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شــهر تاریخــی دربردارنــده هویــت و فرهنــگ مردمانــی اســت کــه خــود را با محیط و بســتر شــهری وفــق داده و به اســتفادهای
پایــدار از آن دســت یافتهانــد .ایــن شــهرها تجل ـیگاه فرهنــگ مردمــان آن هســتند و بهعنــوان میراثــی از پیشــینیان باقــی
ماندهانــد .امــا در ســالهای اخیــر بــه دلیــل برنامههــای توســعه شــهری بــا مشــکالتی روبــرو شــدهاند .ازای ـنرو نیازمنــد
رویکــرد مناســب در برخــورد بــا آنهاســت .منظــر شــهری تاریخــی بهعنــوان یــک راه نوآورانــه بــرای حفــظ میــراث فرهنگــی
و مدیریــت شــهرهای تاریخــی اســت و رویکــردی بــرای شناســایی و بــه رســمیت شــناختن کیفیتهــای خــاص و ارتباطــات
مابیــن ســاختارهای تشــکیلدهنده منظــر در قلمــرو ساختهشــده 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
کــه تنــوع اجتماعــی ،اقتصــادی و عملکردهــای مســکونی را تضمیــن میکنــد .در ســالهای اخیــر برنامههــای توســعه
شــهری و شهرنشــینی از مهمتریــن چالشهــای پیــش روی ایــن مناظــر میباشــند و یکپارچگــی آنهــا را تحتالشــعاع
قــرار داده اســت .در ایــن پژوهــش بــا تحلیــل ســاختارهای طبیعــی و تاریخــی و روابــط بیــن آنهــا در منظــر شــهری تاریخــی
اقــدام بــه بررســی یکپارچگــی و حفاظــت از میــراث شــهری نائیــن گردیــده اســت.
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منظــر شــهری تاریخــی نشــاندهنده و بیانگــر تعامــات مــردم بــا محیــط و بســتر طبیعــی شــهر اســت کــه بــه اســتفادهای
پایــدار از آن منجــر شــده اســت .ایــن تعامــل شــهر بــا بســتر طبیعــی در کنــار حضــور انســان بهعنــوان عامــل تأثیرگــذار در
شــکلگیری 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 میکنــد .درواقــع مناظــر شــهری تاریخــی تجلـیگاه فرهنــگ مردمــان آن هســت
و تعامــل گــروه انســانها را بــا محیــط طبیعــی در ســاختار خــود متبلــور ســاختهاند و بهعنــوان میراثــی از گذشــته بــرای
نس ـلهای کنونــی بــر جــای ماندهانــد .بهعبارتیدیگــر ایــن مناظــر ارزشهــا و خاطــرات اجتماعــی و فرهنگــی ســاکنان آن
را در برمیگیرنــد و اشــاره بــه تمــدن و نس ـلهای مدفونشــده دارنــد کــه در روزگاران پیشــین تعاملــی مناســب بــا بســتر
طبیعــی شــهر برقــرار نمودنــد (.)Bahrami And Samani,2015
مناظــر شــهری تاریخــی مناظــر شــهری هســتند کــه معمــو ًال بیــش از یــک دوره زمانــی بلندمــدت بــه تعــادل رســیدهاند و
صاحــب ارزش شــدهاند ،زیــرا دســتیابی بــه چنیــن تعــادل و پایــداری دشــوار اســت .آنچــه منظــر شــهری تاریخــی را از دیگــر
مناظــر متمایــز میکنــد و بــر ارزش ،اصالــت و یکپارچگــی ایــن مناظــر صحــه میگــذارد دارا بــودن انســجام ســاختاری قــوی
بــا طبیعــت و فاکتورهــای زیسـتمحیطی 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 گرفتهانــد ،حــس هویــت و حــس مــکان
ایجــاد میکننــد ،چراکــه گــذر زمــان تأثیــری شــگرف بــر شــکلگیری تشــخص و هویــت منظــر شــهری تاریخــی دارد.
ویژگیهــای مناظــر شــهری تاریخــی بــه ویژگیهــای ملمــوس و فیزیکــی قاب ـلدرک کــه تحــت عنــوان میــراث شــهری
ملمــوس مطــرح هســتند محــدود نمیشــود و بــر جنبههــای ناملمــوس شــهری نیــز اشــاره دارنــد .بــه بیانــی دیگــر حاملهــای
ارزش در منظــر شــهری تاریخــی تنهــا شــامل بافــت ساختوســاز تاریخــی ،شــبکه شــهری و کیفیتهــای فضایــی فضاهــای
عمومــی آن نیســت بلکــه فراتــر از آنهــا شــامل حاملهــای ناملمــوس ماننــد دانــش و کاربــری ســنتی زمیــن ،خاطــرات
جمعــی ،آدابورســوم اجتماعــی و الگوهــای تاریخــی تکامــل شــهر اســت کــه خــود نشــاندهنده هویــت و اصالــت شــهر
اســت و همــه آنهــا نیازمنــد حفاظــت و حمایــت هســتند (.)F.Araoz,2008
در ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه رونــد افزایــش شهرنشــینی و جهانیشــدن و پیامدهــای منفــی حاصــل از آنهــا ،ویژگیهــای
فیزیکــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و زیس ـتمحیطی 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 چالشهایــی
در ابعــاد مختلــف روبــرو شــدهاند .ازایــنرو بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه پیــش روی ایــن مناظــر اســت ،بهکارگیــری و
اســتفاده از رویکردهــا و روشهــای جدیــد حفاظــت از منظــر شــهری تاریخــی و همچنیــن میــراث شــهری و هویــت و اصالــت
آنهــا بهمنظــور حفاظــت از ویژگیهــای مناظــر شــهری تاریخــی و حراســت از بقــای آنهــا ضــروری بــه نظــر میرســد.

