهر باشـد.

حفاظت شهرهای تاریخی 
با مدیریت تغییرات و ایجاد 

پایش منظم

اهمیـت منظـر در توسـعه هماهنگ وایجـاد یکپارچگي میـان فرآیندهـاي اجتماعي اقتصادي و زیسـت 
محیطـي از طریـق ایجادارتبـاط ملمـوس و ناملموس با نسـل آینده.

اهمیت بعد ملموس و 
ناملموس منظر در ایجاد 

توسعه پایدار

2014

س
بیانیه فلوران

س(
)ایکومو

* اسنادی که به طور مستقیم به موضوع منظر شهری تاریخی پرداخته اند با عامت ستاره مشخص شده است.

منظر شهري تاریخي از دیدگاه صاحب نظران
»منظر شهری قلمروی انسان ســاختی است که توسط فرایندهای 
در جریــان، هویّت می یابد« )Jokilehto, 2010: 61(. »منظر شــهری 
تاریخی« را می توان به مثابه گردآورنده خاطره های جمعی هر جامعه 
در طول تاریخ در نظر گرفت که تغییراتی گسترده در آن، می تواند 
تــداوم بین نســل ها را مخدوش ســاخته و ســاکنان را روز به روز با 

چهره ای نا آشنا از شهر مواجه سازد. »اصطاح منظر شهری تاریخی 
می تواند به عنوان تشخیص کیفیّت های خاص در قلمروهای شهر 
تاریخی یا محوطه ها، در جایی که تغییرات در بازة ایســتا تا پویا رخ 
می دهد، شــناخته شــود« )Ibid: 16(. با این تعریف حفاظت شهری 
هدفی پویا اســت که بیانگر ناکافی یا حتی مخــرب بودن رویکرد 
 Van( حفاظت ایستایی است که از قرن گذشته به ارث رسیده است
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Oers and Haraguchi, 2013(. بر اساس نظر پاتریشیا اُدونل5 میراث 

شــهری در هر شبکة پیچیده و پویا به صورت مجموعه ای یکپارچه 
و وابســته به ارزش ها، که شــامل بیان های ملموس مردم و مکان، و 
ارزش های ناملموس اســتقرار یافته در آن مکان ها است رشد و نمو 

.)O’Donnell and Turner, 2012( می یابد
بنابراین شهرهای تاریخی به یک سیاست برنامه ریزی و مدیریّت 
شــهری نیاز دارند که بر اســاس آن حفاظت و توســعه به صورت 
یکپارچه و توأمان در نظر گرفته شــوند. بــرای این منظور رویکرد 
منظر شــهری تاریخــی در جهت ایجــاد تعادل میــان حفاظت و 
توســعه از طریق حفظ ارزش های ملموس و ناملموس شــهر عمل 
می کنــد. یــوکا یوکیلهتــو6 معتقد اســت کــه ارزش می تواند به 
عنــوان تداعی اجتماعی کیفیّت هر چیزی درک شــود )طالبیان و 
فاحت، 1388: 13و14(. ارزش های شــهر را می توان در دو دســته 
جــای داد، ارزش های ملموس و ارزش هــای ناملموس. این ارزش ها 
در طول زمان دچار اســتحاله و دگردیســی گشــته و به نوعی قابل 
تغییــر هســتند. ارزش ها تــا زمانی پایدار هســتند کــه جامعه به 
 عنــوان ناظر، آن میــراث را به نســل های بعدی خــود انتقال دهد 

)O’Donnell and Turner, 2012:5(. محمد منصور فامکی به این 
موضوع اشاره کرده و بیان داشته است که دگرگونی مداوم انسان و 
محیط، نیاز به فهم زمان دارد. زمان متعلّق به آدمیان اســت و آن ها 
ارزش هــا را تعیین می کنند. بنابراین، ارزش ها تا زمانی که اعتقاد به 
آنها وجود داشته باشد زنده خواهند بود و اگر اعتقاد نباشد ارزش ها 

هم وجود ندارند )طالبیان و فاحت، 1388: 37-38(. 
رویکــرد منظر شــهری تاریخــی موجب تقویت و ســامان دهی 
ارزش های ســنّتی میراث تاریخی و ایجاد و به کارگیری چارچوبی 
گســترده تر به منظور حفظ ارزش های میراث شهری دوران معاصر 
و آینده می شــود. این موضــوع ویژگی و روح شــهرهای میراثی را 
 O’Donnell( بــه گونه ای که تکامل می یابند تجّســم می بخشــد
and Turner, 2012: 3,4(. بنابرایــن رویکرد منظر شــهری تاریخی، 

به واســطة حفظ و صیانت از ارزش های ملموس و ناملموس میراث 
شهری که تبیین کنندة اهمیّت معنایی مکان میراثی هستند درصدد 
متعادل سازی رویکردهای حفاظت و توسعه است. در جدول شمارة 
2 نکات مهم نظریه های مرتبط با منظر شهری تاریخی و مؤلّفه های 

مؤثّر در آن آمده که در ادامه بیش تر به آن ها پرداخته شده است.

جدول شمارة 2: بررسی دیدگاه های صاحب نظران پیرامون مؤلّفه های مرتبط با منظر شهری تاریخی؛ ماخذ: نگارندگان مبتنی بر بازخوانی و 
واکاوی نظریه های صاحب نظران مرتبط

نکات اصلی نظریه ها پیرامون مولفه های مرتبط با منظر شهری تاریخی سال نام 
نظریه پرداز

تأکید بر حفاظت از ذات حقیقی مکان با توجه به حفظ تداوم منظرهای فرهنگی. اهمیت حفظ تداوم در منظر 
فرهنگی

2008

اندروز و باگی 

درک تداوم در مردم، اجتماعات و منظرهای فرهنگی که اصالت آن ها تغییر را تصدیق می کند.   اهمیت تداوم و تغییر در 
اصالت

مرتبط بودن اصالت به مردم و فرهنگ و سنت های آن ها بیش از ارتباط آن به مکان. 
توجه به بستر فرهنگی، عقاید و مفاهیم مرتبط با آن در تشخیص و سنجش اصالت.

