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چکیده| منظر مردمی در اثر زیسـت جمعی و تعامل مشـترک مردم با یکدیگر و محیط ایجاد می شـود. بافت 
تاریخی شـهرها، راویان هویت و تداعی گر گذشـتۀ شـهر هسـتند و حفـظ منظر مردمی آنها اهمیـت دوچندان 
دارد. اتخـاذ رویکـرد مناسـب در رابطـه با منظر مردمی بافت تاریخی شـهرها، مشـروط به برقـراری تعادل میان 
حفظ آثار ارزشـمند گذشـته در محیط و همگام بودن ابعاد مختلف کالبدی، معنایی و عملکردی آن با نیاز های 
شـهروندان و جامعۀ شـهری معاصر اسـت. حفظ منظر مردمی بافت تاریخی شـهرهایی نظیر سمنان و دامغان با 
چالش هایی مواجه اسـت؛ مدیریت شـهری در مواردی به سـوی رویکردی حفاظتی و نمایشـی با اولویت بخشـی 
بـه کالبـد محیـط حرکت کـرده و در مـواردی دیگر برای تخصیص فضا بـه جامعۀ معاصر، به تجهیـز کالبدی و 
عملکـردی بدون شـناخت کافی نسـبت به معنـای فضا، زمینه و نیازهـای مخاطبین مبادرت مـی ورزد. هدف از 
ایـن نوشـتار بررسـی ابعاد مختلف مفهـوم منظر مردمی و چگونگی تحـول مناظر مردمی مربوط به گذشـته در 
بافت تاریخی شـهرهای سـمنان و دامغان به گونه ای اسـت که با درنظرگیری تأثیر عوامل مختلف، امکان اتخاذ 
رویکـردی مناسـب بـرای تـداوم منظر مردمی گذشـته در متن زندگی امروز شـهرها فراهم شـود. منظر مردمی 
پدیـدۀ کلـی و هم افـزا از عملکـرد، کالبد و معنا مطرح اسـت که توجه به نقـش کلیدی مردم برای اسـتمرار آن 
در طـول زمـان ضـرورت دارد. رویکرد یک جانبه و متمرکز بر بهسـازی محیط و بـدون مالحظۀ ابعاد اجتماعی و 
فرهنگـی، عـدم ثبات ترکیب اجتماعی، کاهش تعهد و مشـارکت مردمی و افول منظر مردمی را بـه همراه دارد. 
لـزوم توجـه به پیش شـرط های اساسـی چون اعتبار بخشـی به قابلیت ها، معنـای ذاتی و جوهـرۀ اختصاصی هر 
فضـا، نیازهـای جامعـۀ معاصر، عوامل پشـتیبانی کنندۀ حضور افـراد و نقش کلیدی مـردم، تحقق منظر مردمی 
را به عنـوان محصـول تجربـۀ پویای محیط توسـط جامعه و دارایی جمعی با مالکیت گسـترده ممکن می سـازد 
کـه اشـکالی از حفاظـت فعـال و مدیریت جمعی از طریق بازسـازی رابطه بـا مکان ها، تأثیر مثبتی بر تـداوم آن 
می گـذارد. طرح ریـزی فراینـدی کل نگـر، یکپارچـه و چندوجهی بـرای افزایش دلبسـتگی شـهروندان به مکان 
و رعایـت تعـادل در محافظـت و مداخلـه در منظـر نیـز، به تداوم مناظـر مردمی و به روزرسـانی مـداوم ارتباط و 

تفسـیر کاربران از منظر کمـک خواهد کرد.
واژگان کلیدی| منظر مردمی، بافت تاریخی، هویت، مدیریت شهری، سمنان، دامغان.
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مقدمـه| منظـر به عنوان مفهومی میان رشـته ای، شـناختی متفاوت 
از مفاهیـم فضـا و محیـط و چگونگـی بنـای جهـان و تجربـۀ آن را 
بـه همـراه دارد و امـکان اتخـاذ زاویـۀ دیـد جدیـد به ارتباط انسـان 
و محیـط را به مثابـۀ یـک کلیـت میسـر می سـازد. »منظـر تجلـی 
حسـی و نمادیـن محیـط و فضـای عمـل و وجـود داشـتن جامعـه 
اسـت و روابـط معنایـی را ایجـاد می کنـد کـه به طـور مـداوم بیـن 
جوامـع و محیـط فیزیکـی آنهـا برقرار شـده و مـورد مذاکـره مجدد 
قـرار می گیـرد« (Berque, 2013). به گونـه ای کـه بـا کم رنگ شـدن 
اثرگـذاری جوامـع انسـانی بـر محیط، منظـر از معنای تعاملـی، پویا 
و اجتماعـی خـود فاصلـه گرفتـه و بـه کالبـدی صرف تنـزل خواهد 
یافـت. شـهرها عالی تریـن نمـود و عینی تریـن محصـول مدنیـت 
انسـان ها هسـتند؛ زیـرا به واسـطۀ وجود شـهرها گروه هایـی از مردم 
گـرد هـم آمـده و بـا یکدیگـر تعامـل دارنـد و منظـر مردمـی یـک 
شـهر را تشـکیل می دهند )منصـوری، 1397(. منظـر مردمی در اثر 
زیسـت جمعـی و تعامـل مشـترک مردم بـا یکدیگر و محیـط ایجاد 
گشـته و اسـتمرار آن در طـول زمـان در گرو حفظ ارتبـاط با جامعه 
به عنـوان عاملیتی کلیدی اسـت کـه با حضور، تجربه، معنابخشـی و 
مداخـالت تدریجی در محیـط به آن موجودیت می بخشـند. بافت و 
اماکـن تاریخی ارزشـمند، راویان هویت و تداعی گر گذشـتۀ شـهرها 
هسـتند که حفظ منظـر مردمی آنها از اهمیتی دوچنـدان برخوردار 
اسـت. زیرا کم رنگ شـدن حضـور مردم، مصـادف با خارج شـدن این 
بخـش ارزشـمند از حیـات اجتماعـی شـهر و تضعیف ابعـاد هویتی 

