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مقالۀ پژوهشی

فراموشی منظر ،پدیدهای مدرن

(با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان)

*

امین ماهان ،**1ضیا حسینزاده ،2محمد شهاب لواسانی ،3سیده فرزانه احسانی اسکوئی ،4شقایق گلشاهی پرشکوه،5
رضا روحانیان ،6کوثر غالمی قادی ،7کیمیا منصور کیایی ،8محمد رضایی
 .1استادیار گروه معماری ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران.
 .2پژوهشگر دکتري ،گروه معماري منظر ،دانشکدة معماري ،پرديس هنرهاي زيبا ،دانشگاه تهران ،ايران.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر ،گروه معماری ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .6دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .7دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .8دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
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تاریخ قرارگیری روی سایت1401/05/01:

چکیـده| منظـر دیسـیپلینی میانرشـتهای اسـت و در تحلیـل فضـا ،تنها کالبـد و فیزیک فضـا را مورد
توجـه قـرار نمیدهـد ،بلکـه همـواره در پـی درک و شـناخت کلیـت و شـخصیت فضایـی اسـت کـه در
اثـر تعامـل و کنـش و واکنـش عوامـل بیشـمار اجتماعـی ،تاریخـی ،هویتی ،فعالیتـی ،کالبـدی و امثال
آنهـا شـکل گرفتـهاسـت .امـروزه بسـیاری از فضاهـای شـهری ،حتـی شـهرهایی که بـه لحـاظ تاریخی
سـابقۀ درخشـانی در خلـق فضاهـای بـا کیفیـت و بـا معنـا داشـتهاند ،بسـیاری از کیفیـات فضایـی و
منظریـن خـود را از دسـت دادهانـد .ایـن پژوهش بر آن اسـت تا بـا مطالعۀ منابـع کتابخانـهای و تاریخی
و بررسـی میدانـی منظـر تاریخـی دو شـهر سـمنان و دامغان ،بهعنـوان شـهرهایی که به لحـاظ تاریخی
در خلـق فضاهـای شـهری موفـق بودهانـد ،و بـا بررسـی و تحلیل چندیـن فضا از ایـن دو شـهر بهعنوان
نمونهمـوردی ،علـل افـول منظـر در شـهرهای ایرانـی را شناسـایی کند.
واژگان کلیدی| منظر ،منظر تاريخي ،مدرنيسم ،سمنان ،دامغان.
مقدمـه| منظـر بهعنـوان مفهومی نـو در جامعۀ جهانـی و ایران به
شـمار مـیرود .منظـر مفهومـی پیچیـده و چندوجهی اسـت که با
رویکردهـای متنـوع مـورد توجـه و تعریف قـرار گرفتـه و میگیرد
(آل هاشـمی و منصـوری .)1396 ،امـروزه منظـر بـا تعاريف جامع
و دقيقتـر بهعنـوان آينـۀ فرهنـگ و تاريـخ كـه ابعـاد فرهنگـى-
اجتماعی و زيباشناسـانه دارد ،مطرح شدهاست (سلطانی.)1389 ،
شـهرها تصویـر تفکـر ،نوع زندگـی و تحـوالت فرهنگـی و تاریخی
سـاکنان خـود هسـتند .منظـر شـهری ،شـناخت مفهوم شـهر نزد
شـهروندانی اسـت کـه در طول تاریـخ در آن محیط زیسـتهاند و با

کالبـد طبیعـی و مصنـوع محیـط ارتباطـی معنایی تولیـد کردهاند
و در تـداوم حیـات معقـول آنهـا نقـش اساسـی داشـتهاند .موضوع
اصلـی منظـر شـهری قرائـت تفسـیر صحیـح و در نهایـت بازتولید
کیفیتهایـی اسـت کـه ارزشهـای قدیـم و جدیـد شـهر را بههـم
پیونـد میزنـد و موجـب حفـظ رابطـۀ طبیعـی انسـان بـا محیـط
شـهری خـود میشـود و فضایـی قابـل زیسـت فراهـم مـیآورد
(منصـوری .)1389 ،امـروزه هویـت منظـر شـهری و خاطـرات
جمعـی بهوجـود آمـده از آن بـرای تمامـی انسـانها ،بـا فقدانـی
بحـث برانگیـز روبـرو شـده ،طـوری کـه انسـان ارتبـاط خـود را با

*این مقاله برگرفته از طرح پژوهش «گردشگری منظر بومی سمنان و دامغان»
است که در سال  1401به سرپرستی دکتر سید امیر منصوری در پژوهشکدۀ

هنر ،معماری و شهرسازی نظر به انجام رسیده است.
** نویسندۀ مسئول09183156277 ،mahan_landscape@yahoo.com:
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فراموشی منظر ،پدیدهای مدرن |...امین ماهان و همکاران
مکانـی کـه در آن زندگی میکرده از دسـت دادهاسـت .این فقدان
هویتی نسـبت بـه مکانها و میـزان خاطرهانگیـزی آن در فضاهای
شـهری ،مشـکالتی را در هویـت فـردی و جمعی شـهروندان ایجاد
کـرده و کاهـش کیفیـت ایـن فضاهـا را موجب شـده اسـت .منظر
از گذشـته وجـه اصلی کیفیتبخشـی بـه فضاهای شـهری و عامل
اصلـی ایجـاد ذهنیـت بـرای شـهروندان بـوده و بـا زندگـی مـردم
عجیـن بـوده اسـت .امـا امـروزه افـول کیفیـت منظر در شـهرهای
ایرانـی ،حتـی شـهرهایی کـه به لحـاظ تاریخی سـابقۀ درخشـانی
داشـتهاند ،مشـاهده میشـود .بنابرایـن ایـن پژوهـش بر آن اسـت
تـا علـت یـا علـل ایـن افـول را در منظـر شـهرهای ایرانـی مـورد
بررسـی قـرار دهد.

