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منظر ،منظر طبیعی،
1
منظر فرهنگی
چکیده | اگرچه زمان زیادی اســت که عبارت «منظر فرهنگی» در متون مختلف
یشــود ،امــا هرکــس برای خــود تعریفــی در ذهــن دارد که بــا دیگران
بــه کار بــرده م 
متفاوت است .این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که منظر ،منظر طبیعی
و منظر فرهنگی چه تعاریفی دارند ،به چند دســته تقســیم میشــوند و چه نقشی در
زندگی امروزی میتوانند به عهده بگیرند؟
انــواع مناظــر فرهنگی مثل منظر بوســتانی ،منظر صنعتــی و ...موضوع بعدی مورد
بحــث در مقاله اســت .ســپس منظــر از زاویهای دیگــر بهعنوان موضوعــی علمی با
قابلیــت میانرشــتهای مــورد توجه قــرار میگیرد کــه میتواند رشــتههای گوناگون
علمــی را گرد هم آورد و «ســنتزی» از ترکیب آنها به دســت دهــد .در بخش پایانی
نویســنده بــه اهمیــت پرداختن به منظر فرهنگی اشــاره میکند و منظــر را بهعنوان
موضوعــی عمومــی در کتابهــای درســی که میتوانــد منجر به شــناخت عمومی و
رونق مناطق متروکه صنعتی یا کشاورزی شود ،معرفی میکند .همچنین نویسنده
به کاســتیهای قانونی در حفظ و حراســت منظر اشاره میکند که به دلیل تفکیک
نشدن مفهوم منظر و طبیعت ،بیش از هر چیز به کار حفاظت از طبیعت میآیند.

ترجمه و تلخیص  :سیاوش درودیان
دکتری مرمت بناهای تاریخی،
دانشگاه بامبرگ ،آلمان.
siavashdoroodian@yahoo.com

واژگان کلیدی| طبیعت،منظر،منظرفرهنگی.

تصویر  : 2موزه زادگاه «دات اوله هوس» در ویلزده.
مأخذ www.lueneburger-heide.de/ :
Wilsede:_/207/service/sehenswuerdigkeit
Heidemuseum_Dat_ole_Huus
Pic 2: Museum of „Dat ole Hus“ Birthplace at
Wilsede. Source: www.lueneburger-heide.
_de/service/sehenswuerdigkeit/207/Wilsede:
Heidemuseum_Dat_ole_Huus.
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Special Issue
تصویر2

Pic2

مقدمه | در یکی از کاتالوگهای تبلیغاتی سال  2002تحت عنوان «نیدرزا کسن :2تجربه
طبیعت در میان مرغزاران ،شــیره درختان و ســاحل شنی» چنین میتوان خواند « :برخورد
امواج بر ســاحل ســپید ،بیشــه ســیاه ســروهای کوهــی در میان فــرش بنفش بوتــهزار «لونه
بورگ» ،3پرتو درخشان خورشید بر نوک صمغ درختان! مردابهای خشکیده ،بیشههای
درختان بلوط هزارســاله و عزلت منطقه «لوشــو -داننبرگ» 4را با دشــتی ســیالبی بیابید که
هنــوز از ِآن لکلکهــا و وز غهاســت .نیدرزاکســن با گزینــه بیهمتایــش در توانایی تجربه
طبیعــت میدرخشــد .خانههــای کاهگلــی ،ویژگی ایــن منطقــه اســت .در رنگارنگی منظر
مرغــزار ،بــه گیاهان کمیابی همچــون «نرگس مردابی»« ،5میخک صورتــی» 6و یا «خلنگ
زنگولــهای» 7برخــورد میکنیــد .موقعیت مکانــی «ویلزده» 8از نقاط ویــژه در پارک طبیعی و
بوتهزار لونه بورگ اســت که تنها با پیادهروی ،دوچرخه یا با درشــکه میتوان به آنجا رفت
(تصویــر  .)1در آنجــا یکی از قدیمیترین موزههای محلی آلمان قرار دارد؛ موزه زادگاه دات
اوله هوس( »9تصویر .)2
در ایــن نوشــته اگرچــه همواره صحبت از منظر اســت ،اما تنها در حاشــیه قــرار دارد .زیرا در
عنوان آن از تجربه طبیعت صحبت شــده که باید در نیدرزا کســن برجستگی خاصی داشته
باشــد و پیــش از هــر چیــز ،این تبلیغــات برای تجربــه طبیعت انجامشــده اســت .اغلب در
طبیعت فدرال و ایالتی صحبت از «طبیعت و منظر» میشــود و این ســؤال
قوانین حفاظت
ِ
پیش میآید که آیا منظور از آن دو چیز اســت یا از یک مفهوم واحد صحبت میشــود؟ پس
ناچــار ایــن پرســش پیش میآیــد  :طبیعت در واقع چیســت؟ منظر چیســت؟ منظر طبیعی
چیست و منظر فرهنگی کدام است؟