آنهاست. 
از یک سـو در بافـت تاریخـی شـهرها حفـظ ابعـاد محیطـی منظـر 
بـه  مربـوط  فرهنگـی  واقعیـت  و  گذشـته  از  یـادگاری  به عنـوان 
فرهنگ گرایـان  سـوی  از  منظـر  دارد؛  ضـرورت  انسـانی  سـوژۀ 
به عنـوان رسـانۀ فرهنگـی (Malpas, 2011, 7)، ایدئولـوژی بصـری 
انسـان ها  غیرعمـدی  اتوبیوگرافـی  و   (Cosgrove, 1984, 47)
از  برخـی  حفـظ  نتیجـه  در  و  شناخته شـده   (Lewis, 1979, 1)
ویژگی هـای محیطـی ارزشـمند از جملـه کالبـد در ایـن نواحـی 
ضـرورت می یابـد. از سـوی دیگـر حضـور مسـتمر و سـازندۀ جوامع 
انسـانی، ضامـن تـداوم منظـر مردمـی در بافـت تاریخـی به شـمار 
می آیـد؛ منظـر از سـوی تجربه گرایـان بـا اولویت بخشـی  بـه ابعـاد 
انسـانی، دارای ماهیتی پویـا (Schatzki, 2011, 65)، همواره در حال 
تغییـر، ساخته شـده و دخیـل در تدویـن مـداوم زندگـی اجتماعـی 
 (Schein, 1997, 662; Tilley, 2006, 7) مـورد توجـه قـرار گرفتـه 
اسـت. ایـن مسـئله شـناخت و اتخـاذ رویکـرد مناسـب برخـورد بـا 
منظـر مردمـی بافـت تاریخـی شـهرها را دشـوار سـاخته و نوعـی 
دوراهـی میـان ضـرورت حفـظ آثـار ارزشـمند گذشـته در محیـط 
و همگام بـودن ابعـاد مختلـف کالبـدی، معنایـی و عملکـردی بـا 
نیاز هـای جامعـۀ شـهری امـروز ایجاد می کنـد. بر این اسـاس تداوم 
منظـر مردمـی در بافـت تاریخی شـهرهایی نظیر سـمنان و دامغان 
بـا چالش هایـی مواجـه اسـت؛ مدیریـت شـهری در مـواردی بـرای 

حفـظ فضاهـای تاریخـی به جا مانـده از گذشـته، به سـوی رویکردی 
حفاظتـی و نمایشـی بـا اولویت بخشـی به محیط حرکت کـرده و در 
مـواردی دیگـر بـرای تخصیـص فضـا بـه جامعۀ معاصـر بـا رویکرد 
تجهیـز کالبـدی و عملکـردی بـدون شـناخت کافی نسـبت به معنا 
و زمینـۀ فضـا و نیازهـای مخاطبیـن دسـت بـه اقـدام می زنـد. این 
نوشـتار بـا بررسـی ابعاد مختلـف مفهوم منظـر مردمـی و چگونگی 
تحـول مناظـر مردمی مربوط به گذشـته در بافت تاریخی شـهرهای 
سـمنان و دامغـان در پـی پاسـخ گویی بـه ایـن پرسـش اسـت کـه 
چگونـه می تـوان بـا اتخـاذ رویکـردی مناسـب در قبـال فضاهـای 
تاریخـی شـهرها، بـه حفـظ و اسـتمرار منظـر مردمـی آنهـا کمـک 

؟ کرد

مبانی نظری 
اجزا سازندۀ منظر مردمی •

منظـر حاصـل سـنتز دو بعـد عینیـت و ذهنیـت اسـت کـه کلیـت 
مفهومـی یکپارچـه و غیرقابل تفکیکـی را پدیـد مـی آورد و فهـم آن 
از طریـق نگـرش توأمـان و کل نگـر ممکن اسـت )همتـی، منصوری 
و براتـی، 1401، 69(. بررسـی منظـر به عنـوان پدیـده ای کل نگـر 
تقسـیم بندی های غیرضـروری همچـون ادراک شـده، کالبـدی و... 
را  تقسـیم بندی هایی  چنیـن  حـال  ایـن  بـا  نمی شـود.  شـامل  را 
می تـوان به عنـوان ابـزاری تحلیلـی در هـر نمونـۀ خـاص اسـتفاده 
کـرد (Lindström, Palang & Kull, 2013, 104). مناظـر مردمـی 
به عنـوان محصـول تعامـل مشـترک مـردم بـا محیـط، براسـاس دو 

مؤلفـۀ اصلـی مـردم و محیـط قابل  بررسـی هسـتند.
مردم  -

انسـان نقـش تعیین کننـده ای در شـکل  گیری مفهـوم منظـر دارد. 
معنـای تحت الفظـی آن به عنوان زمین ساخته شـده، مرزبندی شـده 
و تجسم شـده توسـط انسـان نیـز متکـی بـر نقـش سـوژۀ انسـانی 
روابـط  از  »زمینـه ای  به عنـوان  منظـر  در  معنـا  وجـود  اسـت. 
انسـان شـکل می گیـرد  تعیین کننـدۀ  نقـش  نتیجـۀ  بالقـوه«، در 
(Delue, 2015, 272- 273). در عیـن حـال منظـر محصـول نگـرش 
یک فرد نیسـت، بلکـه حاصل تجمیع نگرش های افراد جامعه اسـت 
کـه در قالـب سـاختارهای اجتماعـی، تجـارب جمعی بشـر و تعامل 
مـردم بـا دنیـای مـادی در چارچـوب یک موقعیـت اجتماعـی پا به 
 میـان می گـذارد. به گونـه ای کـه عناصـر منظـر نیز مفاهیـم جمعی 
 Hunziker, Felber,( متمایـز و معانـی مختلفـی بـرای افـراد دارنـد
 Gehring, Buchecker, Bauer & Kienast, 2008, 140; Cosgrove,
Swafield, 2006, 23 ;85 ,1992(. مناظـر فرهنگـی به ویـژه در نتیجۀ 
بازسـاماندهی پـی در پـی محیـط شـکل می گیرنـد تـا کاربـری و 
سـاختار فضایی، به شـکلی مناسـب تر با خواسـته های جامعه تغییر 
یابنـد (Antrop, 2005, 21). از ایـن رو جوامـع انسـانی، عاملیتـی 
اصلـی در شـکل گیری مفهـوم منظـر مردمـی شـهرها محسـوب 
می شـوند کـه ضمـن پاسـخ گویی بـه نیازهایشـان بـا تغییـر و دخل 
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و تصـرف در محیـط کالبـدی براسـاس نظام ارزشـی خـود، آن را به 
منظـری مرتبـط با شـیوۀ زیسـت جمعی شـان مبـدل می سـازند.