پیشینۀ پژوهش

حسـینزاده و همـکاران در مقالـهای منظـر شـهرهای ایرانـی را
مـورد توجـه قـرار دادهاند ،امـا توجه ایشـان معطوف بـه ارزشها و
نقشهای بام در شـهرهای ایرانی بودهاسـت (حسـینزاده ،شـکوه
و مهربانـی گلـزار .)1400،ابرقویـی فـرد و منصـوری ( )1400نیـز
در مقالـهای شـهرهای ایرانـی را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد کـه
تمرکزشـان در ایـن مقاله بر سـازمان فضایی شـهرهای ایرانی بوده
اسـت .درخـش و باصولـی ( )1400در مقالـۀ دیگـری بـه بررسـی
شـهرهای ایرانـی پرداختهانـد و بـه نقـش سـقاخانه در منظـر
شـهرهای ایرانـی توجـه کردهانـد .فرزیـن ( )1389در مقالـۀ خـود
شـهر ایرانـی را مـورد بررسـی قـرار میدهد و بـه نقـش زیارتگاهها
در شـهر میپردازد .معصومی ( )1388نیز در پژوهشـی در بررسـی
ارزشهـای شـهر ایرانـی بـه تأکید بـر مفهـوم محله میپـردازد .در
ایـن میـان پژوهشـی کـه بـه بررسـی شـهرهای ایرانـی بـا تأکیـد
بـر نقـش منظـر تاریخـی و علـل افـول آن پرداختـهباشـد ،دیـده
نمیشـود .لـذا در ایـن پژوهـش نگارنـدگان بـر آن هسـتند تـا بـا
بررسـی منابـع کتابخانـهای و بررسـی میدانـی ،ایـن مهـم را مورد
بررسـی قـرار دهند.

مبانی نظری
••منظر

شـهر تنهـا در کالبـد خالصـه نمیشـود ،بلکـه علیرغـم اقدامـات
کالبـدی صـرف در شـهر ،روحـی در آن جاری اسـت کـه همزمان
و توأمـان حاصـل تعاملات اجتماعـی و حیات مدنـی در فیزیک و
کالبـد شـهر اسـت .حـال آنکـه معمـاری منظـر ،دیدگاهـی جدید
در رابطـه بـا انسـان و محیـط ارائـه میدهـد کـه بـه تفسـیر فضـا
میپـردازد و از مـکان بهعنـوان وجـود واحـدی یـاد میکنـد کـه
دو بخـش بیرونـی و درونـی آن قابـل تفکیـک نیسـتند .بنابرایـن،
فهـم عمیـق معمـاری منظـر ،کمـک شـایانی در ادامـۀ حیـات
شـهرهای امـروزی دارد .طبیعـت و محیـط نیـز نقـش مهمـی در
محتـوای منظـر و مفهـوم آن و درک مـردم از آن دارد .از ایـن رو
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منظـر پدیـدهای اسـت عینی-ذهنـی کـه در اثـر توجـه بـه محیط
بـا هـدف مطلوبسـاختن فضاهـای بیرونـی و محیط ،برای انسـان
بـهکار میآیـد (زندیـه و سـحرخیز .)1397،نگـرش نویـن «زمان-
مـکان» نظامـی جدیـد در تحلیـل مسـائل مربوط به محيط اسـت
كـه معنـی جديـد منظـر را پايهريـزى میكنـد .منظردر ايـن نگاه،
پديـدهاى جغرافيايـی و كالبـدى نيسـت كـه تحليلگـر به تفسـير
ويژگیهـاى مورفولوژيـك و ريختشناسـانۀ آن بپـردازد .تعاريـف
نويـن از منظـر ،مبيـن ضـرورت اصلاح ديدگاههـا و روشهـاى
عاميانـه در ايـن زمينـه اسـت (سـلطانی .)1389 ،منظـر پدیدهای
اسـت پویـا کـه از یکسـو متأثـر از انسـان و نحـوۀ ارتبـاط او بـا
محیـط اسـت و از سـوی دیگر تداعی خاطراتی اسـت کـه در طول
ن در بسـتر محیـط روی داده و بـر ارتباط انسـان و منظر تأثیر
زمـا 
گذاشـته و بـه دنبـال آن ،فرهنـگ و تمـدن آدمیـان را تغییـر داده
اسـت .منظـر را از یکسـو نمیتـوان تنهـا در کالبـد خالصـه کرد،
چـون منظـر کیفیـت و معنـا را هـم در بـر دارد و از سـوی دیگـر
نمیتـوان مفهومـی تجریـدی و انتزاعـی دانسـت ،چـون از طریـق
کالبـد و حـواس فهـم میشـود .لـذا در برداشـتی متعالـی منظـر
پدیـدهای اسـت کـه بهواسـطۀ ادراک مـا از محیط و تفسـیر ذهن،
توأمـان حاصـل میشـود و بنابرایـن پدیـدهای عینی-ذهنی اسـت
(ماهـان و منصـوری.)1396،

