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 چكيده
 تمركز شرايط فرسودگي كالبدي و ضعف حيات اقتصادي ـ اجتماعي

اي است كه در محالت فرسوده در غير از نواحي تاريخي به گونه
هاي خله حداكثري بدون توجه به حفظ هويت و ارزشظاهر امر مدا

ي نوسازي چند سال اما تجربه. نمايداي موجود را توجيه ميمحله
هاي موجود در شهر دهد عدم توجه به كيفيتگذشته نشان مي

 . تواند شكست اهداف اصلي را در پي داشته باشدمي
شده   اخذهاييكي از اهداف نوسازي شهري در ايران بر اساس سياست

، حفظ هويت شهر اههاي توسعه شهري دولت و شهردارياز برنامه
اگرچه بحث هويت در مفهوم عام و كلي آن، قدمتي طوالني . است
پاي تاريخ تمدن انسان دارد، اما پيشينه اين بحث در شهر و هم

سهل و ممتنع بودن مفهوم هويت شهر در . چندان با سابقه نيست
. دهد قرار مياي چند بعدي پيش روك، پديدهفرايند شناخت و ادار

ف معنايي شهر را مد نظر قرار لاز آنجا كه نظريه منظر، ابعاد مخت
تواند راه حلي مناسب براي اين چالش در نوسازي مي دهد،مي

لذا اين نوشته ضمن پرداختن به مفاهيم نوسازي، . شهري باشد
فع بحران اي براي رهويت، شهر و منظر در صدد است نظريه

 .هويت در نوسازي شهري ارائه نمايد

 واژگان كليدي 
 .نظريه منظر.  حيات مدني  منظر، نوسازي شهري، هويت،

Landscape Theory, an Approach to the Preservation of 
Identity in Urban Renewal 

Farzin negarestan* Phd  

Mahmoud Teimouri**M.A 
Mohammad Atashinbar*** 

Abstract 
Physical erosion and poor standards of economic and 
social life in city slums, which also lack historical 
sites, evidently justify radical intervention for 
redevelopment regardless of local identities or values. 
But, the urban renewal process underway in Iran 
for the past several years has clearly shown that 
disregarding urban qualities can readily ruin the 
chances of achieving the main goals of the renewal 
process. One of the goals of urban renewal in Iran 
based on governmental and municipal urban 
development policies is protecting a city’s identity. 
Although the general and common concept of 
identity is as old as human civilization, urban 
identity is a relatively new concept. Simple as it 
may sound, the concept of urban identity can be 
described as a  ultidimensional phenomenon.Since 
the Landscape Theory encompasses various aspects 
of urban concepts, it can prove efficient in dealing 
with the challenges of urban renewal. This article 
aims to outline a thesis to resolve the identity crisis 
resulting from urban renewal by focusing on the 
concepts of renewal, identity, urbanization, and 
landscape.    

Keywords 

Urban renewal, identity, landscape, civil life, Landscape 
Theory 
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 مقدمه  
بخشـي در    اتهاي اصلي در دستيابي به هدف كالن حيـ          را از جمله راهبرد    "هاي شهري  ارتقا هويت "سازمان نوسازي شهر تهران     

 فقـر، جمعيـت زيـاد، ناپايـداري و          .]1385 ،بافتهاي فرسوده فتر نوسازي شماره    د[ هاي فرسوده شهر تهران اعالم كرده است       بافت
هاي مورد نياز حيات شهري، عواملي      ها، خدمات عمومي و كاربري    هاي شهري و ضعف دسترسي     ارزشي كالبدي، نبود زيرساخت    بي

 .نمايد ضعيف ميتهاي سازنده هويت شهري در روند نوسازي را به شدت  م مؤلفه كه امكان ثبات و تداواست
هاي ارزشمندي در محله وجود دارد كه حس تعلق آنها به محله             ها عوامل و شاخص    اما عليرغم اين رويكرد، نزد ساكنين اين بافت       

هـا باعـث ادامـه        كه با وجود همه كاستي      است اي شدهبه بيان ديگر، اين محالت داراي هويت قوام يافته و تعريف            . انگيزد مي را بر 
 .نمايد كيفيتي است كه ساكنين را به ادامه سكونت ترغيب ميخودو حيات آنها شده 

 ال تحقيقؤس

. ستهاي فرهنگي ـ هويتي شهرها را از بين برده ا  علت نگرش كالبدي صرف، ارزشه هاي نوسازي شهري بدر اغلب موارد طرح
هاي جامع و تفصيلي مرسوم ايران   نيازمند روشي غير از روش معمول طرح، هويت محله در جريان نوسازي   يرتقابنابراين حفظ و ا   

گيرد كه چارچوب قابل اتكايي كه طرح نوسازي با اسـتفاده از           هاي فرسوده شكل مي    بنابراين سؤال اساسي در نوسازي بافت     . است
  كدام است؟،آن بتواند هويت محله را تداوم بخشد

 رضيه تحقيقف

هايي است كه دو وجه اساسـي معنـا و          در ميان نظريات موجود و قابل استناد براي مداخله نوسازانه، نظريه منظر از جمله چارچوب              
 كه نتيجه آن، معني محيط در اثـر         شود  ميدر تئوري منظر، ارتباط متقابل انسان با محيط طرح          . دهدكالبد شهر را مد نظر قرار مي      

تواند چارچوب قابل اتكايي براي تداوم هويـت در رونـد نوسـازي              نظريه منظر مي   ،رسدلذا به نظر مي    . جغرافيا است  تعامل تاريخ و  
 .شهري باشد

 وضعيت كنوني نوسازي شهري در ايران 

 هكتار بافت فرسوده در كشور شناسايي شده است؛ در شهر تهـران             55000طبق معيارهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي، حدود        
 درصـد واحـدهاي     30 درصـد جمعيـت شـهر و         40 هكتار است كـه      14000هاي فرسوده ناپايدار در برابر زلزله حدود        ت بافت وسع

 2/2 برابر متوسط شهر و تراكم واحدهاي مسكوني نيز          3تراكم جمعيت موجود در بافت فرسوده تهران        . شود مسكوني را شامل مي   
هايي در مقياس شهر    ها كاركرد  ناحيه تاريخي شهر هستند كه در آن       ثراً خارج از  هاي فرسوده اك  بافت. برابر متوسط سطح شهر است    

