
یکپارچگـی مفهومـی کلیدی در رویکـرد منظر شهری تاریخـی
)نمـونه موردی: شهـر نائیـن(

سلمان حیـدری1، بهرنگ بهرامـی2، مهدی صفـی3، حسین حضرت4

چكـیده
شــهر تاریخــی دربردارنــده هویــت و فرهنــگ مردمانــی اســت کــه خــود را با محیط و بســتر شــهری وفــق داده و به اســتفاده ای 
ــد. ایــن شــهرها تجلــی گاه فرهنــگ مردمــان آن هســتند و به عنــوان میراثــی از پیشــینیان باقــی  پایــدار از آن دســت یافته ان
ــد  ــن رو نیازمن ــرو شــده اند. ازای ــا مشــکاتی روب ــل برنامه هــای توســعه شــهری ب ــه دلی ــر ب ــا در ســال های اخی ــد. ام مانده ان
رویکــرد مناســب در برخــورد بــا آن هاســت. منظــر شــهری تاریخــی به عنــوان یــک راه نوآورانــه بــرای حفــظ میــراث فرهنگــی 
و مدیریــت شــهرهای تاریخــی اســت و رویکــردی بــرای شناســایی و بــه رســمیت شــناختن کیفیت هــای خــاص و ارتباطــات 
مابیــن ســاختارهای تشــکیل دهنده منظــر در قلمــرو ساخته شــده و طبیعــی اســت. ایــن رویکــرد بــا هــدف مدیریــت توســعه 
منظــر شــهرهای تاریخــی، کمــک بــه رفــاه جوامــع، حفاظــت از مناطــق شــهری تاریخــی و میــراث فرهنگــی جوامعــی اســت 
ــعه  ــای توس ــر برنامه ه ــال های اخی ــد. در س ــن می کن ــکونی را تضمی ــای مس ــادی و عملکرده ــی، اقتص ــوع اجتماع ــه تن ک
ــعاع  ــا را تحت الش ــی آن ه ــند و یکپارچگ ــر می باش ــن مناظ ــش  روی ای ــای پی ــن چالش ه ــینی از مهم تری ــهری و شهرنش ش
قــرار داده اســت. در ایــن پژوهــش بــا تحلیــل ســاختارهای طبیعــی و تاریخــی و روابــط بیــن آن هــا در منظــر شــهری تاریخــی 

اقــدام بــه بررســی یکپارچگــی و حفاظــت از میــراث شــهری نائیــن گردیــده اســت.
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مقدمـه
منظــر شــهری تاریخــی نشــان دهنده و بیانگــر تعامــات مــردم بــا محیــط و بســتر طبیعــی شــهر اســت کــه بــه اســتفاده ای 
پایــدار از آن منجــر شــده اســت. ایــن تعامــل شــهر بــا بســتر طبیعــی در کنــار حضــور انســان به عنــوان عامــل تأثیرگــذار در 
شــکل گیری و تغییــر مناظــر بــر پویایــی، حیــات، ســرزندگی و همچنیــن هویــت اجتماعــی، فرهنگــی، تاریخــی و طبیعــی شــهر 
و مردمــان آن داللــت دارد و بــر آن تأکیــد می کنــد. درواقــع مناظــر شــهری تاریخــی تجلــی گاه فرهنــگ مردمــان آن هســت 
ــرای  ــته ب ــی از گذش ــوان میراث ــاخته اند و به عن ــور س ــود متبل ــاختار خ ــی در س ــط طبیع ــا محی ــروه انســان ها را ب ــل گ و تعام
نســل های کنونــی بــر جــای مانده انــد. به عبارتی دیگــر ایــن مناظــر ارزش هــا و خاطــرات اجتماعــی و فرهنگــی ســاکنان آن 
ــا بســتر  ــی مناســب ب ــه در روزگاران پیشــین تعامل ــد ک ــه تمــدن و نســل های مدفون شــده دارن ــد و اشــاره ب را در برمی گیرن

.)Bahrami And Samani,2015( طبیعــی شــهر برقــرار نمودنــد
مناظــر شــهری تاریخــی مناظــر شــهری هســتند کــه معمــواًل بیــش از یــک دوره زمانــی بلندمــدت بــه تعــادل رســیده اند و 
صاحــب ارزش شــده اند، زیــرا دســتیابی بــه چنیــن تعــادل و پایــداری دشــوار اســت. آنچــه منظــر شــهری تاریخــی را از دیگــر 
مناظــر متمایــز می کنــد و بــر ارزش، اصالــت و یکپارچگــی ایــن مناظــر صحــه می گــذارد دارا بــودن انســجام ســاختاری قــوی 
بــا طبیعــت و فاکتورهــای زیســت محیطی اســت کــه در کنــار حضــور انســان در بســتر شــهر و ارتبــاط و تعامــل او بــا بســتر 
طبیعــی شــهر در گــذر زمــان اســت. ایــن مناظــر بــرای جوامعــی کــه در آن قــرار گرفته انــد، حــس هویــت و حــس مــکان 

ایجــاد می کننــد، چراکــه گــذر زمــان تأثیــری شــگرف بــر شــکل گیری تشــخص و هویــت منظــر شــهری تاریخــی دارد.
ــراث شــهری  ــوان می ــل درک کــه تحــت عن ــه ویژگی هــای ملمــوس و فیزیکــی قاب ویژگی هــای مناظــر شــهری تاریخــی ب
ملمــوس مطــرح هســتند محــدود نمی شــود و بــر جنبه هــای ناملمــوس شــهری نیــز اشــاره دارنــد. بــه بیانــی دیگــر حامل هــای 
ارزش در منظــر شــهری تاریخــی تنهــا شــامل بافــت ساخت وســاز تاریخــی، شــبکه شــهری و کیفیت هــای فضایــی فضاهــای 
ــن، خاطــرات  ــری ســنتی زمی ــش و کارب ــد دان ــر از آن هــا شــامل حامل هــای ناملمــوس مانن عمومــی آن نیســت بلکــه فرات
ــت شــهر  ــت و اصال ــی، آداب ورســوم اجتماعــی و الگوهــای تاریخــی تکامــل شــهر اســت کــه خــود نشــان دهنده هوی جمع

