منظر شـهری تاریخـی ،تعریف و ایجابات چند و چـون
زهرا فراهانـی
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بــه دنبــال تحولــی کــه در دیــدگاه امــروزی نســبت بــه نحــوه مداخلــه در بافتهــای تاریخــی پدیــد آمــده ،یونســکو
در ســال  2011توصیهنام ـهای را دربــاره رویکــرد «منظــر شــهری تاریخــی» بــرای حفاظــت از میــراث شــهرهای
تاریخــی تصویــب نمــوده اســت« .منظــر شــهری تاریخــی» عرصهای شــهری اســت کــه محصــول الیهبنــدی تاریخی
از فرهنــگ و ارزشهــا و ویژگیهــای طبیعــی در میــان مراکــز تاریخــی اســت .بــه دلیــل نــو بــودن مفهــوم منظــر
شــهری تاریخــی ،شــناخت آن ،ریش ـهها و رونــد نضــج آن الزم و ضــروری اســت .هــدف ایــن پژوهــش شــناخت
تعریــف ،اصــول و ویژگیهــای توصیهنامــه منظــر شــهری تاریخــی و ســپس ارائــه الگویــی بــرای شــناخت و حفاظــت
مناظــر شــهری تاریخــی بــر اســاس متــن توصیهنامــه مذکــور اســت .بدین منظــور بامطالعــه مکتــوب منابــع پیرامون
موضــوع منظــر شــهری تاریخــی پیشزمینههــا و رونــد شــکلگیری ایــن مفهــوم بررســی میشــود و بــا تحلیــل
نظــری متــن توصیهنامــه ویژگیهــای کلیــدی آن و رونــدی بــرای شــناخت و حفاظــت منظــر شــهری تاریخی بــه
دســت میآیــد .درنتیجــه اوالً ریشــههای منظــر شــهری تاریخــی تبییــن میشــود .ثانیــاً رونــد شــکلگیری آن
تدقیــق و ترســیم میشــود .ثالث ـاً ویژگیهــای مفهــوم منظــر شــهری تاریخــی از متــن اســتنباط میشــود .رابع ـاً
بــر اســاس تحلیــل ایــن ویژگیهــا رونــدی بــرای شــناخت و حفاظــت منظــر شــهری تاریخــی پیشــنهاد میشــود.
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مقدمـه

 -۱پیشزمـینههای توصـیهنامه منظر شهری تاریخـی

اگرچــه کــه متــن توصیهنامــه منظــر شــهری تاریخــی در ســال  ۲۰۱۱بــه تصویــب رســیده اســت ،امــا یقین ـ ًا ریش ـههای
نظــری و عمل ـیای کــه منجــر بــه نضــج توصیهنامــه مذکــور شــده اســت را میتــوان در تاریــخ حفاظــت جســتجو کــرد.
 .۲-۱پیشزمـینههای نظـری
پیشزمینههــای تعریــف منظــر شــهری تاریخــی را در اندیشــههای جغرافیدانــان شــهری میتــوان جســت .در
جغرافیــای شــهری ،بــرای ریختشناســی شــهری 3شــیوههایی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .دریکــی از ایــن
شــیوهها کــه نخســتین بــار توســط شــلوتر 4در اواخــر قــرن نوزدهــم ( 1899م ).بــه کار گرفتــه شــد ،محــدوده
تاریخــی شــهر از تحلیــل شــریانهای ارتباطــی اصلــی بــر روی نقشــه مشــخص میشــد .یکــی از شــاگردان وی،
والتــر گایســلر ،5در اویــل قــرن بیســتم ( 1924م ).تحلیلهــای ریختزایــی 6وی را بــا اســتفاده از نقشـههای رنگــی
تکمیــل کــرد .بــر ایــن اســاس ،نظریاتــی دربــاره عوامــل مؤثــر بــر رشــد شــهرها مطــرح شــد .ایــن نــوع تحلیــل
1 - Bandarin, F et al, 2011, pp. 6~10
)2- Historic Urban Landscape (HUL
3 - Whitehand, 2010, p. 36
4 - Shlüter
5 - Walter Geisler
6 - Morphogenetic
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شماره۵۵-۵۶