 -۱منظر شهری تاریخـی خاستگاه تعامل انسان با بسـتر طبیعـی شهر

مفهــوم منظــر شــهری تاریخــی لزوم ـ ًا جدیــد نیســت ،زیــرا کــه ســابقه مفاهیــم توصیفشــده را میتــوان در تئوریهــای
اروپایــی و اســناد بینالمللــی یافــت .پیشــنهاد  1976اولیــن ســند یونســکو مرتبــط بــا حفاظــت و مدیریــت مناطــق شــهری
تاریخــی بــوده اســت؛ در ایــن ســند مطالــب زیــر مطــرح شــده اســت:
«مناطــق تاریخــی و معمــاری کــه بــه معنــی هــر گروهــی از ســاختمانها ،ســاختارها و فضاهــای بــاز شــامل ســایتهای
باستانشناســی و فسیلشناســی اســت کــه متشــکل از ســکونتگاههای بشــر در یــک محیــط شــهری یــا روســتایی اســت
و در آن انســجام و ارزش هرکــدام از آثــار باستانشناســی ،معمــاری ،ماقبــل تاریخــی تــا تاریخــی و زیباییشناســی یــا
نقــاط دیــد فرهنگی-اجتماعــی شــناخته شــده اســت ».پیشــنهاد  1976همچنیــن ادامــه میدهــد« :هــر منطقــه تاریخــی و
محیــط اطــراف آن بایــد در کلیــت خــود بهعنــوان یــک کل منســجم کــه تعــادل و طبیعــت خــاص آن بســتگی بــه ترکیــب
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بخشهــای متشــکله آن دارد و شــامل فعالیتهــای انســانی بهانــدازه ســاختمانها ،ســازمانهای فضایــی و محیطهــای
اطــراف اســت ،شــناخته شــود .لــذا همــه عناصــر معتبــر شــامل فعالیتهــای انســانی کــه در رابطــه بــا کل صاحــب ارزش
هســتند نبایــد نادیــده گرفتــه شــوند».
پــسازآن ،یادداشــت ویــن ( )2005تعریــف اجرایــی بــرای منظــر شــهری تاریخــی ارائــه میکنــد« :مجمــوع آثــار از هــر
گــروه از بناهــا ،ســاختارها و فضاهــای بــاز در بســتر طبیعــی و اکولوژیکــی خــود ،شــامل ســایتهای باستانشناســی و
فسیلشناســی ازجملــه ســکونتگاههای انســانی در محیــط شــهری طــی دورهای از زمــان مربوطــه کــه جاذبــه و ارزش هرکــدام
از جنبههــای باستانشناســی ،معمــاری ،ماقبــل تاریــخ ،تاریخــی ،زیباییشــناختی ،اجتماعــی -اقتصــادی و اکولوژیکــی مدنظــر
قــرار میگیرنــد ».در ایــن تعریــف منظــر شــهری تاریخــی بــه ارتبــاط بیــن فرمهــای فیزیکــی و تحــول اجتماعــی ،تعریــف
شــهرهای تاریخــی بهعنــوان سیســتمی یکپارچــه از عناصــر طبیعــی و انسانســاخت در یــک زنجیــره تاریخــی ،ارائــه یــک
الیــه گــذاری از ویژگیهــا در طــول تاریــخ تأکیــد میکنــد (.)Bandarin and van Oers,2011
ـهری درک شــده بهعنــوان نتیجــه الیهبنــدی
بیانیــه  2011یونســکو عنــوان میکنــد« :منظــر شــهری تاریخــی ،منطقــه شـ ِ
تاریخــی ارزشهــای فرهنگــی و طبیعــی و ویژگیهایــی اســت کــه فراتــر از مفهــوم مرکــز تاریخــی یــا گــروه بــوده و شــامل
بســتر شــهری گســتردهتر و محیــط جغرافیایــی آن اســت ».ایــن بیــان شــامل یــک تعریــف گســترده و ناهمگــن از مفهــوم
منظــر شــهری تاریخــی اســت و نشــان میدهــد کــه چگونــه یونســکو شــهر تاریخــی و منظــر شــهری را بهعنــوان یــک
واحــد پویــا در نظــر گرفتــه اســت کــه در آن توســعه و حفاظــت بهمنظــور تکمیــل یکدیگــر بهعنــوان یــک فراینــد مشــترک
بایــد ابــزار مناســب و برنامههــای مدیریتــی را فراهــم نماینــد (.)Martini,2013
پــس میتــوان بیــان نمــود کــه منظــر شــهری تاریخــی ،منظــر شــهری حاصــل الیهگــذاری 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 برمیگیــرد .ایــن مناظــر
بهصــورت ویــژهای بــا محیــط اطــراف خــود یکپارچــه هســتند و بــا بســتر طبیعــی و فاکتورهــای زیس ـتمحیطی پیونــدی
قــوی برقــرار کردهانــد؛ بنابرایــن اصــول ویــژهای بــرای حفاظــت از یکپارچگــی ایــن مناظــر نیــاز اســت.