••منظر تاریخی

شـهر محصـول یکجانشـینی انسـان و تکامل مفاهیـم بنیادی ذهن
او (منصـوری )1389 ،و ارتبـاط دوسـویۀ انسـان و محیط در طول
تاریخ اسـت .همچنین دسـتاورد تمدن بشـر ،ذهن انسـان و حاصل
زندگـی گروهـی و توسـعۀ روح جمعی انسـانها در طـول زمان در
بسـتری از نظـام طبیعت به شـمار مـیرود .در این میـان طبیعت،
بهعنـوان بسـتر پذیـرای انسـان و زندگـی او بـا انتخابشـدن و
آمیختـن بـا تاریخ انسـانی و نظم بشـر معنـا پیدا کرده و تشـخص
گرفتـه اسـت .از ایـن رو بـا حضـور انسـان گرهخـورده و مـکان
زیسـتن شـدهاسـت .منظر شـهر نیز با خوانـش الیههـای متفاوت
عینـی و ذهنـی محیـط و شـناخت الیههای شـکلدهنده بـه آنها،
قابلیـت کنترل و مدیریت فضای زیسـت انسـان شـهری را در نظم
طبیعـی فراهـم میکنـد .در نتیجـه منظـر شـهر از برهمکنـش
بُعـد اکولـوژی شـهر (طبیعـت) بـا تاریـخ آن و ادراک آن توسـط
شـهروندان بهوجـود میآیـد و معنـای محیـط و پایـداری مـکان را
تضمیـن میکنـد .بـه عبـارت دیگر منظر شـهر ،تفسـیری از تالقی
تاریـخ و طبیعـت اسـت .نقـاط تالقـی تاریـخ و طبیعت در شـهر با
داشـتن الیههـای ذهنـی و عینی متفـاوت از جمله حضور پیشـین
طبیعـت بهعنـوان بسـتر زیریـن و پـس از آن انسـان و فرایندهای
او از جملـه «تاریخ سـکونت»« ،حـوادث و رویدادهای اجتماعی» و
«خاطـرات انسـانی» ،مکانـی با معنی را در شـهر بهوجـود میآورد
(رفعـت .)1392 ،شـهر محصـول مسـتقیم جامعـهای اسـت کـه
در آن زندگـی میکنـد و گوناگونـی منظـر شـهرها در تاریـخ و
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جغرافیـای جهـان ،معلول اندیشـۀ متفاوت مدنی جوامع اسـت .لذا
منظـر شـهر میتوانـد معیاری باشـد جهت بررسـی رونـد تحوالت
جامعـه و فهـم اندیشـۀ مدنـی آن در طـول زمـان .بسـتر تاریخـی
و جغرافیایـی در پدیـدآوردن ذهـن مخاطـب نقـش اصلـی دارنـد.
«منظـر ،در محـل تالقـی تاریـخ و جغرافیـا پدیـد میآیـد» .مکان
یـک امـر فیزیکـی نیسـت و نمیتوانـد بـا جـا ،نقطـۀ جغرافیایی و
محـل یکـی انگاشـته شـود .هر نقطـهای بـر روی محـل تالقی این
دو محـور نمایانگـر وقـوع یـک حادثـه در یـک جاسـت کـه منجر
بـه پیدایـش مفهـوم ،تجربـۀ مشـترک افـراد و هویت افـراد در آن
محـل میشـود ،کـه بهواسـطۀ وقـوع آن حادثـه درهـم آمیختـه
اسـت .تالقـی تاریـخ و جغرافیـا منجـر بـه پیـداش مفهومی اسـت
کـه بشـر امـروز آن را منظـر نام مینهـد .منظر آن جایی اسـت که
در آن حادثـهای رخ داده و رویـدادی اتفاق افتاده اسـت (منصوری،
.)1394
نظريـۀ منظـر از جملـه چارچوبهايـي اسـت كـه دو وجه اساسـي
معنـا و كالبـد شـهر را مـد نظـر قـرار ميدهـد .در تئـوري منظـر،
ارتبـاط متقابـل انسـان بـا محيـط طـرح ميشـود كـه نتيجـۀ آن،
معنـي محيـط در اثـر تعامـل تاريـخ و جغرافياسـت .همچنیـن
بنيانهـاي نظـري منظـر ،بيـان ميدارنـد بـه سـبب تجربـۀ
فعاليتهـاي انسـاني در كالبـد محيـط ،معنايـي پديـد ميآيـد كه
محصـول تعامـل انسـان بـا محيـط (تاريـخ بـا جغرافيـا) اسـت .از
ايـن رو ايـن فعاليتهـا خاطراتـي را در ذهـن بهوجـود ميآورنـد
كـه ممكـن اسـت فـردي يـا جمعي باشـد (نگارسـتان ،تیمـوری و
آتشـینبار .)1389 ،لـذا واقعيتـى بـا نـام «منظـر شـهرى» تنها در
كالبـد ،تناسـبات و ابعـاد مورفولوژيـك خالصـه نمیشـود .حـس
تعلـق بـه شـهر بـراى سـاكنين ،در اثـر گذشـت تاريـخ و تجربـه
اسـت كـه ايجادشـده و تقويـت میشـود وگرنـه كالبـد بـدون
تجربـۀ تاريـخ تنهـا میتوانـد فـرم زيبـا داشـته باشـد (آتشـینبار،
 .)1388بنابرایـن ،در یـک جمعبنـدی کلـی ،بـا توجـه بـه تعاریف
و توضیحـات مطرحشـده توسـط صاحبنظـران در حـوزۀ منظـر،
میتـوان عناصـر اصلـی تشـکیلدهندۀ منظـر تاریخـی را در تالقی
و برهمکنـش دو عنصـر جغرافیـا و انسـان در طـول زمـان (تاریخ)
تعریـف کـرد (تصویـر .)1

•• منظر و مدرنیسم

در ایـن بخـش به بررسـی این موضـوع پرداخته شدهاسـت که چه
عامـل یـا عواملـی موجـب به عدم تـداوم منظـر تاریخی شـهرهای
ایرانـی و مانـدگاری کیفیتهـای منظریـن آنها شـدهاسـت .لذا در
ادامـه مطالبـی در این راسـتا مورد بررسـی قرار گرفتهاسـت.
از دورۀ رنسـانس با شـکلگیری سـوژۀ مطلق مدرن و بروز دوقطبی
سـوژه و اُبـژه ،منظـر بهعنـوان ادراک و بازنمایـی زیباشناسـانه و
فردگرایانـه از یـک بخـش از زمیـن و طبیعـت متولـد شـد و بیانی
اسـت از «تقسـیم بزرگـی» کـه توسـط خـرد و عقل مطلـق مدرن
کالسـیک میـان انسـان و جهـان ،اُبژه و سـوژه ،طبیعـت و فرهنگ

تصویر  .1عناصر اصلی شکلدهنده به منظر تاریخی .مأخذ :نگارندگان.