امــروزه دشــواری حفاظــت و مدیریــت در شــهرهای تاریخــی ابعــاد تــازهای یافتــه و پیچیدهتــر شــده اســت .از ســویی فراینــد
جهانیشــدن کــه امــروزه بــر اقتصــاد اثــری فراگیــر و گریزناپذیــر دارد ،بــر رونــق و گســترش مهارگســیخته در برخــی شــهرها
و رکــود و تخلیــه در دیگــر شــهرهای تاریخــی دامــن میزنــد .از ســوی دیگــر ،الگوهــای توســعه محلــی نیــز از ســلیقهای
تأثیــر میپذیــرد کــه دســتاورد تأثیــر جهانیشــدن بــر فرهنــگ و ســایق مــردم اســت .تــاش بــرای نوســازی یــا بهســازی
در شــهرهای تاریخــی نیــز از ایــن تأثیــر مســتثنا نیســت.
شــهرهای تاریخــی اغلــب بخــش غیــر تاریخــی شــهر ازلحــاظ زیرســاخت و دسترســی در وضعــی بهتــر از محــدوده تاریخــی
قــرار دارد و درنتیجــه ســرمایه و جمعیــت را بیــش از محــدوده تاریخــی بــه خــود جلــب میکنــد .در پــی جــذب ســرمایه
و جمعیــت ،مدیریــت شــهری نیــز بــه ایــن بخشهــا توجــه بیشــتری مینمایــد و درنتیجــه در شــهر تاریخــی توســعهای
ناهمگــون شــکل میگیــرد کــه نتیجــه آن فرســایش بیشــتر بافــت تاریخــی اســت.
اغلــب تالشهایــی کــه بــرای بهســازی بافتهــای تاریخــی بــه عمــل میآیــد نیــز ،محــدود بــه بهبــود زیرســاختها و
احــداث ســاختمانهای نــو اســت کــه در آن ســامت بصــری و کالبــدی بافــت تاریخــی بیشــترین آســیب را متحمــل میشــود.
اغلــب ،ایــن توســعه کالبــدی همــراه بــا تغییــرات جمعیتــی اســت کــه بــه دنبــال آن تغییــرات بازگش ـتناپذیر فرهنگــی و
اجتماعــی پدیــد میآیــد.
در بســیاری از شــهرهای تاریخــی میکوشــند تــا بــا ترویــج بیشــتر گردشــگری ،باعــث بهبــود وضــع بافــت تاریخــی شــوند.
امــا افزایــش بیرویــه گردشــگر و تأمیــن زیرســاخت یــا جاذبههــای درآمــدزای گردشــگری در بافــت تاریخــی ،آثــار جانبــی
بــه دنبــال دارد کــه گاه باعــث تخریــب بیشــتر بافــت و تأثیــری نامطلــوب بــر اصالــت آن میشــود .بــر تمامــی ایــن مشــکالت
بایــد تأثیــر روزافــزون آلودگــی و تغییــرات آب و هوایــی را بــر فرســایش محیطــی در بافــت تاریخــی افــزود .اینهمــه نیازمنــد
رویکــردی جامعتــر بــرای حفاظــت و مدیریــت شــهر تاریخــی اســت.1
منظــر شــهری تاریخــی 2رویکــردی اســت کــه در هــزاره ســوم بــرای شــناخت و حفاظــت بهتــر و کارآمــد از شــهرهای تاریخی
تعریف و تصویب شده است.

توســط جغرافیــدان آلمانــی دیگــری بــه نــام کونتــزن 1تکمیــل شــد و روش ریختشناســی 2شــهری نــام گرفــت.
کونتــزن ویژگــی ریخــت شــهری را بــه ســه بخــش تقســیم کــرد :نخســت :نقشــه شــهر کــه شــامل بســتر شــهر،
شــریانها ،قطعهبنــدی و ماننــد آنهــا میشــود؛ دوم :بافــت ســاختمانی یــا شــکل سـهبعدی شــهر؛ و ســوم :کاربــری
ســاختمان و اراضــی .او بــا بررســی تغییــرات ایــن ســه ویژگــی ،فراینــد تحــول و فرســایش شــهری را ســنجید .بــر
همیــن اســاس ،ادوار تاریخــی نیــز برحســب وحــدت ریخــت کالبــدی ابنیــه در شــهر شــناخته میشــوند.
در ایــن رویکــرد ،شــهر همــراه بــا عوامــل طبیعــی مؤثــر بــر شــکلگیری شــهر و چگونگــی بهرهبــرداری از آن
بازشــناخته میشــود.
 .۲-۱پیشزمـینههای عملـی
ـی خــودش ایــدهای نــو
توجــه بــه پتانســیل مفهــوم «منظــر» و مــورد مداقــه قــرار دادن آن در بافــت شــهری تاریخـ ِ
5
بــود کــه جوانــی اســتنگو 3در قالــب طرحــی عملــی برای حفاظــت اَسیســی 4در ســال  1955تــا  1958مطــرح کرد.
وی بیــان میکنــد« :تمــام ایــن ســکونتگاه و اجــزای آن شــاهدی اســت کــه از منظــر طبیعــی و انســانی پیرامــون
کــه بــا آن درآمیختــه اســت ،جداییپذیــر نیســت» .اســتنگو ،آسیســی و اجــزای تشــکیلدهنده آن را توصیــف
میکنــد درحالیکــه بــه یکپارچگــی ایــن اجــزا تحــت لــوای کلیتــی واحــد و جداییناپذیــری مرکــز تاریخــی از

