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 چكیده

با گنجانده شدن  یشو پنج سال پ یستدر گذر زمان، ب یعتبه عنوان محصول تعامل انسان با طب یفرهنگ یتوجه به حفاظت منظرها

 ینحال ا ینبه خود گرفت. با ا یقانون یجنبه المللیینب یاسدر مق یجهان یراثم یونکنوانس یاتیعمل یدر راهنما یمنظر فرهنگ

 یرمس یاست و حت یدهانجام یچیدهپ یهاکه گاه به تناقض ییهاروبرو بوده است. چالش یاساس هایچالشاظت از بدو امر تا کنون، با حف

شناخت  یتاهم یدنو به چارچوب کش یبر شناخت منظر فرهنگ درآمدییشمقاله پس از پ ینداده است. در ا ییرحفاظت را کامالً تغ

. پس از آن در هایدگاهدر آن دارند: تقابل د یشهها رچالش یناز ا یاریرد که بسدایبرم یابهام یمنظرها، پرده از نقطه یندر حفاظت ا

 یندگرافرآ یكردگرا و رومحصول یكردرا در دو گروه رو ینسبت به منظر فرهنگ یاصل المللیینب یكردهایرو یلیتحل اییسهمقا

و نقاط قوت و ضعف هر کدام را باز  یرا واکاو رویكرددو  ینو وجوه مختلف تقابل ا نمایدیم یفرا معر یککرده و هر  بندییمتقس

 یطها در محکه با عنوان حفاظت از ارزش یفرهنگ یپرسش مطرح در حفاظت منظرها ترینیاصل یاس،ق ین. از رهگذر اشناساندیم

در  یكرددو رو ینا نفكاکو پاسخ آن را در ا کاودیاست را وام یدهمطرح گرد 2010در سال  یونسكو یجهان یراثمرکز م یاز سو یرمتغ

 .یابدیامر حفاظت م

 کلمات کلیدی

 .یندگرافرآ یكردگرا، رومحصول یكردچالش حفاظت، رو ی،منظر فرهنگ
 

 مقدمه -1

 نیدادند و بد لیتشک ییهاگروه نیدر گوشه و کنار زم هیاول یهاانسان

 بیترت نیرا شکل دادند و به ا یگروه یزندگ یهاهیپا نینخست لهیوس

شکل گرفت. به   عتیبا طب یمردم جدا از تعامل شخص یهاتعامل گروه

 عتیو هم طب دیمتأثر گرد عتیمردم از طب یهم شکل گروه بیترت نیا

را در خود ثبت کرد و از بکرِ بکر  ییمردم ردپاها یزندگ یحوهبکر از ن

در طول زمان  عتیبا طب  یتعامل مردمان بوم نی. ادیبودن خارج گرد

 توانیشکل داد که آن را م هیثانو یادهیرا به عنوان پد یمنظر فرهنگ

. عبارت منظر اندستهیدانست که در آن ز یاقوام ایدفترچه خاطرات قوم 

به نام کارل  یفرهنگ دانیجغراف کیبار توسط  نینخست  یفرهنگ

و با آن ( Sauer, 1925: 343) به کار رفت 1920 یدر دهه  ریسائو

مکرراً به کار  یطیمختلف از جمله علوم مح یهاکه پس از آن در رشته

آن  قیآن ارائه شده است اما مفهوم دق یبرا یاریبس فیرفته و تعار

 .قرار دارد بهاماز ا یاچنان در هالههم

سو چنان که در سال  کیسهل متنع است. از  یمنظر فرهنگ تصور

 د،یگرد فیتعر  یجهان راثیم ونیکنوانس کی یدر مقاله1992

 کنندیرا ارائه م "عتیکار مشترک انسان و طب" یفرهنگ یمنظرها

(UNESCO World Heritage Centre, 1992)ی؛ و از سو 

به  رسدیشود م هدر نظر آورد عتیانسان و طب یاگر گستردگ گرید
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 یمنظر فرهنگ یدرباره دنیشیاند» که:  یاز منظر فرهنگ  سیویل فیتعر

 میهست یرونیب طیدر مح یکه وقت ییزهایچ یتمام باًیبه عنوان تقر

 نیا ایو ( »Lewis, 1979: 12) مهم و به جاست م،ینیبب میتوانیم

 یدهیچیدر هم پ یهیال یباال یاهیال تیحکا یمنظر فرهنگ» که  فیتعر

 (.Aalen, et al., 1997: 5« )است عتیو طب خیتار

که هر چند در روشن کردن ابعاد مختلف مفهوم  فیدست تعار نیا از

 لیتشک یهاهیارزشمند هستند اما در بازشناخت ال یمنظر فرهنگ

 یها کمتر کاربردآن یریگشکل ندیو فرآ یفرهنگ یمنظرها یدهنده

در  زین یاست. البته الزم به ذکر است که مطالعات اریهستند، بس

اند؛ مانند مؤثر بوده اریخاص بس یهاجنبه از هاهیال نیبازشناخت ا

و  طیساخت محو انسان یعیطب یهاارتباط مؤلفه یچگونگ یمطالعه

 اندافتهی رییها در طول زمان تغآن مؤلفه قیکه از آن طر ییهاروش

(Hohmann, 2008; Stepenoff, 2008)  ارتباط  یبررس ایو

منظر  یدهنده لیتشک یهامؤلفه گریو تداع یعملکرد ،یکیزیف

 ناسازگار باشد یو حت رمتجانسیهماهنگ، غ تواندیکه م یفرهنگ

(Jenks, 2008 )دست نیاز ا یاریارزشمند بس قاتیو تحق. 

