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 :چکیده

بیه  . روسیاای نیاسرسیت  گیری منظر طبیعی و فرهنگیی   ای و مهم در شکل از جمله عناصر پایه و عناصر مقدس اربعه طبیعیطبیعت 

در اثر تعامالت با   ن رابطۀ نزدیکی داشاه وذهنیت و باورهای ایرانیا منظر آنست؛ با ساز زمینهکه  بسار طبیعی روساای نیاسر بیانی دیگر، 

را در اثیر  و ترکیب آنها با طبیعت عناصر اربعه  یعنی قداستتجسم باور خود را  ،ایرانیان باساان .اند فرهنگی این روساا را رقم زده آن منظر

 هپیدا کیرد نمود عینی  در این روساا این باورهاپشاوانه با  مکان ساایشجوهره معماری ایران، زیبایی و . تعامل با طبیعت این مکان یافاند

گردییده  هیایی   دچیار آسییب   امروزه ،ستآنگیری منظر آیینی و فرهنگی  که زمینۀ اصلی شکلروساا  منظر طبیعی .ه استش یافاو گسار

درک  تغییرات و مداخالتی قرار گرفایه کیه باعیع ضیع  در برقیراری      دساخوش فرهنگی غنی روساا، در حال حاضر -منظر طبیعی. است

این امر یی  تهدییدی جیدی بیرای منطقیه       .تعامالت میان انسان و طبیعت و همچنین روابط و ساخاار منظر این مکان شده است اصالت

لیاا ایین    .کند خدشه وارد می بوده، که سازنده منظرش بر هویت و زیربنای اصول فکری و باوری ماعلق به این مکانگردد که  محسوب می

ایجاد اخاالل و تفاوت ارتباط و تعامل انسان با منظر این مکان  ست که باعع و مداخالتی کر چنین اعمالتف مقاله در پی رسیدن به چرایی

پژوهش حاضر حاصل بازدید میدانی از مکان است که بر اسیاس مشیاهدات و تحلییل منظیر آن بیه      . استشده های دید مخال   در میدان

 .رشاه تحریر درآمده است

 ای منظر، نگرش ابژکایو، هویت مداخالت، عناصر پایهمنظر طبیعی،  :کلمات کلیدی
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  :مقدمه

که در تعامل بیا   ،ست ست از آثار ارزشمند طبیعی، تاریخی، فرهنگی و آیینی ی خود تلفیقی دیرینهروساای نیاسر با قدمت 

اند که حاف یکیی از آنهیا نیابودی دیگیری را      این عوامل چنان در هم تنیده شده. یکدیگر منظر و هویت آن را پدید آورده است

 از ایین   یابیم که طبیعت و تعامالت انسانی ایرانیان دو وجه اصیلی  درمی و منظر روساا، در این مواردبا کمی تأمل . کند طلب می

بیا ایین   . ترین عنصر هویای آنست ر ی  مکان مهماز طرفی طبیعت در منظ .ندا های آن را حادث کرد منظرند که عناصر پایه بعد

روسااست کیه بیا باورهیای میرد       گیری این ی شکل بهانهترین  مهمی مقدس آن به خصوص آب،  و عناصر اربعه طبیعتاوصاف 

  .ی تنگاتنگی دارد ؛ و رابطهگره خورده

 

زیربنای اصلی هویت  که ست؛ فرهنگی-مناظر طبیعی و طبیعی آسیب اصلی و مخربنگرش ابژکایو و جزگرایانه  :فرضیه

محیط کیفیت و مطلوبییت فایایی خیود را از     ،در اثر این نوع نگرش و عد  ورود ادراک انسان به عنوان جزیی از منظر. مکانند

   .دهد دست می

 

 فرهنگی -منظر طبیعی و طبیعی مفاهیممروری بر 

سیت   اما نوع دیگیر از منظیر  . ست های انسانی و مساقل از فعالیتست که ما محیط طبیعی خود داریم  منظر طبیعی ادراکی

 منظیر  جهیانی،  مییراث  کمیایه .  ی مناظر فرهنگی قیرار گرفایه   در حیطه به وجود آمده؛ تعامالت مرد  که از ارتباط طبیعت با