 . وجود ندارد و همين عدم توجه مديران شهري را درپي دارد
 : نمايد هاي فرسوده و جمعيت باالي ساكن در آنها دو شرط اساسي براي انجام نوسازي را تعيين ميوسعت زياد بافت

هاي جهاني و ملي نشان داده       تجربه: هاي وسيع جمعيت     هاي فرسوده و ناممكن بودن جابجايي      فتاول؛ حفظ جمعيت ساكن در با     
كه اغلـب بـه منظـور جلـب منـافع اقتصـادي و       (ها و نوسازي صرف كالبد  ريزي براي جابجايي ساكنين اين نوع بافت    است برنامه 

 محـالت و    ، زيـرا در عمـل     ؛له است ئ كردن صورت مس   نوعي پاك ) گيردكشي از زمين ارزان و موقعيت شهري آن صورت مي          بهره
 .  آوردهاي فرسوده جديدي توسط ساكنين رانده شده در گوشه ديگري از شهر سر بر مي بافت

زيرا اگر طبق اظهار نظر مسئولين براي نوسازي هر هكتار بافت فرسوده از : دوم؛ لزوم اجراي نوسازي به دست خود ساكنان محله        
هاي فرسوده كشور، رقمي غير قابل تصور         ميليارد ريال هزينه در نظر گرفته شود، هزينه نوسازي بافت          100كز  طريق مداخله متمر  

 .خواهد بود
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هـدف  .  فضاي انسـاني مربـوط  و فضاي كالبدي ؛دسته متفاوت تقسيم كرد توان به دوله مرمت شهرها را ميئمتغيرهاي اصلي مس  
تداوم وجودي فضاي كالبدي، به معناي غالـب        :  بيان كرد     چنين شكل خالصه  هتوان ب مي  را ها در رابطه با اين متغيرها     اصلي طرح 

اي كه سبب اصلي توجه به شهر و تضمين حضور سـاكنين بـومي              يا دربرگيرنده، بيانگر و نمايشگر نمادها و مفاهيم فرهنگي ويژه         
 دوبـاره سـاختن فضـاهاي       ازي شهري، نـه تنهـا     هدف نوس . ]28 : 1384فالمكي،  [ شود   مي هاي تاريخي در موضع خود آنان     بافت

بديهي اسـت بـا   . استكالبدي و شكل شهر نيست، بلكه نوسازي فرهنگ و اجتماع نيز بر مبناي ارتباطي نو براي ساكنين مد نظر             
هاي بافتنگر براي   اندازي بلند و كل   هاي فرسوده، مديريت متكي بر دانش روز و داشتن چشم         يند نوسازي بافت  ااين رويكرد به فر   

 .كندفرسوده ضرورت پيدا مي
شـود كـه بـدون      اي مطرح مي  كننده در تحليل شكاف بين وضع موجود و وضع مطلوب نوسازي شهري در ايران، موضوعات تعيين              

هـا، نقـاط متمركـز    اي از ايـن موضـوعات و موقعيـت   مجموعـه . توان اهداف كالن را تحقق بخشيدگويي درخور به آنها نمي    پاسخ
 :] 1387هاي فرسوده  بافتدفتر نوسازي [نمايد كه اهم آنها به شرح زير است ها را مشخص ميا و تالشراهبرده

 ها و تداوم فرسودگي؛گستردگي بافت -
 پيچيدگي خصوصيات و عوامل فرسودگي؛ -
 ريزي مداخله در بافت؛در برنامه) نگرنگر و جامعبخشي(اصالح نگرش دوگانه  -
 صورت دائم يا موقت؛ه  در خارج از بافت فرسوده، بجريان سكونت و زندگي ساكنين -
 ها در برابر تغييرات به داليل مختلف؛ مقاومت ساكنين بافت -
 .هاي فرسودهدانش و تجربه كشور در نوسازي بافت -

 مقوله شهر و هويت آن

د اول را در اَشـكالي چـون        مور: داند   هاي نخستين و اتحادهاي هدفمند جمعي مي      اي متشكل از گروه     شهر را مجموعه   "مامفورد"
كند و براي شهر دو وجه شود قرار داده و مورد دوم را ويژه و خاص شهر معرفي مي     ها ديده مي  خانواده و محله كه در تمام جماعت      

 : شود  متمايز قايل مي
 . و تبادلآوردن دسيساتي دائم براي گرأ از كالبد ثابت، مساكن پايدار، ت استابزار اساسي فيزيكي براي وجود شهر عبارت -
يندهاي فرهنگي را از تقسيم اجتماعي كار كه نه فقط زندگي اقتصادي بلكه فرا  استفيزيكي عبارتغير ابزار اساسي  -

 .]204 : 1386فكوهي به نقل از مامفورد، [كند نيز تضمين مي

ست، انسـجامي از عـادات و سـنن و          شهر بيشتر حالتي از انديشه ا     .  چيزي بيش از مجموعه افراد و تسهيالت اجتماعي است         ،شهر
به عبارت ديگر، شهر صرفاً يك مكـانيزم كالبـدي و يـك بنـاي               . طرز فكرهاي سازمان يافته كه ذات الينفك اين عادت گرديده         

دهند، شهر محصول طبيعت و به خصوص طبيعـت          شهر درگير روند اجتماعي مردمي است كه آن را تشكيل مي          . باشد مصنوع نمي 
آورد و انسان جامعـه را شـكل         با در نظر گرفتن اينكه، حضور انسان واقعيتي به نام شهر راپديد مي            . ]68 : 1358 پارك،[بشر است   

 حاصـل مجموعـه روابـط       ،شـهر . ثر است أدهد، شهر نيز در ارتباط تنگاتنگ با جامعه است؛ جامعه مدني كه از حضور انسان مت                مي
پس از جنگ جهاني دوم، اصول شهرسازي مدرن كه . كند ي روابط تبعيت ميميان بازيگران اجتماعي است كه شكل آن از چگونگ   

در واقـع او    . دانسـت   شرح و بسط داده شد، شهر را مكاني براي سكونت، كاركردن، رفت و آمد و تفـريح مـي                   "لوكوربوزيه"توسط  
رد كـه شـهر، ماشـين نيسـت و       اما تجربه ثابت كـ    .  ماشين زندگي گسترش داد    - ماشين زندگي را همانند بينش خانه      -بينش شهر 