منظــر پیرامونـیاش تأکیــد میکنــد .طــرح آسیســی شــامل قوانینــی از قبیــل تعییــن محــدوده ممنوعیــت عملیــات
ســاختمانی ،حفــظ الگــوی کشــاورزی ،گســترش حومــه شــهر بــر اســاس مورفولــوژی بســتر آن و ...میشــد.
طــرح جــان کارلــو دِکارلــو 6بــرای اوربینــو 7در ســال  ۱۹۶۴نیــز بــار دیگــر توجهــات را بــه ســمت مفهــوم مراکــز
تاریخــی و منظــر آن معطــوف کــرد .دِکارلــو در مــورد منظــر پیرامــون مرکــز تاریخــی ایــن شــهر مینویســد« :8در
ایــن منظــر همهچیــز مــورد نظــارت قــرار میگیــرد تــا بیــن هویتهــا و تصاویــر تــوازن برقــرار و از مداخــات
ناهمگــون ممانعــت شــود».
شماره۵۵-۵۶
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 .۳-۱پیشزمـینههای حقوقـی
درزمینــهی حقوقــی میتــوان دو نمونـهی فرانســه و هنــد را متذکــر شــد .در فرانســه در ســال  1983قانــون عرصههای
محافظتشــده میــراث معمــاری و شــهری 9بــه تصویــب رســید کــه بــر اســاس آن حریــم پیرامونــی آثــار تاریخــی
بــا همــکاری نماینــدگان مــردم و دولــت تعییــن میشــود .در ایــن حریــم ضوابطــی بــرای نمــای خارجــی ابنیــه
و فضــای بــاز معلــوم میشــد .درســال  ،1993در همیــن قانــون مــواردی در خصــوص محافظــت از مناظــر شــهری
گنجانده شــد.10
در کشــور هنــد نیــز پــس از جنــگ جهانــی دوم فشــار فزاینــدهی رشــد جمعیــت در مراکــز شــهری تاریخــی موجــب شــد تــا
در ســال  ۱۹۸۰نهادهــای مســئول شهرســازان را بــه مطالعـهی مراکــز تاریخــی و بررســی مســائل ایــن مراکــز دعــوت کردنــد
تــا بــرای کنتــرل شــهرها و حفاظــت از نواحــی تاریخــی راهحلهایــی را پیشــنهاد کننــد .نهایتــ ًا در ســال  ،2004منشــور
1 - Conzen, 2004
2- Morphologic
3 - Giovanni Astengo
4 - Assisi
5 - Gabrielli, 2010, p.23
6 - Giancarlo de Carlo
7 - Urbino
8 - Gabrielli, 2010, p.24
9 - Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain
10 - Duché, 2010, p. 97

حفاظــت از محوطههــای میــراث معمــاری محافظــت نشــده در هنــد 1تدویــن شــد .ایــن منشــور مناظــر شــهری تاریخـیای
ـی مورفولــوژی شــهری ترکیــب شــدهاند را نمایانگــر شــرایط ســنخیت ،ســامت و
کــه بــا اســلوبهای تاریخــی -جغرافیایـ ِ
یکپارچگــی درون شــهرهای تاریخــی میدانــد.