 کیه  شیده  اقابیاس  جهیانی  میراث کمیاه اجراییی راهنما از بندی تقسیم این است، کرده تقسیم اصلی دساه سه به را فرهنگی

   [.1] استاین مورد  شامل ترن آن در این بحع مهم

. دباشی  تاکنون گاشاه از پیداکرده تداو  منظرهای یا گاشاه از جامانده به منظرهای است ممکن که اصیل تکاملی منظر -

 .آمده وجود به طبیعت با ابادایی، جوامع های آیین و آداب و معیشت بین تعامل از منظر، شکل این

 و انسیان  مییان  تعامیل  حاصیل  که بوده طبیعی _ فرهنگی ارزشهای دربردارندة مفهومی فرهنگی منظر"با این توصیفات، 

 آن سیاکنین  و منطقیه  ی  تاریخ و هویت بیانگر و حافظ دربرگیرنده، فرهنگی مناظر این بر عالوه .است تاریخ طول در طبیعت

  [2]" است برخوردار سزایی به اهمیت از آن ارزشهای و فرهنگی مناظر از حفاظت رو این از و هساند

 

 

 

 



 های جهانی مرتبط با موضوع  نامه منشورها و قطع

 4691قطعنامه ونیز  -

آن بیرای حفاظیت از منیاظر    دهد که یادآوری  بیانی شفاف را از عد  نگاه جزگرایه به موضوع ارایه می 4691قطعنامه ونیز 

 :شود؛ که به شرح زیر است طبیعی امری مهم تلقی می

 لاا؛ برگرفاه در را آن که ست محیطی از جزیی اثر و ستآن محیطی شرایط ازمحافظت از بناهای تاریخی مسالز  حفاظت 

  .دارد ها محوطه و اندازها چشم زیبایی از حراست و حفظ به توصیه

 1002اکتبر  14 -در شیانایکوموس ی  بیانیه -

آن، در این بیانیه به طور واضح و  و حفظ مناظر مناطق میراث، ها طهها، محو تصدیق سهم محیط پیرامون در اعابار یادمان

 . شفاف بیان شده است

ای است که بخشیی   واسطه وگسارش یافاه محیط پیرامون ی  ساخاار، محوطه یا منطقه تاریخی به معنای محیط بی -4"

، محییط  .اعابار و ویژگی مامایز آن ساخاار، محوطه یا منطقه را تشکیل داده و یا در آن اعابار و ویژگیی مامیایز سیهم دارد    از

گیرد؛ اعمال اجاماعی یا معنیوی گاشیاه ییا     های مادی و بصری، تعامل با محیط طبیعی را نیز در بر می پیرامون عالوه بر جنبه

های میراث فرهنگی ناملموس کیه فایا و همچنیین زمینیه      ها و دیگر اشکال جنبه ا فعالیتحال، رسو ، دانش سنای، اسافاده ی

 .دهد فعلی و پویای فرهنگی، اجاماعی و اقاصادی را ایجاد کرده و شکل می

های گوناگون، شامل ت  بناها و یا فایاهای طراحیی شیده، شیهرهای      ها و مناطق میراث در مقیاس ساخاارها، محوطه -2

شناسی، اعابیار   های باساان مناظر طبیعی شهری، مناظر طبیعی، مناظر طبیعی دریایی، مسیرهای فرهنگی و محوطهتاریخی یا 

های شناخاه شده اجاماعی و معنوی، تاریخی، هنری، زیبایی شناخای، طبیعی، علمی، یا دیگر  و ویژگی مامایز خود را از ارزش

اعابار و ویژگی مامایز خود را از ارتباطات پرمعنایشان بیا بسیار و محییط    آنها همچنین . کنند های فرهنگی خود اخا می ارزش

 .کنند پیرامون مادی، بصری، معنوی و غیره خود کسب می

ریزی شده، باور معنوی، رویدادهای تاریخی، اسافاده ییا یی  رونید     تواند حاصل ی  عمل آگاهانه و برنامه این ارتباطات می