هـاي آن هسـتند كـه دخـل و      شـهرهاي جديـد برازيليـا و شـانديگار نمونـه     .  شهرها سازگار نبـود    "فرهنگ"ديدگاه مدرنيستي با    
 .هاي مختلفي در كنار بناهاي عظيم و با شكوه آن صورت گرفته است تصرف

ي خـاص بـه يـك مجتمـع زيسـتي، موقعيـت شـهري                معتقد است كه تنها ساخت و بافتي خاص و يا وجود عناصـر             "راپاپورت"
اين عملكرد انتظام بخشي به محيط است، نظمي ذهني و          . بخشدبخشد بلكه اين عملكرد آن است كه بدان مفهوم شهري مي           نمي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

      59 -68 / تئوري منظر، رويكردي بر تداوم هويت در روند نوسازي شهري/1389تابستان / سال هفتم/ شماره چهارده 

 

62

بنابراين شـهرها محصـول عملـي       . ]5 : 1366راپاپورت،  [عملكردي، نظمي كه حاصل نياز انسان به نظم بخشيدن به جهان است             
هايي هستند كه    هاي فضايي بيانگر فرهنگ   شهر به عنوان صورت   . اي كه ناشي از خصايص دروني انسان است        ي هستند، اراده  اراد

 . باشد نيزتواند يك قالب فرهنگي فرهنگ، به سهم خودش ميي محصول به عنوانلذا شهر،. ]21 : 1383فيالكوف، [اند  توليد كرده

 شهر فقط كالبد نيست

شوند كه دست اندركاران آنها درك روشني       هاي تهيه شده براي شهر از آن رو با مشكل روبرو مي            ها و طرح   ريزي هبسياري از برنام  
هـا اكثـراً     كنون مورد مطالعه بسياري قرار گرفته است، اما پاسـخ          شهر به مثابه يك واقعيت محض فيزيكي تا       . از مقوله شهر ندارند   

 . جود داردپس عامل ديگري در شهر و. ناكارامد هستند
فضـاي اجتمـاعي    ). مصـنوع (فضاي اجتماعي و فضاي ساخته شـده        : كند    واژه فضاي شهري را به دوگونه تعريف مي        "كولوهن"
 ،از سوي ديگر، فضاي مصـنوع     . قرار دارد دانان   شناسان و جغرافي    است كه مورد مطالعه جامعه     "تداعي فضايي نهادهاي اجتماعي   "

نگـاه  . ]13 : 1387مـدني پـور،     [ فضاست   "مورفولوژي"ترتيب آنچه مورد توجه معماران است       متوجه فضاي فيزيكي است، بدين      
 كريسـتوفر   "1966در سـال    . بندي يا سلسله مراتب قابل كنتـرل بـود         پنداشت كه از طريق ناحيه    مدرنيستي، شهرها را كالبدي مي    

 . قاد قرار داد اين نگاه را مورد انت"1شهر درخت نيست"اي تحت عنوان   مقاله"الكساندر
اند، اما از مجموع     شوند كه به خوبي طراحي شده      شناخته مي ) ها ها و سايت   ساختمان(شهرهاي امروزي اغلب با عناصر فيزيكيشان       

گيـران، شـهر را بـا اسـتفاده از       علت آن است كه بيشـتر تصـميم       . وجود آمده است   ههاي آشفته و از لحاظ رواني ناسالمي ب        آنها كل 
بسياري از آنان به جاي آنكه توجه خود را بر مديريت كيفيت محيط و غناي تجـارب                 . كنند  طراحي اجزا طراحي مي    الگوي دكارتي 

شان طراحي پروژه است نه يك       كنند كه وظيفه   اين افراد گمان مي   . هاي جديد اند   انساني متمركز كنند، با هوسراني به دنبال سبك       
  تنهـا  - مصنوعات و كالبـد  –شناسيم  بسياري از آنچه معموالً به عنوان شهر مي   . ]587 : 1379،  2ماتالك، ج   [كل پديده شناسه    
هايي هستند كه از طريق استفاده، خود را مانند ابزاري در دست يك شخص، با نيروي حيـاتي نهفتـه در افـراد و           تسهيالت و طرح  

امـا حضـور انسـان باعـث رخ دادن اتفاقـاتي در      . صورت ثابت وجود دارد، فيزيك شهر است      به  آنچه در شهر    . جامعه مربوط سازند  
اي در  پديـده . ثر اسـت ؤمحيط مي شود كه ساكنين به غير از كالبد، عامل ديگري را نيز درك كنند، عاملي كه در كيفيت شـهر مـ                    

 .شود كه در پي ارتباط تجربه و درك انسان توليد شده است شهر حاضر مي

 هويت شهر

ترين عوامل ادراك شهر، نقش بسـزايي         به عنوان يكي از مهم     "هويت"ساخت، باعث شده     انهاي انس  نگاه جديد به شهر و محيط     
تـرين راه حلـي      هاي آشـنا، سـاده     اتصال تاريخي به گذشته در قالب استفاده از فرم        . را در شناخت شهروندان از شهر بر عهده گيرد        

اي مثبت اين رويكرد بايستي توجه داشـت كـه تنهـا و             ه ضمن در نظر داشتن جنبه    . شود له كاربردي مي  ئست كه در بدو طرح مس     ا
 اقدام مورفولوژيك يكي از  زيراهاي مختلف هويتي در شهر باشد، كننده جنبه تواند بازگو هاي تاريخي نمي تنها استفاده صرف از فرم

ن و محـاورات شهرسـازي،      اي هويت شهر با وجود كاربرد فراوان آن در متو          مفهوم استعاره . راهكارهاي تداوم هويت در شهر است     
هـاي قـديمي و      مفهومي سهل و ممتنع است، سهل از اين روي كه همه از آن تصويري با يـادآوري پيشـينه تـاريخي و محوطـه                       

هاي فرهنگ فضايي جامع در ذهن دارند؛ ممتنع از اين رو كه هر پرسش در خصـوص چـون و چرايـي هويـت زمـان حـال                             ريشه
 .شهرها، بدون پاسخ مانده است

شود كه جـدايي  هاي انسان با محيط جامع زندگيش، احساس تعلق و وابستگي به اين محيط تا آن اندازه قوي مي اعتبار آميزش  به
ـ       هايي نظر مي  آنگاه كه به پديده   . كندناپذير نمودار مي   را به شكل كمبودي جبران    از آن   عناصـر تـازه در      ةافكنيم كـه در اثـر مداخل