محیط -
برخـی از اندیشـمندان منظر مادی را عرصه ای می بیند که انسـان ها 
در آن وجـود خـود را، بـا شـکل دادن به اشـیاء فیزیکـی در محیط از 
 .(Olwig, 2003, 874) طریـق پراکسـیس سـکونت نشـان می دهنـد
بـر ایـن اسـاس منظـر تصویـر فرهنگـی و روشـی تصویـری بـرای 
بازنمایـی محیـط و ماتریـس انتقال ایدئولوژی ها شـناخته می شـود 
(Harris, 2010, 191; Daniels & Cosgrove, 1988, 1). ویژگی های 
ارزشـمند محیطـی در بافـت تاریخی شـهرها از جملـه عاملیت های 
مهمـی هسـتند کـه در شـکل گیری مناظـر مردمـی نقـش دارنـد و 
نشـانگر هویت و نحوۀ زیسـت گذشـتگان هسـتند. با ایـن حال یک 
نگرانـی غالـب قطـع ارتباط بـا روابط اجتماعـی تولید زمیـن مادی، 
در نتیجـه برخـورد نمادیـن بـا منظر به عنـوان تصویر، متن یـا تئاتر 
اسـت. موضـوع پراهمیـت حفـظ حـس منظـر، به عنـوان یـک مادۀ 
جغرافیایـی دربردارنـدۀ انسـان و محیـط مـادی اسـت بـدون آنکـه 
 .(Cosgrove, 2010, 34) بـه سـاخت اجتماعـی صـرف تقلیـل یابـد
حفـظ ویژگی هـای خاطـره ای و طبیعـی در قالـب میـراث، در نقطۀ 
مقابـل نوسـتالژی ترمیمـی قـرار دارد... ملت هـا منابـع قابل توجهی 
را صـرف حفـظ نه تنهـا مورفولـوژی فیزیکـی بلکـه بیـان اجتماعـی 
مناظر برجسـته می کننـد (Cosgrove, 2006, 57). با اولویت بخشـی 
بـه محیـط، منظر مردمـی به مثابـۀ رسـانه ای فرهنگی، انعکاسـی از 
شـیوۀ زیسـت و تعامـل گروه هـای مـردم با محیـط به شـمار می آید 
کـه فراتـر از جلوه هـای بصـری و کالبـدی نمادیـن، انتقـال و تداوم 

تجربیـات گروه هـای فرهنگی را برعهـده دارد.
و  • بافت  در  محیط  یا  مردم  به  اولویت بخشی  دوراهی 

اماکن تاریخی
اماکـن و بافـت تاریخـی به عنـوان یکـی از مهم تریـن جلوه گاه های 
منظـر مردمـی و نوعی سـاختار ارتباطی با ویژگی هـای اجتماعی و 
فرهنگـی میان گذشـته و امروز مطرح هسـتند کـه جوامع محلی از 
طریـق زیسـت مشـترک و جمعی خـود در فضا به آنهـا موجودیت 
بخشـیده اند و از ایـن رو حامـالن هویـت شـهر و دارایـی مشـترک 
جوامـع امـروزی به شـمار می آیند. نحوۀ برخـورد با مناظـر مردمی 
برجامانـده از گذشـته در رونـد توسـعۀ شـهرها بایـد بـه گونـه ای 
باشـد کـه مناظـر ضمـن حفـظ نشـانه های تاریخـی و قابلیت های 
اجتماعـی، از امکانـات معاصـر برخـوردار شـده و در متـن زندگـی 
شـهری قـرار گیرنـد. تـا همان طـور که دو وجـه انسـانی و محیطی 
رونـد  در  بوده  انـد؛  دخیـل  آنهـا  شـکل گیری  فراینـد  در  منظـر، 
حفاظـت و توسـعه و به روزرسانی شـان نیـز مـورد توجـه باشـند. 
هویـت مـکان یکسـان بودن متداومـی اسـت کـه باعـث شناسـایی 
آن از سـایر مکان هـا شـده و هم زمـان در فـرد، اُبـژۀ مـورد بحث و 
 .(Relf, 1976, 46) فرهنگـی کـه به آن تعلـق دارد یافـت می شـود
»هویـت به عنـوان مفهومـی مرتبـط بـا سـاحت وجـودی پدیده ها، 

رابطـه ای پویـا و مرکـب از دوقطبـی متناقـض امـا مکمل تـداوم و 
تغییـر اسـت. در حـوزۀ شـهر نیـز مفهوم هویـت به تـداوم تاریخی 
شـهر و محیـط مطابـق بـا تغییـرات و نیازهـای جدید اشـاره دارد. 
مؤلفه هـای سـازندۀ هویـت شـهر به عنـوان مفهومی نسـبی شـامل 
همـۀ زمینه هـای وجـودی آن از جملـه کالبـد، فعالیـت و معانـی 
فرهنگـی و اجتماعـی اسـت کـه از یک سـو بـه انسـان و از سـوی 
دیگـری بـه محیـط برمی گـردد« )تیمـوری، 1393، 45(. تضـاد 
عوامـل  از  ذهنـی  و  شـکلی  محتـوای  و  اسـتقرار  و  پویایـی  در 
اصلـی شـکل گیری هویـت و تـداوم آن در منظـر شـهر محسـوب 
می شـود. ایـن تـداوم بـه معنـای زندگـی در شـهرهای امـروز بـا 
پشـتوانۀ دیـروز و همراه سـاختن حیـات مدنی امروز شـهر با تداوم 
تاریخـی گذشـته در کالبـد آن اسـت )آتشـین بار، 1388، 47(. در 
شـکل گیری مفهـوم مـکان و منظـر مردمـی به عنوان نوعـی مکان 
هویت منـد، حضـور، تجربه، تصور و مداخلۀ انسـانی براسـاس چهار 
مؤلفـۀ موقعیـت، معنـا، ذهنیـات و کالبـد مـورد توجـه قـرار دارد 
(Tuan, 1977). معنـای مـکان ریشـه در کالبد، اُبژه هـا و فعالیت ها 
دارد امـا بـه همـان میـزان وابسـته بـه مقاصـد و تجربیات انسـانی 
اسـت. ایـن سـه مؤلفـه در رابطـه  ای دیالکتیکـی و متداخـل، یـک 
سـاختار مشـترک را شـکل می دهند (Relf, 1976, 47). دلبسـتگی 
بـه مـکان نیـز در ارتبـاط بـا سـه مؤلفـه مـورد توجـه قـرار دارد؛ 
شـخص اعـم از فـرد یـا گـروه فرهنگـی، مـکان متشـکل از ابعـاد 
فیزیکـی و اجتماعـی و فرایند شـامل رفتار، شـناخت و احساسـات 
بـه مـکان (Scannell & Gifford, 2010, 3). بر این اسـاس ارزیابی 
تحـول مناظـر مردمـی در مراتب مختلـف حیات انسـان، بر مبنای 
میـزان اولویت بخشـی بـه دو مؤلفـۀ مهـم محیـط و انسـان صورت 
پذیرفتـه و بررسـی شـکل گیری مفهـوم مـکان و منظـر، بایسـتی 
مبتنـی بـر میـزان توجـه هم زمان بـه معیارهـای کالبـد، عملکرد و 
معانـی باشـد کـه از طریـق رفتارها، احساسـات و شـناخت انسـان 

نسـبت بـه محیـط قابـل دریافت اسـت )تصویـر 1(. 