پایهگـذاری شـده اسـت (آل هاشـمی و منصـوری .)1396 ،در
عصـر مـدرن ،پیچیدگـی وجـوه عینـی و ذهنـی منظر باعث شـده
رشـتههای علمـی کـه در جهـان دوقطبـی دکارت بهوجـود آمده و
رشـد کردهانـد ،منظـر را به مفهومـی تکبُعدی تنـزل داده و آن را
بهطـور انتزاعـی در وجـوه عینـی یـا ذهنی جسـتجو کننـد (ماهان
و منصـوری .)1396 ،تفکـرات مدرنیسـتی و جزءنگـر در دهههـای
گذشـته سـبب شـده تـا شـهر بهمثابـۀ پدیـدهای پویـا ،شـادابی و
سـرزندگی خـود را از دسـت داده اسـت .نـگاه کالبـدی و دوقطبی
باعـث عـدم ایجـاد حـس مـکان و در نتیجـه عـدم شـکلگیری
فضاهای جمعی سـرزنده شـدهاست .متأسـفانه در شهرسازی امروز
ً
اصلا توجـه نمیشـود یا اگـر بخواهـد مدنظر
بـه مقولـۀ مـکان یـا
ُ
ُ
قـرار گیـرد ،تنهـا بهمثابـۀ ابژهای صـرف به آن نـگاه میشـود؛ ابژه
بـرای سـوژهای کـه در مقابـل آن اسـت ،نـه همـراه آن (مرتـاض
مهربانـی ،منصـوری و جـوادی .)1396،شـهرهای تاریخـی عمومـاً
محصـول نوعـی مشـارکت بیـن عامـۀ مـردم و دسـتگاه حکومـت
بودهانـد .در دوران تاریخـی بـه دلیـل همخوانـی جهانبینی بخش
عامـه و طبقـۀ قدرتمنـد جامعه ،تفاوت چشـمگیری بین سـلیقه و
نـگاه آنهـا وجود نداشـتهاسـت و در نتیجـه ،تصمیمـات و اقدامات
ایـن دو گـروه نسـبت به شـهر به نوعـی هماهنگـی پایـدار منتهی
میشـد .امـا بـا ظهـور مدرنیتـه در جامعـۀ ایرانـی و از دورۀ قاجار،
میـان دسـتگاه قـدرت و طبقـۀ عامـه نوعـی شـکاف در دیدگاههـا
پدیـد میآیـد که بـه شـکلگیری رویکردهـای یکجانبهگرایانه در
ارتباط با سیاسـتهای شهرسـازی منتهی میشـود .در دورۀ قاجار
ایـن سیاسـتها عمدتـاً به فضاهـای حکومتـی محدود اسـت اما از
دورۀ پهلـوی ایـن سیاسـتها بـه تغییـرات در بافتهای مسـکونی
شـهری منجـر میشـود بـدون آنکـه به نقش مـردم در ایـن فرایند
توجه شـود (مقصـودی.)1398 ،

بحث

بـا توجـه بـه آنچـه مطرح شـد ،رونـد شـکلگیری منظر در بسـتر
زمـان و جغرافیـا و در تعامل پیوسـتۀ سـاکنین با عناصـر مصنوع و
طبیعـی شـهرهای خـود بـوده کـه منجر بـه شـکلگیریِ منظر در
طـول تاریخ شـدهاسـت .تـداوم و پیوسـتگی فرم مواجهۀ انسـان و
محیـط ،بسـتر ذهنـی مـردم را شـکل میدهـد و سـاختار کالبدی
را سـاماندهی میکنـد .لـذا منجـر بـه تـداوم منظر در طـول تاریخ
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فراموشی منظر ،پدیدهای مدرن |...امین ماهان و همکاران
میشـود و منظـری مانـا را پدیـدار میسـازد .بـروز ایـن مانایی هم
در ذهـن مخاطـب بـوده و هـم در کالبـد (عینیت) فضا ،کـه تداوم
در ایـن عینیـت و ذهنیـت ،بـه مـرور زمـان موجب ایجـاد الگوها و
کهنالگوهـا ،آداب و رسـوم و سـنتهایی میشـود کـه در زندگـی
مـردم جریـان دارد .امـا روی دیگـر این مسـئله ،فراموشـی اسـت.
پدیـدهای متفـاوت که بـا پیدایـش مدرنیته و نکوهـش تاریخ ،پس
از قـرن نوزدهـم در جهان ظهـور پیدا میکند .یـک انقطاع تاریخی
کـه نـو شـدن را توصیه کـرد و مانعی برای تـداوم و تکرار شـد .لذا
فرمهـای جدیـد را شـکل داد و سـعی در پیدایش الگوهـای جدید
در ذهـن انسـان نمـود .الگوهای گذشـته را در ذهن مـردم کمرنگ
کـرد و رابطـۀ آنهـا بـا تاریـخ را منحصـر بـه کالبدهایـی بـیروح و
موزههایـی نمایشـی تقلیـل داد .منظـر نیـز کـه وابسـتگی کامـل
بـه ذهـن انسـان و کالبـد محیـط دارد ،طـی ایـن فراینـد شـروع
بـه تغییـر نمـود و کهنالگوهـای خـود را فرامـوش کـرد .در ایـران
نیـز بـا ظهـور تفکـرات مدرنیسـتی بهویـژه از عصر قاجـار ،منظری
کـه از انطبـاق الیههـای تاریخـی ،انسـانی (ذهنـی) و جغرافیایـی،
بهعنـوان یـک پدیـدۀ عینی-ذهنـی و مانـدگار شـکل میگرفـت،
کمکـم جـای خـود را بـه کالبدهایـی بـدون معنـا و جـدا از روح
و ذهـن جامعـه میدهـد .لـذا در ارتباطـی دوسـویه ،از یـک طرف
بـا همهگیـری تفکـرات مدرنیسـتی ،بهویـژه در ذهـن مسـئوالن،
بافتهـای زندۀ شـهری مـورد تخریب ،نابـودی و یا چندتکهشـدن
قـرار گرفـت و از سـوی دیگـر ،تخریبهـای صورتگرفتـه ،موجب
فراموشـی و ارزشهـای منظریـن فضاهـای شـهری شـد (تصویـر
 .)2از جملـه ایـن تحـوالت میتـوان بـه کمرنگشـدن قداسـت
آب و ازبینرفتـن ارتبـاط نزدیـک بـا آب و لمـس آن در فضاهـای
شـهری ،ازبینرفتـن نقـش تکیههایـی کـه بهعنـوان مراکـز محلـه
و ارتباطـات اجتماعـی شـهروندان عمـل میکردنـد ،ازبینرفتـن
فضایـی فضاهای اصیل ایرانی و بسـیاری موارد
کلیـت و پیوسـتگی
ِ
دیگـر ،اشـارهکرد.