در ســالهای اخیــر و از زمــان جنــگ جهانــی دوم بــه بعــد کــه بحــث حفاظــت شــهرها و مناظــر شــهری تاریخــی اهمیــت
پیــدا کــرد ،رویکردهــا و روشهــای مختلفــی در برخــورد بــا ایــن مناظــر معرفــی و بــه کار بســته شــدند .بااینحــال ازآنجاکــه
ایــن رویکردهــا بــر روی بخشــی از جنبههــای مناظــر شــهری تاریخــی تأکیــد داشــتند قــادر بــه حفاظــت همهجانبــه مناظــر
شــهری تاریخــی نبودنــد .تــا اینکــه یونســکو در نوامبــر ســال  2011بــا تغییــر از مقیــاس فضایــی حفاظــت و ضــرورت
رویکردهــای جدیــد بــرای برخــورد بــا ویژگیهــای میــراث در مقیــاس ارضــی بــزرگ ،رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی را
بــرای برنامهریــزی و مدیریــت مناطــق شــهری پیشــنهاد داد .ایــن رویکــرد پاســخی بــه مدیریــت شــهرهای تاریخــی تحــت
شــکلهای جدیــد فشــار توســعه بــا هــدف حفاظــت از ارزشهــا و کیفیــت شــهر اســت (.)Martini,2013
یونســکو منظــر شــهری تاریخــی را منطقـهای تاریخــی درنتیجـهی گــذر زمــان از ارزشهــا و مشــخصههای فرهنگــی و طبیعی
میدانــد کــه فراتــر از «مرکــز تاریخــی» یــا «مجموعــه آثــار» اســت و گســتردهتر از بســتر شــهری و محیــط جغرافیایــی
آن اســت .همچنیــن اقدامــات و ارزشهــای اجتماعــی و فرهنگــی ،فرایندهــای اقتصــادی و ابعــاد ملمــوس و ناملمــوس ماننــد
آدابورســوم و هــر نــوع میــراث معنــوی را جزئــی از منظــر شــهری تاریخــی میدانــد .رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی در
راســتای حفاظــت از ایــن ارزشهــا پــا بــه عرصــه وجــود نهــاد.
رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی درواقــع راهــی جدیــد اســت کــه همــه جنبههــای حفاظــت را در یــک چارچــوب پیوســته
شــامل میشــود و در جهــت حفاظــت پایــدار از ارزشهــا و محیــط و منظــر شــهری عمــل میکنــد و بــه دنبــال حفــظ شــرایط
بــرای تفســیر ارتبــاط ویژگیها-معانــی بیــن نس ـلها اســت؛ بــدان جهــت کــه بایــد در درجــه اول معانــی کنونــی میــراث

بــه نسـلهای بعــدی انتقــال پیــدا کنــد ،دوم ،حفــظ ســوابق مفاهیمــی کــه از نسـلهای 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
نس ـلهای آتــی بهطــور واضــح واگــذار گــردد .در حقیقــت ایــن رویکــرد پایــه و اساســی بــرای حفاظــت میــراث اســت کــه
درنهایــت منجــر بــه حفــظ یکپارچگــی و اصالــت ویژگیهــای مــادی (ملمــوس) و غیرمــادی (ناملمــوس) اجــزا منظــر شــهری
تاریخــی میگــردد (.)Zancheti,2013
رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی در حقیقــت یــک نــوع جدیــد از ابــزار انعطافپذیــر و در حــال تحــول اســت کــه بــا درک
و شــناخت ویژگیهــای منظــر شــهری و روابــط متقابــل محیــط مصنــوع و طبیعــی در راســتای پشــتیبانی روشهــای جدیــد
و ابزارهــای بــهروز بهجــای فراهــم آوردن پاســخهای قطعــی عمــل میکنــد و بهعنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت تغییــر
در آینــده مطــرح میگــردد کــه بتوانــد یکپارچگــی ،اصالــت و پویایــی منظــر شــهری تاریخــی را حفاظــت و حراســت نمایــد.

 -۲یکپارچگـی 1مفهومــی کلـیدی در مناظر شـهری تاریخـی
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یکــی از مباحثــی کــه در حیطـهی حفاظــت شــهر و منظــر شــهری مطــرح اســت و پایــداری منظــر شــهری را تضمیــن میکند،
یکپارچگــی منظــر اســت .شــاید اتخــاذ یــک تعریــف ویــژه و منحصربهفــرد بــرای یکپارچگــی غیرممکــن باشــد .ایــن در حالــی
حفاظتــی مناظــر شــهری تفــاوت داشــتهاند .بااینحــال ،آنچــه
اســت کــه در دورههــای مختلــف شــیوهها و راهکارهــای
ِ
محــرز و مســلم اســت ارتبــاط بیــن حفــظ ارزشهــای میــراث (اعــم از ارزشهــای اکولوژیــک ،فرهنگــی ،اجتماعــی و )...و
حفــظ یکپارچگــی منظــر شــهری تاریخــی اســت؛ بنابرایــن تعریــف یکپارچگــی در رابطــه بــا تعریــف ویــژه ارزشهــای میــراث
شــهری بســیار دارای اهمیــت اســت (.)Bandarin and van Oers,2011
یکپارچگــی یــک مفهــوم کلیــدی بــرای ارزیابــی وضعیــت حفاظــت ویژگیهــای میراثــی اســت ( .)Zancheti,2013در اواخــر
دهــه  ،1990نشســت نــارا در توســعه و یکپارچگــی شــهرهای تاریخــی اظهــار داشــت کــه یکپارچگــی :فعالیتهــای انســانی
مربــوط بــه ســکونتگاه فیزیکــی را پوشــش میدهــد ،بــا انســجام 2منطقــه تاریخــی مرتبــط بــا ادغــام اجــزا ارائــه شــده
اســت ،شــامل همپوشــانی تاریخــی شــهرها اســت ،شــناخت ارتبــاط بیــن توســعه اجتماعــی -اقتصــادی ،رفــاه جامعــه و حفــظ
ویژگیهــای تاریخــی و طبیعــی بایســتی اصــاح گــردد.