معرفی نمونه موردی
شـهر سـمنان بـا بیـش از 350 هکتـار بافـت تاریخـی، یکـی از 
شـهر های غنـی از نظـر وجـود بنا هـای تاریخـی و بافـت بـاارزش 
در کشـور اسـت کـه بنا های تاریخـی متعـددی از دورۀ ایلخانی تا 
قاجـار در آن دیده می شـود )حسـن آبادی، 1400(. شـهر دامغان 
در فاصلـۀ 115 کیلومتـری سـمنان نیـز، بـا وجود با وجـود ابنیۀ 
ارزشـمند تاریخـی از اهمیـت خاصـی در میان شـهرهای تاریخی 
ایرانـی برخـوردار اسـت. امـروزه شـاهد تمرکـز مدیریـت شـهری 
بـرای حفاظـت، احیاء، بهره برداری و توسـعۀ گردشـگری در بافت 
تاریخـی ایـن شـهرها هسـتیم. بـا ایـن حـال مداخـالت محیطی 
منظـر  تـداوم  مخاطبیـن،  جامعـۀ  تغییـر  و  برنامه ریزی نشـده 
انسـانی-محیطی  کلیـت  یـک  به عنـوان  تاریخـی  بافـت  مردمـی 
یکپارچـه را بـا مشـکل مواجـه می سـازند. در ادامـه بـه بررسـی 
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سـیر تحـول منظـر مردمـی و ارزیابـی اقدامـات مدیریت شـهری 
در خصـوص منظـر مردمـی دو شـهر مذکـور می پردازیـم.

خیابان کشی؛ اولین مداخلۀ کالبدی و تحول محیطی 
اقدامـات مدرنیسـتی در  از مهم تریـن  یکـی  نفـوذی  خیابان هـای 
تحـول منظر شـهرها محسـوب می شـوند کـه اغلب با هدف توسـعۀ 
شـهری، حمل ونقـل و اتصـال نقاط مهم در شـهرها احداث شـده اند. 
در دورۀ پهلـوی اول خیابان کشـی در همـۀ شـهرهای مطـرح ایرانی 
از جملـه سـمنان و دامغـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. در بخـش 
مـدرن  خیابان کشـی های  دامغـان،  و  سـمنان  شـهرهای  مرکـزی 
بـدون توجـه بـه موجودیـت درهم تنیـده محـالت، بافـت شـهر را 
از هـم گسسـته و وحـدت معنایـی و عملکـردی بافـت تاریخـی و 
بـازار و سـازمان محله محـور شـهر را برهـم زدنـد. بـه گونـه ای کـه 
تـا پیـش از ایجـاد خیابان هـا در شـهر دامغـان، محـالت شـهری 
قابل تفکیـک بـوده و بازتابـی از وحـدت کاربـردی و مدنـی شـهر 
بودنـد )فالمکـی، 1368، 253(. بـا توجـه به شناخته شـدن محالت 

به عنـوان واحدهـای فضایی-اجتماعـی مسـتقل، چنیـن مداخالتـی 
معنـای اجتماعـی و مردمـی محـالت را بـه مـرور زمان تحـت تأثیر 
قـرار داده اسـت. در حالـی کـه محلـه بـا توجه بـه امکان مشـارکت 
اجتماعـی، مقیـاس مناسـب مداخلـه و امـکان برنامه ریـزی بهتـر، 
زمینۀ مناسـبی برای نوسـازی محسـوب می شـود )تیموری، 1389، 
30(. بـا مختل شـدن دسترسـی سلسـله مراتبی از محـالت بـه مرکز 
شـهر در نتیجـۀ خیابان کشـی ها، از میـزان حضـور شـهروندان در 
گذرهـای تاریخـی کاسـته اسـت. ضمن آن کـه عملکردهـای جدید 
و متناسـب بـا نیازهـای جامعـۀ معاصـر، در مجـاورت خیابان هـای 
اصلـی تمرکـز یافته انـد و بـه تدریج میـزان مراجعه به بـازار و مراکز 
محـالت به عنـوان نقاط کانونی حیات اجتماعی کاسـته شـده اسـت 

)تصویـر 2(.

تحوالت جمعیتی و تحول کالن مؤلفۀ انسانی 
تحـوالت جمعیتـی اگرچه همچون مداخلۀ کالبدی خیابان کشـی ها، 
سـاختار بافـت تاریخـی را بـه یک بـاره برهم نزده اسـت؛ امـا تبعات 

www.atlantik.ir :تصویر 2. گسستگی بافت تاریخی سمنان و استقرار عملکردهای اصلی در مجاورت خیابان در نتیجه خیابان کشی های مدرن. مأخذ

تصویر 1. ابعاد مفهومی و وجوه سازندۀ منظر مردمی. مأخذ: نگارندگان.
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و  تعلـق  حـس  فروکاسـت  بافـت،  از  قدیمـی  سـاکنین  خـروج 
سـرمایه های اجتماعـی را به مثابـۀ عارضـه ای مزمـن امـا فراگیـر به 
همـراه داشـته و منظـر مردمی بافت به عنـوان یک کلیـت کالبدی-