طبیعت و منظر

اگرچــه مشــاهدهگران ،طبیعــت را همچــون چیــزی کــه «هســت» یــا «وجــود دارد» درک
میکنند ،اما طبیعت و تمام اجزایش بیوقفه در حال دگرگونی اســت .این [موضوع] برای
تمامی دورههای زمینشناســی که شــکل میگیرد و از بین میرود ،برای گونههای گیاهی
و جانــوری ،بــرای جوامــع زیســتی که بــا توالی بومشــناختی تکامــل مییابند معتبر اســت :

دریاچهها کمکم خشــک میشــوند ،مردابها غلیظتر میشــوند ،بیش ـهها تغییــر میکنند،
در ســاحل ســرزمین جدیــدی ایجــاد میشــود و بر اثــر طوفان دوبــاره از بین م ـیرود .قانون
پویــای طبیعــت بر همهجا ،حتی در جایی کــه ما نمیخواهیم ،تأثیر میگذارد .بســیاری از
ویژگیهایی که ایالت نیدرزا کسن برای آنها تبلیغ کرده ،میتواند با پویایی طبیعت نابود
شــود .ایــن مــوارد ویژه نهتنهــا در برابر دخالت انســانها ،بلکــه در برابر عمــل طبیعت باید
حفاظت شوند.
بوتهزار لونه بورگ تحت تأثیر طبیعت ظرف چند دهه به بیشهای بسته [بدون چشمانداز]
تغییــر مییابد (تصویر  .)3ســروهای کوهی ،گونها ،خلنگهــا و میخکها دیگر در آنجا،
جایی نخواهند داشت .تمامی این مناطق را انسان دگرگون کرده و یا شکل داده است .در
آنها عالوه بر بناهای تاریخی و آثار فرهنگی همچون کاخها و آبراهها ،پدیدههای طبیعی
مانند گونههای خاص گیاهی و جانوری وجود دارد .بر اثر تکرار عمل بازگردانندۀ انسانها
و اســتفاده و مراقبــت آنهــا ،در ایــن مناطق ثبات و تعادل منظر ایجادشــده اســت .در این
منظر [باثبات] ،طبیعت باید بتواند در چارچوب کموبیش مشــخصی به شــکلی پویا رشــد
یابد ،زیرا انسان چنان به جانشینی طبیعی بومشناختی پایان میدهد که این منظر پایدار
باقــی بماند (نــک .)Küster, 1999.درک این مورد ،ناملموس اســت ،بنابراین میخواهم
تعــدادی مثــال ارائه کنــم که چگونه انســانها در منظر ،موفــق به ایجاد پایــداری در برابر
قوانین پویایی طبیعت میشوند.
بــر روی زمینــی زراعــی ،علفهــای هرز خــود را میگســترند و اگر زمین بهطور مرتب کاشــته
یشــوند .چند
نشــود و مراقبت نگردد ،روئیدنیهای مقاوم مثل ترشــک و باباآدم ،بزرگ م 
ســال بعــد درخــت تــوس و بعد هم ســایر درختان [رشــد کــرده] و درنهایــت [این منظــر باز]
تبدیل به بیشــهای بســته میشود .هرکجا انسان پایدارسازی منظر را متوقف کند ،پویایی
طبیعــت اثــر خود را خواهد گذاشــت[ .این مورد] همزمان برای ســاختمانها و آثار فرهنگی
نیــز صادق اســت  :اگــر آنها همــواره محافظت و تعمیر نشــوند ،از بین میرونــد .طبیعت،
پویاســت .ا گــر انســان بخواهــد آن را محافظــت کنــد ،بایــد بــه آن اجــازه دگرگونــی بدهــد.
تــاش بــرای حفــظ یــک وضعیت ،تنها شــامل حفاظــت از آثــار فرهنگی تاریخــی نظیر یک
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کلیسای قرونوسطایی یا بیشه سروهای کوهی نمیشود،
بلکــه شــامل پدیدههــای طبیعی ،یعنــی همــان گونههای
مشــخص گیاهان و جانوران نیز میشــود که بر اثر تحوالت
طبیعی زیستگاههایشان از دست میرود.
ا گــر دگرگونــی طبیعــت اهمیــت دارد و ا گــر پایــداری و ثبات
منظــر میتوانــد معنایــی داشــته باشــد ،ایــن ســؤال پیــش
میآیــد کــه چگونــه ایــن مفاهیــم بــا مفهومــی کــه امــروزه
بســیار بــه کار مــیرود ،یعنی حفاظــت از طبیعت و حفاظت
از منظــر ،تطبیــق میکند؟ در بیشــتر مناطق حفاظتشــده
طبیعــی ،دگرگونیهــای طبیعــی حفاظت نمیشــوند ،بلکه
یــک وضعیــت حفاظت میشــود .این وضعیــت میتواند یا
وضعیــت یــک منظر باشــد ،یــا وضعیت یک تنوع زیســتی :
در خالل حفاظت از یک محیطزیست ،گونههای جانوری
و گیاهــی بایــد در آن منطقــه محافظت شــوند .امــا این به
بیــان دقیــق ،نه حفاظت از طبیعت ،بلکه حفاظت از منظر
یا حفاظت از گونههاســت؛ بنابراین اصل دگرگونی طبیعت
در ایــن مناطــق نبایــد پذیرفتــه شــود .ازایــنرو بســیاری از
مناطق حفاظتشــده طبیعت ،در واقع مناظر حفاظتشده
هســتند .طبیعــت و منظــر مفاهیــم مختلفــی دارنــد .مــا
بایــد ایــن موضــوع را برای خود بهدرســتی روشــن کنیم که
طبیعــت همــواره خــود را دگرگــون میکند و منظــر [حاصل]
اندیشه انسانهاست.