 یمتول یو مل یامنطقه ،یالمللنیب یهاحال هنوز اکثر سازمان نیا با

به  ونسکو،ی یجهان راثیاز جمله مرکز م یفررهنگ یحفاظت منظرها

 ندهایو بر فرآ نگردندیمحصول م کی یبه مثابه یفرهنگ یمنظرها

تا بتواند از  گرددیمقاله م نیا یهیماموضوع دست نی. اابندییتمرکز نم

 .ابدیب یچالش حفاظت منظر فرهنگ یجامع برا یپاسخ ،آن یپ

 یبازشناخت مفهوم منظر فرهنگ -2

 یخیتار ینهیپس زم -1-2

در  توانیعبارت را م نیا - قیدق یبندنه کلمه - یمفهوم یشهیر

در اواسط و  ،یفرانسو دانانیو جغراف یآلمان سانینوخیتار یهانوشته

، "یمنظر فرهنگ"کرد. اصطالح  دایپ یالدیاواخر قرن نوزدهم م

به  یفرهنگ دانیجغراف کی یلهیبه وس 1920 یبار در دهه نینخست

داده  جیمتحده ترو االتیا یدر مجامع دانشگاه ریسائو لنام پروفسور کار

منظر  کی» است:  نیم.( چن1925) ریسائو کیکالس فیشد. تعر

 افتهیشکل  یگروه فرهنگ کی یلهیبه وس یعیمنظر طب کیاز  یفرهنگ

 جهینت یواسطه و منظر فرهنگ یعیطب یهیاست. فرهنگ عامل، ناح

 یمفهوم کاربرد نیاز آن زمان به بعد ا (.Sauer, 1925: 343) «است

مداران، معماران منظر و حفاظت دانان،خیتار دانان،یجغراف نیمشترک ب

 کرد. دایوابسته پ یهارشته گرید

 

 یمنظر فرهنگ فیتعار -2-2

جداگانه  یرهیرا دو دا عتیها فرهنگ و طبمدت یکه دانش غرب نیبا ا»

کل نگر بوده است  یدیاز جهان د هیساکنان اول دیپنداشته است، ]اما[ د

 تیفرهنگ و معنو ست،یز ا،یجغراف ،یتینظام گ یکه در آن فلسفه

 نیا .(Buggey, Michell, 2003: 94) «انددهیدر هم تن مانهیصم

 گربارهید داند،یم ریناپذییو فرهنگ را جدا عتیکه طب یسنت دید

است  یزیاست: منظر آن چ افتهیباز یمنظر فرهنگ فیخود را تعر گاهیجا

جهان  ،یماست. در جهان مرئ یبیادراکات ترک یجهینت م،ینیبیکه م

 عتیرا به همراه جوامع و طب روابط قرار دارد که افراد آن ینامرئ

. دهندیوفق م یاسیو س یاقتصاد طیرا با شرا خودو  کنندیم یگذارهیپا

به بحث  یو رفتار کیسمبل ،یفرهنگ یهاروابط در چارچوب نیا

 یمورد، حاک نیمنظر در ا یاند. شکل مرئشده شیگذاشته شده و پاال

جامعه بر  یو بقا یابیارز یخیتار ندیاست که فرآ یراثیاز مدرک و م

. ستین تیموجود شفاف در رابطه با واقع کینهاده است. منظر  یجا

ها را که آن یبا افراد ینیو ع میمستق یاشده رابطه دهید ریتصاو

در رابطه با  خیتار یهاو ته نشست ستین یندارد. منظر مبر نندیبیم

 نیب ی. رابطهستیاثر ن یو ب یخنث کند،یها را مشاهده مکه آن یکس

 یهامدل خالتمورد د شودیکه مشاهده م یزیمشاهده کننده و چ

 :Besio, 2003) کندیبدتر م ایو آن را بهتر و  ردیگیقرار م یفرهنگ

61). 

 یمنظر فرهنگ یسهل و ممتنع است. مطالعه یمنظر فرهنگ تصور

ها در آن رییتغ یندهایو فرآ طیساخت محو انسان یعیطب یهامؤلفه

 یکیزیها و روابطشان هم از بعد فمؤلفه نی. اردیگیطول زمان را در بر م

 رندیقرار گ یمورد بررس ستیبایم گریو تداع یو هم از بعد عملکرد

(Longstreth, 2008: 1.) 