اجتماعـی تحـت تأثیـر قـرار گرفتـه اسـت. تحـول اسـتراتژی های 
سـکونتی، اغلـب ظهور یـک طبقۀ اجتماعـی جدید با شـاخصه های 
اقتصـادی و فرهنگـی متفـاوت را همراه دارد. در شـهرهای سـمنان 
و دامغـان فرسـوده مانـدن و عـدم برخـورداری بافـت تاریخـی از 
تسـهیالت زندگـی مـدرن و  تمرکـز سـرمایه و امکانـات در مناطـق 
جدیدتـر شـهر، منجـر بـه مهاجـرت تدریجـی سـاکنین قدیمـی از 
مرکـز شـهر و جایگزینـی مهاجرین و اقشـار کم درآمد شـده اسـت. 
برخی کاسـتی های زیرسـاختی در محدودۀ تاریخی سـمنان سـبب 
شـده اسـت به مرور زمان شـاهد خارج شـدن بومیان از بافت باشـیم 
)جهـان آرای، 1400(. سـاکنین جدید بـا عدم برخـورداری از پایگاه 
اقتصـادی مناسـب و حـس تعلق بـه بافـت تاریخی، نقـش و حضور 
فعالـی در رویدادهـای روزمره ندارند و در نتیجـه عدم تفاهم متقابل 
ایشـان در برابـر مشـکالت مشـترک، نیـروی اجتماعـی و مردمی رو 
بـه افـول نهاده اسـت. بسـیاری از اقدامات بر بهسـازی و زیباسـازی 
محیـط متمرکـز بـوده و راهـکاری سـازنده  و کل نگـر، بـرای تقویت 
و ثبـات سـرمایه های اجتماعـی صـورت نگرفتـه اسـت. »رویکـرد 
مدرنیسـتی بـه نوسـازی با نگـرش کالبـدی و عدم مالحظـه هویت 
محلـی و ابعـاد اجتماعـی و فرهنگـی چرخـه نادرسـتی را بـه وجود 
مـی آورد کـه در آن عـدم ثبـات ترکیـب اجتماعـی و کاهـش زمـان 
سـکونت منجـر بـه عـدم تعهـد، مشـارکت و مسـئولیت می شـود« 

)تیمـوری، 1393، 47(. 

افول منظر مردمی بازار در نتیجه تضعیف عملکردها 
بـازار سـتون فقـرات شـهر ایرانـی و زیربنـای توسـعۀ اجتماعـی-

اقتصـادی آن بـوده و بـه دلیـل همجـواری با ابنیـۀ عمومی از شـأنی 
اجتماعـی برخـوردار اسـت. به گونه ای که در توصیف سفرنامه نویسـان 
از شـهرهای ایرانـی به عنـوان قلـب شـهر و هم زمـان محـل کسـب و 
تجـارت، گردشـگاه، وعـده گاه و محـل مالقـات مـردم معرفـی شـده 
اسـت )ابرقویی فـرد و منصـوری، 1400، 22(. بنابر ویژگی هایی چون 
قرارگیـری در امتـداد یا محل تالقـی راه های اصلی، امکان دسترسـی 
سلسـله مراتبی از همـۀ محالت، وجـود عملکردهای متنـوع اقتصادی 
و امـکان حضـور افراد مختلـف برای پاسـخ دهی به نیازهایشـان، بازار 
 یکـی از مصادیـق اصلـی منظـر مردمی در شـهرهای ایرانی اسـت. در 
توصیـف شـهرهای دامغـان و سـمنان، بـه وجـه مردمـی و اجتماعی 
بـازار و بناهـای عمومـی اطـراف آن اشـاره شـده اسـت )موسـوی، 
1386، 164؛ کـرزن، 1349، 386(. تحوالتـی چـون مخدوش شـدن 
سـاختار ارگانیـک و دسترسـی پذیری بـازار، مکان یابـی عملکردهـای 
جدیـد شـهري در مجـاورت خیابان هـا، عـدم پوشـش دهی نیازهـای 
متنـوع مـردم و به روزنبـودن فعالیت های اقتصادی، به مهجور گشـتن 
بازار هـای تاریخـی سـمنان و دامغـان از زندگی اجتماعی شـهر منجر 

شـده اسـت. به گونـه ای کـه مجموعه هـای تجـاری ساخته شـده در 
مناطـق جدیـد شـهر، به عنوان رقیـب اقتصادی بـازار عمل کـرده و با 
کمترشـدن جریان سـرمایه در بازار زمینۀ افول کالبـدی و عملکردی 
آن فراهـم شـده اسـت )تصویـر 3(. شـهروندان نیـز بـه دلیـل تحول 
شـیوۀ زیسـت و فراغـت، انتخاب هـای متعـدد و مقاصد جذابـی برای 
حضـور در بـازار ندارنـد. بـر این اسـاس بازار با تغییر سـاختار شـهر و 
نیازهای شـهروندان، از سـیر توسـعه جدا مانده اسـت و با فروکاسـت 
سـرمایه های اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی، شـاهد کاهش مقبولیت 
بازار هـای تاریخـی سـمنان و دامغـان به عنـوان یـک منظـر مردمـی 

موفق در گذشـته هسـتیم.

نوسازی محیط با رویکرد صرفًا کالبدی 
مناظـر مردمـی در شـهرهای تاریخـی ایـران، بـه شـکل خودجوش و 
تدریجی و به واسـطۀ حضور مردم شـخصیت یافته و بنابر مناسـبات و 
قابلیت هـای عملکـردی و معنایی فضا شـکل گرفته انـد )ابرقویی فرد 
و همـکاران، 1399، 24(. با این وجـود برخی از اقدامات صورت گرفته 
در راسـتای نوسـازی بافـت تاریخـی، تنهـا بـه شـکل گیری کالبـدی 
باکیفیـت و قابل اسـتفاده ختـم شـده اسـت. سـرای نقـش جهـان در 