اهمیت جامعه و فرهنگ در 
سنجش اصالت

اهمیت سنجش اصالت به عنوان عامل تعیین کننده  ی اصلی در ارزیابی محیط های انسان ساخت.
تعریـف حفاظـت از میـراث پویـا در بازشناسـی اصالـت فرآیندهایـی کـه به حفـظ تـداوم ویژگی های 

منظـر و ارزش هـای ناملمـوس مرتبـط بـا آن منجر شـود. 
توجـه بـه رویکردهـای نوآورانـه  در حفاظـت از میراثـی پویـا کـه بـه حفـظ روابـط مـردم با مـکان، در 

حـال و آینـده می انجامـد.

اهمیت سنجش اصالت و  
توجه به ارزش های 

ناملموس 

2008

میچل

شناخت تداوم به عنوان نمودی از اصالت.
اهمیـت دسـتیابی بـه تعادلـی ظریـف، بیـن تـداوم و تغییـر در حفاظـت از اصالـت و یکپارچگـی منظـر 

. هنگی فر

اهمیت تداوم و تغییر در 
اصالت منظر فرهنگی 

اهمیـت معنایـی بـه عنـوان سـنگ محـک بـرای شناسـایی ویژگی های کلیـدی منظر اسـت کـه باید در 
گـذر زمـان بـه واسـطه اسـتراتژی های مدیریتـی حفظ و پایـا گردد.   تأکید بر اهمیت معنایی 

اهمیت پایش در طول زمان با توجه به ذات پویای شهرها و منظرها. 
تاکیـد بـر نقـش مهـم آمـوزش اجتمـاع مبنـا و برنامه هـای ایجـاد تعهـد در مراقبـت از میـراث شـهر و 
مدیریـت پایـدار آن. ایجـاد تعهـد در نسـل بعـد و حـس تعلـق و آگاهـی بـه منظـور نظارت بـر حفظ و 

تـداوم میـراث در یـک سیسـتم پویا.

مدیریت و حفاظت از 
میراث پویا

اهمیـت مفهـوم اصالـت در قلمـرو منظـر فرهنگـی بـا تأکیـد بـر نقـش توأمـان مؤلفه هـای اصالـت و 
یکپارچگـی.  

توجـه بـه معیـار یکپارچگـی بصری، عملکـردی و سـاختاری در کنار معیـار اصالت به منظـور حفاظت 
و ارزیابـی میـراث کان مقیـاس به ویژه منظرهـای فرهنگی. 

اهمیت معیارهای 
یکپارچگی و اصالت به 

صورت توأمان

2008

راسلر
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نکات اصلی نظریه ها پیرامون مولفه های مرتبط با منظر شهری تاریخی سال نام 
نظریه پرداز

    درنظـر گرفتـن شـهرها به عنـوان شـواهدی از اقدامـات خـاق در طـول زمـان. و تاکیـد بـر تغییـر و 
تحـول آن هـا در طـول زمـان. 

اهمیت تداوم فرهنگ ها و سنت های زنده در گذر زمان و تغییر آن ها در عین تداوم .

تداوم و تغییر در منظر 
شهری تاریخی 2009

شکل یافتن شهرها از الیه های ملموس و الیه های خاطره ای و ناملموس.زانچتی و دیگران
اصالت شهر دارای دو بعد مادی و غیرمادی است. 

اصالت در منظر شهری 
تاریخی

منظـر شـهری توسـط فرآیندهایـی طوالنـی و در جریـان در پاسـخ بـه تغییـرات در طـول زمـان ایجـاد 
شده اسـت. 

تشـخیص کیفیت هـای خـاص در قلمـرو شـهر تاریخـی در جایـی که تغییـرات در بازه ی ایسـتا تـا پویا 
رخ می دهـد، منظـر شـهری تاریخـی را شـکل می دهد.

تداوم و تغییر  در منظر 
شهری تاریخی

2010

یوکیلهتو

تاکیـد بـر تاثیـر بسـتر بـر معانـی، مفاهیـم و ارزش هـای شـهر و ارتبـاط عملکـردی و بصـری ناحیـه ی 
شـهري بـا بسـتر خود.

اهمیت بستر در منظر شهری 
تاریخی 

مرتبط دانستن یکپارچگی با کیفیت هایی که در یک دارایی خاص، ارزش شده اند. 
دسـته بندی یکپارچگـی در سـه مـورد یکپارچگـی عملکـردی- اجتماعـی، یکپارچگـی سـاختاری- 

تاریخـی و یکپارچگـی بصـری - زیبایی شـناختی. 

یکپارچگی در منظر شهری 
تاریخی 

تاکید بر ایجاد سیستمی مدیریتی بر مبنای حفظ ارزش ها با توجه به میزان اصالت و یکپارچگی.
اهمیت اصالت و 

یکپارچگی در مدیریت 
منظر شهری تاریخی 

میـراث شـهری مجموعـه ای یکپارچـه و وابسـته به ارزش ها اسـت، که شـامل بیان های ملمـوس مردم و 
مـکان، و ارزش هـای ناملموس اسـتقرار یافته در آن مکان ها اسـت. 

اهمیـت حفـظ منظـر شـهری تاریخی در تجسـم ویژگی و روح شـهرهای میراثی به گونـه ای که تکامل 
می یابند، اسـت. 

اهمیت ارزش های ملموس 
و ناملموس در منظر شهری 

تاریخی

2012

ادونل و ترنر

یکپارچگـی منظـر شـهری به عنوان جایگاهی اسـت کـه طبق آن تعامـات تاریخی انسـان و طبیعت که 
منظـر فرهنگـی را به وجـود آورده امروز باقی مانده اسـت.