منظر فرهنگی

بــرای روشــنتر کــردن اینکــه منظــور از منظــری کــه بایــد
حفاظت شــود چیست ،باید گفت در سالهای اخیر مفهوم
منظــر فرهنگی به شــکلی فزاینــده مورد اســتفاده قرارگرفته
اســت  :منظر فرهنگی ،منظری اســت کــه کموبیش تحت
تأثیر انســانها شکلگرفته اســت .باوجوداین باید احتیاط
شــود ،چون منظر فرهنگی معانی متعددی دارد .بسیاری،
آن را تنهــا بــه یــک «منظــر بوســتانی» 10تعبیــر میکننــد که
آ گاهانــه طراحــی و ساختهشــده باشــد .منظــر فرهنگــی
میتواند در حقیقت «منظر صنعتی» 11باشــد و یا زمینهای
تغییــر کاربــری دادهشــده کــه بــر روی آنهــا کاربریهــای
12
جدیــدی انجــام میپذیرد و نیــز معادن «زغــال قهوهای»
یــا مناطــق آموزش دســتههای نظامی ،همچنین ایســتگاه
قطارهــای ترابــری یــا نواحــی دیگــر شــهری کــه در آنهــا
میتواند شکل جدیدی از منظر وجود داشته باشد.
یــک منظــر فرهنگی میتواند به دالیل گوناگونی رشــد یابد
 :ســازگاری زمیــن بــا احتیاجــات کشــاورزی یــا بــا اســتفاده
صنعتــی .منظــر فرهنگــی میتوانــد در مناطق روســتایی یا
شــهری وجــود داشــته باشــد؛ و یــا نتیجه یک طــرح هنری
باشــد .میتوانــد ارزش زیباییشــناختی داشــته یــا نداشــته
باشــد؛ باوجودایــن وقتــی انســان پیدایــش آن را شــرح
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میدهد ،همین بهتنهایی منجر به دیدگاه جدید انسان به
آن منظر میشــود – و بدین طریق ارزشــی زیباییشــناختی
و یــا نمادیــن بــه دســت مــیآورد .همیــن ارزش میتوانــد
مناظــری را کــه حاصــل کار هنرمندانــهای نیســتند ،امــا از
دیــد هنرمنــدان شناختهشــده و ازآنپــس بــه شــکلی زیبــا
ثبات یافتهاند ،ارجح ســازد  :یک پرچین در اصل برای آن
نصبشده تا برای مشخص کردن مرز قطعات زمین نیازی
به ساخت نرده نباشد ،زیرا برای ساخت نرده چوب موجود
نیســت .ایــن تصمیــم ســازنده پرچین اســت ،امــا در وهلۀ
نخســت بــه زیبایــی و یا بــه حفاظــت از گونههــای گیاهی
مربوط نمیشود ،بلکه به قصد کاربردی شکلگرفته است.
مناظــر فرهنگــی تاریخــی ،دارای بقایایــی از دورههــای
گذشــتهاند؛ بــرای مثــال در جایی قــرار دارند کــه یک زمین
کشــاورزی در یــک روســتا دیگــر مورداســتفاده نیســت ،امــا
انســان هنــوز میتواند پــی ببرد کــه روزگاری مورداســتفاده
بــوده اســت .وقتیکــه بــه مقولــه منظــر فرهنگــی پرداخته
میشــود ،بههیچوجه نمیتوان گذشــته را همچون چیزی
بینقص نمایاند.