بررسی منظر تاریخی سمنان و دامغان

چنانچـه در بخشهـای قبل بیان شـد شـهرهای تاریخـی ایرانی با
تأکیـدی بـر ذهنیـت مردم از شـهر شـکل میگرفتنـد و همین امر
موجـب میشـد کـه بـا گذشـت زمـان و اسـتمرار الگوهـا ،منظری
تاریخـی و مانـدگار را شـکل بدهنـد کـه نسـل بـه نسـل منتقـل
میشـد و هـر نسـل چیـزی بـر آن میافـزود .امـا ایـن سـیر از
ً
کاملا از
دورۀ قاجـار و ورود مدرنیسـم رو بـه افـول نهـاد و امـروزه
بیـن رفتـهاسـت .در ایـن بخـش نگارنـدگان برآننـد تـا با بررسـی
مؤلفههـای عینـی و ذهنـی منظـر در چارچـوب عناصـر محیطی و
کالبـدی شـهرهای سـمنان و دامغـان بهعنـوان نمونهمـوردی ،بـه
بررسـی ایـن مهم بپردازنـد .در بخـش عناصر محیطی ،به بررسـی
نقـش آب در منظـر تاریخـی شـهر سـمنان و همچنیـن گیـاه در
منظـر تاریخـی چشـمهعلی دامغـان پرداختـه شـد و در بخـش
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تصویر  .2عوامل تشکیلدهندۀ منظر شهری زنده و مانا و اثرات ورود مدرنیسم
بر آن .مأخذ :نگارندگان.

عناصـر کالبـدی ،تحـوالت تکیههـا و مسـاجد در منظـر شـهری
سـمنان و دامغـان مـورد بررسـی قـرار گرفت.

••عناصر محیطی

-نمود آب در منظر تاریخی شهر سمنانآب مـورد نیـاز شـهر سـمنان توسـط رودخانـهای دائمـی کـه از
کوههـای سنگسـر و شـهمیرزاد سرچشـمه میگرفتـه ،تأمیـن
میشـد .رودخانـه پیـش از ورود بـه شـهر بـه پنـج شـعبه تقسـیم
میشـود و اسـاس شـکلگیری سـاختار شـهر و منظـر شـهری
محلات سـمنان را بهوجـود آورده اسـت .محلات بـا اسـامی
شـعبههای رودخانـه ماننـد لتیبـار و شـاهجوی نامگذاری شـدهاند
و منظـر شـهر متأثـر از جریـان حرکـت جویبارهـا در کوچههـا
شـکل گرفتـه اسـت (تصویـر  .)3از سـویی دیگـر آب جـاری در
جویهـا در پاییندسـت در حوضچههایـی وسـیع جمـعآوری
میشـدند و منبعـی مناسـب بـرای تأمیـن آب مـزارع پاییندسـت
فراهـم میآوردنـد .ایـن فضاهـا همچنیـن نقشـی تفرجـی ،اقلیمی
و منظریـن در شـهر ایفـا میکردنـد .از این رو منظر تاریخی شـهر
سـمنان ،بهعنـوان یک شـارباغ ،در سـاختار اولی ه تلفیقی منسـجم
از آب ،گیـاه و دانهبنـدی معمـاری بـوده که در قالب یک سیسـتم
پایـدار زیسـت میکـردهاسـت .لذا ذهـن مردم بـا آب عجیـن بود
و آن را عنصـری حیاتـی تلقـی مینمـود و کالبـد و عینیـت فضـا
نیـز تحـت تأثیـر آب و جهـت جریـان آن شـکل گرفته بـود .با این
حال ،توسـعۀشـهری به شـیوۀمـدرن ،نحـوۀ مواجهۀ مـردم و آب
را تحـت تأثیـر خود قرار داد .مدیریت شـهری آب را از منظر شـهر
حـذف کـرده و آن را لولهکشـی نمـود .طرحهـای شـهری جهـت
توسـعۀ شـهر را در زمینهـای پاییندسـت در نظـر گرفـت و عم ً
ال
مـزارع تبدیـل به بافت شـهری شـدند ،هرچنـد اینبار ،آب نقشـی
در شـکلدهی بـه منظـر جدیـد نداشـت و الگوی پیشـین فراموش
شـد .حوضچههـای آب نیـز بهتدریـج نقـش و ضـرورت خـود را
از دسـت دادهانـد و صرفـاً بـه عنصـری تزیینـی در شـهر تبدیـل
شـدهاند .از سـوی دیگـر ارتبـاط ذهنـی سـاکنین و آب نیـز دچـار
تحـول شـد و مصـداق عینـی از دل بـرود هـر آنکـه از دیـده رود،
شـکل گرفـت .آب کـه از چشـم سـاکنین پنهـان شـد ،دیگر نقش
و اهمیـت خـود را نـزد آنهـا از دسـت داد .آب کـه زمانـی در تمام
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تصویر  .3از محدود آثار باقیمانده از نقشآفرینی آب در کوچههای شهر سمنان.
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شـئون زندگـی نقش آفریـن بود ،در نـگاه مدرن نقشـی عملکردی
بـه خـود گرفـت .در ایـن طـرز نـگاه بـا تأمیـن آب آشـامیدنی
سـاکنین ،نیازهـا برطـرف میشـود .این درحالی اسـت کـه آب در
تاریـخ ،علاوه بـر عملکـرد ،الگوهای ذهنی مـردم ایـران را بهوجود
آورده اسـت و شـکلدهندۀ آییـن و رسـوم بـوده اسـت .لـذا ایـن
عنصـر کـه زمانی ،علاوه بر تأمیـن نیازهای عملکردی شـهروندان،
بـه شـهر حیات میبخشـید و نـزد شـهروندان شـأن و منزلتی واال
داشـت ،کمکـم جایـگاه ذهنـی و معنایـی خـود و همچنیـن نقش
حیاتبخـش خـود در منظـر شـهر را از دسـت داد.
-تنزل جایگاه منظرین آب و درختان چنار در چشمهعلیچشـمهعلي در درهاي از شـماليترين كوههـاي دامغـان واقعشـده
و قدمـت آن به پيش از اسلام ميرسـد .مجموعـهای که جایگاهی
آیینی-عملکـردی نـزد مـردم و دولتمـردان داشـته و در دورههاي
مختلـف تاريخـي بهخصـوص نـزد شـاهان صفـوي و قاجـار مـورد
توجـه بـودهاسـت .چشـمهعلی نیـز مانند سـایر مکانهـای ایرانی
از سـهگانه ایرانـی تبعیـت میکـردهاسـت و بـه لحـاظ تاریخـی از
همجـواری چشـمه ،درختـان چنـار و یـک چهارتاقی شـکل گرفته
اسـت .در شـمال چشـمه و درسـت در محل تالقى آن بـا تپه-كوه
آب در شـمال ،دو درخـت چنار قديمى وجود دارد .از قداسـت این
مـکان همیـن بـس که مردم در محل سرچشـمۀ آب به ریشـههای
درختـان چنـار دخیل میبنـدد و از خداوند بـرآوردن حاجات خود
را میطلبنـد .نکتـۀ قابـل تأمـل ،محل بسـتن دخیلهاسـت .گویی
انسـان ایرانـی آب و گیـاه را منشـأ حیـات میدانـد و در محـل
تالقـی ایـن دو کـه از قضـا سـر منشـأ حیـات هریـک از آنهـا نیـز
هسـت ،گـره از مشـکالتش بـاز میشـود .با ایـن حال چشـمهعلی
نیـز مانند سـایر فضاهـای ایرانی بـا ورود مدرنیته تحـت تأثیر قرار
میگیـرد و مداخلات عینی و ذهنـی گسـترده در آن رخ میدهد.
بيشـتر آثـار مصنـوع در مجموعه ،همچون هندسیشـدن اسـتخر،
كوشـك داخـل آن ،عمـارت فتحعلىشـاه و بنـاى قراولخانه مربوط
بـه تغییـرات دورۀ قاجـار اسـت .ایـن تغییـرات بیتوجه بـه هویت