تصویر 3. افول منظر مردمی بازار سمنان در نتیجۀ تضعیف نقش عملکردی و 
اقتصادی آن. عکس: هدیه محمدی، 1401.
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بـازار تاریخی سـمنان یک بنای ارزشـمند تاریخی مرمت شـده اسـت 
کـه در فهرسـت آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت رسـیده اسـت )بنـدری، 
1399(. سـراها بنابـر قابلیت هایی چون مکان یابی مناسـب، گشـایش 
فضایـی حیاط سـرا و عملکرد اقتصادی، بر رونـق مناظر مردمی بافت 
تاریخـی تأثیـر داشـته اند؛ امـا بـا مشـاهدۀ فضـای خالـی از جمعیت 
فضـای سـرا بـه نظـر می رسـد اقدامـات صورت گرفتـه از موفقیـت 
کافـی برخـوردار نبوده انـد. در مداخـالت کالبـدی با هدف زیباسـازی 
فضـا، جنبه هـای صرفاً شـکلی از کمـال اقدامـات برای ایجـاد زیبایی 
وابسـته بـه ذهنیـت ناظـر می کاهـد )منصـوری، 1395، 67(. عناصر 
کّمـی و کالبـدی تنهـا پـس از شـناخت نقـش آنهـا در تولیـد منظر 
به مثابـۀ وجـود عینی-ذهنـی واحد، قابلیـت کاربسـت و برنامه پذیری 
پیـدا می کننـد )منصـوری، 1389، 6-7(. تحمیـل سـاختار صرفـاً 
کالبـدی و نبـود پیش شـرط های اساسـی چـون عملکردهـای متنوع 
و هـم گام بـا نیازهـای جامعـه، محرک هـای محیطـی، فعالیت هـا و 
رویدادهـای جمعـی و فرصت هایـی بـرای مشـارکت مـردم، مانعی در 
برابـر موفقیـت منظـر مردمـی سـرای نقـش جهـان اسـت. پرداختن 
بـه کالبـد فضـا تصنعـی، صورت گـرا و شـامل نوعـی تکه چسـبانی 
عناصـر تاریخـی معمـاری ایرانـی مثـل حـوض، آجرچینی و طـاق با 
مصالحـی ناهمگـون بـوده و یـک ترکیـب هم افـزا را رقـم نزده اسـت 
)تصویـر 4(. تحـول عملکـرد سـرا از یـک فضای صنفـی تخصصی به 
کاربری هـای خدماتـی چون رسـتوران و نمایشـگاه، نوعـی بی توجهی 
بـه ظرفیت هـای اختصاصی فضاسـت و کم رنگ شـدن منظـر مردمی 
بـازار به عنـوان عامـل پشـتیبانی کننده، احیـاء منظـر مردمی سـرا را 
دشـوارتر می سـازد. مصادیـق دیگـری نیـز از عـدم وحـدت میـان 
رویه هـای مدیریتـی و ارزش هـای چندگانـۀ مناظـر مردمـی بافـت 
تاریخـی در شـهرهای سـمنان و دامغان به چشـم می خـورد. تخریب 
بافـت تاریخی به دلیل فرسـودگی و جایگزینـی کاربری های خدماتی 
نظیـر پارکینـگ و سـرویس بهداشـتی و حفـظ تک بناهـای تاریخی 
مجـاور آنهـا از جملـۀ ایـن مـوارد اسـت )تصویـر 5(. اگرچه تسـهیل 
دسترسـی، ایجـاد جذابیت، ارزش بخشـی بـه بنای تاریخـی و ترغیب 

مـردم بـه حضـور در فضـا از اهـداف اصلـی مجریـان بـوده اسـت اما 
محصـول نهایـی بـا اهـداف مذکور سـازگار نیسـت. مدیریت شـهری 
علی رغـم واقف بـودن بـه ارزش میراثـی بافـت، در پرداختن بـه آن به 

صورتـی موضعـی، جزءنگـر، شـکلی و نمایشـی عمل کرده اسـت. 

رویکرد کالبدی در پرداختن به معنای منظر مردمی
گروه هـای فرهنگی بـرای مدیریت محیط طبیعـی و تأمین نیازهای 
خـود، بـر عناصر طبیعـی ارزش گـذاری کـرده و آنها را بـه نمادهای 
فرهنگـی مبـدل می سـازند )ابرقویی فـرد و صابونچـی، 1399، 29؛ 
مهم تریـن  از  یکـی  آب  فـرد، 1399، 21(.  ابرقویـی  و  صابونچـی 
عناصـر طبیعـی بـا ارزِش فرهنگـی در فـالت مرکـزی ایـران اسـت 
کـه شـکل گیری مناظـر مردمـی بـا کارکـرد فراغتـی و تفرجـی را 
تحـت تأثیـر قرار داده اسـت. پیوند دوجانبۀ شـهر و زیرسـاخت آبی 
در سـمنان، از نظـام محلـه ای پیـروی کـرده و فراتـر از سـاختاری 
فیزیکـی، به صورتـی چندوجهی با سـاختارهای اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگـی شـهر پیونـد می خورد )آل هاشـمی، 1398، 5(.1 اسـتخر 
باغ فیـض یکـی از مصادیق بر جامانده از سیسـتم آبـی منحصربه فرد 
شـهر سـمنان اسـت کـه اقدامـات متعـددی بـرای محوطه سـازی و 
بدنه سـازی آن صـورت گرفتـه اسـت )حبیبـی بسـطامی، 1398(. 
طـرح سـاماندهی اسـتخر باغ فیـض، بیشـتر بـر جنبه هـای بصـری 
و کالبـدی نظیـر اضافه کـردن مبلمـان  ، کفسـازی و پوشـش گیاهی 
نامناسـب متکی بـوده و کیفیت فضایی و آسـایش محیطی مطلوبی 
ایجـاد نکـرده  اسـت. درنظرنگرفتن محرک هـا، عملکردهـا و مقاصد 
متعـدد و جـذاب نیـز بـه ایـن مسـئله دامـن زده اسـت. در طـرح 
سـاماندهی اسـتخر باغ فیـض بـرای تعامل معنـادار و پیوسـتۀ مردم 
بـا فضـا، به فراهـم آوری زمینـۀ تـداوم ارزش چندوجهـی عنصر آب 
به عنـوان جوهـرۀ اصلـی فضـا توجـه نشـده اسـت. در نتیجـه عـدم 
امـکان دسترسـی مسـتقیم بـه آب و محصورشـدن اسـتخر، آب از 
عاملـی مؤثـر بـر شـکل گیری سـاختار کلی شـهر سـمنان به عنوان 
یـک زیسـتگاه اجتماعـی پایدار، بـه عنصـری نمایشـی تنزل یافته و 

تصویر 4. اقدامات صرفاً کالبدی در نوسازی سرای نقش جهان سمنان. عکس: 
شقایق گلشاهی، 1401.

تصویر 5. رویکرد موزه ای در حفظ بقعۀ پیرعلمدار و حذف و تخریب بافت اطراف 
آن در محلۀ خوریاب دامغان. مأخذ: پدرام صدفی کهنه، 1401.
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از تجربـۀ ملمـوس آب جـاری در جوی  هـا در کوچه هـای اطـراف 
فاصلـه دارد )تصاویـر 6 و 7(. در نتیجـه عـدم توجـه کافـی به نقش 
مـردم،  زمینـۀ حضـور  نیـاوردن  فراهـم  و  آب  کارکردی-معنایـی 
ظرفیـت و اسـتعداد بالقوۀ اسـتخر باغ فیض برای شـکل گیری منظر 

مردمـی تـا حد زیـادی از دسـت رفته اسـت. 