همکاری طبیعت و فرهنگ

طبیعــت و فرهنــگ در مناظــر همــواره با یکدیگــر همکاری
میکننــد .برخــی از مناظــر شــاید بتواننــد بهعنــوان منظــر
طبیعی بهحســاب آینــد ،از آن جهت که هیچ تأثیر انســانی
در آنها شناختهشــده نیست .این در خصوص قطبهای
شــمال و جنوب و شــاید بــرای قســمتهایی از جنگلهای
اســتوایی معتبر است؛ با کمی مســامحه میتوان بخشی از
ساحل ماسهای دریا را نیز منظر طبیعی نامید.
تمامی مناظر دیگر نیدرزاکســن ،منظر فرهنگی هســتند که
در آنهــا همــواره انســان مانــع رخدادهــای پویــای طبیعی
اس��ت (ن��ک .)Küster & Volz, 2005 .امــا ایــن مناظــر
بهتنهایی بر اثر فرهنگ ،آنچنانکه امروزه هســتند ،منظر
فرهنگــی نشــدهاند .کشــتزارها در مناطــق جلگهای شــمال
آلمــان ،همــواره شــکل متفاوتــی از کشــتزارهای [مناطــق]
بوتــهزار دارنــد ،زیرا شــرایط طبیعــت در هرکجا بــه گیاهان
متفاوتی اجازه رشــد میدهد و در هر جا نیز کشــاورزان خود
را به شیوه متفاوتی با شرایط طبیعت سازگار میکنند ،حتی
در کشاورزی با فنآوری پیشرفته .ازآنجاکه شرایط طبیعت
و فرهنــگ همــواره برهــم مؤثرنــد ،مــا درواقــع میتوانیم از
منظــر بهتنهایــی ســخن بگوییم ،ا گر بــا چارچوبهایی به
آن بپردازیم که در آنها تأثیرات طبیعت همچون تأثیرات
فرهنگ قابلشناســایی باشــد .زمانی که مفهوم عام منظر
را جانشــین مفهــوم منظــر فرهنگــی میکنیــم ،ایــن را نیــز
روشــن میســازیم که قرار نیســت سلســلهمراتبی بین منظر
طبیعــی و منظــر فرهنگــی ایجاد کنیــم  :حفاظــت منظر به

ُ
معنای یک کل برای ما مهم است ،زیرا بیمعنی است که
بیشــتر «طبیعی» یا بیشــتر «فرهنگی» حفاظت شــود ،بلکه
همزیســتی آنهــا در منظــر اهمیــت دارد .حفاظــت منظــر،
بــه این معنی که تشــریح شــد ،به خوبــی میتواند با هدف
حفاظــت از آثار تاریخی مربوط شــود .هــردو مورد مربوط به
یکــه در حفاظت
حفاظــت از «یــک وضعیت» اســت .درحال 
از طبیعــت در همیــن معنی ،باید برخــاف قبل «حفاظت از
دگرگونی» در مرکز توجه قرار گیرد.