در ســال  ،1995خدمــات پارکهــای محلــی یکپارچگــی را بهعنــوان توانایــی انتقــال ارزش مــکان ()Significance of place
تعریــف کــرد .بــر طبــق ایــن تعریــف یکپارچگــی بایــد بــر درک خصوصیــات فیزیکــی ویژگیهــای مــکان و راهــی کــه آنهــا
را بــه ارزش مرتبــط میکنــد مبتنــی باشــد.
در ســال  2004میریــام کالویــر پیرامــون مفهــوم یکپارچگــی بــه ایــن موضــوع میپــردازد کــه یکپارچگــی مفهومــی مهــم در
تئــوری حفاظــت اســت و موضوعــی اســت کــه بهطــور خــاص دربــارهی اصــول حفاظــت بحــث میکنــد .پـسازآن در ســال
 2005یونســکو تعریفــی از یکپارچگــی ارائــه میدهــد و آن را بــر اســاس شــناخت ســاختار طبیعــی و فرهنگــی و ویژگیهــای
آنهــا در منظــر میدانــد.
درنهایــت هربــرت اســتاول  )2008( Herbert Stovelیکپارچگــی را بهعنــوان یــک شــرط تصدیــق ویژگیهــای میراثــی
منظــر تعریــف میکنــد .در چنیــن پنداشــتی یکپارچگــی بایــد مفهــوم منظــر شــهری تاریخــی را بهوســیله روابــط عمــودی
الیههــای مهــم ســاختاری آنهــا و ارتباطــات افقــی بیــن مناطــق مختلــف بیــان کنــد (.)Zancheti,2013
یکپارچگــی بــر تــداوم در تغییــر بســتر شــهری تأکیــد دارد و یــک مفهــوم کلیــدی بــرای رویکــرد جدیــد منظــر شــهری تاریخی
اســت .ازای ـنرو میتــوان مطــرح نمــود کــه اهمیــت وضعیــت یکپارچگــی حفاظــت میــراث بــه نگهــداری بســتری بــاز و
گســترده از تفســیر معانــی گذشــته ،حــال و آینــده و تفســیر مجــدد ارزشهــای میــراث بســتگی دارد.
1- Integrity
2 - Coherence

یکپارچگــی بهعنــوان مهمتریــن 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 میگــردد.
درنهایــت آنچــه دربــاره یکپارچگــی مناظــر شــهری تاریخــی حائــز اهمیــت اســت اتخــاذ تصمیمــات ،سیاسـتها و ابزارهــای
آگاهــی و برنامهریــزی اســت کــه بــه حفــظ اصالــت و یکپارچگــی ویژگیهــای میــراث شــهری کمــک نمایــد و هرگونــه
اقــدام در جهــت حفــظ یکپارچگــی میــراث شــهری بایــد همهجانبــه ،بومیشــده و متنــوع باشــد.

 -۳روش تحقیـق

 -۴نائیـن نماد تعامل آگاهانـه انسان با بسـتر طبیعـی

در ایــن بخــش از پژوهــش منظــر شــهری تاریخــی نائیــن بهعنــوان یکــی از قدیمیتریــن شــهرهای ایــران مــورد بررســی
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در ســالهای اخیــر ســاختارهای طبیعــی ،اکولوژیــک و تاریخــی مناظــر شــهری تاریخــی بــه ســبب وجــود برنامههــای توســعه
شــهری بــا تغییراتــی مواجــه شــدهاند و ارزشهــای طبیعــی و تاریخــی ایــن مناظــر را بــا چالشهایــی روبــرو کــرده اســت.
درواقــع تغییــرات شــدیدی کــه در پــی رشــد جمعیــت و توســعه شــهرها در مناظــر شــهری تاریخــی بــه وجــود آمدهانــد تأثیرات
مخربــی بــر روی ســاختارهای اکولوژیــک ایــن مناظــر بهجــای گذاشــتهاند و یکپارچگــی ایــن مناظــر را تهدیــد میکننــد.
درنتیجــه فعالیتهــای انســانی در تقابــل بــا پایــداری مناظــر شــهری تاریخــی قــرار گرفتهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه
پارادایمهــای پیشــین و قدیمــی بــر روی حفاظــت فیزیکــی آثــار تاریخــی تمرکــز داشــته و دیگــر جنبههــای عینــی و ذهنــی
تشــکیلدهنده مناظــر شــهری تاریخــی و همچنیــن فاکتورهــای اکولوژیــک و زیسـتمحیطی 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
تاریخــی و ارزشهــای طبیعــی و فرهنگــی آنهــا تمرکــز میکنــد .ازآنجاکــه منظــر شــهری تاریخــی بهصــورت تدریجــی
شــکلگرفته اســت ،منظــر شــهر یــک الیهبنــدی از ارزشهایــی اســت کــه ناشــی از خصوصیــات طبیعــی یــا انسانســاخت
اســت کــه در گــذر زمــان بــه وجــود آمدهانــد .ایــن الیههــای چندگانــه کــه یکدیگــر را تقویــت میکننــد و بــر ارزش همدیگــر
میافزاینــد در حــس مــکان منظــر شــهر وجــود دارنــد و بــه مردمــان آن شــهر اجــازه میدهــد کــه بــه محیــط خــود تعلــق
خاطــر داشــته باشــند (.)O’Donnell &Turner, 2012
رویکــرد نویــن توســعه تــوأم بــا حفاظــت مناظــر شــهری تاریخــی بــر ایــن ســاختار الیـهای کــه شــامل الیههــای اکولوژیــک
و زیسـتمحیطی ،فرهنگــی ،تاریخــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و ...اســت تأکیــد و توجــه ویــژه دارد و بــا بررســی و تحلیــل ایــن
ســاختارها در دورههــای مختلــف نســبت بــه تعریــف شــاخصهای یکپارچگــی و تــداوم منظــر شــهری تاریخــی گام برمـیدارد.