.)F.Araoz,2008( اســت و همــه آن هــا نیازمنــد حفاظــت و حمایــت هســتند
در ســال های اخیــر بــا توجــه بــه رونــد افزایــش شهرنشــینی و جهانی شــدن و پیامدهــای منفــی حاصــل از آن هــا، ویژگی هــای 
فیزیکــی، اجتماعــی، فرهنگــی و زیســت محیطی مناظــر شــهری تاریخــی مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه اســت و یکپارچگــی و 
اصالــت ایــن مناظــر را در ابعــاد مختلــف بــا خطراتــی مواجــه ســاخته اســت. درنتیجــه مناظــر شــهری تاریخــی بــا چالش هایــی 
ــری و  ــت، به کارگی ــر اس ــن مناظ ــش روی ای ــه پی ــکاتی ک ــه مش ــه ب ــا توج ــن رو ب ــده اند. ازای ــرو ش ــف روب ــاد مختل در ابع
اســتفاده از رویکردهــا و روش هــای جدیــد حفاظــت از منظــر شــهری تاریخــی و همچنیــن میــراث شــهری و هویــت و اصالــت 

آن هــا به منظــور حفاظــت از ویژگی هــای مناظــر شــهری تاریخــی و حراســت از بقــای آن هــا ضــروری بــه نظــر می رســد.

۱- منظر شهری تاریخـی خاستگاه تعامل انسان با بسـتر طبیعـی شهر
ــوان در تئوری هــای  ــم توصیف شــده را می ت ــه ســابقه مفاهی ــرا ک ــد نیســت، زی ــًا جدی مفهــوم منظــر شــهری تاریخــی لزوم
اروپایــی و اســناد بین المللــی یافــت. پیشــنهاد 1976 اولیــن ســند یونســکو مرتبــط بــا حفاظــت و مدیریــت مناطــق شــهری 

تاریخــی بــوده اســت؛ در ایــن ســند مطالــب زیــر مطــرح شــده اســت:
ــاز شــامل ســایت های  ــی هــر گروهــی از ســاختمان ها، ســاختارها و فضاهــای ب ــه معن »مناطــق تاریخــی و معمــاری کــه ب
ــتایی اســت  ــا روس ــط شــهری ی ــک محی ــه متشــکل از ســکونتگاه های بشــر در ی باستان شناســی و فسیل شناســی اســت ک
ــا  ــی ی ــی و زیبایی شناس ــا تاریخ ــی ت ــل تاریخ ــاری، ماقب ــی، معم ــار باستان شناس ــدام از آث ــجام و ارزش هرک و در آن انس
نقــاط دیــد فرهنگی-اجتماعــی شــناخته شــده اســت.« پیشــنهاد 1976 همچنیــن ادامــه می دهــد: »هــر منطقــه تاریخــی و 
محیــط اطــراف آن بایــد در کلیــت خــود به عنــوان یــک کل منســجم کــه تعــادل و طبیعــت خــاص آن بســتگی بــه ترکیــب 
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ــای  ــی و محیط ه ــازمان های فضای ــاختمان ها، س ــدازه س ــانی به ان ــای انس ــامل فعالیت ه ــکله آن دارد و ش ــای متش بخش ه
ــا کل صاحــب ارزش  ــذا همــه عناصــر معتبــر شــامل فعالیت هــای انســانی کــه در رابطــه ب اطــراف اســت، شــناخته شــود. ل

هســتند نبایــد نادیــده گرفتــه شــوند.«
ــر  ــار از ه ــوع آث ــد: »مجم ــه می کن ــرای منظــر شــهری تاریخــی ارائ ــی ب ــف اجرای ــن )2005( تعری ــس ازآن، یادداشــت وی پ
ــی و  ــایت های باستان شناس ــامل س ــود، ش ــی خ ــی و اکولوژیک ــتر طبیع ــاز در بس ــای ب ــاختارها و فضاه ــا، س ــروه از بناه گ
فسیل شناســی ازجملــه ســکونتگاه های انســانی در محیــط شــهری طــی دوره ای از زمــان مربوطــه کــه جاذبــه و ارزش هرکــدام 
از جنبه هــای باستان شناســی، معمــاری، ماقبــل تاریــخ، تاریخــی، زیبایی شــناختی، اجتماعــی -اقتصــادی و اکولوژیکــی مدنظــر 
قــرار می گیرنــد.« در ایــن تعریــف منظــر شــهری تاریخــی بــه ارتبــاط بیــن فرم هــای فیزیکــی و تحــول اجتماعــی، تعریــف 
شــهرهای تاریخــی به عنــوان سیســتمی یکپارچــه از عناصــر طبیعــی و انسان ســاخت در یــک زنجیــره تاریخــی، ارائــه یــک 

.)Bandarin and van Oers,2011( ــد ــد می کن ــخ تأکی ــا در طــول تاری ــذاری از ویژگی ه ــه گ الی
بیانیــه 2011 یونســکو عنــوان می کنــد: »منظــر شــهری تاریخــی، منطقــه شــهرِی درک شــده به عنــوان نتیجــه الیه بنــدی 
تاریخــی ارزش هــای فرهنگــی و طبیعــی و ویژگی هایــی اســت کــه فراتــر از مفهــوم مرکــز تاریخــی یــا گــروه بــوده و شــامل 
بســتر شــهری گســترده تر و محیــط جغرافیایــی آن اســت.« ایــن بیــان شــامل یــک تعریــف گســترده و ناهمگــن از مفهــوم 
ــوان یــک  ــه یونســکو شــهر تاریخــی و منظــر شــهری را به عن منظــر شــهری تاریخــی اســت و نشــان می دهــد کــه چگون
واحــد پویــا در نظــر گرفتــه اســت کــه در آن توســعه و حفاظــت به منظــور تکمیــل یکدیگــر به عنــوان یــک فراینــد مشــترک 