منظر بهعنوان مقولهای علمی

وقتــی بــرای همــه موضــوع بحــث روشــن شــد ،میتــوان
از منظــر بهعنــوان منظــر فرهنگــی نــام بــرد .بســیاری از
رشــتهها میتوانند به منظر بپردازنــد؛ جغرافیا ،تاریخ هنر،
زیستشناســی ،بومشناسی ،تاریخ ،آلمانپژوهی ،فلسفه،
معماری منظر ،کشاورزی و غیره تنها تعداد اندکی از آنها
هستند .ماهیت یک منظر بهخودیخود کشف نمیشود.
بایــد همــواره توصیــف و تاریخــش بازگــو شــود .منظــر یــا
منظــر فرهنگــی بایــد درســت هماننــد بناهــای تاریخــی یــا
آثــار فرهنگــی توصیــف شــود .ایــن یــادآور همــان کاتالوگ
تبلیغاتــی ابتــدای بحــث اســت .امــروزه این ســنتز تشــریح
منظــر ،مســیرهای جدیــد علمــی هســتند ،نــه یــک شــاخه
منفــرد علمــی یا یک رشــته منفــرد .میتوان تصــور کرد که
ً
یک دانشــکده کامال جدید تحــت عنوان اصلی علوم منظر
برپــا نمود کــه در آن جغرافیدانــان و بومشناســان بتوانند
درســت ماننــد مورخیــن هنــر ،آلمانشناســان ،معمــاران
منظـ�ر ،مزرعـ�هداران ،بازاریابـ�ان و مدیران گردشـ�گری کار
کننــد .ســازمان حفــظ محیطزیســت نیدرزا کســن با کمک
صنــدوق تأمین مالی پژوهش ،شــناخت و نقش ـهبرداری از
ویژگیهــای مناظــر فرهنگی را مهیا میکند و دانشــنامهای
در مــورد عناصــر ســازنده منظــر فرهنگــی منتشــر میســازد
(.)Wiegand, 2005

چرا به منظر یــا منظر فرهنگی پرداخته
میشود؟
در آخریــن بخــش ایــن گفتــار باید بــه نتایج و مــوارد کاربرد
منظــر فرهنگــی  -یا منظر -پرداخته شــود .برخــی موارد به
شرح زیر است :

شالودهای برای تدریس در مدرسه

ایــن ســنتز [شــاخهها] و وصــف و معرفــی منظــر یــا منظــر
فرهنگی شــالودهای برای تدریــس در مدارس و کتابهای
درســی است .در مدرســه باید به شــاگردان درباره محیطی
کــه در آن زندگــی میکننــد آ گاهیهایی ارائه شــود .از وقتی
فشــده ،چیــز درخــوری
تدریــس «تاریــخ محلــی» 13متوق 
بهجای آن ننشسته است.