اثرگذاری معنا بر تداوم منظر مردمی
چشـمه علی دامغـان یـک منظـر مردمـی موفـق بـا محوریـت نقش 
ارزشـمند عناصـر طبیعـی اسـت کـه به عنوان سرچشـمۀ تنهـا رود 
دائمـی شـهر دامغـان، در فاصلـۀ 30 کیلومتـری شـهر واقـع شـده 

اسـت. آب آن از چشـمه های متعـدد کـف زمین و کوه های شـمالی 
تقریبـی  بـا قدمـت  و در کنـار آن درختـان چنـاری  تأمین شـده 
هـزار سـال وجـود دارد. نقـش معنایـی عنصـر آب در شـکل گیری 
چشـمه علی، در باورهـای اسـاطیری پیرامـون نام گذاری آن و اشـارۀ 
سـیاحان بـه قداسـت چشـمه در روایات مـردم محلـی قابل دریافت 
اسـت )ن.ک. میرشـکرایی، 1382 و حقیقـت، 1362(. کشـف آثـار 
باسـتانی متعـدد بـا تصاویری از الهه های باسـتان جهت اسـتعانت از 
نیروهـای ماورایـی برای حفاظت از منابع آب چشـمه علی )غضنفری 
و کریمـی، 1395( مهـر تأییـدی بـر اهمیـت تاریخـی قداسـت آب 
در شـکل گیری منظـر آن اسـت کـه در طـول زمـان بـا برگـزاری 
آیین هایـی چـون قربانی کـردن و دخیل بسـتن بـه چنـار هزارسـاله 
در پـای چشـمه حفـظ شـده اسـت. چشـمه علی دامغـان، دارای 
هویـت و معنایـی ذاتـاً مردمـی اسـت. تـداوم برگـزاری آیین هـای 
مرتبـط بـا عناصـر طبیعـی، بـه فضا اعتبـاری ذاتـی بخشـیده و آن 
را بـه بسـتری مناسـب بـرای انجـام آیین هـا و تفریح و تفـرج مبدل 
سـاخته است. اگرچه همنشـینی آب، درختان و عمارت، زیرساختی 
آشـنا بـرای تعامـل انسـان ایرانـی بـا محیط اسـت؛ اما چیـزی فراتر 
از ترکیـب عناصـر طبیعی و مصنـوع، موجب تداوم حضـور مردم در 
چشـمه علی شـده اسـت. اسـتمرار معنا و ارزش ذاتی در طول زمان، 
مانعـی در برابـر اثرگـذاری منفی مداخـالت کالبدی نادرسـت نظیر 
تغییـر مـرز طبیعـی آب، حصارکشـی پیرامـون محوطـه، کفسـازی 
بی کیفیـت و نامتناسـب و... اسـت. بـر ایـن اسـاس یکـی از عوامـل 
مانایـی مناظـر مردمـی، حفظ معانی و باورهای مشـترکی اسـت که 
در چشـمه علی دامغـان به صـورت تقدس و ارزش افـزوده عنصر آب 
در شـکل گیری آیین ها و تعامل مشـترک و مسـتمر مردم با محیط 

تجلـی می یابـد )تصویـر 8(.

استمرار منظر مردمی مناسبتی تکایا و حسینیه ها 
عملکـرد، تجربـه و ادراک انسـان بـه موقعیت هـای واقـع در محیـط، 
معنـای فرهنگـی و اجتماعـی می بخشـد. منظـر مردمـی بـا مفاهیم 
در  کـه  شـده  عجیـن  آییـن  و  فرهنـگ  همچـون  هویت بخشـی 
موقعیت هـای مکانـی خـاص، جلوه هـای عینـی و ذهنی ویـژه و تأثیر 
مهمـی بـر جنبه هـای خاطـره ای و اجتماعـی زندگـی شـهری دارند. 
از جملـه ایـن مـوارد می تـوان بـه اماکنـی چـون مسـاجد، تکایـا و 
حسـینیه ها اشـاره کـرد کـه با برگـزاری مراسـم های دینـی و آیینی، 
عامل همبسـتگی و وحدت مردم شـده اند )مخلـص، فرزین و جوادی، 
1391؛ ابرقویـی فـرد، صابونچـی و فرزیـن، 1397، 5؛  ابرقویـی فـرد، 
1399، 45 و 46؛ خرم رویـی، ماهـان و فرزیـن، 1398، 51؛ خرم رویی 
و ماهـان، 1400، 13؛ خرم رویـی و همـکاران، 1399، 20(. علی رغـم 
کمرنگ شـدن فعالیت هـای اجتماعـی روزمـره، برخـی از رویدادهـای 
آیینی جمعی و مناسـبتی چون برگـزاری عزاداری هـا، در بازار و تکایا 
قدیمـی سـمنان و دامغـان در جریـان بـوده و یـادآور نقـش پیشـین 
آنهـا به عنـوان یـک تولیـت اجتماعـی در شـهر هسـتند. آیین هـای 

تصویر 6. وجود نرده های فلزی بازدارنده و محدودماندن اقدامات به زیباسازی و 
محوطه سازی در استخر باغ فیض سمنان. عکس: نعیمه حشمتی، 1401. 

مجاور  گذرهای  در  مطلوب تر  فضایی  کیفیت  و  آب  ملموس   تجربۀ   .7 تصویر 
استخر باغ فیض. عکس: حمیده ابرقویی فرد، 1401.
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سـنگ زنی و طـوق جامه کـردن در دامغـان و سـنت چـادردوزی در 
سـمنان از آیین هـای شناخته شـده ای هسـتند کـه منظـر مردمـی 
خودجـوش را در بافـت تاریخـی زنده نگـه می دارند. برگـزاری آیین ها 
در بازه هـای زمانـی مشـخص و خاطـرۀ برجامانده از آنهـا، منابع مهم 
هویـت فردی و اشـتراکی و مراکز عمیق تجربۀ انسـانی را رقم می زند 
کـه حاصل همگرایی شـناخت ، تأثـرات و رفتارهای مخاطبـان در این 
اماکـن هسـتند )تصاویـر 9 و10(. باورهـا و آیین هـا تأثیر مسـتقیمی 
بـر شـکل گیری سـرمایۀ اجتماعی، هویـت محلی و چگونگـی مناظر 
مردمـی دارنـد. توجه به نیازها و خواسـته های مـردم، نه تنها در نقش 
مخاطبـان، بلکـه عامـالن اصلـی شـکل گیری کنش هـای انسـانی و 
اجتماعـی ضـرورت دارد و مـردم به عنـوان مباشـران اصلـی، بایـد در 
محـور تصمیم گیری  هـای مرتبـط بـا مناظـر مردمـی بافـت تاریخـی 
قـرار گیرنـد. مفهوم مشـارکت به عنـوان اقدامـی برای تحـول رویکرد 
مدیرمحـور بـه رویکـرد مردم محـور و اولویت بخشـی به خواسـته ها و 
ذهنیـات مـردم به عنوان یکـی از ذی نفعان اصلی در ایـن زمینه مورد 
توجه اسـت )مجیـدی، منصوری، صابرنـژاد و براتـی، 1398، 1400(. 