.)Martini,2013( بایــد ابــزار مناســب و برنامه هــای مدیریتــی را فراهــم نماینــد
 پــس می تــوان بیــان نمــود کــه منظــر شــهری تاریخــی، منظــر شــهری حاصــل الیه گــذاری فرهنگــی، طبیعــی و تاریخــی 
اســت کــه در یــک بســتر طبیعــی و فرهنگــی و درگــذر زمــان شــکل گرفتــه اســت و گســتره وســیعی از مفاهیــم مرتبــط بــا 
حفاظــت میــراث معمــاری، فرهنگــی و محیطــی اعــم از ابعــاد ملمــوس و ناملمــوس میــراث را در برمی گیــرد. ایــن مناظــر 
ــدی  ــا بســتر طبیعــی و فاکتورهــای زیســت محیطی پیون ــط اطــراف خــود یکپارچــه هســتند و ب ــا محی ــژه ای ب به صــورت وی

ــد؛ بنابرایــن اصــول ویــژه ای بــرای حفاظــت از یکپارچگــی ایــن مناظــر نیــاز اســت. قــوی برقــرار کرده ان
در ســال های اخیــر و از زمــان جنــگ جهانــی دوم بــه بعــد کــه بحــث حفاظــت شــهرها و مناظــر شــهری تاریخــی اهمیــت 
پیــدا کــرد، رویکردهــا و روش هــای مختلفــی در برخــورد بــا ایــن مناظــر معرفــی و بــه کار بســته شــدند. بااین حــال ازآنجاکــه 
ایــن رویکردهــا بــر روی بخشــی از جنبه هــای مناظــر شــهری تاریخــی تأکیــد داشــتند قــادر بــه حفاظــت همه جانبــه مناظــر 
ــرورت  ــت و ض ــی حفاظ ــاس فضای ــر از مقی ــا تغیی ــال 2011 ب ــر س ــکو در نوامب ــه یونس ــا اینک ــد. ت ــی نبودن ــهری تاریخ ش
ــزرگ، رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی را  ــا ویژگی هــای میــراث در مقیــاس ارضــی ب ــرای برخــورد ب ــد ب رویکردهــای جدی
بــرای برنامه ریــزی و مدیریــت مناطــق شــهری پیشــنهاد داد. ایــن رویکــرد پاســخی بــه مدیریــت شــهرهای تاریخــی تحــت 

.)Martini,2013( ــا هــدف حفاظــت از ارزش هــا و کیفیــت شــهر اســت شــکل های جدیــد فشــار توســعه ب
یونســکو منظــر شــهری تاریخــی را منطقــه ای تاریخــی درنتیجــه ی گــذر زمــان از ارزش هــا و مشــخصه های فرهنگــی و طبیعی 
ــی  ــط جغرافیای ــار« اســت و گســترده تر از بســتر شــهری و محی ــه آث ــا »مجموع ــز تاریخــی« ی ــر از »مرک ــه فرات ــد ک می دان
آن اســت. همچنیــن اقدامــات و ارزش هــای اجتماعــی و فرهنگــی، فرایندهــای اقتصــادی و ابعــاد ملمــوس و ناملمــوس ماننــد 
آداب ورســوم و هــر نــوع میــراث معنــوی را جزئــی از منظــر شــهری تاریخــی می دانــد. رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی در 

راســتای حفاظــت از ایــن ارزش هــا پــا بــه عرصــه وجــود نهــاد.
رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی درواقــع راهــی جدیــد اســت کــه همــه جنبه هــای حفاظــت را در یــک چارچــوب پیوســته 
شــامل می شــود و در جهــت حفاظــت پایــدار از ارزش هــا و محیــط و منظــر شــهری عمــل می کنــد و بــه دنبــال حفــظ شــرایط 
ــراث  ــی می ــی کنون ــد در درجــه اول معان ــدان جهــت کــه بای ــی بیــن نســل ها اســت؛ ب ــاط ویژگی ها-معان ــرای تفســیر ارتب ب
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بــه نســل های بعــدی انتقــال پیــدا کنــد، دوم، حفــظ ســوابق مفاهیمــی کــه از نســل های گذشــته بــرای اســتفاده نســل حــال 
و آینــده داده شــده اســت و ســوم، امــکان تفســیر و ارتبــاط دادن مفاهیــم جدیــد و گذشــته و حــال، نســبت بــه میــراث، بــه 
نســل های آتــی به طــور واضــح واگــذار گــردد. در حقیقــت ایــن رویکــرد پایــه و اساســی بــرای حفاظــت میــراث اســت کــه 
درنهایــت منجــر بــه حفــظ یکپارچگــی و اصالــت ویژگی هــای مــادی )ملمــوس( و غیرمــادی )ناملمــوس( اجــزا منظــر شــهری 

.)Zancheti,2013( ــردد ــی می گ تاریخ
ــا درک  رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی در حقیقــت یــک نــوع جدیــد از ابــزار انعطاف پذیــر و در حــال تحــول اســت کــه ب
و شــناخت ویژگی هــای منظــر شــهری و روابــط متقابــل محیــط مصنــوع و طبیعــی در راســتای پشــتیبانی روش هــای جدیــد 
ــر  ــت تغیی ــرای مدیری ــزاری ب ــوان اب ــد و به عن ــل می کن ــی عم ــخ های قطع ــم آوردن پاس ــای فراه ــه روز به ج ــای ب و ابزاره
در آینــده مطــرح می گــردد کــه بتوانــد یکپارچگــی، اصالــت و پویایــی منظــر شــهری تاریخــی را حفاظــت و حراســت نمایــد.

۲- یکپارچگـی۱ مفهومــی کلـیدی در مناظر شـهری تاریخـی
یکــی از مباحثــی کــه در حیطــه ی حفاظــت شــهر و منظــر شــهری مطــرح اســت و پایــداری منظــر شــهری را تضمیــن می کند، 
یکپارچگــی منظــر اســت. شــاید اتخــاذ یــک تعریــف ویــژه و منحصربه فــرد بــرای یکپارچگــی غیرممکــن باشــد. ایــن در حالــی 
ــه  ــال، آنچ ــته اند. بااین ح ــاوت داش ــهری تف ــر ش ــِی مناظ ــای حفاظت ــیوه ها و راهکاره ــف ش ــای مختل ــه در دوره ه ــت ک اس
محــرز و مســلم اســت ارتبــاط بیــن حفــظ ارزش هــای میــراث )اعــم از ارزش هــای اکولوژیــک، فرهنگــی، اجتماعــی و...( و 
حفــظ یکپارچگــی منظــر شــهری تاریخــی اســت؛ بنابرایــن تعریــف یکپارچگــی در رابطــه بــا تعریــف ویــژه ارزش هــای میــراث 