میـراث شـهری در یـک شـبکه ی پیچیـده و پویا رشـد و نمـو می یابـد بنابرایـن ارزش ها در طـول زمان 
تغییـر می یابنـد. ایـن تغییـر بایـد در هماهنگـی با گذشـته و نـه در تضاد با آن باشـد.

هـدف اصلـی رویکـرد منظر شـهری تاریخـی در مدیریت تغییر و حفـظ تداوم شـهری به منظور صیانت 
از ارزش های ملموس و ناملموس شـهر اسـت.

اهمیت تغییر و تداوم در 
منظر شهری تاریخی و 

حفظ یکپارچگی آن

ارزش هـا تـا زمانـی پایـدار هسـتند کـه جامعـه بـه عنـوان یـک ناظـر، آن میـراث را بـه نسـل های بعدی 
خـود انتقـال  دهد.

نقش جامعه در حفظ 
ارزش ها

ضـرورت پذیـرش پویایـی شـهر و همچنین اعمال یک سیسـتم نظارتـی مبتنی بر ارزش ها بـرای متعادل 
سـاختن تغییرات شـهر و حفاظت از گذشته ی آن. 

اهمیـت رویکـرد منظـر شـهری تاریخـی بـه جهـت تقویـت و سـاماندهی ارزش هـای سـنتی میـراث 
تاریخـی و ایجـاد و به کارگیـری چارچوبـی گسـترده تر به منظـور حفـظ ارزش هـای میـراث شـهری 

دوران معاصـر و آینـده. 

اهمیت مدیریت شهری بر 
پایه رویکرد منظر شهری 

تاریخی

تعریف حفاظت شهری به عنوان هدفی پویا 
و  تاکید بر خطر جهانی سازی برای یکپارچگی شهر با ایجاد تفاوت های یکسان در همه جا.

اهمیت تغییر و تداوم 
و نفی جهانی سازی با تاکید 
بر  حفظ یکپارچگی منظر 

شهری تاریخی

2013

ون اوئرز

تعریـف هـدف رویکـرد منظـر شـهری تاریخـی در تقویت جوامع بـرای باالبـردن ظرفیت های توسـعه 
از طریـق اسـتفاده هوشـمند از منابـع به گونـه ای کـه سـود آن عاید نسـل آینده شـود.

جامعه محوری رویکرد 
منظر شهری تاریخی

تاکید بر تغییر و جابه جایی شهر به طور دائم و ترکیب و منطبق شدن دوباره آن.  تغییر و تداوم در منظر 
شهری تاریخی

2013

ت
هتکا

تاکید بر تغییر و پویایی شهر با توجه به تقش طبیعت و بشر در این فرآیند تبدیل پیوسته.  
تعریف حفاظت به عنوان فرمی از تبدیل با هدف حفظ اهمیت معنایی فرهنگی.

تغییر و تداوم در منظر 
شهری تاریخی 

با تاکید بر حفظ اهمیت 
معنایی 

2013

رودرز
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با توّجه به بررســی اســناد و کنوانســیون ها و نظریّه های معاصر 
در زمینة منظر شــهری تاریخی، حفظ اهمیّت معنایی و ارزش های 
ملمــوس و ناملمــوس شــهر و هم چنیــن حفظ تــداوم اصالت و 
یکپارچگی آن از طریق مدیریّت تغییرات شــهر به عنوان مفاهیم 

پایه در رویکرد منظر شهری تاریخی مورد توّجه قرار گرفته است.

مفاهیم بنیادین در حفاظت منظر شهری تاریخی
اهمّیت معنایی مکان7

»میراث شهری برای بشــریت یک دارایی اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی محســوب می شود که به واسطة الیه بندی های تاریخی از 
ارزش ها تعریف شــده اســت. ارزش هایی که توسط فرهنگ های 
متوالی و موجود، و انباشــت ســنت ها و تجارب تولید شــده اند و 
Unesco, 2011, An- )تنوعشــان به رسمیت شــناخته شده اســت« 

nex(. بر اســاس تعریف ارائه شده توسط میراث انگلستان8 »ارزش 

نمودی از ارزش مندی و اهمیّت اســت که توسط مردم به کیفیّت 
مکان ها مرتبط شــده است« )English Heritage, 2008:72(. ارزش 
مفهومی نســبی اســت که می تواند بر حســب زمان، مکان و در 
بســترهای فرهنگی متفاوت به صورت متنوع تبیین و تفسیر گردد 
)حناچی و دیگران، 1392: 38(. درک و شناخت ارزش ها مسیری را 
می گستراند که در طی آن اهمیّت معنایی میراث تعریف می شود 
)Ibid, 2008(. ساختارها، محوطه ها و مناطق میراثی در مقیاس های 
گوناگون، از تک بنا تا منظرهای شهری و طبیعی، اهمیّت معنایی و 
ویژگی متمایز خود را از ارزش های شناخته شدة اجتماعی و معنوی، 
تاریخی، هنری، زیبایی شناختی، طبیعی، علمی یا دیگر ارزش های 
فرهنگی خود کســب می کنند )ICOMOS, 2005(. به بیان دیگر، 
اهمیّــت معنایی مکان، مجموعــه ای از ارزش های میراث فرهنگی 
 .)English Heritage, 2008: 40( و طبیعی وابســته به مکان اســت
بــه عاوه، در تعریفی دیگر از یونســکو، اهمیّت معنایی فرهنگی 
در خود مکان، بافت، بســتر، کاربری، پیوندهای تداعی گر، معانی، 
 )Unesco, 2009: 7( مدارک، اماکن و اشــیای مرتبط متجلّی است
چگونگی این ارتبــاط، ویژگی خاص آن مکان را نشــان می دهد. 
درک اهمیّــت معنایــی مکان تاریخی، حیاتی و ضروری اســت و 
English Her- )به عنوان یکی از اصول حفاظت شــناخته می شود 

itage, 2008(. منشور بورا9 حفاظت از مکان را در حفاظت از تمام 

وجــوه اهمیّت معنایی فرهنگی و طبیعی، بــدون تأکید غیر قابل 
توجیه بر هر یک از ارزش ها به بهای دیگر ارزش ها دانســته است 
)ICOMOS, 1999, Art.5(. در سند اصول حفاظت10 منتشر شده از 
سوی میراث انگلستان نیز »حفاظت به عنوان فرایند مدیریّت تغییر، 
در بســتر مکاِن دارای اهمیّت معنایی، شناخته می شود. به گونه ای 
که بهترین حفاظت از ارزش های میراثی مکان را همراه با شــناخت 
فرصت ها برای آشــکار کردن و تقویت این ارزش ها برای نسل های 