منظـر و سـابقۀ مـکان و صرفـاً بـا نگاهـی کالبدی-عملکـردی رخ
داده اسـت .سـاختار ارگانیـک چشـمهعلی کـه تداوم و پیوسـتگی
سـه عنصـر منظریـن آب ،درخـت و کـوه را به نمایش میگذاشـت
و امـکان تعامـل پیوسـتۀ انسـان را بـا آنهـا برقـرار میکـرد؛ امـروز
با سـاختاری هندسـی جایگزین شـده اسـت .بسـتر طبیعی چشمه
نردهکشـی شـد و ارتبـاط بـا آب قطـع شـد ،گیاهـان تبریـزی بـا
عمـر کوتـاه جایگزیـن درختـان چنـار گردیـد و با نظمی هندسـی
غـرس شـدند ،بسـتر کوهسـتان ،سکوسـازی شـد و عمارتـی برای
خوشگذرانـی شـاهان در میانـۀ آب برپـا شـد (تصویـر  .)4از ایـن
روسـت کـه ذهـن انسـان ایرانـی در دوگانگـی سـنت و مدرنیتـه
سـردرگم اسـت .از یکسـو آب هنـوز سرچشـمۀ حیـات اسـت و
نمـاد پاکـی و درخـت را ارزشـمند میدانـد و نمـاد اسـتواری و
حیـات .از ایـن رو مـکان برایـش مقـدس اسـت و بـرای اسـتجابت
حاجـات دخیـل میبنـدد و از سـوی دیگـر شـأن و احتـرام مـکان
را فرامـوش میکنـد و از آن بهعنـوان یـک پـارک و تفرجـگاه کـه
هرگونـه فعالیتـی در آن مجـاز اسـت ،اسـتفاده میکند .لـذا منظر
تاریخـی چشـمهعلی و الگوهـای تعریفشـده در منظـر ایرانـی بـا
ورود تحـوالت مـدرن تغییـر شـکل یافت.

••عناصر کالبدی

-تکیههای سمنانتکایـا مکانـی بـا پایـگاه معنوی-سـنتی و عناصـری جداییناپذیـر
از کالبـد فیزیکـی اغلـب شـهرها و روسـتاهای ایـران هسـتند
(محمـود آبـادی و بختیـاری .)1388 ،تکایـا ،فضاهایـی عمومیاند
کـه بهعنـوان مرکزمحلـه ،عالوهبر کارکردهـای آیینی خـود ،محل
مکـث ،اسـتراحت ،خریـد از حجرههـای اطـراف ،تجمـع و تعامـل
اهالـی و تشـکیل شـوراهای آبیـاری بـرای تعیین سـهم و تقسـیم
آب در محلات بودهانـد (آل هاشـمی .)1399 ،تکایـا در شـهر
سـمنان نیـز بهطـور سـنتی نقشهـای آئینـی و اجتماعـی فراوانی
داشـتهاند و معمـوالً مرکـز محلات و نقاط عطف را در راسـتۀ بازار
شـکل میدادهانـد و از ایـن طریق نقـش مهمی در منظر شـهر ایفا

تصویر  .4طرح کاشت جدید اعمالشده در چشمهعلی به صورت خطی و منظم و
برخالف طرح کاشت نامنظم قدیمی .عکس :ضیا حسینزاده.1401 ،
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فراموشی منظر ،پدیدهای مدرن |...امین ماهان و همکاران
میکردنـد .بـا ایـن حال امـروزه ،نقش تکایـا بهعنوان هسـتۀ اصلی
و مرکز محالت شـهر سـمنان کمرنگتر شـده و صرفاً نقش آیینی
خـود را در ایـام محـدودی از سـال ایفا میکننـد .بهعنـوان نمونه،
«تکیـۀ ناسـار» شـهر سـمنان ،تقریبـاً در میان راسـتۀ اصلـی بازار
جـای گرفتـه اسـت .ایـن تکیـه بـا چینـش عملکردهـای مذهبی-
تجـاری و آب انبـار تاریخـی در حـول یـک فضـای مرکـزی مفصل
ارتباطـی بیـن ایـن عملکردهـا در محلـه بـوده اسـت .قرارگرفتـن
در محـل تقاطـع چنیـن عملکردهایـی در محلـه ،بـه ایـن فضـا
کیفیتهایـی چـون حضورپذیـری و اجتماعپذیـری داده اسـت؛
چـرا کـه مـردم شـهر و اهالـی محله بـرای انجـام کارهـای روزمره
ناچـار بـه گـذر از آن بودهانـد« .تکیه پهنـه» نیز در بخـش انتهایی
بـازار قـرار دارد و در اطـراف آن عملکردهای گوناگونـی قرار دارد و
ماننـد تکیـۀ ناسـار از کیفیتهـای ذکرشـده برخوردار بودهاسـت.
بـا ایـن حـال امروزه تکایـا دیگر نقش پیشـین را در منظـر تاریخی
شـهرها و محلات ایفـا نمیکنند و ایـن موضوع در منظـر تاریخی
شـهر سـمنان نیـز بهوضـوح قابل مشـاهده اسـت .تغییـرات مدرن
در شـهرهای بـا بافـت ارگانیـک ایـران ،با انجـام خیابانکشـیهای
گسـترده ،موجـب قطـع گذرهـای ارگانیـک محلات و جداسـازی
ناخواسـتۀ بافـت شـهر از یکدیگـر شـد .گذرهایی کـه زمانی محل
عبـور عابریـن پیـاده بودنـد و ارتبـاط محلات و بـازار و تکایـا بـه
یکدیگـر را بـر عهـده داشـتند ،بـا اجرای خیابانکشـیها گسسـته
شـدند و عبـور و مـرور بـه تکیههـا و بـازار قطـع شـد (تصویر .)5
بـا تغییـر مسـیر حرکـت عابریـن و تمرکـز حرکـت در خیابانهای
اصلـی ،سـاختار ذهنـی مردم نیـز بهتدریـج تحـوالت را پذیرفت و
ارزشگـذاری فضاهـای شـهری در ذهـن سـاکنین تغییـر یافت .به
ایـن ترتیـب تکیههـا مرکزیت پیشـین را از دسـت دادنـد .تحوالت
ذهنـی بـا گسـترش و پذیـرش معمـاری نوسـاز بافتهـای جدیـد
توسـط مسـئولین و مـردم و تـرک بافتهـای تاریخی تقویت شـد؛
بـه نحـوی کـه بافـت تاریخی بـه بهانـۀ فرسـودگی مـورد تهاجم و
تخریـب قـرار گرفـت و تبدیـل بـه مخروبههایـی در شـرایط فعلی
شـهر سـمنان شـده اسـت .در ایـن حالـت بـازار کـه زمانـی قلـب
تپنـدۀ شـهر و عنصـر اصلـی و رشـتۀ اتصالدهنـدۀ بافـت محالت