ن وابسـتگي بـه     آيابد واكنشي نشـان دهـد و        انگيزند كه در برابر آنچه تازه مي      آيند، وي را برمي   وجود مي محيط آشناي شخص به   
در حقيقت امر، محـيط زنـدگي انسـان حـاوي           . شود و بايد شكلي متفاوت به خود گيرد       محيط كه گفتيم، در تعادلي تازه مطرح مي       
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، شباهت  " والتر بور  "از نگاه . ]16 : 1367فالمكي،  [ شوندا مي شوند يا ره  هايي براي تحرك است كه در طول زمان زاده مي         انگيزه
ترين وجه اشتراك شـهرهاي كهـن،        هاي مدرن به يكديگر، تهديدي جدي براي فضاهاي شهري است، از نظر وي مهم              زياد شهر 

عصر مـدرن را بـه      در همين زمينه منتقدي چون مامفورد، نوسازي شهري         . ]30 : 1376مولوي،  [ست   ا ها منحصر به فرد بودن آن    
. لحاظ فضايي، كالبدي، اجتماعي، فاقد شخصيت دانسته و مسئله اصلي شهرسازي مدرن را مسئله هويت شهري تلقي نموده است                  

يافتند، شـيرازه زنـدگي      هايي كه به تدريج پيچيدگي بيشتري مي       گويد شهرها در گذشته واجد وحدت بصري بودند و با فرم           وي مي 
. ولي در شهرسازي معاصر، نظم خشك و مقيدي جاي تنوع اجتماعي گذشته را گرفته است              . آوردندجود مي اجتماعي جوامع را به و    

ليكن امروزه اين شخصيت و موجوديت از ميان رفته است و همه آنهـا بـه                . شهرها زماني از خود شخصيت و موجوديتي داشته اند        
 . ]63 : 1383دانشپور، [اند  هاي مشابه يكنواختي بدل گشته توده

كند؛ شامل سرزندگي،     در تئوري شكل خوب شهر، هفت ارزش يا معيار را براي سنجش شكل خوب شهر مطرح مي                 "كوين لينچ "
يـك از ايـن معيارهـا را بـا معيارهـاي ريزتـري توضـيح داده و              وي هر . معني، تناسب، دسترسي، نظارت و اختيار، كارايي و عدالت        

هويت و ساختار از    . ساختار، هويت، شفافيت، سازگاري و خوانايي     :  پنج زيرعنوان است     معيار يا سنجه معني شامل    . كند سنجش مي 
دهند فضـا و     دهند كه به ما امكان مي      هايي از شكل را توضيح مي      اين دو جنبه، جنبه   . اجزاي شكل و ريخت شناسانه معني هستند      

تواند به وضوح درك شده، از نظر        ه شهر تا چه اندازه مي      يعني اينك  "معني". زمان را شناخته و در قالب الگوهاي خود معرفي كنيم         
هـا و   ذهني قابل شناسايي باشد و ساكنانش، آن را در زمان و مكان به تجسم درآورند و تا چه انـدازه آن سـاختار ذهنـي بـا ارزش                 

هاي متعلـق    ه فرهنگ اساساً هويت شهري توسط فرهنگ شهري و خرد       . ]37-38 : 1387بهزادفر،  [مفاهيم جامعه در ارتباط است      
گيـرد، در رونـد تحـوالت اقتصـادي و سياسـي آن              تري كه جامعه را دربر مي      به آن در بستر تاريخ و در دل ساختار اجتماعي وسيع          

هاي هويت و از جمله هويت شهري قـادر بـه درك آن نيسـت                بدين دليل نگاه ايستا به مقوله     .  شود گيرد و دگرگون مي    شكل مي 
 .]8 : 1384پيران، [

 دانست و در شهر آن را معادل تشخيص يك مكان و تمايز آن بـا مكـان ديگـر                    "معني"توان هويت را معادل      به عبارت ديگر مي   
توجه به اين نكته ضروري است كه هويت شـهر          .  در شهر است   "ارتباط متقابل و تجربه زندگيِ انسان     "قلمداد نمود، كه محصول     

 .ن احساس كنند شهر و محل سكونتشان متعلق به آنها استزماني براي مردم معنا دارد كه شهروندا

 بندي جمع

توان به صورت دستوري و به دور از تفكـرات عمـوم          شهر را نمي  . آيد شود، بلكه پديد مي    شهر به عنوان موجودي زنده، ساخته نمي      
 عوامـل  ، است، به غير از كالبـد    محصول عمل ارادي ساكنين آن و برخاسته از جامعه و فرهنگ           ،؛ از آنجا كه شهر    "ساخت"جامعه  

در اين نگاه، شهر فراي كالبد، . عواملي كه شناخت آن براي انسان ارزشمند است. كند صورت بالقوه درون خود حمل مي هكيفي را ب  
تـوان   مـي   و كه حاصل تعامالت اجتماعي و حيات مدني در فيزيك شهر است          ) حامل معناست (روحي را درون خود در جريان دارد        

اسـت كـه   ) تـاريخ بـا جغرافيـا   (لذا مقوله هويت در شهر از طريق تجربه زندگي و تعامل انسان با شهر               .  ناميد "هويت شهر "را  آن  
 . كند معني پيدا مي

 منظر شهري
 محصولي ارادي تعامل شهر با تاريخ

 به نظر و ديـدگاهي نظـم        بنا. باشند هاي خاص محيط زيست مصنوع مي      هاي زيستي نمونه   شهرها و محيط زيست و ساير مجتمع      
اي  توان به عنوان مجموعـه     به محيط زيست مي   . فضا، مفهوم، ارتباط و زمان    : دهي چهار عامل   دهي به محيط زيست در واقع نظم      

يعني به عبـارتي محـيط زيسـت محصـول تركيـب      . اين روابط داراي نظمي خاص هستند. از روابط ميان عناصر و مردم نگريست     
اي اسـت     دست سـاخته   ،شهر. ]19 : 1366راپاپورت،  [باشد    نيست، بلكه حاوي نظم، الگو و ساختي خاص مي         اتفاقي عناصر و اشيا   
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بـه هـر    . گيـرد  ساخت شهر توسط آدمي و با تعهد فراهم ساختن امكان گزينش صـورت مـي              . پردازد كه به ثبت خاطرات ديدار مي     
شـولتز،  [باشـد    مـي ، بلكه تعابيري از آنچه مسلم و مفـروض اسـت  سابقه،دارد نه ابداعات بي جهت، امكاناتي را كه شهر عرضه مي    