.)English Heritage, 2008: 22( »حال و آینده ارائه دهد

مفهوم »اهمیّت معنایی« در شهر تاریخی که بر اساس ارزش های 
ملموس و ناملموس آن شــکل می گیرد، در بســتر و زمینة خاص 
آن شــهر معنا می یابد )تصویر شــمارة 1(. بســتر به معنای محیط 
بی واســطه و گســترش یافته )ICOMOS, 2005(، زمینة طبیعی یا 
مصنوعی دربر گیرندة میراث شهری تاریخی )ICOMOS, 2011( و 
محدودة اطراف مکان است که شامل حوزة بصری، وجوه طبیعی، 
 .)Unesco, 2009( مصنوعــی و فعالیت های مرتبط با آن می شــود
بستر بخشی از مشّخصة خاص و خصوصیّت متمایز مکان را شکل 
می دهد )ICOMOS, 2005(. بســتر عاوه بر جنبه های فیزیکی و 
بصری هرچه را که ارتباط مستقیم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
با این مناطق داشته باشد، شامل می شود و ایستا یا پویا بودن درک، 
تجربه و لــذت را از مناطق میراث شــهری تاریخی تعیین می کند 
)ICOMOS, 2011(. بر اساس تعریف یوکیلهتو ناحیة شهری ارتباط 
عملکردی و بصری با بســتر خود دارد کــه روی معانی، مفاهیم و 
ارزش های آن تاثیر می گــذارد )Jokilehto, 2010(. مناطق تاریخی 
اهمیّت و مشّخصة خود را از روابط پرمعنا با زمینه و بستر فرهنگی، 
کالبدی، بصری و معنوی خــود می گیرند. در حقیقت این تعامل 
با محیط طبیعی اســت که بستر را شکل می دهد. از جمله اعمال 
اجتماعی یا معنوی گذشــته یا حال، رسوم، دانش سنّتی، کاربری، 
فعالیّت ها و دیگر اشکال جنبه های میراث فرهنگی ناملموس است 
کــه فضا و زمینة فعلی و پویــای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را 
ایجاد می کند و شــکل می دهد )ICOMOS, 2005(. بنابراین بستر 
می تواند شامل ابعاد کالبدی، بصری، فرهنگی- اجتماعی و معنوی 
باشد )تصویر شمارة 1(. انسان تغییر می کند و بر این اساس همواره 
معانــی از یک فرهنگ یا دوره به فرهنــگ و دوره ای دیگر تغییر 
خواهــد یافت )Hall, 1997(. توّجه به ذات پویای ارزش ها، اهمیّت 
نقش مردم را در رابطه با بســتر قرارگیری شان مطرح می کند. تغییر 
تدریجی بستر شهرها در گذر زمان می تواند منجر به تغییر اهمیّت 
معنایی مکان شــود. تغییرات باید با هــدف حفظ اهمیّت معنایی 
مــکان و ویژگی متمایز آن، مدیریّت شــود. بنابراین برای ارزیابی و 
پایش تغییرات، باید شاخص های کّمی و کیفی تعریف شود. این 
شاخص های نظارت و کنترل باید جنبه های ملموس و ناملموس را 
پوشــش دهند )ICOMOS, 2005(. آنچه تغییر را مورد ســنجش و 
ارزش ها و اهمیّت معنایی شهر را مورد ارزیابی قرار می دهد، میزان 
اصالت و یکپارچگی شهر است. چنان چه شهر، اصیل و یکپارچه 

باشد اهمیّت معنایی آن نیز با وجود تغییر محفوظ خواهد ماند.
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تصویر شمارة 1: چارچوب نظری اهمّیت معنایی در منظر شهری تاریخی؛ 
ترسیم: نگارندگان

اصالت11
ســنجش اصالت به عنوان عامــل تعیین کنندة اصلی در ارزیابی 
 .)Mitchell, 2008( محیط های انسان ســاخت به شــمار می آیــد
اصالت، حصول اطمینان از طی روندی اصیل در خلق اثر است؛ به 
گونه ای که نمایندة حقیقی فرهنگ در زمانة خود باشد )طالبیان و 
فاحت، 1388: 20(. اصالت »ویژگی هایی است که به طور راستین 
بازتاب دهنــده و متضّمــن ارزش هــای میراث فرهنگــی هر مکان 
هســتند« )English Heritage, 2008: 71(. اصالــت بــه مثابه عامل 
مهم کنترل و تعیین صاحیت در ارتباط با ارزش ها ظاهر می شود. 
حفاظــت از میراث فرهنگی در تمام اَشــکال و دوره های تاریخی، 
ریشــه در ارزش های مرتبط با آن دارد. شرط الزم برای ارزیابی تمام 
وجــوه اصالت، درک ارزش هــا و معنای آن ها اســت. این امر تنها 
با کســب آگاهی از مســیر فهم منابع اطاعاتــی موجود در باب 
 .)ICOMOS, 1994( ارزش ها و صحت آن ها قابل دست یابی است
شــهرها در طــی دوره ای طوالنی شــکل گرفته اند و شــواهدی 
از اقدامــات خاقانه ای هســتند که در طول زمــان تغییر و تحوّل 
یافته اند. شــهرها متشــکل از الیه های ملموس و الیه های خاطره ای 
و ناملموس هســتند )Zancheti et al., 2009(. بسط تعریف میراث 
فرهنگــی به شــهرها و منظرهــای تاریخی، تعریف وســیع تری از 
اصالت را مطرح می ســازد که بُعد تغییر را کــه الزمة ذات پویایی 
شــهری اســت در کنار تداوم وضعیّت ثابت مد نظر قرار می دهد 
)فدائی نژاد و عشــرتی، 1393(. تداوم را بایــد در مردم، اجتماع ها و 
منظرهای فرهنگی یافت که اصالت آن ها تغییر را تصدیق می کند 
 Andrews and( و به معنای حفاظت از ذات حقیقی مکان اســت
Buggey, 2008(. بنابرایــن فرهنگ هــا و ســنّت های زنده در گذر 