به  ریگسترده و متنوع است که در ز اریمفهوم بس نیا فیو تعار ریتفاس 

  :گرددیها اشاره ماز آن یبرخ

که  ییزهایچ یتمام باًیبه عنوان تقر یدرباره منظر فرهنگ دنیشیاند »

 «مهم و به جاست م،ینیبب میتوانیم میهست یرونیب طیدر مح یوقت

(Lewis, 1979: 12). 

سکونت  یکه آشکارا الگوها شودیرا شامل م یآن نواح یمنظر فرهنگ»

هنجارها و طرز  ،یفرهنگ یهاتکامل ارزش ریاستفاده از منظر، س ای

 ,Melnick) «کندیم یندگیدراز را نما انیسال یط نیبرخورد با زم

1981: 56). 

و  خیتار یدهیچیدر هم پ یهیال یباال یاهیال تیحکا یمنظر فرهنگ»

 .(Aalen et al., 1997: 5) «است عتیطب
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ر که منظ دنیاز د یمعنا دادن به راه یرا برا یمنظر فرهنگ یما واژه»

به کار  ورزد،یم دیدر طول زمان تأک عتیتعامل انسان و طب یبر رو

 .(Ingerson, 2000: 1) «میبریم

نظر هنوز متخصصان م د،یآیباال بر م فیاز چند نمونه تعر کهچنان

ست مفهوم د نیجامع و مانع از ا فیبه اتفاق نظر راجع به تعر یفرهنگ

 نیهاست. در ااز چالش یاریبس یشهیامر خود باعث ر نیا اند،افتهین

ه با نظر ب ونسکو،ی یجهان راثیدر مرکز م یمقاله مفهوم منظر فرهنگ

حفاظت از  یالمللنیب یو تنها متول نیمرکز به عنوان اول نیا تیاهم

و کنکاش قرار  یمورد بررس یشتریبا دقت ب ،یفرهنگ یمنظرها

 .ردیگیم

 ونسكوی یجهان راثیدر مرکز م یمنظر فرهنگ -3

 یو دسته بند فیتعر -1-3

ی که این منظرها فراهم آورنده اهمیت منظرهای فرهنگی با نظر به این

باشند و بنیان ی ژنتیکی برای محصوالت جهان فردا میاگنجینه

کنند را شکل ها زندگی میفرهنگ، هویت و اعتقادات مردمی که در آن

(. Rossler, 2003:14) گردددهند، بیش از پیش آشکار میمی

نگی شرط الزم توسعه پایدار یک منطقه است. حفاظت منظرهای فره

های مختلفی به شناخت و حفاظت منظرهای در حال حاضر انجمن

پردازند که در این میان مرکز ای میفرهنگی در سطوح ملی و منطقه

المللی میراث جهانی یونسکو به عنوان نخستین و مهمترین مرجع بین

سوی  ی برخوردار است؛ ازاحفاظت از منظرهای فرهنگی از جایگاه ویژه

و  دیگر در ایران به جز سازمان یونسکو نهاد دیگری که به بازشناخت

قاله محفاظت منظرهای فرهنگی بپردازد، وجود ندارد. از این رو در این 

های به بررسی دیدگاه این مرکز نسبت به منظرهای فرهنگی و چالش

شود.میآن پرداخته 

از مطالعات منظر مسیری که به نوعی های اخیر قسمتی گرچه در دهه

با علوم طبیعی آمیخته شده را دنبال کرده است، با این وجود تعاریفی 

اند، به منظر به عنوان که توسط کنوانسیون میراث جهانی انتخاب شده

کند. کنوانسیون میراث تر اشاره میموجودی با ارزش فرهنگی وسیع

تاریخ و طبیعت در همزیستی جهانی این واقعیت را درک کرده است که 

ای است که اجتماعات محلی و ساکنین بومی هستند و این همان رابطه

(. Besio, 2003: 60-61) اندپیش از این به ادارک آن رسیده بوده

ها میراثی ثروت» کند:  نان که مرکز میراث جهانی یونسکو تعریف میچ

کنیم، و چیزی که برای اند، چیزی که امروز با آن زندگی میاز گذشته

های طبیعی و فرهنگی منابع غیر گذاریم. ثروتهای آینده باقی مینسل

 UNESCO World Heritage« )منقول زندگی و وحی هستند

Centre, 2007 ی ( که به عنوان مؤلفه1: 1387نقل از یوکیلیتو، ، به

ی های مشخصهی هویت به هر مکان معینی، ویژگیتشکیل دهنده

ی بشری شمرده ی تجربهاش را بخشیده و از همین رو، خزانهمربوطه

(. منظرهای فرهنگی با درک واقعیت 1: 1387شود )یوکیلیتو، می

ها شناخته از این ثروت همزیستی تاریخ و طبیعت، به عنوان بخشی

 های اجتماعات بشری و زیستگاه آندهندهاند؛ ثروتی که نشانشده

های فیزیکی و باشد که در طول زمان و تحت تاثیر محدودیتمی

هایی که محیط طبیعی، توالی اجتماعی و فشارهای اقتصادی و فرصت

است. ها به وجود آورده است، شکل گرفته فرهنگی داخلی و خارجی آن

عبارت منظر فرهنگی که بر ترکیبی از کار انسان و طبیعت تأکید 

ها را آشکار کند، تنوع ارتباط میان نوع بشر و محیط طبیعی آنمی

های منحصر به فرد استفاده پایدار از سازد. منظر فرهنگی غالباً روشمی

های محیط طبیعی و همچنین زمین، خصوصیات ناشی از محدودیت

 UNESCO World. )کندبا طبیعت را منعکس میتعامل ذهنی 

Heritage Center, 2009.) 