1382 : 84[ . 
 جامعـه را    ،گيـرد  ت مـي  أاي كه از روابط پيچيده دروني او نش         اراده ؛اي كه پديد آيند، حاصل اراده انسان هستند        شهرها با هر انگيزه   

صورت فردي يا جمعي بـه ارتقـاي كيفيـت    ه  اراده باين. كند دهد و براي زندگي آن جامعه، كالبدي مصنوع را تجربه مي         شكل مي 
 اينهـا همگـي  . دهـد  ها را سـامان مـي   سازد، نظرگاه دهد، كوچه را مي پردازد؛ فضاهاي جمعي را شكل مي محيط در طول تاريخ مي   

، تـاريخ را    آيـد   بلكه پديد مـي    ،شود  كه انسان در پي كنترل كيفيت شهر است، شهري كه در گذر زمان ساخته نمي               ،نشانه آن است  
 .كند و كالبد آن گوياي تحوالت اجتماعي، سياسي و فرهنگي است تجربه مي

 در پي داشته باشد،      نيز تواند ابعاد خطرناكي را    نگاه ارادي بودن ماهيت حاضر در شهر، از آن جهت كه اراده در آن سهيم است، مي                
كنترل خط آسمان، مصالح، رنگ   : شهر مورد بررسي قرار گيرد      ، تنها ابعاد مورفولوژيك     »فرم زيبا «از آن جهت كه به دليل دغدغه        

چنانچه اين رابطه   . كند كه محصول زندگي شهر در تاريخ است        اي را با خود حمل مي      بايد در نظر داشت كه اين اراده تجربه       ... . و  
تواند بر اكثريت  حتي اراده اقليت نيز مي بايد در نظر داشت كه شود  نيز مطرح مي  يتعاملي و تعادلي به ديده آيد به دنبال اراده جمع         

 . شود برتري داشته باشد و احكام جاري كالسيك متزلزل مي
دليلـي  . هاي نگاه كردن به شهرسازي و طراحـي خواهـد بـود            هاي نگرش به جهان، موازي با چندگانه بودن راه         چندگانه بودن راه  

البدي بر روي سطح به عنوان طرح شهر يا طرح جـامع، حـق تقـدم               وجود ندارد كه فقط انعكاس تصوير دو بعدي از ساختارهاي ك          
ترنـر،   [هاي كيفي و ماوراي فردي طراحي شـود        اي محله  صورت در دل هم قرار گرفتن چند اليه        هشهر فرانوگرا بايد ب   . داشته باشد 

ندگي شهروندان در آن جاري است      آورد كه ز   وجود مي  هرابطه تعاملي شهر با تاريخ، بستري به نام فرهنگ شهر را ب           . ]106 : 1376
احساساتي كه مردم نسبت به شهرهايشان دارند در اثر گذشت تاريخ           . و اساساً كيفيت موجود در شهر برخاسته از همين بستر است          

شـهر  اراده انسـان در     . تواند فرم زيبا داشته باشـد      و تجربه است كه پررنگ مي شود وگرنه كالبد بدون تجربه تاريخ تنها و تنها مي               
 .كند است كه ماهيتي كيفي را در بستر زمان و مكان جاري مي

 

 ) ذهني-عيني(وجود واقعي و غير قطبي 

شونده در حوزه عوامل دوقطبي يا غير قطبي         از مباحث پايه در شناخت، تشخيص ماهيت وجودي شناسايي        شده  طور كه ذكر    همان
 است كه مباحث مربوط به دوگانگي فضاي آرمـاني و واقعـي را بايـد      معتقد-1980پردازان حوزه شهر،    از نظريه  – "سك". است

، چنـان كـه دريافـت و توصـيف مـا از           ستمعاني فضا متفاوت ا   . آن گونه بسط داد تا دربرگيرنده تفاوت هاي درك ما از فضا باشد            
ا، هـر دوجنبـه مطلـق و        سك در تحقيقاتش درباره مفـاهيم فضـ       . هاي مختلف متفاوت است    روابط مكاني ميان چيزها در وضعيت     

كند تـا   او به دو مجموعه از تمايزات اتكا مي. كه از رويكردهاي ذهني به آن متمايز است  داند اي فضا را معاني عيني فضا مي       رابطه
، بـراي از بـين بـردن دوگـانگي     "لفـور "در مقابل، . تمايز ميان عين و ذهن و تمايز ميان ماده و فضا         : چارچوبي كلي را پديد آورد      

وي بر اين عقيده است كـه ابعـاد ذهنـي، فيزيكـي و              . كند سنتي ميان فضاي واقعي و ذهني، مفهوم فضاي اجتماعي را مطرح مي           
 فضـاي   ،لفـور . كنـد   فضا مي  "ةيكتاگرايان" ارائه نظريه    هاجتماعي فضا را نبايد منفك از يكديگر نگه داشت و بدين ترتيب شروع ب             

تنهـا بـا    . كننده فضاي خاص خودش است     هر جامعه و شيوه توليدي، توليد     ": نويسد   او مي . داند  اجتماعي مي  يي را محصول  اجتماع
 ارائـه   لفـور بـا   . ]20-24 : 1387پـور،    مدني[ "چنين دركي است كه مي توان با دوگانگي ميان فضاي ذهني و واقعي برخورد كرد              

 . داند كه در شهر حاضر است صول شهر و اجتماع ميغيرقطبي را محنظريه يكتاگرايانه، ماهيت 
اي خردسال هنگام گام برداشتن در آن به احتمال زياد چيـزي را خواهـد ديـد كـه بـا وي از آنچـه                          بچه  مكاني است كه پسر    ،شهر