 -۲اسناد بینالمللـی و روند تدوین توصـیهنامه منظـر شـهری تاریخـی

1 - INTACH, 2004

 - 2متن این کنوانسیون در منابع مختلف آمده است ازجمله نک :غنمی ،امید و دیگران .1386 ،صص 22-511
متن انگلیسی کنوانسیون در نشانی زیر قابلدسترسی است:
http://whc.unesco.org/en/convention
3 - World Heritage Committee, 2005
4 - Wien-Mitte
5 - Maldoner, B, 2010, pp.30~37
6 - World Heritage Committee, 2005
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اســناد بینالمللــی اســنادی هســتند کــه در مراجــع بینالمللــی بــه تصویــب میرســند .متخصصــان اندیش ـههای خــود را در
کتــب و مقــاالت خویــش ارائــه میدهنــد .امــا ،اســناد بینالمللــی درنتیجــه بحــث و بررســی مفصــل کارشناســان کشــورهای
گوناگــون تدویــن و تصویــب میشــوند .درنتیجــه ،در ســند بینالمللــی مطلبــی ذکــر میشــود کــه موردقبــول جمعــی از
برجســتهترین متخصصــان جهــان اســت.
یکــی از مهمتریــن اســناد بینالمللــی کنوانســیون بــرای حمایــت از میــراث فرهنگــی و طبیعــی جهــان مصــوب  23نوامبــر
 1972یــا بهاختصــار کنوانســیون میــراث جهانــی اســت.2
نخســتین ســند بینالمللــی کــه در آن بهصراحــت از منظــر شــهری تاریخــی یادشــده اســت ،یادداشــت ویــن دربــاره معمــاری
میــراث جهانــی و معاصــر -مدیریــت منظــر شــهری تاریخــی اســت .3ایــن ســند در پــی کنفرانســی بینالمللــی تدویــن شــد
کــه در ســال  2005در شــهر ویــن برگــزار شــد .یادداشــت ویــن بهمنزلــه ســندی انتقالــی و آغــاز راهــی نــو بــود.
ایــن کنفرانــس بــه دنبــال اجــرای پــروژه وین-میتــه 4برگــزار شــد .در ایــن پــروژه ،قــرار بــود کــه چهــار بــرج هــر یــک بــه
ارتفــاع  100متــر در خــارج از حریــم پیرامونــی محــدوده تاریخــی شــهر بنــا شــوند .آغــاز اجــرای ایــن پــروژه در ســال 2003
اعتراضهــای زیــادی را برانگیخــت و منجــر بــه آن شــد کــه شــهرداری ویــن ارتفــاع ایــن برجهــا را بــه  60متــر محــدود
کنــد کــه ارتفــاع بلندتریــن ســاختمان موجــود در شــهر بــود .امــا ،علیرغــم اعتراضهــای بیشــمار ،اجــرای بــرج تــا ارتفــاع
 87متــر ادامــه یافــت و در ایــن ارتفــاع باقــی مانــد تــا نمونـهای از اشــتباه شهرســازی و بدتریــن اقــدام شــهری بــه شــمار آید.5
در یادداشــت ویــن منظــر شــهری تاریخــی فراتــر از مراکــز تاریخــی شــهر ،مجموعــه ابنیــه ،و پیرامــون آنهــا دانســتهاند و
آن را دربرگیرنــده بســتر منظــری و قلمــروی میداننــد .منظــر شــهری تاریخــی از عناصــر هویــت بخشــی تشــکیل میشــود،
همچــون :کاربــری اراضــی و الگوهــای آن؛ ســازماندهی قضایــی؛ روابــط بصــری؛ شــیببندی و خاکهــا؛ پوشــش گیاهــی
و تمامــی عناصــر زیرســاختهای فنــی.6
پــس از برگــزاری کنفرانــس ویــن ایــن موضــوع بــه یکــی از بحثانگیزتریــن موضوعــات روز تبدیــل شــد .و بســیاری از
مرتبطیــن بــا ایــن حــوزه در مــورد محاســن و معایــب آن اظهارنظــر نمودنــد .تــا زمــان تصویــب متــن توصیهنامــه چندیــن
نشســت کارشناســی منطقـهای و چنــد نشســت طرحریــزی در ایــن رابطــه در مقــر یونســکو در پاریــس برگزار شــد .و ســرانجام
در تاریــخ  10نوامبــر ســال  2011م .متــن مذکــور در  36اُمیــن نشســت کنفرانــس عمومــی یونســکو بــا اتفــاق آرا بهعنــوان
«توصیهنامــه منظــر شــهری تاریخــی» تصویــب شــد (تصویــر .)۱

تصویر  -1روند تدوین توصیهنامه منظر شهری تاریخی

یادداشت وین؛ میراث جهانی و معماری معاصر ،مدیریت
منظر شهری تاریخی

راه انداختن بحثی در سطح جهانی در اینترنت پیرامون
مفهوم منظر شهری تاریخی

توافق بر سر ویژگیهای مفهوم منظر شهری تاریخی

نشست کارشناسی ،بحث درباره قالب و ساختار توصیهنامه
مناظر شهری تاریخی و تجدید نظر درباره تعریف این مفهوم
با توجه به موارد توافق شده در نشست برزیل