.)Bandarin and van Oers,2011( شــهری بســیار دارای اهمیــت اســت
یکپارچگــی یــک مفهــوم کلیــدی بــرای ارزیابــی وضعیــت حفاظــت ویژگی هــای میراثــی اســت )Zancheti,2013(. در اواخــر 
دهــه 1990، نشســت نــارا در توســعه و یکپارچگــی شــهرهای تاریخــی اظهــار داشــت کــه یکپارچگــی: فعالیت هــای انســانی 
ــده  ــه ش ــزا ارائ ــام اج ــا ادغ ــط ب ــی مرتب ــه تاریخ ــجام2 منطق ــا انس ــد، ب ــش می ده ــی را پوش ــکونتگاه فیزیک ــه س ــوط ب مرب
اســت، شــامل همپوشــانی تاریخــی شــهرها اســت، شــناخت ارتبــاط بیــن توســعه اجتماعــی- اقتصــادی، رفــاه جامعــه و حفــظ 

ویژگی هــای تاریخــی و طبیعــی بایســتی اصــاح گــردد.
 )Significance of place( در ســال 1995، خدمــات پارک هــای محلــی یکپارچگــی را به عنــوان توانایــی انتقــال ارزش مــکان
تعریــف کــرد. بــر طبــق ایــن تعریــف یکپارچگــی بایــد بــر درک خصوصیــات فیزیکــی ویژگی هــای مــکان و راهــی کــه آن هــا 

را بــه ارزش مرتبــط می کنــد مبتنــی باشــد.
در ســال 2004 میریــام کاویــر پیرامــون مفهــوم یکپارچگــی بــه ایــن موضــوع می پــردازد کــه یکپارچگــی مفهومــی مهــم در 
تئــوری حفاظــت اســت و موضوعــی اســت کــه به طــور خــاص دربــاره  ی اصــول حفاظــت بحــث می کنــد. پــس ازآن در ســال 
2005 یونســکو تعریفــی از یکپارچگــی ارائــه می دهــد و آن را بــر اســاس شــناخت ســاختار طبیعــی و فرهنگــی و ویژگی هــای 

ــد. آن هــا در منظــر می دان
ــی  ــای میراث ــق ویژگی ه ــرط تصدی ــک ش ــوان ی ــی را به عن ــتاول Herbert Stovel )2008( یکپارچگ ــرت اس ــت هرب درنهای
منظــر تعریــف می کنــد. در چنیــن پنداشــتی یکپارچگــی بایــد مفهــوم منظــر شــهری تاریخــی را به وســیله روابــط عمــودی 

.)Zancheti,2013( الیه هــای مهــم ســاختاری آن هــا و ارتباطــات افقــی بیــن مناطــق مختلــف بیــان کنــد
یکپارچگــی بــر تــداوم در تغییــر بســتر شــهری تأکیــد دارد و یــک مفهــوم کلیــدی بــرای رویکــرد جدیــد منظــر شــهری تاریخی 
ــاز و  ــه نگهــداری بســتری ب ــراث ب ــت یکپارچگــی حفاظــت می ــت وضعی ــه اهمی ــوان مطــرح نمــود ک ــن رو می ت اســت. ازای

گســترده از تفســیر معانــی گذشــته، حــال و آینــده و تفســیر مجــدد ارزش هــای میــراث بســتگی دارد.

1- Integrity
2 - Coherence
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 یکپارچگــی به عنــوان مهم تریــن محــرک توســعه در راهکارهــای حفاظــت از مناظــر شــهری تاریخــی اســت. عــاوه بــر ایــن 
حفــظ یکپارچگــی مناظــر شــهری تاریخــی باعــث ایجــاد ســرزندگی اجتماعــی، اقتصــادی، عملکــردی و فرهنگــی می گــردد. 
درنهایــت آنچــه دربــاره یکپارچگــی مناظــر شــهری تاریخــی حائــز اهمیــت اســت اتخــاذ تصمیمــات، سیاســت ها و ابزارهــای 
ــه  ــد و هرگون ــراث شــهری کمــک نمای ــت و یکپارچگــی ویژگی هــای می ــظ اصال ــه حف ــه ب ــزی اســت ک آگاهــی و برنامه ری

اقــدام در جهــت حفــظ یکپارچگــی میــراث شــهری بایــد همه جانبــه، بومی شــده و متنــوع باشــد.

۳- روش تحقیـق
در ســال های اخیــر ســاختارهای طبیعــی، اکولوژیــک و تاریخــی مناظــر شــهری تاریخــی بــه ســبب وجــود برنامه هــای توســعه 
شــهری بــا تغییراتــی مواجــه شــده اند و ارزش هــای طبیعــی و تاریخــی ایــن مناظــر را بــا چالش هایــی روبــرو کــرده اســت. 
درواقــع تغییــرات شــدیدی کــه در پــی رشــد جمعیــت و توســعه شــهرها در مناظــر شــهری تاریخــی بــه وجــود آمده انــد تأثیرات 
ــد.  ــد می کنن ــن مناظــر را تهدی ــن مناظــر به جــای گذاشــته اند و یکپارچگــی ای ــک ای ــر روی ســاختارهای اکولوژی ــی ب مخرب
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــرار گرفته ان ــداری مناظــر شــهری تاریخــی ق ــا پای ــل ب درنتیجــه فعالیت هــای انســانی در تقاب
پارادایم هــای پیشــین و قدیمــی بــر روی حفاظــت فیزیکــی آثــار تاریخــی تمرکــز داشــته و دیگــر جنبه هــای عینــی و ذهنــی 
تشــکیل دهنده مناظــر شــهری تاریخــی و همچنیــن فاکتورهــای اکولوژیــک و زیســت محیطی ایــن مناظــر را مدنظــر نداشــتند 