 [.3] "دهای فرهنگی باش ز طریق سنتتدریجی و زنده در طول زمان و ا

 

 فرهنگی نیاسر -منظر طبیعی و طبیعیامروز  های چالشنظریات و 

بناهایی  بیشار .است بوده طبیعی عناصر نیایش و  و  بزرگداشت طبیعت با مساقیم ارتباط در باساان ایران آیینی باورهای"

و  زرتشیایان  زیارتگیاه  نییز  امیروز  تیا  و انید  بوده ما نیاکان نیایشگاهو  شده بنا مقدس درخاان و چشمهها کنار کوهها، دل در که

 دگرگیونی  دچیار  جدیید  ادییان  ظهیور  با و تاریخ مسیر در بوده که آناهیاا و مهر پرساشگاه بسیار، شواهد طبق است، مسلمانان

 و پییران  مقابر یا و امامزاده آتشکده، چهارتاقی، نا  با که امروز اماکن این از بسیاری .باشند نو آیین عملکرد با مناسب اند تا شده

بر اساس ایین   [.4] "گردد می باز خود زمان در آفااب آتش و آب، نیایش جاری های آیین و دور هایی گاشاه به بزرگان مشهورند،



تیرین عنصیر منظیر ایین      نیاسر درک نمود که امروزه از نقش طبیعت به عنوان مهمرا در منظر  یشرایط توان چنین نظریات می

 . هایی بر آن وارد نمودند فاا غافل ماندند و با مداخالت در آن آسیب

کالبید  نادیده انگاشان روابط میان معناها و  .بژکایو به آنستاناشی از نگرش منظر طبیعی نیاسر تغییرات نابجای حاضر در 

در  .شیده اسیت   ای منظر ایین مکیان   ، و تغییر و نابودی روز افزون عناصر پایهی آناخاالل در منظر طبیع اعع ایجاداین مکان ب

انسیان امیروز غافیل از     .و عناصر دیگر نیز فراموش شده اسیت  تأثیرات ادراک و تعامالت انسان با طبیعت این مبانی فکریپس 

های مخال  این پدییده   لاا در مقیاس. ستاین روسااگیری منظر  جایگاه و قداست این عناصر طبیعی در ذهنیت و هساۀ شکل

سیت   اتفاق دیگری که حاصیل عمیل ایین نیوع نگیرش     . شاهد تغییرات و مداخالتی خارج از درک این ارتباطات و روابط هسایم

بیا طبیعیت و رو آوردن بیه نگیاه      انسیان  ذهن ادراکی و معناییحس ی  اثرست که خالی بودن  نشناخان مرز و محدودة حریم

محیدودة  نزدیکیی بیه   انسان، با  اثر و بهبر روی طبیعت نزدیکی مداخالت . مشهودستبژکایو و جزگرایانه در منظر طبیعی آن ا

. (4تصیویر )باشد، در مقابل بر روی ذهن تأثیر بیشاری داردهر چه مداخالت به انسان نزدیکار . ادراکی انسان رابطه مساقیم دارد

 .نکاۀ قابل تأمل دیگر مقیاس مداخالت نسبت به بسار و اثرست که بر ادراک انسان مؤثر است

که باعع ایجاد اخاالل و یا حیاف   در اینجا آورده شده؛دو مثال در مقیاس خرد و کالن، ناشی از این نوع نگرش  از این رو،

 :این مکان شده استای منظر  هعناصر پای

کیه در   ،دیگیر میداخالت نابجیا   و  معدن سنگ، ساخت رصدخانه هااز قبیل  اطراف چارطاقی مداخالت صورت گرفاه در -

و ذهن انسان بیه طیور ناخودآگیاه در مقابیل آن واکینش       کند ل وارد میالاخا آن ادراک انسان و برقراری رابطه با منظر طبیعی

هیای دیید مخالی  درک نمیود      از مییدان  توان از عد  حس خوب در هنگیا  نظیاره   تآثیر این عوامل را می .دهد منفی نشان می

  .(2و3تصویر)