پـذيرد   گويد، پس شهر مكاني است كه در آن ديدار صـورت مـي           سخن مي  استخواستار انجام دادنش در تمامي دوره زندگي خود         
 ايـن چنـين   "كـان " تعبير شده اسـت؛ از گفتـه  "ديدار"در اين بيان، عامل موجود در شهر به  . ]77 : 1381شولتز به نقل از كان،      [
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ها در باالترين سطح، زنـدگي اجتمـاعي و          اين فعاليت . بيند توان برداشت نمود كه پسر بچه، اتفاقات و رخدادهاي فراواني را مي            مي
هـا وجـود دارد و       در هر صـورت ايـن فعاليـت       . هاي تجاري و خرده فروشي     ترين، فعاليت واند باشد و در نازل    تحيات مدني شهر مي   

دهد كه اين رخـدادها در كالبـدي اتفـاق            نشان مي  "...شهر مكاني است    "از طرفي ديگر  . كندجهان پسربچه را براي او آشكار مي      
 : شـمارد  مـي برهـايي را      است، ويژگـي   "ديدار"موجود در شهر كه به زعم او         براي ماهيت    "شولتز".افتد كه داراي حيات ذهني است      مي

بايست درون يك فـرم   به عبارت ديگر وي عقيده دارد كه اين كيفيت مي        . ]80-84: همان  [انكشاف، گزينش، متنوع و داراي فرم       
 از ماده استفاده    ،مجردات، براي درك محيط    داراي كالبد باشد؛ چراكه انسان به دليل زندگي در عالم ماده و نه عالم                 و متجلي شود 

بنابراين، ماهيت حاضر در شهر نه مجـرد  .  ظاهر شود و آن ماده كالبد شهر است،لذا اين كيفيت براي شناخت بايد در ماده  . كند مي
ـايي   تاييدوتركيب  اي است شامل هر دوي آن كه در          ، بلكه پديده  ) كالبد -واقعيت(و نه ماده محض     )  كيفيت -خيال(محض است    ه

 . كالبد-كيفيت/  عين-ذهن/  ماده -مجرد/  واقعيت-؛ خيال استتواند قرار گيرد كه ضمن تضاد به سمت يكديگر در حركت مي
گيـرد در    هاي متنوعي كه در فضا روي آن صورت مـي          ايستيم، كالبد موجود از طريق تجربه      هنگامي كه در مقابل بناهاي شهر مي      

پس كالبـد شـهر نمـادي    . دهد يند تحوالت در شهر ارائه مي  اتوجيهي را دال بر چگونگي فر     ) ذهني-عيني(قالب ماهيتي غيرقطبي    
شـود كـه     انتزاعي يا نمايشي نيست، بلكه همواره با حضور در زندگي روزمره با ذهن ساكنين پيوند مي خورد و موجودي واقعي مي                    

فهميدن اين مكان به صورت كم      ": نويسد    شهر زادگاهش مي    در بازديد از   "ادوارد كيسي " به نقل از     "تانكيس". قابل درك است  
اند كه به ذهن و جسم من تعلق دارند،          قدر به مكان وابسته   اين خاطرات همان  . دارد و بيش مطمئني خاطراتي را براي من نگاه مي        

 مجسـم شـده اسـت كـه بـه      با اين ديد، خاطره يك عمل. ]190 : 1388تانكيس به نقل از كيسي،    [يابند   در حضور من انتشار مي    
 هسـتند  "عينيتي"شهرها چه به عنوان محصولي اجتماعي و چه به عنوان محصولي فيزيكي، داراي . حضور در مكان وابسته است    
با اين وجود، تجربه بودن در شـهر     .  ادراك فردي آنها، واقعي و به معناي كامل كلمه مشخص است           يكه وجود دارند و آثار آن ورا      

در اين ديدگاه كالبد    . ]202: همان  [انگيزترين طرق، مبهم و تار باشد        ترين يا هراس   بخش ينيت و ذهنيت را در لذت     تواند مرز ع   مي
 .گيرد كند، ذخاير معاني در شهر پنهان است، سكون به خاك سپرده مي شود و خاطرات شكل مي شهر خطوط انديشه را دنبال مي

شوند كه بـه خـوبي طراحـي شـده انـد، امـا از        شناخته مي) ختمان ها و سايت هاسا(شهرهاي امروزي اغلب با عناصر فيزيكيشان      
علت اين امر آن است كه بيشتر تصميم گيران، شـهر را            . وجود آمده است   ههاي آشفته و از لحاظ رواني ناسالمي ب        مجموع آنها كل  

ي آنكه توجه خود را بر مديريت كيفيـت محـيط و            بسياري از آنان به جا    . كنند با استفاده از الگوي دكارتي طراحي اجزا طراحي مي        
شـان طراحـي     كننـد كـه وظيفـه      اين افراد گمان مي   . هاي جديد اند   غناي تجارب انساني متمركز كنند، با هوسراني به دنبال سبك         

 ش فقـط   هـاي سـاكنان    هـا و گـروه    هـا، كوچـه    اگر ميان خانه  . ]587 : 1379،  2ماتالك، ج   [ه  انپروژه است نه يك كل پديده شناس      
هـا و شهرهايشـان را    هـا، محلـه   هاي جديد، خانـه  توانستند در اثر تجربه ها مي بود، انساناي تصادفي و كوتاه مدت برقرار مي   رابطه

 هاي تكنولـوژيكي بسـازند؛      اي متفاوت و مطابق با پيشرفت       خانه، محله و شهر ديگري طبق نقشه       ،مكان تخريب كنند و در همان    
اي كـه ميـان      رابطـه  تـوان   به همان آساني نمـي      اما ،)كالبد محض (توان به جاي ديگر برد        مصالح را مي   چهر اگ بايد در نظر داشت   

كننـد كـه از      وقتي يك گروه انساني در محلي زندگي مي       . ها برقرار شده است تغيير داد      فضاي ساخته شده به عنوان كالبد و انسان       
 بلكه تفكر نيز بر پايه تـوالي روابـط حاصـل از زنـدگي در كالبـد، انتظـام                    ،تاركنند، نه فقط رف     مي "تجربه" و در آن     "استفاده"آن  
 با   نيز كيفيت موجود در شهر   عالوه  چراكه ماهيت حاضر در شهر مفهومي فراي كالبد است، كيفيت را هم در بر مي گيرد؛                 . يابد مي

دهند هر چند كه موضوع اصـلي         را هدف قرار مي    هاي قديمي در حوزه شهر، كالبد      به همين دليل نيز نظريه    . شود كالبد تكميل مي  
شود و سعي بر جدا نمودن دو حوزه عين و ذهن وجـود              اما چون بخشي از اين كيفيت از كالبد ناشي مي         . آنها كيفيت در شهر است    