نشست کارشناسی ،توجه به میراث شهری سکونتگاههای
غیررسمی در جوامع سنتی در قیاس با مناطق شهری شده
اروپا و آمریکایشمالی

می ۲۰۰۵

مرکز میراث جهانی ،وین اتریش

۲۰۰۷

شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی
ایاالت متحده

نوامبر ۲۰۰۷

مرکز میراث جهانی ،اولیندا برزیل

یونسکو ،پاریس(مقر یونسکو)

نوامبر ۲۰۰۸

استاون تاون زنگبار

نوامبر ۲۰۰۹

نشست کارشناسی ،تعیین راهبردهایی برای عملیاتی نمودن
مفهوم منظر شهری تاریخی

کمیته میراث جهانی ،ریودِژانیرو برزیل

دسامبر ۲۰۰۹

نشست کارشناسی ،طرح نویس پیشنویس اولیه توصیهنامه
توافق بر تعریف اولیه منظر شهری تاریخی

فوریه ۲۰۱۰

آگوست ۲۰۱۰

یونسکو ،پاریس

می ۲۰۱۱

یونسکو ،پاریس

یونسکو ،پاریس

ارسالپیشنویساولیهمتنتوصیهنامهتوافقشدهمنظر
شهریتاریخیبه ۱۹۳کشورعضویونسکوبرایدریافتنظرات
آنها

نشست بین دولتی ،تهیه پیشنویس نهایی شده توصیهنامه
منظر شهری تاریخی با توجه به نظرات کشورهای عضو

تصویب متن توصیه نامه منظر شهری تاریخی در
مجمع عمومی یونسکو با اتفاق آرا

یونسکو ،پاریس

 ۱۰نوامبر ۲۰۱۱
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 -۳ویژگـیهای کلـیدی منظر شـهری تاریخـی

پیرامــون عوامــل ،وجــوه و ویژگیهــای شــکلدهندهی منظــر شــهری مناقشــات بســیاری صــورت گرفتــه اســت .عواملــی کــه
در تجربــه شــخصی هــر انســانی موجــب ایجــاد تصاویــر متفــاوت از مکانهــای بــاز متفــاوت میشــود .لوکوربوزیــه 1در ۱۹۳۴
عناصــر اصلــی دخیــل در طراحــی شــهری را آســمان ،درختــان ،خورشــید ،ســیمان و فلــز میدانــد .گرچــه کــه تمامــی ایــن
عوامــل فیزیکــی دخیلانــد امــا بــه عقیــده جــان لنــگ 2الگوهــای رفتــار محیــط و بســترهای اکولوژیکــی ،ابعــاد فرهنگــی و ...
هــم بــر تمامــی ایــن عوامــل مؤثــر افــزوده میشــوند .امــروز دانــش جامعتــر و کاملتــری نســبت بــه ویژگیهــای اثرگــذار
بــر طراحــی و حفاظــت محوطههــای شــهری وجــود دارد .و ایــن عوامــل هــر بــار در پیونــد بــا هــم مکانــی منحصربهفــرد
را خلــق میکننــد.
رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی کــه راهــی نــو بــرای حفاظــت از میــراث شــهرهای تاریخــی و مدیریــت آنهــا اســت،
مطابــق بنــد  8متــن ایــن توصیهنامــه« ،عرصـهای شــهری اســت کــه محصــول الیهبنــدی تاریخــی از فرهنــگ و ارزشهــا
و ویژگیهــای طبیعــی در میــان مراکــز تاریخــی میباشــد» .بــرای شــناختن و اجرایــی نمــودن ایــن رویکــرد بایــد در ابتــدا
ســاختار و ویژگیهــای کلیــدی آن را فهمیــد .بــا بررســی فشــردهی رویکــرد مذکــور و بــا در نظــر گرفتــن معیارهــا و اصولــی
کــه در متــن توصیهنام ـهی منظــر شــهری تاریخــی آمــده اســت ،ایــن ویژگیهــای کلیــدی عبارتانــد از:
1- Le Corbusier
2 - Jon Lang