، 1992کارگروه میراث جهانی در شانزدهمین جلسه خود در سال 

بر این بندی منظرهای فرهنگی میراث جهانی را به تصویب رساند. دسته

اساس منظرهای فرهنگی به سه دسته کلی آشکارا تعریف شده، به 

 شوند.گر تقسیم مییافته، و تداعی صورت ارگانیک تکامل

دستاوردهای گنجاندن منظرهای فرهنگی در  -2-3

 راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی 

ث قرارگیری مفهوم منظر فرهنگی در راهنمای اجرایی کنوانسیون میرا

فرهنگی و طبیعی جهان، از بسیاری جهات دستاوردی مهم محسوب 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:میگردد، از آن جمله می

 اش؛بازشناخت تنوع ظهور تعامل بین انسان و محیط طبیعی

  معرفی اصطالح پایداری به راهنمای اجرایی از طریق

 پایدار از زمین؛ های خاص استفادهتکنیک

 پذیرش میراث زنده مردمان بومی؛ 

 های مدیریت سنتی در راهنمای اجرایی؛معرفی مکانیسم 

 ده از زمین؛های سنتی استفاشناخت روشباز 

 نگهداشت تنوع بیولوژیکی از طریق تنوع فرهنگی؛ 

 توجه به ارتباطات غیرمادی با طبیعت؛ 

 های جهان گشایش کنوانسیون به دیگر مناطق و فرهنگ

 )کارائیب، اقیانوسیه، آفریقا(؛
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 برای فهرست  "1راهبرد جهانی"الوصول کردن راه برای سهل

« م.1994جهانی نماینده تصویب شده در میراث 

(Rossler, 2003: 10.) 

 گرا و فرآیندگرا رویكرد محصول -4

 منظر فرهنگی: محصول یا فرآیند؟ -1-4

ها را از سایر انواع میراث هایی دارند که آنمنظرهای فرهنگی مشخصه

های منظرهای فرهنگی به طور عمومی در کند. مشخصهمتمایز می

های مختلف منظرهای فرهنگی مشترکند. دو رویکرد اصلی در گونه

 ها وجود دارد: های آنبازشناخت منظرهای فرهنگی و مشخصه

 گرالرویكرد محصو -یک 

 رویكرد فرآیندگرا -دو 
آن چه از مداقه در مفهوم منظر فرهنگی در مرکز میراث جهانی یونسکو 

های تخصصی که در این زمینه برگزار گردیده است و و به ویژه نشست

نیز با نگاهی سطحی اما گسترده در تعاریف منظر فرهنگی به دست 

ک محصول ی یآید آن است که در اکثر موارد منظر فرهنگی به مثابهمی

ی داشتن ذاتی پویا در نظر گرفته شده است؛ محصولی که به واسطه

توان . برای نمونه می2آن الزاماً به پایان نرسیده است گیریفرآیند شکل

 به تعاریف زیر اشاره کرد:

 بینیم محصول نهایی است؛ محصول تعامل منظری که ما می

 (.Maurano, 2003: 81ی انسان و طبیعت )پیچیده
 ی یک گروه یک منظر فرهنگی از یک منظر طبیعی به وسیله

ی طبیعی فرهنگی شکل یافته است. فرهنگ عامل، ناحیه

 (.Sauer, 1925واسطه و منظر فرهنگی نتیجه است )

هایی که در عالوه بر مرکز میراث جهانی یونسکو، رویکرد اکثر سازمان

فرهنگی  ای و ملی به حفاظت منظرهایالمللی، منطقهسطح بین

هایی چون بنگاه گراست، سازمانپردازند، رویکردی محصولمی

 .5و میراث انگلیس 4، انجمن اروپا3های ایاالت متحدهپارک

ی با این حال در آن میان برخی صاحبنظران منظر فرهنگی را به مثابه

به جای  6"سامانه"ی اند و از واژهیک فرآیند مورد شناسایی قرار داده

 & Alanenاند )برای توضیح آن بهره برده "هساخت دست"

                                                 
1 Global Strategy 
بندی منظرهای فرهنگی مرکز از دسته "دارمنظرهای تداوم"توان . برای نمونه می 2

های فرهنگی است که نقش شامل آن دسته از منظرمیراث جهانی یونسکو را نام برد که 
ی معاصر حفظ کرده است و به طور تنگاتنگ با روش سنتی اجتماعی خود را در جامعه

 یوسته است و در آن فرآیند تکامل همچنان جاری است.زیست پ
3United State National Park Service.  