 . شد رسيد، موجودي مستقل از زمان و مكان و در فيزيك شهر طراحي مي داشت، وقتي بحث به حوزه معماري مي
 ندارد، در جهان دوقطبي دكارت جاي ،كنيم ين بايد توجه داشت آنچه ما به عنوان عامل يا ماهيت حاضر در شهر از آن ياد مي            بنابرا
. شـود   مـي آورد و آن كيفيـت قابـل درك          وجود مي  همان است كه كيفيتي را ب     أتو) ناظر(و ذهن   ) فيزيك شهر ( غير قطبي و حاصل عين       بلكه

 .سازد كه حاصل توهمات و خيال نيست واقعي ميپذيرد كه از شهر موجودي   امكان ميدر شهردرك اين عامل از طريق حضور 
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 حامل معنا

كنند و اشـياء را حـس         آثار حسي مختلف، معنا خلق مي      نمردم با ترسيم خطوط تمايز بي     . انسان اساساً مخلوقي قائل به فرق است      
در شـهر هـر كسـي در        .  صدا را بشنويم و از چه چيزي صرف نظر كنـيم           كنيم كي و كجا نگاه كنيم، كدام       ما تعيين مي  . نمايند مي

اي سريعاً در حال تغيير، با هياهويي از محركات مواجه است؛ حجمي از تحريكات تصادفي بر حواس، كه ظرفيت تشـخيص         صحنه
 پـردازش همـه آنچـه       .شرط اصلي حيات ذهني در شهر مدرن، شانه خالي كردن از بارگذاري بيش از حد است               . دهد را كاهش مي  

گـردد   آورد، سـخت مـي   شود و معنادار شدن شهر هر آنگونه كه از همـه زوايـا بـر شـما فشـار مـي               شنويد دشوار مي   بينيد و مي   مي
 نظم بخشيدن به محيط زيست      نياز دارد كه   نظم بخشيدن جهان     به معتقد است ذهن انسان      "راپاپورت". ]182 : 1388تانكيس،  [

وسيله نظم خـاص   هدهي به محيط هستند، يعني آنها ب ها به نوعي داراي سيستم نظم همه فرهنگ. نياز استهاي اين   يكي از جلوه  
شـود و   سازند و در اثر اين ارتباط است كه محيط زيست داراي مفهوم مـي   ارتباط برقرار مي   نصورتي نمادي  هبا محيط زيست خود ب    

 . كند حمل ميها، تمايالت و فرهنگ خاص را با خود  ها، اولويت مدل
ها آفريده شده؛ پس براي آفرينندگانش و به طـور كلـي    اي است اجتماعي كه در نتيجه مساعي افراد و گروه       پديده ،فضاي فيزيكي 

در ارتباط با محيط و كالبـد،       . ]210 : 1378ياراحمدي،  [كند   براي تمام كساني كه با آن آشنايي دارند، حكم حامل معني را پيدا مي             
. كنـد  پس انسان براي درك محيط شروع به خلق معاني مي         . گيرد  در خأل ذهني قرار مي     ،ن نتواند مفاهيم را خلق كند     چنانچه انسا 

 است، يك معماي فضايي كه 2شهر، اول نوعي مارپيچ  ": آورد   تانكيس به نقل از بنيامين در كتاب فضا، شهر و نظريه اجتماعي مي            
گم شـدن و    . ]187 : 1388تانكيس،  [. اند، پنهان است  ها شده  ه، گرفتار نوار خيابان   اش از كساني كه درون آن گم شد        منطق دروني 

شهر يك عرصه پيچيده ادراك و خاطره است، معناي فضـاهاي شـهري در سراسـر             . هاي متفاوت، معنا كردن شهر است      يافتن راه 
تـوان بـه واسـطه        مـي  ثاري دارند كه نه كـامالً     ها و اشيا در نوشته بنيامين آ       مكان. شود  خاطره فردي و فرهنگي انسان محدود مي      

آنها براي خـود    . ]پديده هاي غير قطبي   [يابند   ي تقليل مي  يها يح داد و نه تماماً به پاسخ      ضها آنها را تو    كاربردهاي رسمي و بازنمايي   
ابه محتـوايي در اشـكال در       توان به مث   نا در شهر را نمي    عماهيت حامل م  . ]188: همان  [مانند   مكان به عنوان چيزي ذاتي باقي مي      

كنند، يعني حادث مي شـوند و از گذشـته حضـور             نظر گرفت، بلكه اين اشكال خودشان را در لحظات مختلف به ذهن تحميل مي             
 . ست ااين كامالً يك موضوع ادراك فردي نيست بلكه موضوع درگير شدن با ذخاير معاني انباشت شده در فضا. ندارند

تواننـد مـورد     هستند كه مـي "اشيايي"شهرها . شوند  با خاك يكسان مي   "با يك طوفان  " و بعد    "سيسأت"در كتب تاريخ، شهرها     
در اين دوران كه جهان اطراف و هستي بدون انسان وجود نـدارد، طراحـي               . تملك يا تسخير قرار گيرند يا در دو بعد طراحي شوند          

 . ست امعنا يك شهر، به صورت منفك از جهان اطراف بي

 يجمع بند

 : هاي زير است ماهيت حاضر در شهر داراي ويژگي
 ،واقعي است -
 شود، حادث مي -
 غير قطبي است، -
 ص كيفيت و كالبد شهر، توامان است،شاخ -
 حامل معناست، -
 ارادي است، -
 . بستر زمان استوحاصل تجربه انسان در شهر و  -

در واقـع مـاهيتي بـا نـام منظـر      .  همان منظر استتوان نتيجه گرفت كه اين ماهيت  مي"منظر"ها با  با مطابقت دادن اين ويژگي 
دهـد و بـا كالبـد آن در          هاي انساني كه در آن رخ مي       در شهر به سبب فعاليت    . حاصل تجربه انسان در فيزيك شهر است      شهري،  
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ن است  اين ابعاد ذهني ممك   . آيد كه در ذهن شهروندان آن نقش بسته است         شود، منظري درون آن پديد مي      طول تاريخ همراه مي   
شود، بلكه پيوسته در ارتباط با ذهنيـت نـاظر رشـد             هاي محسوس خالصه نمي    درك منظر شهري به داده    . فردي و يا جمعي باشد    