بــر اســاس ایــن رویکــرد ،شــاخصهای اکولوژیــک و زیسـتمحیطی مناظــر شــهری تاریخی اجــزای جدانشــدنی و ناگسســتنی
ایــن مناظــر بهحســاب میآینــد .ازایـنرو برنامهریــزی و طراحــی در مناظــر شــهری تاریخــی نیازمنــد اطالعاتــی دربــاره عناصــر
طبیعــی و تاریخــی شــایان توجــه در ایــن مناظــر میباشــند کــه بایســتی بــر اســاس روشهــا علمــی ،اصــول و ابــزاری کــه
بــر پایــه حفاظــت میــراث جهانــی اســت شــناخته شــوند ( .)Bahrami,2014ایــن پژوهــش بــا بهرهگیــری از رویکــرد منظــر
شــهری تاریخــی و اســتفاده از مفاهیــم آن در راســتای بررســی یکپارچگی منظر شــهری تاریخــی گام برمـیدارد .روش پژوهش
در ایــن مقالــه بــر پایــه بررســی و تحلیــل عناصــر ســاختاری منظرســاز منظــر شــهری تاریخــی در دورههــای مختلــف اســت.
ازای ـنرو در ایــن پژوهــش بــه مقایســه و نمایــش ســیر تغییــرات منظــر در ســالهای ظهــور برنامههــای توســعه شــهری و
گســترش شــهر و بررســی یکپارچگــی منظــر شــهری تاریخــی بهمنظــور درک فراینــد تحــول و تغییــر منظــر شــهری پرداختــه
میشــود .درواقــع ایــن تحلیــل بــا بهرهگیــری از تحلیــل عکسهــای هوایــی و مشــخص نمــودن ســاختارهای تشــکیلدهنده
منظــر و نمایــش تغییــرات آنهــا در ســالهای گســترش شــهر ،یکپارچگــی منظــر شــهری تاریخــی را بررســی مینمایــد.
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قــرار میگیــرد .ایــن شــهر در فــات مرکــزی ایــران و در جلگ ـهای کمابیــش همــوار اســتقرار یافتــه اســت .شــهر نائیــن در
اقلیــم کویــری و در شــاهراه ارتباطــی اصفهــان و یــزد واقــع شــده اســت.
ویژگیهــای تاریخــی و طبیعــی ایــن منطقــه ،شــهر تاریخــی نائیــن را بهعنــوان یکــی از ســکونتگاههای باســتانی ایــران
کــه دارای ارزشهــای 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 دورههایــی تحوالتــی را بــه خــود دیــده اســت .درواقــع در دورههــای مختلــف و بــا گــذر تاریــخ عناصــر
ســاختاری منظــر شــهر نائیــن بــا تغییراتــی مواجــه گشــتهاند و دگرگــون شــدهاند .بهگونـهای کــه در دورههــای قبــل از دوره
معاصــر بهخوبــی میتــوان مفهــوم توســعه را در منظــر شــهر مشــاهده نمــود و درواقــع شــهر و مردمــان آن بهخوبــی توانســتند
خــود را بــا ســاختارها و توانهــای 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 برنامههــای رشــد و گســترش
شــهری کــه از اواخــر دوره قاجــار و اوایــل پهلــوی شــروع شــد منظــر شــهری نائیــن بــا مشــکالتی روبــرو شــد و خســاراتی را
در ابعــاد مختلــف بهویــژه در بعــد زیسـتمحیطی ،اســتفاده از منابــع زیســتی و ارتبــاط آن بــا شــهر ،متحمــل شــد .علیرغــم
اینکــه در ایــن دوران برنامههــای توســعه شــهری ،منظــر شــهری تاریخــی نائیــن را بــا چالشهایــی روبــرو کــرده اســت
امــا هنــوز میتــوان نشــانههای میراثــی و حاملهــای بــاارزش را در ســاختار منظــر شــهری تاریخــی نائیــن درک نمــود.
همانطــور کــه پیشازایــن مطــرح گردیــد در شــهر تاریخــی نائیــن میتــوان تــداوم توســعه شــهر را تــا زمــان قاجاریــه (اواخــر
قاجــار) و اوایــل پهلــوی دیــد ،بعــداز ایــن دوره دیگــر مفهــوم توســعه را بــرای شــهر نائیــن نمیتــوان 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 تقســیمبندی شــود .یکــی بافــت تاریخــی اســت
کــه دارای هویــت و ارزش تاریخــی ،طبیعــی و فرهنگــی اســت و دیگــری بافــت جدیــد اســت کــه میتــوان گفــت بــه دلیــل
تأثیرپذیــری از پدیــدهی شهرنشــینی و جهانیشــدن و توجــه نکــردن بــه بســتر و محیــط جغرافیایــی ،توســعههای اقتصــادی،
اجتماعــی نشــانی از هویــت اشارهشــده در بخــش تاریخــی را نــدارد.