نتیجه گیری
احیـاء منظـر مردمی به عنوان موجودیتی سـیال میـان محیط و مردم 
و تداعی گر هویت شـهر، با نو سـاختن کالبد میسـر نمی شـود؛ منظر 
مردمـی پدیـده ای هم افـزا از عملکـرد، کالبد و معنا اسـت کـه مانایی 
آن در گـرو هماهنگـی میان نیـاز مردم، قابلیت های محیـط و رویکرد 
مدیـران اسـت. باززنده سـازی زندگـی جمعـی، همدلـی و مشـارکت، 
نقـش یافتـن مـردم به عنـوان افـرادی سـهیم در زندگـی اجتماعی و 
مدنـی را بـه همـراه داشـته و با تقویـت ارزش هـا و معانـی اجتماعی، 
مالکیـت نمادیـن جمعـی را محقـق می سـازد. رویکـرد یک جانبـه 
و متمرکـز بـر بهسـازی محیـط و بـدون مالحظـۀ ابعـاد اجتماعـی و 
فرهنگـی، عـدم ثبـات ترکیـب اجتماعـی و کاهش تعهد و مشـارکت 
مردمـی را بـه همـراه دارد. لـزوم توجـه به قابلیت هـای اختصاصی هر 
مـکان و همگام سـاختن آن بـا نیازهـای جامعۀ معاصـر، درنظرگیری 
زیرسـاخت ها و عوامـل فرادسـتی پشـتیبانی کنندۀ حضـور مـردم و 
ارزش هـای معطـوف به عملکردهـا و رویدادها و سـاماندهی مناسـب 
براسـاس اعتبـار ذاتـی و جوهرۀ اصلـی فضا، وجوهـی از اهمیت نقش 
مـردم در شـکل گیری و مانایی مناظر مردمی را بـه نمایش می گذارد. 
ایـن پیش شـرط ها، تحقـق منظـر مردمـی به عنـوان  درنظرگیـری 
دارایـی جمعـی بـا مالکیـت گسـترده را بـه همـراه دارد کـه حفاظت 
فعـال و مدیریت جمعی از طریق بازسـازی رابطه بـا مکان ها، حمایت 
از احسـاس دلبسـتگی و تحریـک میـل بـه مراقبـت از مـکان، تأثیـر 
مثبتـی بـر تـداوم آن می گـذارد. تصمیم گیـری دربارۀ منظـر مردمی 
بیـش از هـر چیـز تصمیم گیـری دربـارۀ تجربۀ یک محیط اسـت که 
بـا گـذر زمـان به طور مداوم توسـط سـوژۀ انسـانی به روز می شـود. در 
چنین رویکردی مداخلۀ افراطی بیشـینه و کمینه در منظر به شـکل 
رهاسـازی و یـا محافظـت مطلـق مـردود اسـت. طرح ریـزی فرایندی 

کل نگـر، یکپارچـه و چندوجهـی برای افزایش دلبسـتگی شـهروندان 
بـه مـکان و رعایـت تعـادل در محافظت و مداخلـه در منظر، به حفظ 
عملکـرد مناظـر مردمی و به روزرسـانی مداوم نحوۀ تفسـیر کاربران از 

منظـر کمک خواهـد کرد )جـدول 1(.

تصویر 9. منظر مردمی برگزاری آیین های مذهبی و عزاداری ها تکیۀ ناسار در 
https://www.mehrnews.com/news/2415637 :بازار تاریخی سمنان. مأخذ

تصویر 10. مراسم جامه کردن در تکیۀ حضرت ابوالفضل )ع( دامغان.
https://www.dana.ir/news/919037 :مأخذ

تصویر 8. حضور مردم در کنار سه گانۀ منظر ایرانی در چشمه علی دامغان. عکس: 
مهدی نصیریان، 1401.
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آموزه هایی برای مدیریت بهتر در آینده علل افول/ استمرار در طول زمان قابلیت های گذشته منظر مردمی

ضرورت همگام ساختن اماکن تاریخی با 
نیازهای جامعۀ معاصر، ارجحیت بخشی به 

قابلیت استفاده از منظر مردمی

مخد وش شدن ساختار ارگانیک و 
دسترسی پذیری بازار، به روز نبودن فعالیت های 
اقتصادی، تغییر نیاز جامعۀ مخاطبین و تحول 

معنای بازار

دسترسی پذیری، ساختار چندعملکردی، 
ماهیت دموکراتیک و شأن اجتماعی، ترکیبی 

یکپارچه از کالبد، عملکرد و معنا

بازار تاریخی 
دامغان و 

سمنان

ضرورت توجه به منظر مردمی به عنوان 
ترکیبی هم افزا از کالبد، عملکرد و معنا،

درنظرگیری زیرساخت ها و عوامل فرادستی 
پشتیبانی کنندۀ حضور مردم

رویکردی نمایشی و موزه ای و صرفاً کالبدی، 
عدم تناسب جزئیات کالبدی به کار رفته، 

عدم توجه به عملکرد، معنا، هویت پیشین و 
ظرفیت فضا

مکان یابی مناسب، گشایش فضایی و امکان 
حضور مردم، حمایت و کمک به رونق 

اقتصادی بازار

سرای نقش 
جهان

فضاسازی مناسب برای اولویت بخشی به معنا 
و جوهرۀ اصلی شکل گیری فضا

تأکید بر جنبه های بصری و کالبدی در 
ارزش بخشی به عنصر عملکردی-معنایی آب و 

تنزل آن به اُبژه ای تماشایی

بخشی از سیستم آبی مؤثر بر ساختارهای 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر

استخر باغ فیض

ضرورت توجه به معنا و اعتباری ذاتِی برآمده 
از اعتقادات و باورهای مشترک

استمرار معنا و ارزش ذاتی فضا به دلیل باور 
به تقدس آب علی رغم مداخالت کالبدی 

نامناسب

زمینه سازی عناصر طبیعی برای حضور و 
تعامل جمعی مردم در انجام آیین ها، تفریح 

و تفرج

چشمه علی 
دامغان

توجه به نقش کلیدی مردم و جایگاه معانی و 
ارزش های معطوف به عملکردها و رویدادهای 

تکرارپذیر در طول زمان

استمرار باورها و مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر 
سرمایۀ اجتماعی و هویت محلی

شکل گیری تجربۀ جمعی، همبستگی و 
وحدت مردم

آیین ها و 
رویدادهای 

مذهبی

جدول 1. تحول برخی از مهم ترین مصادیق منظر مردمی در شهرهای سمنان و دامغان. مأخذ: نگارندگان.
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