تصویر  .5موقعیت دو تکیۀ ناسار و پهنه نسبت به راستۀ اصلی بازار و
خیابانکشیهای جدید .مأخذ :نگارندگان.
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بـه یکدیگـر بـود ،بهعنـوان عنصـری مجـزا و تکافتـاده از شـهر
نقـش خـود را از دسـت داده اسـت و در رقابـت با پاسـاژها و مراکز
تجـاری نوسـاز بازنـدۀ محـض بوده اسـت .از ایـن رو امـروزه منظر
تاریخـی سـمنان دیگـر حیات و سـرزنگی سـابق را نـدارد و تبدیل
بـه ویترینـی از چنـد بنـای تاریخـی بـیروح و جـدا از هـم شـده
اسـت (تصویر .)6
-مسجد تاریخانۀ دامغان«مسـجد» يکـي از عناصـر مهم و تأثيرگذار در شـهرهاي اسلامي
اسـت .در تاريـخ شـکلگيري شـهرهاي اسلامي ،مسـاجد همواره
بهعنـوان فضاهـاي عمومـي مهـم و مردمـي داراي عملکردهـاي
متعـدد اجتماعـي ،اقتصادي ،سياسـي و کالبدي بـوده و در زندگي
مـردم نقـش محـوري داشـتهاند (تقوایـی و معروفـی.)1389 ،
مسـجد تاریخانـه یکـی از قدیمیتریـن بناهای شـهر دامغـان بوده
و در جنوبشـرقی ایـن شـهر واقـع شـدهاسـت (آزاد .)1392 ،لذا
چنانچـه بیـان شـد ،مسـاجد از دیگـر مراکـز تمرکـز و تعاملات
اجتماعـی سـاکنین در شـهرهای ایرانـی محسـوب میشـدند و
بـه عبـارت دیگـر حیـات و زندگی شـهری در آنهـا جریان داشـته
اسـت .هـر چند امروزه نیـز در بسـیاری از موارد مسـاجد همچنان
موبیـش رونـق قبـل را دارنـد،
نقـش پیشـین را بـازی میکنـد و ک 
بـا ایـن حـال در بسـیاری از مـوارد مشـاهده میشـود که مسـاجد
تاریخـی بیـش از آنکـه مرکز عبـادی برای سـاکنین باشـد ،تبدیل
بـه موزههـای شـهری شـدهاند .ایـن موضـوع حتی نقضی اسـت بر
دیـدگاه باززندهسـازی و احیاء کـه در حوزۀ مرمت مطرح میشـود
و مورد توجه مدیران میراث فرهنگی اسـت .مسـاجد که پتانسـیل
حضورپذیـری مـردم را بـه بهانۀ مراسـم مذهبـی دارند ،امـروزه بر
روی مـردم بسـته میشـوند و بـه پوسـته و کالبـدی فـارغ از روح
فضـا تبدیـل شـدهاند .ایـن اقـدام نیـز از نـگاه کالبـدی و عینـی
صـرف مسـئولین امر بـه شـهر و نادیدهگرفتن منظر تاریخی شـهر
بهعنـوان یـک پدیـدۀ عینی-ذهنی و در نتیجه حـذف وجه معنایی
و اجتماعـی آن ،ناشـی میشـود .از این روسـت که سـاختار ذهنی
سـاکنین نیـز بهتدریـج وجه کالبـدی و عینی مسـجد را میپذیرد.
بدینترتیـب مسـجد از مرکـز توجـه خـارج و بـه فضایـی بـیروح
تبدیـل میشـود .ایـن موضـوع در مسـجد تاریخانـۀ دامغـان کـه
یکـی از مسـاجد اصلـی و تاریخـی شـهر دامغـان اسـت ،بـه وضوح
قابـل مشـاهده اسـت .حفاظـت کالبـدی از بنـا صـورت پذیرفتـه
لیکـن روح فضـا از مسـجد گرفتـه شـده اسـت (تصویر .)7
بـا توجـه به آنچـه مطرح شـد و در جدول  1قابل مشـاهده اسـت،
بهنظـر میرسـد منظـر تاریخی شـهرهای سـمنان و دامغـان تحت
تأثیـر مداخلات کالبدی شـدید ناشـی از تجددخواهـی و نکوهش
امـر کهنـه که بهتدریج بـه امری بدیهی در ذهن مردم و مسـئولین
تبدیل شـده اسـت ،دچار آسـیبهای بسـیار شـده اسـت .هرچند
در نگاهـی عینـی بهنظـر میرسـد کالبـد بنـا حفاظـت و مرمـت
شـده اسـت ،لیکـن اکثر آنهـا تبدیل بـه کالبدی بیروح شـدهاند و
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تصویر  .6متروک ماندن تکیۀ ناسار در راستۀ بازار سمنان ،خالیشدن این فضا
از فعالیت و ازدستدادن نقش اجتماعی خود .عکس :ضیا حسینزاده.1401 ،