Melnick, 2000 به بیان دیگر منظر فرهنگی هم خود به عنوان .)

ی بزرگتر مورد شناخت یک سامانه و هم به عنوان بخشی از یک سامانه

 توان به رویکردهای زیر اشاره کرد:قرار گرفته است. برای نمونه می

 ای نگرشی کل نگر به رویکرد منظر فرهنگی چارچوبی را بر

ها و فرآیندها که همچنان شخصیت روابط میان خصیصه

نماید . . . کنند، ارائه میخود را به منظر فرهنگی منتقل می

در نتیجه، مدیریت فرآیند بخشی حیاتی از مدیریت منظر 

 (.Lisitzin & Stovel, 2003: 35-36فرهنگی است )

 می است که منظر فرهنگی بعنوان یک مفهوم و مکانیس

طبیعت و فرهنگ را در کنوانسیون میراث جهانی به هم 

 :World Heritage Paper 7, 2003کند )متصل می

160.) 

ها نهر چند این رویکرد نسبت به منظرهای فرهنگی در روند مدیریت آ

هایش کمتر مورد بسیار کاربردی و مفید است اما به دلیل پیچیدگی

 توجه قرار گرفته است.

و  گرا در باشناخترویكرد محصولضعف نقاط  -2-4

 منظر فرهنگیحفاظت 

ی بازشناخت منظرهای فرهنگی با رویکرد قدم نهادن در عرصه

شود که بخشی از هایی منتج میبندیگرا عمومًا به دستهمحصول

دهد؛ با این حال چنان که دستاوردهای بشری را در خود پوشش می

دهد، این رویکرد در یونسکو نشان میی مرکز میراث جهانی تجربه

پوشش دادن تمامی منظرهای فرهنگی موفق عمل نکرده است. شاهد 

 ,Rosslerاین ادعا عدم توازن در فهرست میراث جهانی است )

(. عدم توازن به این معناست که تعداد منظرهای فرهنگی 12 :2003

ن است و جهانی یونسکو، بسیار ناهمگ 7یثبت شده در مناطق پنجگانه

هایی که در فهرست میراث جهانی تقریباً اکثر منظرهای فرهنگی چه آن

قرار دارند و نامزد  8هایی که در فهرست آزمایشیاند و چه آنثبت شده

واقع هستند  "اروپا و امریکای شمالی"ی ثبت هستند، در منطقه

(Sirisrisak and Akagawa, 2007: 11) ی دیگر و چهار منطقه

امریکای "و نیز  "آسیا و اقیانوسیه"، "کشورهای عربی"، "ریقاآف"یعنی 

ی که از نظر غنای منظرهای فرهنگی از منطقهبا آن "التین و کارائیب

4  Council of Europe.  
5English Heritage.  
6ystems.  
کند: افریقا، کشورهای عربی، آسیا و . یونسکو جهان را به پنج منطقه تقسیم می 7

 اقیانوسیه، اروپا و امریکای شمالی، امریکای التین و کارائیب.
8 Tentative List.  
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اروپا و امریکای شمالی چیزی کم ندارند، سهم بسیار کمی در این 

فهرست دارند. این در حالی است که کنوانسیون میراث فرهنگی و 

ن هدف است که فهرست یکنواخت و کاملی از طبیعی جهان در پی ای

 تنوع میراثی در جهان ارائه دهد.

های داخلی های سیاسی و اقتصادی، جنگهر چند مواردی چون بحران

ی و خارجی و نیز حوادث طبیعی چون زلزله و سونامی، در کاهش عالقه

کشورها به کاندید کردن منظرهای فرهنگی برای ثبت در فهرست 

پوشی ، تأثیرگذار است اما این نکته نیز غیر قابل چشممیراث جهانی

های فعلی منظر فرهنگی در راهنمای بندیاست که تعریف و دسته

موجود کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهان، برای بازشناخت 

 ها کاربردی نیست. ی کشورها و ایالتتمامی منظرهای فرهنگی در همه

های منظر بندیپیشنهاداتی برای دستهی آگاهی از این ضعف به ارائه

ی گانهبندی هفتتوان به دستهفرهنگی منجر شده است. برای نمونه می

ی مرکز جهانی یونسکو پیشنهاد شده گانهبندی سهزیر که به جای دسته

 است اشاره کرد:

 یک: منظر قرارگاه روستایی: باغ طراحی شده 

 ی ا یک قرارگاه طبیعدو: منظر قرارگاه روستایی:در پیوند ب

 نواز و دیدنیچشم

  /سه: منظر قرارگاه روستایی: در پیوند با کشاورزی

 جنگلداری/ ماهیگیری

 چهار: منظر قرارگاه روستایی: در پیوند با عقیده و مذهب 

 هاانسان

 های بومیانپنج: منظر قرارگاه روستایی: در پیوند با گروه 

  تاریخیشش: منظر قرارگاه شهری: منظر شهری 

  هفت: منظر قرارگاه شهری: منظر دوره مدرن/ صنعتی

(Sirisrisak and Akagawa, 2007: 16-17) 