زمــان تداوم می یابند و تغییر آن ها در عین تداوم شــکل می گیرد 
)Zancheti et al., 2009(. اصالت بیش از مکان، به مردم و فرهنگ 
و ســنّت های آن ها مرتبط اســت، تشــخیص و ســنجش اصالت 

نیازمند توّجه به بستر فرهنگی، عقاید و مفاهیم مرتبط با آن است 
)Andrews and Buggey, 2008(. اصالت مفهومی نســبی دارد. با 
توّجــه به تفاوت داوری درباره ارزش ها از فرهنگی به فرهنگ دیگر 
و حتــی در درون هر فرهنگ، داوری ارزش هــا و اصالت بر مبنای 
معیارهای ثابت امکان پذیر نیســت. از این رو حائز اهمیّت اســت 
که درون هر فرهنگی، بر اســاس ماهیت ویژة ارزش ها، درســتی و 
اعتبــار منابع اطاعاتی، زمینة فرهنگــی و تکامل آن درطول زمان، 

 .)ICOMOS, 1994( بازشناخت صورت گیرد
اصالت کلیت شــهر به لحاظ مادی وابســته بــه اصالت اجزای 
تشکیل دهندة آن است )Zancheti et al., 2009(. لیکن باید توّجه 
داشــت که در منظر شــهری تاریخی، اصالت مفهومی وسیع تر از 
یکپارچگی مصالح است. عناصر مادی میراث فرهنگی دربرگیرندة 
اطاعاتی مهم در مورد گذشــته و هویّت جامعه هستند. اطاعاتی 
در مــورد اصل ایجاد مکان و الیه هــای آن که در نتیجة اثر متقابل 
منابع و شــرایط فرهنگی به وجود آمده انــد. در منظرهای فرهنگی 
شهری، خصوصیت و عناصر متمایز غیرمادی در کنار بافت مادی 
دارای اهمیّت اســت و حفاظت از ویژگی کلی و ســنت ها، مانند 
الگوها، فرم ها و ارزش های معنوی مهم تر از حفاظت از ویژگی های 
فیزیکی مکان اســت. عناصــر ناملموس به عناصــر ملموس معنا 
می بخشــد و برای کامل شدن شــناخت اهمیّت معنایی مکان، در 
کنــار بافت فیزیکی ضــرورت دارنــد )ICOMOS, 1996(. عناصر 
ناملموس بیان کنندة هویت، شــخصیت و روح مکان هستند و باید 
 ICOMOS,( همانند محیط انسان ساخت، مورد حفاظت قرار گیرند
2011:7(. حفاظت از شــهرهای تاریخی نیازمند تداوم فعالیت های 

ســنّتی و حفاظــت از جمعیّــت بومــی اســت. از دســت دادن یا 
جایگزینی کاربری و عملکردهای سنّتی مانند شیوة خاص زندگی 
مردم محلّی، می تواند بر شــهرها و مناطق شهری تاریخی تأثیرات 
منفی چشمگیری بگذارد. عدم بازشناخت ماهیّت این تغییرات به 
جابه جایی جوامــع و از بین رفتن اعمال فرهنگی و به دنبال آن از 
دســت دادن هویّت و ویژگی شهرها منجر می شود. نتیجة این روند 
به از دســت رفتن اصالت و ارزش های میراثــی خود منتهی خواهد 
شد )ICOMOS, 2011(. حفاظت هر میراث پویا، نیازمند بازشناسی 
اصالت فرایندهایی اســت که در خدمــت حفظ تداوم ویژگی های 
منظر و ارزش های ناملموس مرتبط با آن هستند. هم چنین نیازمند 
رویکردهای نوآورانه ای اســت که به حفظ روابط مردم با مکان، در 
حال و آینــده می انجامد )Mitchell, 2008(. بنابراین اصالت دارای 
دو جنبة ملموس و ناملموس است. با بسط مقیاس نگاه به میراث، 
جنبــة ناملموس آن اهمیّت بیش تــری می یابد. در نتیجه، تغییر و 
پویایی در کنار تداوم یک وضعیت ثابت مورد توّجه قرار می گیرد 

)تصویر شمارة 2(. 
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 تصویر شمارة 2: چارچوب نظری اصالت در منظر شهری تاریخی؛ 
ترسیم: نگارندگان

یکپارچگی12
مفهوم اصالت در قلمرو منظر فرهنگی با تأکید بر نقش توأمان 
 .)Rossler, 2008( مؤلّفه های اصالت و یکپارچگی تبیین می شــود
بنابراین توّجه به معیار یکپارچگی در کنار معیار اصالت به منظور 
حفاظت و ارزیابی میراث حائز اهمیّت است. یکپارچگی به معنای 
سامت و تمامیّت منبع میراثی است. منبع میراثی هنگامی می تواند 
خــود را دارای یکپارچگی بداند که ارزش هایی که برای آن تعیین 
 .)Unesco, 2009( شــده دچار اختال و یا در معرض خطر نباشند
»یکپارچگی منظر شهری می تواند به عنوان جایگاهی تعریف شود 
که طبق آن تعامات تاریخی انســان و طبیعت که منظر فرهنگی 
 O’Donnell and( »را بــه وجود آورده هم چنــان باقی مانده اســت
Turner, 2012:6(. جهانی ســازی با ایجاد تفاوت های یکســان در 