توانـد   هاي محسوس و ثبت آنهـا در ذهـن خـود، مـي          پس از دريافت داده   . نمايد كند، ذهنيتي كه بيش از حس بينايي عمل مي         مي
 . نامند  مي"منظر شهري"را  ي ارادي است و آنكيفيتي را شناسايي كند كه حاصل عمل

 گيرينتيجه

مشكل . اي ناخوشايند بدل نموده است    ها، زندگي ساكنين را به تجربه     ده تغييرات آن  ن و شتاب فزاي   رشد و گسترش روزافزون شهرها    
 ةساً خارج از حـد و انـداز       بدين معنا كه وسعت، بزرگي و پيچيدگي كار، اسا        . اصلي در بحث نوسازي بافت فرسوده، رهاشدگي است       

 خطر از بين بـردن هويـت        ،شود و كالبد جديد   كالبد شهر، الجرم دگرگون مي    از يك سو    در روند نوسازي،    . يك سازمان بوده است   
وجود آورده كـه     ههاي فرسوده ب   بحران هويت را در امر نوسازي بافت       ، نبود دانش فني الزم    سوي ديگر، از  . بافت را در خودش دارد    

محور در كشور مـا، عـدم        توان نتيجه گرفت نقص تجربيات ناكام نوسازي كالبد       بنابراين مي . ارزيابي بسياري قرار گرفته است    مورد  
 .اليه هويت شهري است شناخت نظري درست از ماهيت چند

اي گونـاگون زنـدگي     هـ  لفـه ؤتاريخي كـه بـا م         ؛دهد  تفسيري است كه انسان از ارتباط خود با تاريخ در گذر زمان ارائه مي              ،هويت
هـاي ذهنـي و عينـي زنـدگي او را            بعدي است كه بسـياري از عرصـه         تفسيري چند  ،هويت انسان .  در ارتباط است   "انسان امروز "
در ميان تعاريف متفاوت و گوناگوني كـه از هويـت شـهري ارائـه               . شود ها حاصل مي   لفهؤ تفسيري كه از تعامل اين م      ؛گيرد مي بر در

 شاكله و حقيقتي است كـه ديـده         ،اي است حداقل با دو بعد اصلي؛ بعد اول        ك است كه هويت شهري پديده     شده اين موضع مشتر   
 تعريف هويت يك شهر بـدون ايـن دو جنبـه اصـلي، نادرسـت و               .  سيما و كالبد كه در برابر ديدگان قرار دارد         ،شود و بعد دوم    نمي

بايـد مبنـاي نظـري و چـارچوبي داشـته باشـد كـه در آن كالبـد و                    با توجه به اين معناي هويت، طرح نوسازي         . ناقص خواهد بود  
صورت توامان مورد توجه قـرار گيـرد و          ه اجتماعي ناديدني هويت شهر ب     –هاي فرهنگي    شود همراه با جنبه   كه ديده مي   ساختاري

 .كنداست كه معني پيدا مي) غرافياتاريخ با ج(بايد در نظر داشت كه مقوله هويت در شهر از طريق تجربه زندگي و تعامل انسان با شهر 
آيـد كـه محصـول    هاي انساني در كالبد محيط، معنايي پديـد مـي       فعاليت ةدارند به سبب تجرب   ، بيان مي  "منظر"هاي نظري   بنيان

ست فـردي  آورند كه ممكن اوجود مي هها خاطراتي را در ذهن ب اين فعاليت  رو  از اين . است) تاريخ با جغرافيا  (تعامل انسان با محيط     
لذا هرچه يك مكان داراي بستر مناسـب  . بنابر اين نظريه، زندگي جمعي در طول تاريخ امتداد دارد و منقطع نيست       . يا جمعي باشد  

در نوسازي شهري، افراد بـا حـس مكـان از دسـت داده، بـه                . گيردتر شكل مي    باشد، معناي محيط نيز سريع     بيشتري براي تجربه  
. شـود ها و اتفاقـاتي اسـت كـه در مكـان حـادث مـي      ترين عامل در ايجاد حس مكان در ادامه فعاليت آيند و مهم فضاي جديد مي  

بـه آن دسـت   ) حداقلي كردن مداخله(اي كمي نيست كه بتوان تنها از طريق مداخله در كالبد         لهئرويكرد تداوم هويت در شهر، مس     
تفسير هويت شهر به مثابه يك منظر است، جايي كـه بـردار   . اشد چراكه با شرايط روز اجتماع و زمان ممكن است سازگار نب      ؛يافت

 رويكـردي اسـت كـه بـه         ، اساساً مكـان   زيرا ؛ رخ داده باشد    در آن  ايكنند، جايي كه در آن حادثه     تاريخ و جغرافيا با هم تالقي مي      
زهـاي انسـان و عوامـل       تـوان برداشـت نمـود كـه منظـر از جملـه نيا             برهمين اساس مي  . دهدحوادث و خاطره جمعي اصالت مي     

شود هويت فردي يا گروهي جامعـه       هاي منظر در شهر باعث مي      تداوم ويژگي . دهنده به محيط است كه معنا را در خود دارد          شكل
 كالبدي  –انساني  ،  " ذهني –عيني  "در تئوري منظر، مفهوم منظر شهري به عنوان يك پديده           .  يافته و مفاهيم حفظ شوند     استمرار

 پديداري است كه تنها از طريق تجربه انسـاني و  ، منظر شهري،به عبارت ديگر. شود فضايي مطرح مي – جتماعيو يك ساختار ا
را مـورد  " معنـا "رود و بعـد   اين مفهوم از مفهوم فضايي و سه بعدي كالبد فراتر مي. شود در تعامل ميان انسان و محيط آشكار مي       

ين امكان را فراهم مي سازد كه ابعاد ضروري توسعه و نوسازي يك محله از جمله اين تفسير از شهر ا  . لحاظ و توجه قرار مي دهد     
هـايي را    هـا و ويژگـي    نظريه منظر، به عنوان چارچوبي براي تفسير شهر، شـاخص         .  هويت شهري مدنظر قرار گيرد     يحفظ و ارتقا  

 . محله منجر شودتواند به حفظ هويت يند نوسازي مياكند كه مديريت آنها در فر براي محله معرفي مي
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