دهد، ها نشان میبندیبا این حال چنان که نگاهی سطحی به این دسته

هایی بندیی محصول همواره به دستهمداقه در منظر فرهنگی به مثابه

افیایی محدود پاسخگوست شود که عموماً برای یک بستر جغرمنجر می

و قابلیت تعمیم به همه نقاط جهان را ندارد. به همین دلیل انجمن 

بر آن شده است تا با همکاری کشورهای  -ایفال -معماران منظر جهان 

ی جهان تهیه کند. هر چند مختلف فهرستی از منظرهای فرهنگی همه

رود بیم آن نیز میفواید این تصمیمِ در حال اجرا غیر قابل انکار است اما 

ی کار به فهرست بسیار عریضی از منظرهای فرهنگی منجر که نتیجه

                                                 
9Maurano.   
10 .ASLA (American Society of Landscape Architects)  

بینی های پیشها را با پیچیدگیبندیمند کردن دستهشود که چارچوب

رسد این روش از روش از ای مواجه سازد؛ با این وجود به نظر مینشده

فرهنگی بندی منظرهای باال به پایین مرکز میراث جهانی در دسته

ای که هنوز به تر خواهد بود. هر چند قضاوت در مورد تجربهموفق

 سرانجام نرسیده بسیار زود است. 

گرا به های حفاظتی مبتنی بر رویکرد محصولعالوه بر این، دکترین

دلیل تمرکز بر حفاظت محصوالت نقیض خود را در دل خود 

ها با انسانا که منظرهای فرهنگی محصول تعامل پرورانند؛ چرمی

 طبیعت در طول تاریخ است اما با پرداختنن به حفاظت محصوالت، بی

ناپذیر ی یک فرآیند پویای پایانتوجه به آن که این محصوالت، نتیجه

ی روند ی توقف تولید محصوالتی این چنینی یا ادامهاند، زمینهبوده

هدید محصول عنی تآورند که این یها را ناخواسته پیش میتغییرات بر آن

، عمل حفاظت منظرهای پارادوکس تئوریو به این ترتیب یک 

 سازد. فرهنگی را با چالش اساسی روبرو می

 رویكرد فرآیندگرا، رویكردی پاسخگو -3-4

گرا در بازشناخت و حفاظت با آگاهی از نقاط ضعف رویکرد محصول

منظرهای فرهنگی، ضرورت پرداختن به رویکردی مکمل بیش از پیش 

سازد، با خاطر نشان می 9گردد؛ چرا که همان گونه که مااورانوآشکار می

مدیریت » اما « بینیم محصول نهایی استمنظری که ما می» آن که 

ها را گسترش داده است توان از فرآیندهایی که آناین نواحی را نمی

ای است که در (. این نکتهMaurano, 2003: 81« )جدا پنداشت

» با بیان  "منظرهای فرهنگی: چالش حفاظت"کارگاه دستاوردهای 

نیز مورد تأکید قرار « چالش مدیریت، هدایت فرآیند تغییرات است

(. چنین World Heritage Paper 7, 2003: 161گرفته است )

رویکرد مکملی با نظر ضرورت تمرکز بر فرآیندهای تولید محصوالت و 

 شود.آیندگرا نام نهاده مینه خود محصوالت، در این مقاله رویکرد فر

( 2010در سال  ی مصاحبه - 10انجمن معماران منظر امریکا )اَسال

رییس مرکز میراث جهانی  11ی منظر فرهنگی با فرانچسو بندریندرباره

 یونسکو به انجام رساند. که واجد نکات ارزشمندی است؛ از جمله:

قاط دنیا های گردشگری در بسیاری نامروزه منظرها به جاذبه -نخست

اند که به طرز ناگسستنی با منظرهای فرهنگی عجین تبدیل شده

اند. از این رو حفاظت منظر تعریف یک رویکرد به سمت پایداری شده

 است.

11  .Franceso Bandarin  
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های چالش پایداری به معنای آموختن از گذشته و تکنولوژی -دوم

 ها برای آینده است.ها با زندگی مدرن و نگه داشتن آنسنتی، انطباق آن

حفاظت از جدیدترین چالش مرکز میراث جهانی یونسکو  -سوم

 ,Interview with Bandarinاست ) ها در محیط متغیرارزش

2010 .) 

ی سوم بوده است که از ذکر نکات این مصاحبه تأکید بر نکتههدف 

ترین و جدیدترین چالش مرکز میراث جهانی یونسکو را آشکار اصلی

ها در محیط متغیر. هر چند این چالش جدید سازد: حفاظت از ارزشمی

یعی است، اما با مداقه در رویکرد کلی کنوانسیون میراث فرهنگی و طب

 سایت محور و مشوقنی بوده است. رویکردی که بیجهان، قابل پیش

نظران آن از پذیرش ؛ حتی اگر طرفداران و صاحباست حفاظت ایستا

جربه این دو صفت سر باز زنند. چرا که اگر چنین نبود پس از سی سال ت

 –ن چالش اساسی جدید های آن، به ایی حفاظت و چالشدر زمینه

 اصل پویایی حفاظترسید و مین -ها در محیط متغیرحفاظت از ارزش

رهنگی قابل ف؛ اصلی که با رویکرد فرایندگرا به منظرهای بودرا پذیرا می

   استنباط است.