کــه در غیرایــن صــورت قــادر بــه حفــظ هویــت فرهنگــی منظــر شــهری تاریخــی نبودندبودنــد.
رویکــرد نویــن توســعه تــوأم بــا حفاظــت مناظــر شــهری تاریخــی بــر روی یکپارچــه نمــودن و حفاظــت از مناظــر شــهری 
ــد. ازآنجاکــه منظــر شــهری تاریخــی به صــورت تدریجــی  تاریخــی و ارزش هــای طبیعــی و فرهنگــی آن هــا تمرکــز می کن
شــکل گرفته اســت، منظــر شــهر یــک الیه بنــدی از ارزش هایــی اســت کــه ناشــی از خصوصیــات طبیعــی یــا انسان ســاخت 
اســت کــه در گــذر زمــان بــه وجــود آمده انــد. ایــن الیه هــای چندگانــه کــه یکدیگــر را تقویــت می کننــد و بــر ارزش همدیگــر 
می افزاینــد در حــس مــکان منظــر شــهر وجــود دارنــد و بــه مردمــان آن شــهر اجــازه می دهــد کــه بــه محیــط خــود تعلــق 

.)O’Donnell &Turner, 2012( خاطــر داشــته باشــند
 رویکــرد نویــن توســعه تــوأم بــا حفاظــت مناظــر شــهری تاریخــی بــر ایــن ســاختار الیــه ای کــه شــامل الیه هــای اکولوژیــک 
و زیســت محیطی، فرهنگــی، تاریخــی، اجتماعــی، اقتصــادی و... اســت تأکیــد و توجــه ویــژه دارد و بــا بررســی و تحلیــل ایــن 
ســاختارها در دوره هــای مختلــف نســبت بــه تعریــف شــاخص های یکپارچگــی و تــداوم منظــر شــهری تاریخــی گام برمــی دارد. 
بــر اســاس ایــن رویکــرد، شــاخص های اکولوژیــک و زیســت محیطی مناظــر شــهری تاریخی اجــزای جدانشــدنی و ناگسســتنی 
ایــن مناظــر به حســاب می آینــد. ازایــن رو برنامه ریــزی و طراحــی در مناظــر شــهری تاریخــی نیازمنــد اطاعاتــی دربــاره عناصــر 
طبیعــی و تاریخــی شــایان توجــه در ایــن مناظــر می باشــند کــه بایســتی بــر اســاس روش هــا علمــی، اصــول و ابــزاری کــه 
بــر پایــه حفاظــت میــراث جهانــی اســت شــناخته شــوند )Bahrami,2014(. ایــن پژوهــش بــا بهره گیــری از رویکــرد منظــر 
شــهری تاریخــی و اســتفاده از مفاهیــم آن در راســتای بررســی یکپارچگی منظر شــهری تاریخــی گام برمــی دارد. روش پژوهش 
در ایــن مقالــه بــر پایــه بررســی و تحلیــل عناصــر ســاختاری منظرســاز منظــر شــهری تاریخــی در دوره هــای مختلــف اســت. 
ازایــن رو در ایــن پژوهــش بــه مقایســه و نمایــش ســیر تغییــرات منظــر در ســال های ظهــور برنامه هــای توســعه شــهری و 
گســترش شــهر و بررســی یکپارچگــی منظــر شــهری تاریخــی به منظــور درک فراینــد تحــول و تغییــر منظــر شــهری پرداختــه 
می شــود. درواقــع ایــن تحلیــل بــا بهره گیــری از تحلیــل عکس هــای هوایــی و مشــخص نمــودن ســاختارهای تشــکیل دهنده 

منظــر و نمایــش تغییــرات آن هــا در ســال های گســترش شــهر، یکپارچگــی منظــر شــهری تاریخــی را بررســی می نمایــد.

۴- نائیـن نماد تعامل آگاهانـه انسان با بسـتر طبیعـی
در ایــن بخــش از پژوهــش منظــر شــهری تاریخــی نائیــن به عنــوان یکــی از قدیمی تریــن شــهرهای ایــران مــورد بررســی 
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قــرار می گیــرد. ایــن شــهر در فــات مرکــزی ایــران و در جلگــه ای کمابیــش همــوار اســتقرار یافتــه اســت. شــهر نائیــن در 
اقلیــم کویــری و در شــاهراه ارتباطــی اصفهــان و یــزد واقــع شــده اســت.

ــران  ــتانی ای ــکونتگاه های باس ــی از س ــوان یک ــن را به عن ــهر تاریخــی نائی ــه، ش ــن منطق ــی ای ــای تاریخــی و طبیع ویژگی ه
کــه دارای ارزش هــای فرهنگــی و تاریخــی غنــی اســت، شــکل داده اســت. بــا توجــه بــه شــواهد و مــدارک موجــود در رابطــه 
بــا نائیــن، قدمــت و بنیــان ایــن شــهر بــه هــزاره نخســت قبــل از ورود اســام بــه ایــران ارزیابــی شــده اســت. در ایــن مــدت 
منظــر شــهر نائیــن در دوره هایــی تحوالتــی را بــه خــود دیــده اســت. درواقــع در دوره هــای مختلــف و بــا گــذر تاریــخ عناصــر 
ســاختاری منظــر شــهر نائیــن بــا تغییراتــی مواجــه گشــته اند و دگرگــون شــده اند. به گونــه ای کــه در دوره هــای قبــل از دوره 
معاصــر به خوبــی می تــوان مفهــوم توســعه را در منظــر شــهر مشــاهده نمــود و درواقــع شــهر و مردمــان آن به خوبــی توانســتند 
خــود را بــا ســاختارها و توان هــای اکولوژیــک منطقــه وفــق داده و بــه تعاملــی پایــدار بــا بســتر طبیعــی منطقــه دســت یابنــد 
کــه منجــر بــه خلــق منظــر فرهنگــی شــهر نائیــن گشــته اســت؛ امــا در دوره معاصــر بــا ظهــور برنامه هــای رشــد و گســترش 
شــهری کــه از اواخــر دوره قاجــار و اوایــل پهلــوی شــروع شــد منظــر شــهری نائیــن بــا مشــکاتی روبــرو شــد و خســاراتی را 
در ابعــاد مختلــف به ویــژه در بعــد زیســت محیطی، اســتفاده از منابــع زیســتی و ارتبــاط آن بــا شــهر، متحمــل شــد. علی رغــم 
ــرده اســت  ــرو ک ــی روب ــا چالش های ــن را ب ــای توســعه شــهری، منظــر شــهری تاریخــی نائی ــن دوران برنامه ه ــه در ای اینک