میثال طبیعیت و عنصیر    . در منظیر طبیعیی مکیان شیده اسیت     ساخت برخی عناصر و تغییراتی که باعع ایجاد گسست   -

منظر این مکیان را پدیید   ... ی چون آب مقدس و در ترکیب با عناصر دیگر بوده وزمینۀ بسار مکان  که درمقدسی چون خاک 

طبیعی، تاریخی، فرهنگی، شهری و اجاماعی عیالوه   پدیده گسست در بسارهای. (9و5و1تصویر) آورده امروزه خاف شده است می

مکیانی جدییدی را القیا    ؛ و حیس  دهید  بر پیامدهای زیست محیطی، نحوه ادراک و حاور مخاطب را دساخوش تغییر قرار میی 

 [.5] کند می

 

 

  

 

 4تصویر                                                        2تصویر                                                  3تصویر 

 نگارنده : مأخا 0دیاگرا  معیار مداخالت بر اساس ادراک انسان و منظر -4تصویر

محیییییدودة 

 ادراک انسان

 اثر 

مییییداخالت 

 بسار



. طیاقی  ای منظر و بسار و نگاه ابژکایو و جزگرایانیه بیه چهیار    تغییرات ایجاد شده بر روی عناصر پایه -طاقی دید از بیرون و درون چهار -روساای نیاسر -3و2تصویر

 00/03/61نگارنده: مأخا

 

 1تصویر                                                5تصویر                                                  9تصویر 

 00/03/61نگارنده : مأخا. و پیونددهندة زمینه بوده ای منظر اری شده جایگزین خاک که خود جز عناصر پایهک ک  سنگ -1تصویر

 00/03/61نگارنده : مأخا .ف چهارطاقی توسط بنای رصدخانهمنظر طبیعی اطراو آسیب گسست  -5تصویر

حاف یکی از عناصر پاییه منظیر یعنیی    و زمینه و منظر طبیعی  پیوساگی ک  آسفالت شده اطراف درخت و کوه، باعع ایجاد گسست در -9تصویر

  drshahinsepanta.blogsky.com:مآخا. خاک

 

 :گیری تیجهن

که به طیور کلیی    نگرش ابژکایو و عد  درک منظر نیاسر باعع از دست دادن موجودیت اصلی منظر این مکان گشاه است

 طبیعیت این عمل که منجر به مداخالت و تغییرات تخریب کننیده در  . باشد در حوزه منظر می ی جدیهم این نوع نگاه تهدید

ست کیه بیر    چون این تغییرات آسیبیاز طرفی  .ر از هویت اصلی خود فاصله بگیردنیاسده منظر طبیعی گردیباعع  ،نیاسر شده

کیم رنیگ شیدن     .باشید  میی  ، و عامل ایجاد گسست در پیوساگی منظر طبیعیی آن ای منظر نیاسر اعمال شده روی عناصر پایه

باعع ایجاد  و به انحالل گااشاه؛ ور های دید میداندر برخی  فاا راحس مطلوبیت فاایی و خاطرانگیزی هویت و اصالت مکان 

گردد مداخله در منیاظر   در نایجه معلو  می. گشاه است های دید در برخی میدان ارتباط با منظر این مکان برقراریاخاالل در 

 .فرهنگی نگریست -نگر به مناظر طبیعی و  باید با ی  نگاه کل ست مکان د بازنگری مفهومی و کالبدیطبیعی و فرهنگی نیازمن

، زیرا انسان و ادراک او با محیط تأثیرگاارست تا جایست که در ادراک انسان و رابطۀ اومکان معیار محدودة مداخالت  همچنین

 .مبیدل گیردد  اسیت   ی  شاخص کالبیدی کیه برآمیده از نگیاه ابژکاییو و جزگرایانیه       این معیار نباید به پس. بخشی از منظرند

هیای   یدار باشد؛ چه بسا که از جنبهتواند پا هیچگاه نمی آید به وجود می  بدون پشاوانه مفهومی و باوری ذهن مرد  تغییراتی که

 .تواند مخرب باشد میهم  گوناگون کمی و کیفی
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