در دل  فرهنگیمنظر برای پاسخ دادن به این چالش باید پذیرفت که 

طبیعت پویای . آرائوز به نهفته دارد ار بودن خود صفت متغیر

(. Araoz, 2008: 34کند )ره میاشا منابع میراثی در تداوم کاربرد

نگر سایت نگاه جزئیاز این رو بوده است که میراث انگلیس با تغییر 

که موریس مطرح ساخت و با  تر تمامی منظرنگاه گستردهبه  محور

های مؤثری در مدیریت و حفاظت های کشاورزی، گامتأکید بر سیاست

حومه » عضو میراث انگلیس  12منظرهای فرهنگی برداشت. به گفته ترو

توانند و نه مطلوب است که به مانند حومه شهرها در آینده نه می

شهرهای امروز یا دیروز باشند . . . چالش در این است که بتوان به 

ریزی و مدیریت صحیح توازن درستی در راستای ی تغییر برنامهوسیله

به د و های تاریخی به وجود آیحفظ بهترین و مهمترین خصیصه

های تاریخی منظر اجازه داده شود که سیر تكامل آتی خود دانه

(. ویژگی رویکرد به کار گرفته Trow, 2002: 8« )را هدایت کنند

برای پذیرش تغییر در شده در میراث انگلیس آن است که راه را 

گشاید اما چالش حفاظت و توسعه همچنان به میحفاظت تاریخی 

ه نیاز به چارچوبی است که حد این تغییرات قوت خود باقی است چرا ک

 ی مهمی که از حد این مقاله فراتر است.؛ مقولهرا مشخص سازد

 

                                                 
12  .Trow 

تدقیق مفهوم منظر فرهنگی بر طرح ضرورت  -4-4

 گیریمبنای چارچوب نظری فرآیند شكل

د تعاریف بسیاری برای منظرهای فرهنگی ارائه گردیده است که هر چن

مختلف مفهوم منظر فرهنگی ارزشمند هستند، در روشن کردن ابعاد 

ی منظرهای فرهنگی و فرآیند های تشکیل دهندهاما در بازشناخت الیه

ها کمتر کاربردی هستند. البته الزم به ذکر است که گیری آنشکل

های خاص صورت ها از جنبهمطالعاتی نیز در بازشناخت این الیه

ی چگونگی ارتباط مانند مطالعهاند؛ پذیرفته است که بسیار مؤثر بوده

هایی که از آن طریق ساخت محیط و روشهای طبیعی و انسانمؤلفه

 ;Hohmann, 2008اند )یر یافتهها در طول زمان تغیآن مؤلفه

Stepenoff, 2008گر ( و یا بررسی ارتباط فیزیکی، عملکردی و تداعی

اهنگ، تواند همیمی منظر فرهنگی که های تشکیل دهندهمؤلفه

( و تحقیقات Jenks, 2008غیرمتجانس و حتی ناسازگار باشد )

ز ابا این حال هنوز چارچوبی که فارغ  ارزشمند بسیاری از این دست.

های بستر جغرافیایی و فرهنگی بتواند به صورت نظری فرآیند تفاوت

از این گیری منظرهای فرهنگی را نشان دهد، ارائه نگردیده است. شکل

گیری منظرهای با مداقه در فرآیند شکل نجام پژوهشی کهرو ضرورت ا

های بعدی در بازشناخت تعریفی ارائه نماید که بتواند در گام ،فرهنگی

انواع مختلف منظرهای فرهنگی در بسترهای جغرافیایی و فرهنگی 

ن مختلف و نه صرفاً در مکان و فرهنگ خاص مؤثر واقع گردد و از ای

، آشکار ها هموارتر سازداخت و حفاظت از آنطریق راه را برای بازشن

 گردد.می
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توان طرح مفهوم منظر فرهنگی در مرکز میراث جهانی یونسکو را می

نگر غربی، فرهنگ و ی بصیرتی دانست که بر خالف دانش جزءنتیجه

 ه از پیداند. بصیرتی کناپذیر میطبیعت را در هم تنیده و جدایی

نگر ساکنان بومی و اجتماعات محلی به وجود آمده بازگشت به نگاه کل

است. بررسی مفهوم منظر فرهنگی در مرکز میراث جهانی یونسکو از 

المللی یک سو به این دلیل که این مرکز، نخستین مرجع قانونی بین

ی ی انسان و طبیعت با مداخلهاست که به بازشناخت رابطه

ت منظرهای رداخته و اقدام به ثبت و حفاظهای فرهنگی پچارچوب

نونی فرهنگی نموده است، و از سوی دیگر به این دلیل که تنها مرجع قا

ی بازشناخت و حفاظت منظرهای فرهنگی است که در ایران به مقوله

 ای دارد.پردازد، جایگاه ویژهمی
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گیری این مفهوم در مرکز میراث ی شکلهااز بررسی و تحلیل زمینه