 Van( همه جا خطری برای یکپارچگی شــهر به حســاب می آید
Oers and Haraguchi, 2013(. باید توّجه داشت ارزش های جهانی 

در جهانی ســازی فرم های ساختمانی و تکنیک ها نیست، بلکه در 
عبارت ها و بیان های فرهنگی متنوّعی است که در مناطق تاریخی 
قدیمی حفظ شــده اند و به غنای میراث فرهنگی جهان می افزایند 

 .)Unesco, 1976(
هماننــد مؤلّفه اصالت، در یکپارچگی شــهر نیــز باید به جنبة 
ملموس و ناملموس توّجه شود. »یکپارچگی با کیفیّت هایی مرتبط 
Jokileh- )اســت که در یک دارایی خاص، ارزش قلمداد شده اند« 

to, 2010: 60(. کیفیّت شــهر و مناطق شهری، در برگیرندة ویژگی 

تاریخی و عناصر مادی و معنوی بیان کنندة آن ویژگی است. هرگونه 
تهدیــد این کیفیّت هــا می تواند اصالت و یکپارچگی شــهرها یا 
 .)ICOMOS, 1987( مناطق شهری تاریخی را تحت تأثیر قرار دهد
یکپارچگــی از نظر عملکردی- اجتماعی، ســاختاری- تاریخی و 
بصری- زیبایی شناختی در شــهر تاریخی اهمیّت می یابد )تصویر 
شــمارة 3(. یکپارچگی عملکردی- اجتماعی هر مکان، شناسایی 

عملکردها و فرایندهایی اســت که در طول زمان، تکامل شــهر بر 
آن ها پایه گذاری شــده اســت. هویّت فضایــی عناصری که چنین 
عملکردهــا و فرایندهایی دارند به تعیین یکپارچگی ســاختاری- 
تاریخی آن مکان کمک می کنند و به آنچه که از تکامل در گذر 
زمان باقی مانده اســت اشاره دارند. هم چنین این عناصر به محیط، 
روح بخشــیده و با ایجاد یکپارچگی بصری - زیبایی شــناختی به 
Jokile- )تبیین جنبه های زیبایی شناســانة محیط کمک می کند 

 .)hto, 2010

حفــظ اصالــت و یکپارچگی منظر شــهری تاریخــی نیازمند 
دست یابی به تعادلی ظریف، بین تداوم و تغییر است. به بیان دیگر 
تداوم، خود نمودی از اصالت است )Mitchell, 2008(. سرعت زیاد 
تغییــرات، بر یکپارچگی ارزش های شــهر تاریخــی تاثیری منفی 
می گذارد. بنابراین در حفاظت از شــهرها و مناطق شهری تاریخی، 
پایش مداوم تغییرات امری ضروری است )ICOMOS, 2011(. بدین 
منظور ایجاد هر سیستم مدیریّتی بر مبنای حفظ ارزش ها با توّجه به 
Jokile- )میزان اصالت و یکپارچگی می تواند کمک کننده باشــد 

hto, 2010(. در هر سیستم پویا، ایجاد تعّهد در نسل بعد به منظور 

 Mitchell,( نظــارت بر حفظ و تــداوم میراث حائز اهمیّت اســت
2008(. بنابراین توســعه و تغییرات شهر، ضرورت مدیریّت تغییر و 

پایش مداوم را ایجاد می سازد. این موضوع در یادداشت وین )2005 
م.( مورد تأکید قرار گرفته و بیان شــده است که شهرهای تاریخی 
به سیاســت برنامه ریزی و مدیریّت شــهری نیاز دارند تا حفاظت را 
به عنــوان یک نکته کلیدی در نظر گیرند؛ به طوری که این فرایند 
 Unesco,( اصالت و یکپارچگی شهر تاریخی نباید به خطر بیافتد

.)2005, Art.14

تصویر شمارة 3: چارچوب نظری یکپارچگی در منظر شهری تاریخی؛ 
ترسیم: نگارندگان
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مدیرّیت تغییر
شــهرها و مناطق شــهری تاریخی بــه صورت موجــود زنده ای 
هستند که با تغییرات مداوم مواجه هستند. این تغییرات بر تمامی 
عناصر شــهر از جمله طبیعی، انســانی، ملموس و ناملموس تأثیر 
می گذارد. مدیریّت مناســِب این تغییرات می تواند فرصت مناسب 
برای بهبود کیفیّت شــهرها و مناطق شــهری تاریخی فراهم آورد 
)ICOMOS, 2011:4(. شکل گیری مناطق شهری نتیجة فرایندهایی 
طوالنی است که در پاسخ به تغییرات آن در طول زمان ایجاد شده 
اســت )Jokilehto, 2010:58(. تداوم استفادة فّعال در مکان هایی با 
پویایی فرهنگی، مانند منظرها و شهرهای تاریخی، به دخالت افراد 
بســیار در طی زمانی طوالنی منجر شــده که تا کنــون ادامه یافته 
است. این سازگاری دائم با نیازهای بشر به حفظ مؤثّر زنجیرة میان 
زندگی گذشــته، حال و آیندة جوامع کمک می کند. بدین وسیله 
سنّت های جامعه به گونه ای که در پاسخ به نیازهای جامعه تکامل 
یافته اند، حفظ می شــوند. این تکامل بخش ذاتی میراث جوامع را 