تصویر  .7عدم جریان زندگی و حیات اجتماعی در مسجد تاریخانه به دلیل نگاه
دانهای و کالبدی به منظر شهر .عکس :ضیا حسینزاده.1401 ،

جدول  .1جمعبندی بررسی نمونههای موردی .مأخذ :نگارندگان.
نمونۀ مورد بررسی

آسیب

منظر آب در شهر سمنان

کمرنگشدن قداست آب و ارتباط شهروندان با آب به دلیل توجه صرف به مسائل کالبدی شهر و فراموشی وجه
ذهنی حضور آب در منظر شهری

تکایای شهر سمنان

ازبینرفتن نقش اجتماعی و مرکزمحلهای به دلیل عدم درک منظر بهعنوان یک کل ،تخریب بافت و زندگی اطراف
و تنها حفظ دانههای معماری

چشمهعلی دامغان

برهمخوردن نظم و سیستم سهگانۀ منظر ایرانی به دلیل فراموشی وجه ذهنی قداست عناصری چون آب و درخت
نزد ایرانیان

مسجد تاریخانۀ دامغان

ازبینرفتن حیات اجتماعی در مسجد و تنها حفظ کالبد و پوستۀ آن به دلیل نگاه کالبدی و حذف وجه ذهنی
منظر

بهتدریـج ماهیـت اصلـی خود را از دسـت خواهنـد داد .منظر تاریخی
شـهر سـمنان و دامغـان کـه زمانـی پیونـدی ذهنی بـا مخاطب خود
برقـرار میکـرد ،امـروز تبدیل به ویترینـی بیروح از چنـد بنای مجزا
ماننـد بقعۀ پیرعلمدار و قلعۀ پاچنار شـده اسـت.

نتیجهگیری

شـهرهای ایرانـی همـواره بـه دلیـل انطبـاق الیههـای جغرافیایـی
(کالبـدی) و انسـانی (ذهـی) در طول تاریـخ ،منظری مانـدگار و مانا،
هـم بـه لحـاظ معنایـی و ذهنـی و هـم از جنبـه کالبـدی داشـتهاند.
ایـن رونـد و تـداوم منظـر تـا قبـل از دورۀ قاجـار و ورود مدرنیسـم و
مظاهـرش به ایـران برقرار بود ،بـه نحوی که فضاهای شـهری ،آینه و
بازتابـی از اعتقـادات ،باورها ،خاطرات و مقدسـات مردم آن شـهر بود.
بـا ورود بـه دورۀ تحـول و تغییـر نگاه به فضـا از یـک واقعیت عینی-
ذهنـی بـه کالبـد و فیزیـک صـرف و فراموشـی وجه معنایـی عناصر
طبیعی و فضاهای شـهری ،یک فرایند سـریع دوسـویه ،که یکسوی
آن تخریـب بافتهـای شـهری ارزشـمند و یـا مداخلات ناصحیح در
آن و سـوی دیگـر آن فراموشـی بیشـتر ارزشهـای منظرین فضاهای
شـهری در ذهـن مـردم بـود ،شـکل گرفـت که هـر یک بهنوبـۀ خود

موجب تسـریع دیگری شـد .لذا روزبهروز کالبـد بافتهای تاریخی در
شـهرهای مختلـف بیـش از پیش مـورد تخریب قرار گرفـت و به تبع
آن نقـش و ارزش عناصـر منظرینـی همچـون آب ،چشـمه ،درختان
کهنسـال ،چهارتاقیهـا ،تکایـا و بسـیاری عناصر هویتمنـد دیگر که
بـه لحـاظ تاریخی در ذهن مردم وجهی از قداسـت داشـتند ،کمرنگ
شـد .بخشـی از تغییر و تحوالت صورتگرفته در بافتهای تاریخی و
منظـر آنهـا ،اجتنابناپذیـر و به دلیـل نیازهای جدید زندگی شـهری
بـودهاسـت کـه از ایـن جمله میتـوان به اجرای سیسـتم لولهکشـی
آب در فضاهـای شـهری ،سـاخت کارخانههـا و مراکـز صنعتـی
در حاشـیۀ شـهرها و انتقـال مراکـز کار و تولیـد بـه اطـراف شـهرها
اشـارهکرد .امـا چنانچـه در بخشهـای قبـل نیـز اشـارهشـد ،فضاها
و عناصـر منظریـن موجـود در بافتهـای تاریخـی ،به جـز نقشهای
عملکـردی ،بهواسـطۀ حضور طوالنیمـدت خود در بسـتر جغرافیایی
شـهرها و نقشآفرینـی در رویدادهـا ،وقایـع و خاطـرات مهـم مـردم،
از نقشهـای گوناگـون دیگری چـون نقشهای اجتماعـی ،فرهنگی،
آیینـی ،مذهبـی ،اسـطورهای و هویتـی نیـز برخوردارنـد .بـا تغییرات
اولیـۀ صورتگرفتـه در کالبد و عملکرد این فضاها توسـط مسـئولین
وقـت ،مـردم نیز به دلیـل تغییرات فرهنگی و ذهنی ناشـی از ورود
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مدرنیسـم ،سـایر نقشهـای ایـن فضاها را به فراموشـی سـپردند و
از حفـظ آنهـا غافـل شـدند .در مجموع میتـوان چنین بیـان کرد
کـه امـروزه بایـد ایـن حقیقـت را پذیرفت کـه برخـی از نقشهای
عملکـردی فضاهـا و عناصر شـهری موجـود در بافتهـای قدیمی،
قابلیـت تـداوم در زندگـی امـروزی را ندارنـد ،اما میتوان بـا احیاء

و تقویـت سـایر نقشهـای آنهـا و تبدیل بافـت تاریخی شـهرها به
مراکـز فرهنگـی ،اجتماعـی و گردشـگری ،موجبات حضـور دوباره
و هـر چـه بیشـتر شـهروندان و گردشـگران را در ایـن بافتهـای
تاریخـی فراهـم آورد و از ایـن طریـق بخشـی از حیـات رفتـۀ آنها
را احیـاء کرد.
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