ــاارزش را در ســاختار منظــر شــهری تاریخــی نائیــن درک نمــود. امــا هنــوز می تــوان نشــانه های میراثــی و حامل هــای ب
همان طــور کــه پیش ازایــن مطــرح گردیــد در شــهر تاریخــی نائیــن می تــوان تــداوم توســعه شــهر را تــا زمــان قاجاریــه )اواخــر 
قاجــار( و اوایــل پهلــوی دیــد، بعــداز ایــن دوره دیگــر مفهــوم توســعه را بــرای شــهر نائیــن نمی تــوان بــه کار بــرد. چراکــه تنهــا 
بــه گســترش شــهر از بُعــد کمــی اندیشــیده شــده اســت و ابعــاد محیطــی، اجتماعــی، اقتصــادی در نظــر گرفتــه نشــده اســت. 
ایــن موضــوع باعــث شــد کــه نائیــن ازلحــاظ ســاختار فیزیکــی بــه دو بخــش تقســیم بندی شــود. یکــی بافــت تاریخــی اســت 
کــه دارای هویــت و ارزش تاریخــی، طبیعــی و فرهنگــی اســت و دیگــری بافــت جدیــد اســت کــه می تــوان گفــت بــه دلیــل 
تأثیرپذیــری از پدیــده ی شهرنشــینی و جهانی شــدن و توجــه نکــردن بــه بســتر و محیــط جغرافیایــی، توســعه های اقتصــادی، 

اجتماعــی نشــانی از هویــت اشاره شــده در بخــش تاریخــی را نــدارد. 

شكل ۱- ساختار منظر شهری تاریخی نائین

)Google Earth(
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ــیاری  ــجام بس ــران از انس ــهرهای ای ــر ش ــد دیگ ــت و همانن ــات اس ــازمان یافته مح ــام س ــن دارای نظ ــی نائی ــت تاریخ باف
ــعه  ــکل گیری و توس ــی و ش ــط طبیع ــد محی ــی مانن ــل گوناگون ــری از عوام ــبب تأثیرپذی ــه س ــن ب ــت. همچنی ــوردار اس برخ
تدریجــی و بــدون طراحــی آن و همچنیــن مســئله تجهیــز شــهر در برابــر بیگانــگان، دارای شــکل ارگانیــک بســته و درون گــرا 
اســت )حسین ســلطان زاده،1374(. ایــن نظــام و ســاختار شــهر تاریخــی نائیــن به واســطه بهره گیــری مردمــان شــهر از دانــش 
خــود در اســتفاده پایــدار از منابــع زیســتی منطقــه و شــکل دادن منظــر فرهنگــی شــهر نائیــن اســت. ایــن شــهر بــا باغــات 
ــهری و  ــازهای ش ــل ساخت وس ــه دلی ــر ب ــال های اخی ــفانه در س ــه متأس ــت ک ــده اس ــور ش ــاورزی محص ــای کش و زمین ه

ــزوا کشــیده شــده اســت )شــکل 1(. ــه ان ــی ب پروژه هــای عمران
ــل از  ــه حاص ــان مدرنیت ــهری و جری ــد ش ــل رش ــه دلی ــوی ب ــل دوره پهل ــه از اوای ــن ک ــد نائی ــت جدی ــل باف ــه مقاب در نقط
ــم زد.  ــن را رق ــت تاریخــی نائی ــه شــدن باف ــود و زوال و قطعه قطع ــه گســترش نم ــروع ب ــدی ش جهانی شــدن به صــورت ج

ــود دارد. ــم وج ــت قدی ــه در باف ــی اســت ک ــی و هویت ــای میراث ــا، ارزش ه ــد ویژگی ه ــن فاق ــد نائی بخــش جدی
بررســی و تحلیــل عکــس هوایــی دهــه 30)1335( حاکــی از آن اســت کــه منظــر شــهری تاریخــی نائیــن علی رغــم ظهــور 
برنامه هــای توســعه شــهری دوران پهلــوی چنــدان دچــار تغییــرات شــدید ناشــی از ایــن برنامه هــا نشــده اســت. همان طــور 
کــه واضــح و مبرهــن اســت شــهر تاریخــی نائیــن بــا ســاختارهای اکولوژیــک هماننــد باغــات و زمین هــای کشــاورزی محصور 
شــده اســت. همچنیــن همان طــور کــه تصویــر نشــان می دهــد باغــات و باغچه هایــی درون بافــت شــهر بــه چشــم می خــورد 
کــه ســبب ارتبــاط ســاختاری، فیزیکــی، اکولوژیــک و بصــری بــا عناصــر بیرونــی شــهر شــده اند. ایــن ســاختارهای اکولوژیــک 
بــه همــراه دیگــر عناصــر ســاختاری منظــر اعــم از عناصــر انسان ســاخت و آثــار تاریخــی نظیــر بــازار، مســجد جامــع، نارنــج 
قلعــه، قنات هــا و... در تعاملــی دوســویه بــا یکدیگــر قــرار دارنــد و یکپارچگــی منظــر شــهری تاریخــی را رقــم زده انــد و آن 

را پایــدار نگــه داشــته اند )شــکل 2(.
شكل 2- تصویر هوایی دهه 3۰، بررسی عناصر ساختاری تشكیل دهنده منظر شهری تاریخی نائین

)سازمان نقشه برداری کشور(
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شكل 3- بررسی عناصر ساختاری تشكیل دهنده منظر شهری تاریخی نائین )منبع Google Earth(. تخریب باغات درون شهری به 
دلیل برنامه های توسعه شهری و همچنین باغات و زمین های كشاورزی اطراف منظر شهر، ایجاد خیابان هایی درون بافت تاریخی شهر 

كه منجر به قطعه قطعه شدن منظر شهری گردیده است.