شکل  -1ساختار منظر شهری تاریخی نائین

()Google Earth

بافــت تاریخــی نائیــن دارای نظــام ســازمانیافته محــات اســت و هماننــد دیگــر شــهرهای ایــران از انســجام بســیاری
برخــوردار اســت .همچنیــن بــه ســبب تأثیرپذیــری از عوامــل گوناگونــی ماننــد محیــط طبیعــی و شــکلگیری و توســعه
تدریجــی و بــدون طراحــی آن و همچنیــن مســئله تجهیــز شــهر در برابــر بیگانــگان ،دارای شــکل ارگانیــک بســته و درونگــرا
اســت (حسینســلطانزاده .)1374،ایــن نظــام و ســاختار شــهر تاریخــی نائیــن بهواســطه بهرهگیــری مردمــان شــهر از دانــش
خــود در اســتفاده پایــدار از منابــع زیســتی منطقــه و شــکل دادن منظــر فرهنگــی شــهر نائیــن اســت .ایــن شــهر بــا باغــات
و زمینهــای کشــاورزی محصــور شــده اســت کــه متأســفانه در ســالهای اخیــر بــه دلیــل ساختوســازهای شــهری و
پروژههــای عمرانــی بــه انــزوا کشــیده شــده اســت (شــکل .)1
در نقطــه مقابــل بافــت جدیــد نائیــن کــه از اوایــل دوره پهلــوی بــه دلیــل رشــد شــهری و جریــان مدرنیتــه حاصــل از
جهانیشــدن بهصــورت جــدی شــروع بــه گســترش نمــود و زوال و قطعهقطعــه شــدن بافــت تاریخــی نائیــن را رقــم زد.
بخــش جدیــد نائیــن فاقــد ویژگیهــا ،ارزشهــای میراثــی و هویتــی اســت کــه در بافــت قدیــم وجــود دارد.
بررســی و تحلیــل عکــس هوایــی دهــه  )1335(30حاکــی از آن اســت کــه منظــر شــهری تاریخــی نائیــن علیرغــم ظهــور
برنامههــای توســعه شــهری دوران پهلــوی چنــدان دچــار تغییــرات شــدید ناشــی از ایــن برنامههــا نشــده اســت .همانطــور
کــه واضــح و مبرهــن اســت شــهر تاریخــی نائیــن بــا ســاختارهای اکولوژیــک هماننــد باغــات و زمینهــای کشــاورزی محصور
شــده اســت .همچنیــن همانطــور کــه تصویــر نشــان میدهــد باغــات و باغچههایــی درون بافــت شــهر بــه چشــم میخــورد
کــه ســبب ارتبــاط ســاختاری ،فیزیکــی ،اکولوژیــک و بصــری بــا عناصــر بیرونــی شــهر شــدهاند .ایــن ســاختارهای اکولوژیــک
بــه همــراه دیگــر عناصــر ســاختاری منظــر اعــم از عناصــر انسانســاخت و آثــار تاریخــی نظیــر بــازار ،مســجد جامــع ،نارنــج
قلعــه ،قناتهــا و ...در تعاملــی دوســویه بــا یکدیگــر قــرار دارنــد و یکپارچگــی منظــر شــهری تاریخــی را رقــم زدهانــد و آن
را پایــدار نگــه داشــتهاند (شــکل .)2
شکل  -2تصویر هوایی دهه  ،30بررسی عناصر ساختاری تشکیلدهنده منظر شهری تاریخی نائین
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(سازمان نقشهبرداری کشور)

شکل  -3بررسی عناصر ساختاری تشکیلدهنده منظر شهری تاریخی نائین (منبع  .)Google Earthتخریب باغات درونشهری به
دلیل برنامههای توسعه شهری و همچنین باغات و زمینهای کشاورزی اطراف منظر شهر ،ایجاد خیابانهایی درون بافت تاریخی شهر
که منجر به قطعهقطعه شدن منظر شهری گردیده است.
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بررســی عکــس هوایــی دهــه  90بهخوبــی نشــان میدهــد کــه برنامههــای رشــد و گســترش شــهری اثــرات مخــرب خــود را
بــر روی منظــر شــهری تاریخــی گذاشــتهاند و یکپارچگــی منظــر شــهری نائیــن را بــا اختــال مواجــه ســاختهاند .همانطــور
کــه در تصویــر مشــاهده میگــردد و همچنیــن بــا مقایســه بــا عکــس هوایــی دهــه  30کام ـ ً
ا مشــهود اســت کــه رشــد
شــهری ســبب بــروز مشــکالتی از قبیــل تخریــب باغــات درونشــهری و همچنیــن تأثیــر بــر روی باغــات و زمینهــای
کشــاورزی حاشــیه شــهر گردیــده اســت .عــاوه بــر آن پروژههــای عمرانــی و احــداث خیابــان بــرای دسترســی ســواره بــه
داخــل بافــت تاریخــی منجــر بــه قطعهقطعــه شــدن بافــت تاریخــی گشــته اســت و اثــرات مخربــی را برجــای گذاشــته اســت.