 .)ICOMOS, 1996( تشکیل می دهد
پویایی مشــّخصة منظر شــهری اســت و ذات پویــای منظرها، 
 Mitchell,( اهمیّــت پایــش را در طول زمان مشــّخص می کنــد
2008(. منظــر شــهری تاریخی با تکامل تدریجــی در طول زمان، 

 Unesco, 2005,( اهمیّت معنایی ویژة خود را به دســت آورده است
Art.12(. اهمیّــت معنایی فرهنگی و درک آن، می تواند در نتیجة 

اطاعــات جدید تغییر یابد. تغییر تــا جایی که به اهمیّت معنایی 
فرهنگی لطمه وارد نشــود و تمامیت آن محفوظ بماند، قابل قبول 
اســت )ICOMOS, 1999(. حفاظت نیز فرمــی از تبدیل با هدف 
حفظ اهمیّت معنایی فرهنگی اســت )Roders, 2013(. تغییر باید 
به طور ایده آل در هماهنگی با گذشــته و نه در تضاد با آن، تکوین 
یابد. برای متعادل ســاختن تغییرات شهر و حفاظت از گذشتة آن، 
پذیرش پویایی و هم چنین اِعمال سیستم نظارتی مبتنی بر ارزش ها 

 .)O’Donnell and Turner, 2012( ضروری است
هــدف اصلی رویکــرد یکپارچــه و چند وجهی منظر شــهری 
تاریخــی مدیریّت تغییر و حفظ تداوم شــهری به منظور صیانت از 
ارزش های ملموس و ناملموس اســت )Ibid: 15(. تغییرات و تمام 
مداخات در شــهرها و مناطق شــهری تاریخی بایــد به ارزش های 
فرهنگــی ملمــوس و ناملموس آن هــا احترام گذارنــد و کیفیّت 
زندگی مــردم محلی و کیفیّت محیط زیســت را بهبود بخشــند 
)ICOMOS, 2011: 7(. حفاظت از شــهرها و مناطق شهری تاریخی 
باید بخشــی جدایی ناپذیر از درک کلی ســاختار شــهر و اطراف 
آن باشــد. به گونه ای که شــهرها و هم چنین بستر آن ها در کلیت 
خود در نظر گرفته شــوند. این موضوع نیازمند سیاست های توسعة 
اقتصادی و اجتماعی منسجمی است که تمامی سطوح برنامه ریزی 
را بــا احترام به بافت اجتماعی و تنــوّع فرهنگی آن ها مد نظر قرار 
دهد. حفاظت شــهرهای تاریخی باید شــامل حفظ تعادل فضایی، 

.)ICOMOS, 2011( محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شود
مدیریّــت تغییــرات و تحــواّلت پویــای منظر شــهری تاریخی، 
دربرگیرندة دانش دقیق و جامع در مورد سرزمین و عناصر با اهمیّت 
معنایــی میراثی آن اســت که از طریق روش هــای علمی، قوانین و 
مقرّرات و ابزارها در برنامه های مدیریّتی به رسمیّت شناخته می شود 
)Unesco, 2005(. طــرح حفاظت، مرمّت و برنامه های مدیریتی باید 
بر اساس طرح شهری برای کل شهر شامل تجزیه و تحلیل ارزش های 
تاریخی، باستان شناختی، معماری، فنی، اجتماعی و اقتصادی باشد و 
بایــد در ترکیب با پان مدیریّتی و با پایش های منظم همراه باشــد 
)ICOMOS, 2011:16(. ایجاد حس تعلّق و آگاهی در نســل بعد با 
بنیاد نهادن طیفــی از آموزش اجتماع مبنا و برنامه های ایجاد تعّهد، 
نقــش مهّمی در مراقبت از میراث شــهر و در مدیریّــت پایدار ایفا 
می کنــد )Mitchell, 2008(. بنابراین مدیریّت تغییر با وضع قوانین، 
پایش مداوم، آموزش و آگاهی رسانی به ایجاد تعادل میان حفاظت 
و توسعه کمک می کند و موجب می شود ارزش های شهر و اهمیّت 
معنایی آن در کنار پویایی و سرزندگی شهر حفظ شود. این موضوع 
نیازمنــد یک پان مدیریّتی کارآمد اســت که بر پایة شــناخت از 
ویژگی هــا و ارزش های ملموس و ناملموس شــهر و زمینة طبیعی و 

فرهنگی- اجتماعی آن طرّاحی شود.

حفاظتی  رویکرد  نظری  چارچوب  جمع بندی: 
منظر شهری تاریخی

چنان کــه فرایندهای جهانی تأثیر عمیقی بر ارزش های نســبت 
داده شــده توســط جوامع به مناطق شــهری و محیط شان و هم بر 
ادراک ســاکنان و کاربــران آن ها دارنــد، تقابل میــان حفاظت و 
توســعه در حفاظت از ارزش ها و اهمیّت معنایــی مکان نیز خود 
را نشــان می دهد. از یک ســو شهرنشــینی فرصت های اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی را فراهم مــی آورد که می تواننــد کیفیّت 
زندگی و ویژگی ســنّتی مناطق شــهری را ارتقا بخشند، و از سوی 
دیگر، تغییرات مدیریّت نشدة تراکم و رشد شهری می توانند حس 
مکان، یکپارچگی بافت شهری و هویّت جوامع را تضعیف کنند. 
رویکرد منظر شهری تاریخی می تواند با مدیریّت تغییر در مدیریّت 

 .)Unesco, 2011( و کاهش چنین تأثیراتی یاری رساند
طبق بررسی و مطالعة اســناد و نظریه های مرتبط، رویکرد منظر 
شهری تاریخی با تأکید بر ارزش های شهر تعریف می شود. ارزش ها 
را می توان در دو دســتة ملموس و ناملموس جای داد. این ارزش ها 
اهمیّــت معنایی شــهر را شــکل می دهند که در بســتر کالبدی، 
بصری، فرهنگی و معنوی شــهر معنا می یابــد. همان گونه که در 
چارچوب نظری پیشــنهادی این مطالعه، مؤلّفه هــا و زیرمؤلّفه های 
مؤثّــر در حفاظت با رویکرد منظر شــهری تاریخــی و روابط بین 
آن ها بیان شــده است )تصویر شمارة 4(. آنچه در حفاظت از شهر 
تاریخی نقش اصلی دارد، همانا حفاظت از اهمیّت معنایی شــهر 
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باز است. پویایی و تغییر از مشّخصه های شهر زنده به حساب می آیند. 