بررســی عکــس هوایــی دهــه 90 به خوبــی نشــان می دهــد کــه برنامه هــای رشــد و گســترش شــهری اثــرات مخــرب خــود را 
بــر روی منظــر شــهری تاریخــی گذاشــته اند و یکپارچگــی منظــر شــهری نائیــن را بــا اختــال مواجــه ســاخته اند. همان طــور 
ــًا مشــهود اســت کــه رشــد  ــی دهــه 30 کام ــا عکــس هوای ــا مقایســه ب ــن ب ــر مشــاهده می گــردد و همچنی کــه در تصوی
ــای  ــات و زمین ه ــر روی باغ ــر ب ــن تأثی ــهری و همچنی ــات درون ش ــب باغ ــل تخری ــروز مشــکاتی از قبی ــبب ب ــهری س ش
کشــاورزی حاشــیه شــهر گردیــده اســت. عــاوه بــر آن پروژه هــای عمرانــی و احــداث خیابــان بــرای دسترســی ســواره بــه 
داخــل بافــت تاریخــی منجــر بــه قطعه قطعــه شــدن بافــت تاریخــی گشــته اســت و اثــرات مخربــی را برجــای گذاشــته اســت. 
ــر روی  ــدی ب ــرات بســیار ب ــه ای کــه تأثی ــه بافــت تاریخــی و زوال آن شــده اند، به گون همچنیــن رشــد شــهری ســبب تخلی
ــن عناصــر انسان ســاخت دارای ارزش  ــاط ســاختاری ای ــف داشــته اســت و ارتب ــده از دوران مختل ــار تاریخــی به جــای مان آث

تاریخــی و فرهنگــی کــه بــه شــهر و مردمــان آن هویــت می بخشــد را مختــل نمــوده اســت.
ــرات  ــدن تغیی ــود آم ــه وج ــر ب ــخص بیانگ ــای مش ــن در دوره ه ــهری نائی ــر ش ــی منظ ــای هوای ــی عکس ه ــل و بررس تحلی
تاریخــی و اکولوژیــک در طــول ســال های اخیــر اســت و بــر تأثیــر مســتقیم رشــد ســریع شــهری و پیامدهــای حاصــل از آن 
بــر یکپارچگــی منظــر شــهری تاریخــی صحــه می گــذارد. لــذا بایســتی بــا شناســایی ســاختارهای زیســت محیطی و تاریخــی 
دخیــل در شــکل گیری منظــر شــهر اقــدام بــه بررســی نقــش آن هــا بــر یکپارچــه نمــودن منظــر نمــود. ازایــن رو فهــم تغییــرات 
اکولوژیــک در حفاظــت از مناظــر شــهری تاریخــی ضــروری و مهــم بــه نظــر می رســد، چراکــه طبیعــت و ســاختارهای طبیعــی 
نقــش غیرقابل انــکاری در ظهــور ویژگی هــای فیزیکــی، فرهنگــی، زیبایی شناســی و... منظــر شــهر دارنــد. بــه بیانــی دیگــر 
ــه در  ــرد ک ــای منحصربه ف ــن ویژگی ه ــی ای ــای دارای ارزش و معرف ــش حامل ه ــی نق ــر و بررس ــاختاری مناظ ــل س تحلی
شــکل گیری مناظــر شــهری تاریخــی دخیــل بوده انــد و بــا ســاختارهای طبیعــی و اکولوژیــک منظــر ارتبــاط چندجانبــه دارنــد، 
بــه شــهر و مردمــان آن در درک اهمیــت و لــزوم حمایــت و حفاظــت از ویژگی هــای میراثــی شــهر کمــک می کنــد. از آنجائــی 
کــه منظــر شــهری تاریخــی حاصــل تعامــل انســان بــا بســتر طبیعــی شــهر اســت نیازمنــد ایــن اســت کــه ویژگی هــای ایــن 
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مناظــر در جهــت تقویــت انگیــزه جوامــع محلــی و ایجــاد مشــارکت عمومــی در بهبــود ســاختارهای منظــر شناســانده شــوند.

۵- بحـث و نتیجه گـیری
مناظــر شــهری تاریخــی بســتر و خاســتگاه ارزش هایــی از جوامــع هســتند و ویژگی هــای میراثــی ملمــوس و ناملموســی را در 
خــود جــای داده انــد کــه بــه آن هــا هویــت و اصالــت بخشــیده اســت. در ســال های اخیــر ایــن مناظــر بــه ســبب توســعه  و 
ــه  ــد و ویژگی هــای آن هــا رو ب ــرار گرفته ان ــاده اســت در معــرض آســیب ق ــاق افت گســترش هایی کــه در منظــر شــهری اتف
ویرانــی اســت. ازایــن رو به منظــور مدیریــت، برنامه ریــزی و طراحــی ایــن مناظــر رویکــرد توســعه تــوأم بــا حفاظــت مطــرح 
ــن  ــوط می شــود. ای ــط تاریخــی ساخته شــده مرب ــزی و طراحــی در محی ــت برنامه ری ــد کــه به تمامــی مداخــات بااهمی گردی
رویکــرد برگرفتــه از تجربــه حفاظــت شــهری و مناظــر فرهنگــی اســت و بــه دنبــال احاطــه کــردن ارزش هــای مرتبــط بــا 
عناصــر طبیعــی، میــراث ناملمــوس، اصالــت و یکپارچگــی شــهرهای تاریخــی اســت. بدین جهــت درک ایــن رویکــرد به منظــور 
رســیدگی بهتــر بــه تحــوالت اجتماعی-اقتصــادی معاصــر کــه بــرای اصالــت و یکپارچگــی شــهرهای تاریخــی و مناظــر آن هــا 
احتــرام قائــل نیســت، ضــروری اســت. ازایــن رو عامــل کلیــدی بــرای حفاظــت شــهر تاریخــی ایجــاد یــک فراینــد متعــادل، 
ــد  ــم نیازمن ــن مه ــه ای ــت ک ــی اس ــط طبیع ــاخت و محی ــهری و انسان س ــای ش ــن محیط ه ــدار بی ــت پای ــه و مدیری یکپارچ
دیدگاهــی روشــن و سیاســت های نوآورانــه بــر اســاس بازتابــی از ارزش هایــی کــه نیازمنــد حفاظــت بــا یکپارچگــی قــوی در 
ــن نســل های  ــد ارتباطــی مناســب بی ــا بتوان ــاس شــهری اســت ت ــزی منظــم در شــهر و مقی فرایندهــای توســعه و برنامه ری