 .1-۳طبیـعت و تعامل
رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی توجهــی جامــع بــه جنبههــای گوناگــون عرصههــای شــهری تاریخــی دارد .ایــن نــگاه در
راســتای ایجــاد توســعه پایــدار و پایبنــدی بــه اصــول آن اســت .هــر عرصـهی شــهری واجــد ارزشهایــی همعــرض اســت
کــه یکــی از پایهایتریــن ایــن ارزشهــا ،بســتر طبیعــی هــر مــکان اســت .بســتری کــه بــا تــاش آدمــی و ُصنعــت وی بــه
مکانــی مصنــوع و مطبــوع بــدل میشــود .تعامــل میــان انســان و طبیعــت اســت کــه نیروهــای بالقــوه بســتر طبیعــی را بــروز
و فعلیــت میدهــد .ویژگیهــای بســتر طبیعــی و نحــوه ســاماندهی محیــط مصنــوع ازجملـهی ارزشهــای ملموســی هســتند
کــه در شــکل دادن بــه منظــر شــهری تاریخــی نقشــی پایـهای و اساســی را ایفــا میکنــد.
 .2-۳بافت و پیرامـون
فهــم ســیاق هــر پدیــدهای میتوانــد راهگشــای شــناخت خــود آن پدیــده باشــد ،ایــن رویکــرد نیــز نســبت بــه پیرامــون
عرصههــای شــهری تاریخــی حســاس اســت .مراکــز تاریخــی درزمینــهی پیرامــون خــود تعریــف میشــود .ایــن زمینــه
در ســطوح مختلــف هــم شــامل محیــط طبیعــی و جغرافیایــی و هــم محیــط اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی پیرامــون آن
میــراث میشــود .و میتــوان گفــت کــه ویژگــی بــارز و متمایــز ایــن مصوبــه نســبت بــه متــون قبلــی یونســکو در رابطــه بــا

حفاظــت از ارزشهــای شــهری ،فــرا رفتــن از محــدوده کالبــدی مراکــز تاریخــی و مرزهــای شناختهشــدهی گذشــته اســت.
تــا جایــی کــه طبــق بنــد  8ام توصیهنامــه در تعریــف ایــن رویکــرد آمــده اســت کــه «شــامل بافــت شــهری گســتردهتر و
محــدودهی جغرافیایــی بافــت آن» میشــود .و بــرای شــناخت و حفاظــت مــکان تاریخــی صرف ـ ًا بــه ســرحدات آن محــدود
نمیمانــد .بهبیاندیگــر تــا جایــی کــه شــعاع تأثیرپذیــری از محیــط پیرامــون و تأثیرگــذاری بــر آن نفــوذ میکنــد در قلمــروی
عرصههــای تاریخــی محســوب میشــود .صاحبنظــران و دسـتاندرکاران بــه ایــن نکتــه پــی بردهانــد کــه عناصــر تاریخــی
در نقــش اجــزای ســازندهی محیــط انســانی ظاهــر میشــوند .و در پیونــد صحیــح بــا بافــت پیرامونشــان اســت کــه حیــات
مییابنــد و محافظــت میشــوند .و در رابطــهای متقابــل میتواننــد ارزشهــای جوامــع را حفــظ نماینــد.

 .4-۳فراینـدها
بــا توجــه بــه بنــد  9متــن توصیهنامــه ،فرایندهــای شــکلدهندهی ایــن رویکــرد عــاوه بــر ارزشهــای طبیعــی کــه بخشــی
از میــراث ملمــوس بــه حســاب میآیــد ،شــامل ارزشهــای اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و حقوقــی نیــز میشــود .ایــن
ارزشهــا بهمنزلــهی میــراث ناملمــوس ،موجــب شــکلگیری منظــر شــهری تاریخــی بــه شــکلی خــاص میشــوند و در
پیونــد بــا بســتر جغرافیایــی ،پدیــدهای یکتــا و تکرارناشــدنی را تحــت ایــن عنــوان میســازند.
1 - Moggridge H, 2010, pp65~71
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 .3-۳ارزیابـی تأثیر بصـری
ادراک بصــری عرصههــای شــهری یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر بــر منظــر شــهری تاریخــی اســت .دیدهــای ویــژه منبــع
میــراث فرهنگــی مهمــی بــرای ایــن عرصههــا هســتند .و غالبـ ًا بهواســطه خــط آســمان آنهــا در خاطــر میماننــد .یکــی از
اثــرات نامطلوبــی کــه پیــاده کــردن طرحهــای توســعه بــر منظــر شــهری تاریخــی میگــذارد ،تأثیــر بصــری اســت .و معمــو ًال
بــه علــت ســاخت بنایــی بــا ارتفــاع زیــاد ،موجــب آســیب دیدهــای ویــژه و خــط آســمان عرصههــای شــهری میشــود .ایــن
اتفــاق ســبب میشــود کــه نســبت منظــر شــهری بــا بافــت پیرامونــش تغییــر کنــد .در ونکــور بــرای حفاظــت از دیدهــای
ویــژه بــا بهرهگیــری از تکنیــک ارزیابــی تأثیــر بصــری ،ســندی بــا عنــوان «راهنمــای محافظــت از دیدهــا» 1تنظیــم شــده
اســت .در ایــن ســند دیدهــای مهــم و همچنیــن مناطــق اثرگــذار بــر ایــن دیدهــا بــر روی نقشــه مشــخص شــده اســت .در
ایــن حریمهــا حداکثــر ارتفــاع مجــاز ســاختمانها محاســبه میشــود .تــا از مخــدوش شــدن دیدهــا جلوگیــری شــود.
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 -۴الیهبنـدی ارزشها

رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی توجــه خــود را بــه عرصههــای شــهری معطــوف نمــوده اســت و بــرای خوانــدن و ادراک
آنهــا از روش تفکیــک و الیهبنــدی تاریخــی ارزشهــا و کیفیاتشــان بهــره میبــرد .بــا دقــت در متــن توصیهنامــه ،بنــد
هشــتم ،ذیــل تعریــف رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی« ،الیهبنــدی تاریخــی ارزشهــا» یکــی از کلیدیتریــن مفاهیــم
ایــن متــن اســت .مفهومــی نــو کــه موجــب میشــود نحــوه نــگاه ،نحــوهی ارزیابــی محیــط و نــوع اطالعاتــی کــه بــه دســت
میآوریــم نیــز متحــول شــود .الیهبنــدی ارزشهــا ،در نقــش ابــزاری جدیــد بــرای کشــف ویژگیهــای عرصــه شــهری
ظاهــر میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه بــرای شــناخت عرصههــای شــهری بــا حجــم وســیعی از اطالعــات روبــرو هســتیم،
از ایــن طریــق بــا کســب اطالعــات متفــاوت و بدیــع موجــب بــاال رفتــن حساســیتها در مقوالتــی میشــود کــه در بحــث
حفاظــت شــهری تاکنــون کمتــر دیدهشــده و یــا اصــ ً
ا بــه چشــم نیامدهانــد .رویکــرد مذکــور بهنوعــی از روش تحلیــل
منظــری (ادراک بســتر از طریــق الیهبنــدی ویژگیهــای بســتر منظــری) بهــره میگیــرد .در ایــن راه از تجزیهوتحلیــل
اطالعــات جغرافیایــی بــا اســتفاده از نقش ـههای موضوعــی اســتفاده میشــود .روشــی کــه ریشــه در تحلیلهــای معمــاران
منظــر دارد .ایــن روش ،رســیدن بــه درکــی جامــع از عرصــه جغرافیایــی را از طریــق شــناخت اجــزا ،الگوهــا و کشــف رابطــه
بیــن آنهــا فراهــم مـیآورد.

 -۵مدیریت و حفاظت از منظـر شـهری تاریخـی

بــا توجــه بــه بررســی فشــردهای کــه دربــاره ایــن مفهــوم شــد ،1اولیــن گام بهســوی حفاظــت از محــدوده منظــر شــهری
1 - Bandarin, F et al, 2010, pp. 10~13