بنابرایــن با تغییر شــهر، ارزش ها و به تبع آن اهمیّت معنایی شــهر 
نیــز تغییر می یابد. آن چه این تغییر را مورد ســنجش قرار می دهد و 
حدود قابل قبول آن را تعییــن می کند میزان اصالت و یکپارچگی 
در بُعد ملموس و ناملموس شــهر است. یکپارچگی در شهر از نظر 
اجتماعی، ســاختاری و زیبایی شــناختی ارزیابی می شود. در تعریف 
اصالت در منظر شــهری تاریخی توّجه به تغییــر و پویایی به عنوان 
بخشی از ماهیت شــهر در کنار تداوم یک وضعیت ثابت، اهمیّت 
دارد. ایجــاد تعامل میان ثبــات و دگرگونی تنها بــا مدیریّت تغییر 
امکان پذیر است. رویکرد منظر شــهری تاریخی با مدیریّت تغییر و 
پایش منظــم به ایجاد تعادل میان تــداوم و تغییر و حفظ اصالت و 

یکپارچگی شهر اقدام می کند )نمودار شمارة 4(. 

نتیجه گیری
یکی از پیش شــرط های الزم برای توســعة پایدار، توّجه به مدیریّت 
پایدار میراث شــهری اســت که این مهم از طریق حفاظت و توســعة 
یکپارچه امکان پذیر اســت. حفاظت شــهری بر مبنای رویکرد منظر 
شــهری تاریخی، حفاظت و توســعة توأمان را مدنظر قــرار می دهد. 
مفهوم جدید توســعه با محدود کردن تعامات اجتماعی شهر حس 
یکپارچگی آن را از میان برداشته و رشد قارچ گونه شهرها ابعاد انسانی 
شهر و حس مکان را که از مشخصه های شهر تاریخی است مخدوش 
کرده است. بازخوانی اسناد، نظریّه ها و بویژه تجارب عملی در دهه های 
اخیر نشــانگر آن است که »منظر شــهری تاریخی« به مثابه رویکردی 
منعطــف، جامع و یکپارچه نگر می تواند بــا در نظر گرفتن »مدیریّت 
تغییر« سرعت تغییرات و توسعه های شهری را هماهنگ و همه جانبه 
مد نظر قرار دهد. در صورتی که کاربست رویکرد منظر شهری تاریخی 
تنها محدود به بخش تاریخی شهر شود قادر به ایجاد تغییرات پایدار 
نخواهد بود0 هدف از این رویکرد ایجاد هم پیوندی و یکپارچگی بین 

شــهر تاریخی و شهر جدید اســت. این رهیافت مبتنی بر چارچوب 
معرفی شــده در این مقاله، با شناسایی ارزش های ملموس و ناملموس 
شهر، تغییرات شــهری را مدیریّت می کند و با سنجش مداوم اصالت 
و یکپارچگی به عنوان دو مؤلّفة اصلی در حفاظت از شــهر، تداوم آن 
را در طــی زمان امکان پذیر می ســازد. تأکید این روش بر حفظ بافت 
فیزیکی تاریخی شــهر به طور همزمان با حفظ ارزش های اجتماعی و 
میراث ناملموس فرهنگی و ارتباط بین مردم و مکان است. این فرایند 
از بازشــناخت و واکاوی شهر آغاز شده و به تصمیمی آگاه به هدف 
ایجــاد حفاظت و مدیریّت پایدار شــهری می انجامــد. رویکرد منظر 
شهری تاریخی شناســایی و حفظ ارزش ها و تداوم آن ها درکنار توّجه 
به پویایی توســعة شهر را مدنظر قرار می دهد. این رویکرد از یک سو، 
با حفظ منابع موجود و از ســوی دیگر با ایجاد مدیریّتی یکپارچه در 
الیه های مختلف شــهر و پایش مداوم آن، به حفظ ارزش ها و اهمیّت 
معنایی شــهر و بستر آن منجر می شود. رویکرد منظر شهری تاریخی 
رهیافتی مدیریّتی اســت که با تأکید بر الیه های ملموس و ناملموس 
شهر سعی در بازشناخت و حفظ اهمیّت معنایی و مدیریّت تغییر آن 
با توّجه به ذات پویا و در حال تغییر شــهر دارد و با مد نظر قرار دادن 
الیه های مختلف شهر اعم از کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
معنــوی به شــناخت دقیق ابعاد مختلف شــهر می پــردازد و از طریق 
شناسایی ارزش های موجود، اهمیّت معنایی شهر را در بستر خاص آن 
تعریف می کنــد. توّجه به الیه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در 
کنار الیه های کالبدی به حفظ هویّت شهری یاری می رساند و منجر به 
ارتقای سطح بهره وری فضاهای شهری و ارتقای کیفیّت محیط انسان 
ساخت می شود. شناخت ارزش ها و اهمیّت معنایی شهر، حدود تغییر 
قابل قبول را تعیین و مشّخص می کند به گونه ای که پاسخ گوی تداوم 
و پویایی شــهر باشد. بنابراین رویکرد منظر شــهری تاریخی با ایجاد 
تعادلی پایا میان تداوم و تغییر به ایجاد تعادل میان توســعه و حفاظت 

دست می یابد.

تصویر شمارة 4: چارچوب نظری منظر شهری تاریخی؛ ترسیم: نگارندگان
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