گذشــته، حاضــر و آینــده برقــرار نمایــد.
رویکــرد توســعه تــوأم بــا حفاظــت مناظــر شــهری تاریخــی بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه هــم ســازمان دهی و اقدامــات 
حفاظــت از میــراث شــهری طــی دهه هــای اخیــر تکامــل یافته انــد کــه ایــن امــر تصمیم گیــران و مدیــران را قــادر می ســازد 
ــا و  ــظ ویژگی ه ــا حف ــی ب ــهری تاریخ ــر ش ــرد منظ ــد. رویک ــورد نماین ــد برخ ــای جدی ــا و فرصت ه ــا چالش ه ــر ب ــا مؤثرت ت
ــد.  ــه توســعه و ســازگاری حمایــت می کن ــا تاریــخ و حافظــه جمعــی و محیــط جوامــع را در رســیدن ب ارزش هــای مرتبــط ب
آنچــه در مفهــوم ایــن رویکــرد به طــور واضــح مشــهود اســت نیــاز بــه ارتبــاط یکپارچگــی و تــداوم ویژگی هــای منظــر شــهری 
تاریخــی در برنامه ریــزی، مدیریــت و طراحــی یــک مــکان معیــن اســت. برقــراری ایــن ارتبــاط نیازمنــد اقدامــات حفاظتــی و 
مداخــات فیزیکــی و عملکــردی بــا هــدف بهبــود کیفیــت زندگــی و محیط زیســت اســت. ایــن اقدامــات حفاظتــی بــر اصــاح 
و بهبــود شــرایط فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی مناظــر شــهری تاریخــی و توســعه های آتــی ایــن مناظــر در ابعــاد مختلــف 
کمــک می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه منظــر شــهری تاریخــی بخشــی از یــک بســتر اقتصادی-اجتماعــی گســترده تر اســت، 
ــوان  ــرد را می ت ــن رویک ــی ای ــی و مبان ــای اصل ــت. ویژگی ه ــای آن اس ــتلزم درک ویژگی ه ــزی آن مس ــت و برنامه ری مدیری

در مــوارد زیــر تشــریح نمــود:
منظــر شــهری تاریخــی، منطقــه ای تاریخــی درنتیجــه ی گــذر زمــان از ارزش هــا و مشــخصه های فرهنگــی و طبیعــی اســت که 

فراتــر از مفهــوم »مرکــز تاریخــی« یــا »مجموعــه آثــار« اســت و گســترده تر از بســتر شــهری و محیــط جغرافیایی آن اســت.
ــخصه های  ــوژی و مش ــوژی، هیدرول ــی، ژئوموفول ــود: توپوگراف ــر می ش ــوارد زی ــامل م ــًا ش ــترده تر خصوص ــتر گس ــن بس ای
طبیعــی ســایت، محیــط ساخته شــده ی آن، گذشــته و حــال، زیرســاخت ها اعــم از روی زمیــن یــا زیــر آن، باغ هــا و فضاهــای 
ــط مفهومــی و بصــری همچنیــن ســایر عناصــر ســاختار شــهری.  ــاز آن، الگــوی کاربری هــا و ســازمان دهی فضایــی، رواب ب
نیــز اقدامــات و ارزش هــای اجتماعــی و فرهنگــی، فرآیندهــای اقتصــادی و ابعــاد ملمــوس میــراث مرتبــط بــا تنــوع و هویــت 

ــوند. ــه می ش آن در برگرفت
ایــن تعریــف مبنــای رویکــردی جامــع و تلفیقــی بــرای شــناخت، ارزیابــی، حفاظــت و مدیریــت منظرهــای شــهری تاریخــی 

ــد. ــدار فراهــم می کن در سراســر چارچــوب توســعه پای
هــدف رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی، حفــظ کیفیــت محیــط انســانی، بهبــود اســتفاده زایــا و پایــدار از فضاهــای شــهری و 
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شــناخت ویژگــی پویــا آن هــا و ترقــی تنــوع اجتماعــی و عملکــردی اســت. همچنیــن ایــن رویکــرد اهــداف حفاظــت از میــراث 
شــهری و توســعه اجتماعــی- اقتصــادی را یکپارچــه می کنــد. ایــن رویکــرد بــر پایــه روابــط متــوازن و پایــدار بیــن محیط هــای 

شــهری و طبیعــی و همچنیــن بیــن نیازهــای نســل حاضــر و آتــی و میــراث گذشــته شــکل گرفتــه.
رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی، تنــوع فرهنگــی و خاقیــت را ابزارهــای کلیــدی برای بشــریت، توســعه اجتماعــی و اقتصادی 
ــه  ــد ک ــن می کن ــن تضمی ــی آورد، همچنی ــت تبدیل هــای فیزیکــی و اجتماعــی فراهــم م ــرای مدیری ــی ب ــد و ابزارهای می دان
مداخله هــای معاصــر در هماهنگــی کامــل بــا میــراث موجــود در محیط هــای تاریخــی ادغــام شــده اند و بســترهای منطقــه ای 

در نظــر گرفتــه شــده اند.
رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی از ســنت ها و باورهــای جوامــع محلــی می آمــوزد و بــه ارزش هــای جوامــع ملــی و بین المللــی 

احتــرام می گــذارد.
ــده  ــی زن ــهرهای تاریخ ــت ش ــا حفاظ ــوأم ب ــعه ت ــرد توس ــق رویک ــر طب ــه ب ــرد ک ــرح ک ــه مط ــوان این گون ــت می ت درنهای
مخصوصــًا شــهرهای میــراث جهانــی نیازمنــد یــک سیاســت مدیریــت و برنامه ریــزی شــهری اســت کــه آن را ماننــد یــک 
نقطــه کلیــدی از انحــراف حفــظ کنــد. در ایــن فرآینــد، یکپارچگــی و اصالــت شــهرهای تاریخــی کــه توســط فاکتورهــای 
متنــوع معیــن شــده اند نبایــد در معــرض خطــر گیرنــد؛ بنابرایــن ایــن رویکــرد بایــد اصولــی را ارائــه کنــد کــه بتوانــد راهنمایــی 
ــا الیه هــای بااهمیــت باشــد کــه  ــرای تعییــن هویــت و شناســایی ویژگی هــا و کیفیت هــای مشــخص در محیــط همــراه ب ب

ــا آشــکار ســاختن پیشــنهاد گــردد. ــرای حفاظــت، مرمــت و ی ــد ب می توان
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