های ها، سیر تحول، نشستبندیانی یونسکو، تعریف و دستهجه

گردد که تاریخ کوتاه بیست تخصصی برگزار شده این نتیجه حاصل می

ی حفاظت تاریخی با فراز و ی مفهوم منظر فرهنگی در زمینهساله

هایی روبرو بوده که به تدقیق این مفهوم کمک کرده است. اما با نشیب

ای فرهنگی ثبت شده به کل آثار به ثبت رسیده این وجود نسبت منظره

در فهرست میراث جهانی گواه آن است که این مفهوم دوران نوزادی 

کند و هنوز در بسیاری جوامع، حتی در میان جوامع خود را سپری می

جا که حتی گاهی با تخصصی، ادراک درستی از آن وجود ندارد تا آن

 . شودمنظر طراحی شده اشتباه گرفته می

در این مقاله با مداقه در رویکردهای اصلی نسبت به منظر فرهنگی، دو 

مورد بازشناسی و نامگذاری قرار  گرا و فرآیندگرارویكرد محصول

گرا در پوشش دادن انواع گرفته است. در ادامه ضعف رویکرد محصول

ها و در ی آنهای تشکیل دهندهمنظرهای فرهنگی و بازشناخت الیه

های موفقیت راهبردهای حفاظتی در حفاظت تمامی الیهنتیجه عدم 

منظرهای فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و از آن طریق توجه به منظر 

فرهنگی به مثابه یک فرآیند آشکار گردیده است. رویکردی که بیش از 

دارِ توجه به منظر فرهنگی به عنوان محصول نهایی یا محصولِ تداوم

کند؛ ی فرآیندی جاری نگاه میه آن به مثابهتعامل انسان و طبیعت ب

هایی که در این داند به بازشناخت مؤلفهلذا بازشناخت آن را منوط می

 کند.فرآیند ایفای نقش می

های مزیت اصلی رویکرد فرآیندگرا آن است که قابلیت گرفتن خروجی

مختلف و در نتیجه شناخت محصوالت منظر فرهنگی در بسترهای 

هنگی مختلف را داراست. با این نگاه حفاظت مؤثر از طبیعی و فر

حفاظت از ، بلکه نه حفاظت از محصوالتمنظرهای فرهنگی در واقع 

می باشد که عوامل بسیاری در آن دخیل است؛ عواملی که  فرآیندها

روند و لذا مدیریتی یکپارچه ی علوم محیطی نیز فراتر میگاه از حوزه

ی کنند که تضمین کنندهرا طلب میریزی برای توسعه در برنامه

 حفاظت از این فرآیندها در روند توسعه باشد.

ی فرآیند در این شایان ذکر است که تأکید بر منظر فرهنگی به مثابه

گرا هرگز به این معنی پوشاندن مقاله و بیان نقاط ضعف رویکرد محصول

دست آمده  گرا بهو نادیده گرفته نتایج ارزشمندی که از رویکرد محصول

باشد، بلکه تصدیقی است بر این ادعا که برای بازشناخت و است نمی

هر دو رویكرد در کنار هم و حفاظت کامل از منظرهای فرهنگی 

 باشد.مورد نیاز میمكمل هم 

 تا حدی است که می تواند گرامحصول حفاظتنقاط ضعف 

چرا که با تمرکز بر حفاظت ؛ برای آن محصول باشدتهدیدی 

توان نتیجه ماند. به این ترتیب میمحصوالت از حفاظت فرآیندها باز می

توان به وادی شناخت و حفاظت با دو رویکرد مختلف میگرفت که 

را نخست رویکردی که منظر فرهنگی  رویکر :قدم نهاد فرهنگیمنظر 

این مقاله( داند؛ رویکرد دوم )رویکرد پیشنهادی می محصولی غائی

در پی شناخت و داند می فرآیندی پویا و جاریرا  فرهنگی منظر

ی جریان است تا با حفاظت شرایط تضمین و تداوم دهنده عوامل شکل

 را حفاظت نماید.  فرهنگی، منظر پویایی فرآیندبقای 

پذیرش ، هدف غائی حفاظت باشد، محصولتا زمانی که نگهداری 

در چارچوب حفاظت به دلیل احتمال تهدید محصوالت، تغییرات 

پذیرش این مخالف دکترین حفاظتی است اما رویکرد فرآیندگرا با 

در را مانند هر فرآیند دیگری تغییر  تولید محصوالت واقعیت که فرآیند

کرده را کمتر  در منظر فرهنگیدل خود دارد، حساسیت نسبت به تغییر 

 ادامه یابد. منظرهای فرهنگی سیر تكاملیدهد و اجازه می
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