تاریخــی و کــم کــردن اثــرات ســوء طرحهــای توســعه بــر ایــن محدودههــا ،شــناخت ویژگیهــا ،معیارهــا و اصــول رویکــرد
منظــر شــهری تاریخــی اســت .گام دوم ،شــناخت ویژگیهــا و ارزشهــای محــدودهی منظــر شــهری تاریخــی و بررسـیهای
همهجانبــه از دریچــهی حساســیتها و اصــول ایــن مفهــوم اســت .ایــن گام بــرای همراســتا کــردن برنامههــای توســعه
شــهری در ســطوح مختلــف بــا اهــداف ایــن رویکــرد و برنامهریــزی هماهنــگ بــا ارزشهــای زمینهای محــدوده منظر شــهری
تاریخــی اســت .طبــق تعریــف ایــن رویکــرد ،روش شــناخت عرصههــای شــهری تاریخــی ،الیهبنــدی ارزشهــا و ویژگیهــای
طبیعــی آن عرصــه اســت .ایــن روش بــا گســترش زمینههــای مشــاهده و دقــت بیشــتر ،اطالعــات مفیــد بیشــتری را در مســیر
ســنجشهای خــود وارد میکنــد تــا بتوانــد تصمیمهــای درســتتری درمــورد حفاظــت از میــراث شــهری اتخــاذ نمایــد.
بــرای پیادهســازی الیهبنــدی ارزشهــا بــه نقشـهبرداری از آنهــا -منابــع طبیعــی ،فرهنگــی و انســانی -نیــاز اســت .در ایــن
مرحلــه بایــد الگوهایــی بــرای برداشــت اطالعــات از محــدودهی منظــر شــهری تاریخــی طراحــی شــود .بــا توجــه بــه اینکــه
تمامــی ویژگیهــای منظــر شــهری ،مــکان منــد هســتند ،از اصلیتریــن اهــداف ایــن الگوهــا نشــان دادن ایــن مــکان منــدی
اســت .مرحلــه بعــد تبدیــل اطالعــات برداشتشــده از محــدوده منظــر شــهری تاریخــی بــه نقشـههای جغرافیایــی موضوعــی
و بررســی تأثیــر همافزایــی الیههــا و نقش ـهها بــر یکدیگــر اســت .تــا از ایــن طریــق بتــوان ویژگیهــای منظــر شــهری
تاریخــی را کشــف نمــود .و برنامههــای توســعه شــهری را هماهنــگ بــا ارزشهــای زمینـهای هــر محــدوده پیریــزی کــرد.
گام ســوم ارائــه پیشــنهادهایی بــرای حفاظــت و مدیریــت مداخــات در ایــن محــدوده بــا درنظــر گرفتــن ویژگیهــای بــه
دســت آمــده از آن اســت (تصویــر .)۲

 -۶مؤخـره

منابع:
 غنمــی ،امیــد؛ صمــدی رنــدی ،یونــس؛ چراغچــی ،سوســن؛ ،1386مجموعــه قوانیــن ،مقــررات ،آییننامههــا و معاهــدات ســازمانمیــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری ،تهــران :ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری ،ص 22-511
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بیــش از نیــم قــرن اســت کــه در سراســر جهــان رونــد پرشــتاب و بیمهــار مهاجــرت بــه شــهرها و شهرنشــینی موجــب
شــده اســت کــه وســعت ،جمعیــت ،چهــرهی عرصههــای شــهری و نظامهــای اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی
آنهــا مداوم ـ ًا دگرگــون گــردد .و حفــظ هویــت آنهــا را بــا بحــران مواجــه میســازد .در ایــن میــان شــهرهای تاریخــی
فشــار بیشــتری را متحمــل میشــوند .در ایــن حالــت تغییراتــی کــه بــدون توجــه بــه ویژگیهــای بومــی پدیــد آمــده اســت،
ارزشهــای بصــری ،طبیعــی ،تاریخــی ،فرهنگــی و اجتماعــی و حتــی اقتصــادی آن عرصهی شــهری را بــه مخاطــره میاندازد.
رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی بــرای حــل پیچیدگیهــای مدیریــت و حفاظــت ایــن عرصههــا راهــی نــو را بــه جهــان
پیشــنهاد نمــود .رویکــردی کــه نگاهــی جامــع بــه جنبههــای مختلــف مــکان تاریخــی دارد و بــرای شــناخت عرصههــای
شــهری روشــی نــو را نیــز بــه کار میگیــرد .ایــن رویکــرد بهمنزل ـهی ابــزاری اســت بــرای مدیریــت تغییــرات و مداخــات
در منظــر شــهری تاریخــی و راهــی بــرای توســعهی عرصههــای شــهری تاریخــی بــر مبنــای شــناخت ویژگیهــای خــود
آنهــا و بــا اســتفاده از تــوان خــاص هــر عرصــه .شــناخت ایــن رویکــرد مرحلـهای بنیادیــن اســت کــه مــا را بــه حفاظــت از
منظــر شــهری تاریخــی نزدیــک مینمایــد.
در متــن توصیهنامــه بــرای اجــرا و گســترش ایــن رویکــرد ابزارهایــی تعریــف شــده اســت .از طریــق بهکارگیــری ایــن ابزارهــا
میتــوان پیشــنهادهای حفاظتــی را بــه اجــرا درآورد .در ایــن زمینــه مطابــق روش فــوق رســالهای تدویــن شــده اســت کــه
بــه شــناخت منظــر شــهری تاریخــی اصفهــان بــر اســاس توصیهنامــه منظــر شــهری تاریخــی میپــردازد.
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