همچنیــن رشــد شــهری ســبب تخلیــه بافــت تاریخــی و زوال آن شــدهاند ،بهگون ـهای کــه تأثیــرات بســیار بــدی بــر روی
آثــار تاریخــی بهجــای مانــده از دوران مختلــف داشــته اســت و ارتبــاط ســاختاری ایــن عناصــر انسانســاخت دارای ارزش
تاریخــی و فرهنگــی کــه بــه شــهر و مردمــان آن هویــت میبخشــد را مختــل نمــوده اســت.
تحلیــل و بررســی عکسهــای هوایــی منظــر شــهری نائیــن در دورههــای مشــخص بیانگــر بــه وجــود آمــدن تغییــرات
تاریخــی و اکولوژیــک در طــول ســالهای اخیــر اســت و بــر تأثیــر مســتقیم رشــد ســریع شــهری و پیامدهــای حاصــل از آن
بــر یکپارچگــی منظــر شــهری تاریخــی صحــه میگــذارد .لــذا بایســتی بــا شناســایی ســاختارهای زیسـتمحیطی و تاریخــی
دخیــل در شــکلگیری منظــر شــهر اقــدام بــه بررســی نقــش آنهــا بــر یکپارچــه نمــودن منظــر نمــود .ازایـنرو فهــم تغییــرات
اکولوژیــک در حفاظــت از مناظــر شــهری تاریخــی ضــروری و مهــم بــه نظــر میرســد ،چراکــه طبیعــت و ســاختارهای طبیعــی
نقــش غیرقابلانــکاری در ظهــور ویژگیهــای فیزیکــی ،فرهنگــی ،زیباییشناســی و ...منظــر شــهر دارنــد .بــه بیانــی دیگــر
تحلیــل ســاختاری مناظــر و بررســی نقــش حاملهــای دارای ارزش و معرفــی ایــن ویژگیهــای منحصربهفــرد کــه در
شــکلگیری مناظــر شــهری تاریخــی دخیــل بودهانــد و بــا ســاختارهای طبیعــی و اکولوژیــک منظــر ارتبــاط چندجانبــه دارنــد،
بــه شــهر و مردمــان آن در درک اهمیــت و لــزوم حمایــت و حفاظــت از ویژگیهــای میراثــی شــهر کمــک میکنــد .از آنجائــی
کــه منظــر شــهری تاریخــی حاصــل تعامــل انســان بــا بســتر طبیعــی شــهر اســت نیازمنــد ایــن اســت کــه ویژگیهــای ایــن

مناظــر در جهــت تقویــت انگیــزه جوامــع محلــی و ایجــاد مشــارکت عمومــی در بهبــود ســاختارهای منظــر شناســانده شــوند.
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مناظــر شــهری تاریخــی بســتر و خاســتگاه ارزشهایــی از جوامــع هســتند و ویژگیهــای میراثــی ملمــوس و ناملموســی را در
خــود جــای دادهانــد کــه بــه آنهــا هویــت و اصالــت بخشــیده اســت .در ســالهای اخیــر ایــن مناظــر بــه ســبب توســعه و
گســترشهایی کــه در منظــر شــهری اتفــاق افتــاده اســت در معــرض آســیب قــرار گرفتهانــد و ویژگیهــای آنهــا رو بــه
ویرانــی اســت .ازای ـنرو بهمنظــور مدیریــت ،برنامهریــزی و طراحــی ایــن مناظــر رویکــرد توســعه تــوأم بــا حفاظــت مطــرح
گردیــد کــه بهتمامــی مداخــات بااهمیــت برنامهریــزی و طراحــی در محیــط تاریخــی ساختهشــده مربــوط میشــود .ایــن
رویکــرد برگرفتــه از تجربــه حفاظــت شــهری و مناظــر فرهنگــی اســت و بــه دنبــال احاطــه کــردن ارزشهــای مرتبــط بــا
عناصــر طبیعــی ،میــراث ناملمــوس ،اصالــت و یکپارچگــی شــهرهای تاریخــی اســت .بدینجهــت درک ایــن رویکــرد بهمنظــور
رســیدگی بهتــر بــه تحــوالت اجتماعی-اقتصــادی معاصــر کــه بــرای اصالــت و یکپارچگــی شــهرهای تاریخــی و مناظــر آنهــا
احتــرام قائــل نیســت ،ضــروری اســت .ازایـنرو عامــل کلیــدی بــرای حفاظــت شــهر تاریخــی ایجــاد یــک فراینــد متعــادل،
یکپارچــه و مدیریــت پایــدار بیــن محیطهــای شــهری و انسانســاخت و محیــط طبیعــی اســت کــه ایــن مهــم نیازمنــد
دیدگاهــی روشــن و سیاسـتهای نوآورانــه بــر اســاس بازتابــی از ارزشهایــی کــه نیازمنــد حفاظــت بــا یکپارچگــی قــوی در
فرایندهــای توســعه و برنامهریــزی منظــم در شــهر و مقیــاس شــهری اســت تــا بتوانــد ارتباطــی مناســب بیــن نس ـلهای
گذشــته ،حاضــر و آینــده برقــرار نمایــد.
رویکــرد توســعه تــوأم بــا حفاظــت مناظــر شــهری تاریخــی بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه هــم ســازماندهی و اقدامــات
حفاظــت از میــراث شــهری طــی دهههــای اخیــر تکامــل یافتهانــد کــه ایــن امــر تصمیمگیــران و مدیــران را قــادر میســازد
تــا مؤثرتــر بــا چالشهــا و فرصتهــای جدیــد برخــورد نماینــد .رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی بــا حفــظ ویژگیهــا و
ارزشهــای مرتبــط بــا تاریــخ و حافظــه جمعــی و محیــط جوامــع را در رســیدن بــه توســعه و ســازگاری حمایــت میکنــد.
آنچــه در مفهــوم ایــن رویکــرد بهطــور واضــح مشــهود اســت نیــاز بــه ارتبــاط یکپارچگــی و تــداوم ویژگیهــای منظــر شــهری
تاریخــی در برنامهریــزی ،مدیریــت و طراحــی یــک مــکان معیــن اســت .برقــراری ایــن ارتبــاط نیازمنــد اقدامــات حفاظتــی و
مداخــات فیزیکــی و عملکــردی بــا هــدف بهبــود کیفیــت زندگــی و محیطزیســت اســت .ایــن اقدامــات حفاظتــی بــر اصــاح
و بهبــود شــرایط فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی مناظــر شــهری تاریخــی و توســعههای آتــی ایــن مناظــر در ابعــاد مختلــف
کمــک میکنــد .بــا توجــه بــه اینکــه منظــر شــهری تاریخــی بخشــی از یــک بســتر اقتصادی-اجتماعــی گســتردهتر اســت،
مدیریــت و برنامهریــزی آن مســتلزم درک ویژگیهــای آن اســت .ویژگیهــای اصلــی و مبانــی ایــن رویکــرد را میتــوان
در مــوارد زیــر تشــریح نمــود:
منظــر شــهری تاریخــی ،منطقـهای تاریخــی درنتیجـهی گــذر زمــان از ارزشهــا و مشــخصههای فرهنگــی و طبیعــی اســت که
فراتــر از مفهــوم «مرکــز تاریخــی» یــا «مجموعــه آثــار» اســت و گســتردهتر از بســتر شــهری و محیــط جغرافیایی آن اســت.
ایــن بســتر گســتردهتر خصوصــ ًا شــامل مــوارد زیــر میشــود :توپوگرافــی ،ژئوموفولــوژی ،هیدرولــوژی و مشــخصههای
طبیعــی ســایت ،محیــط ساختهشــدهی آن ،گذشــته و حــال ،زیرســاختها اعــم از روی زمیــن یــا زیــر آن ،باغهــا و فضاهــای
بــاز آن ،الگــوی کاربریهــا و ســازماندهی فضایــی ،روابــط مفهومــی و بصــری همچنیــن ســایر عناصــر ســاختار شــهری.
نیــز اقدامــات و ارزشهــای اجتماعــی و فرهنگــی ،فرآیندهــای اقتصــادی و ابعــاد ملمــوس میــراث مرتبــط بــا تنــوع و هویــت
آن در برگرفتــه میشــوند.
ایــن تعریــف مبنــای رویکــردی جامــع و تلفیقــی بــرای شــناخت ،ارزیابــی ،حفاظــت و مدیریــت منظرهــای شــهری تاریخــی
در سراســر چارچــوب توســعه پایــدار فراهــم میکنــد.
هــدف رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی ،حفــظ کیفیــت محیــط انســانی ،بهبــود اســتفاده زایــا و پایــدار از فضاهــای شــهری و

شــناخت ویژگــی پویــا آنهــا و ترقــی تنــوع اجتماعــی و عملکــردی اســت .همچنیــن ایــن رویکــرد اهــداف حفاظــت از میــراث
شــهری و توســعه اجتماعــی -اقتصــادی را یکپارچــه میکنــد .ایــن رویکــرد بــر پایــه روابــط متــوازن و پایــدار بیــن محیطهــای
شــهری و طبیعــی و همچنیــن بیــن نیازهــای نســل حاضــر و آتــی و میــراث گذشــته شــکل گرفتــه.
رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی ،تنــوع فرهنگــی و خالقیــت را ابزارهــای کلیــدی برای بشــریت ،توســعه اجتماعــی و اقتصادی
میدانــد و ابزارهایــی بــرای مدیریــت تبدیلهــای فیزیکــی و اجتماعــی فراهــم م ـیآورد ،همچنیــن تضمیــن میکنــد کــه
مداخلههــای معاصــر در هماهنگــی کامــل بــا میــراث موجــود در محیطهــای تاریخــی ادغــام شــدهاند و بســترهای منطقـهای
در نظــر گرفتــه شــدهاند.
رویکــرد منظــر شــهری تاریخــی از ســنتها و باورهــای جوامــع محلــی میآمــوزد و بــه ارزشهــای جوامــع ملــی و بینالمللــی
احتــرام میگــذارد.
درنهایــت میتــوان اینگونــه مطــرح کــرد کــه بــر طبــق رویکــرد توســعه تــوأم بــا حفاظــت شــهرهای تاریخــی زنــده
مخصوص ـ ًا شــهرهای میــراث جهانــی نیازمنــد یــک سیاســت مدیریــت و برنامهریــزی 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 شــدهاند نبایــد در معــرض خطــر گیرنــد؛ بنابرایــن ایــن رویکــرد بایــد اصولــی را ارائــه کنــد کــه بتوانــد راهنمایــی
بــرای تعییــن هویــت و شناســایی ویژگیهــا و کیفیتهــای مشــخص در محیــط همــراه بــا الیههــای بااهمیــت باشــد کــه
میتوانــد بــرای حفاظــت ،مرمــت و یــا آشــکار ســاختن پیشــنهاد گــردد.
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