Special Issue

پروراندن دیدگاههای جدید برای مناطق
شهری و روستایی
مناطق روســتایی در چند دهه اخیر به شکلی متفاوت از چند
هــزار ســال قبل تغییر کردهاند .اگرچه بازده کشــاورزی بســیار
افزایــش یافتــه ،امــا قیمــت محصــوالت کشــاورزی کاهــش
یافتــه اســت .همــواره مردمــان کمتــری در بخش کشــاورزی
دســتمزد کافی به چنگ میآورند و این به معنی آن است که
بــرای مردمــان کمتری ضــرورت دارد که در مناطق روســتایی
زندگــی کنند .وقتــی در این مناطق تنها تعداد اندکی کشــاورز
بــا خانوادههایشــان باقی بمانند ،تأسیســات زیربنایــی ارزش
نگهداری ندارند .این روند شاید نتواند متوقف شود ،اما ما باید
آن را درک کنیــم .اگــر نمیخواهیــم آن را بپذیریم باید تالش
کنیم مناطق روستایی جذاب باقی بمانند و انسانها در آنجا
زندگــی کننــد ،کار کنند و یــا بخواهند تعطیالتشــان را در آنجا
بگذرانند .گردشگران را تنها جایی میتواند به خود جلب کند
که تولید محصول و یا امرار معاش ارزان باشد ،یا جذابیتهای
ویژهای در آنجا وجود داشته باشد (تصویر « .)3طبیعت بکر»
را بســیاری از مناطــق روســتایی نمیتوانند ارائه دهنــد ،اما در
عوض ،منظر درست همان چیزی است که نیدرزاکسن و سایر
مناطــق بــرای آن تبلیغ میکنند .این منظــر یا منظر فرهنگی
ّ
همانچیزیاست کهتشخصتکتکمناطقرامیشناساند
و به آنها هویت میبخشــد .اما این کار ســادهای نیســت که
مشــخصه منظــر ،تمایز آن [بــا ســایرین] و هویــت برپادارنده
سرشــت آن فهمیــده شــود .یــک توضیــح یــا شــرح تاریخچه
بــرای آن الزم اســت کــه تمایــز و هویــت یــک منظــر فرهنگی
نمایانده شــود .تاریخچهای از منظر ،چشــمها را بــر ارزش آن
میگشــاید و میتوانــد بــه قصــد حفاظــت از آن انجــام پذیرد.

تغییر کاربری و مرمت زیستبوم
بههیچوجــه نمیتــوان همهچیــز را حفــظ کــرد .از ایــن
مجموعه ،انتخاب آنچه هویت هر منظر را بازمیشناســاند،
ضروری است .دربارۀ اینکه ویژگی خاص یک منظر فرهنگی
چیست ،باید گفت ازآنجاکه این ویژگی میتواند در هرزمان

دگرگــون شــود ،بنابرایــن باید عناصــر ضروری ایــن منظر به
طــور مــداوم ارزیابی ،معرفــی و حفاظت شــود .تغییر کاربری
و بازســازی منظــر هرگــز به معنی مرمت زیســتبوم نیســت.
در زیســتبوم هــر آنچــه بــا قواعــد دگرگونــی طبیعــت بتواند
(دوباره) بهســادگی عمل کنــد ،نباید به هیچ صورتی مرمت
شود .در یک محوطه صنعتی متروکه ،فروریختگی و رویش
انبوه علفهای هرز رخدادهای طبیعی شمرده میشوند؛ نه
ساخت یک «طبیعت دســتدوم» بوستانمانند .این منظر
نیازمند مراقبت دائمی است تا همچنان که طراح یا خالق آن
میخواسته ،باقی بماند .اگر انسان نمیخواهد ساختارهای
گذشته را که برای هویت یک منظر مفید هستند ،نابود کند،
باید برای بازسازی مناظر بااحتیاط عمل نماید.

ایجاد معنایی جدید برای زادبوم
بهطورکلــی پرداختن به منظر فرهنگــی میتواند به مفهوم
جدیــدی از زادبــوم منجر شــود .زادبــوم ،مفهومــی علمی و
صریح نیســت ،قابــل تبیین نبــوده و مرز مشــخصی ندارد.
برعکس مفاهیمی وجود دارند که برجای زادبوم مینشینند
و قابل تبیین هستند و دارای مرز مشخص؛ بهعنوان مثال
«منطقه» .ازاینرو «زادبوم» و «منطقه» یکســان نیســتند.
مفهــوم اکولوژیکــی «محیطزیســت» نیــز معنــای زادبــوم را
نمیرســاند ،زیرا از شــمار زیاد روابط عملکردی یک موجود
زنده با جایی که در آن زندگی میکند تشکیلشــده اســت.
برعکــس «زادبــوم» ،مفهومــی احساســی اســت .مــا بــدون
احساســات [ناشــی از] یک منظر نمیتوانیــم زندگی کنیم،
به همین دلیل به این مفهوم نیاز داریم.
ایــن [مفهــوم] زادبــوم کــه براثــر هویــت منظــر تبیین شــد،
نهتنهــا نباید تأثیری خاص یا محدودکننده بر انســانهای
دیگر بگذارد ،بلکه باید انســانهای دیگر را با واداشــتن به
تأمــل در ایــن زادبوم ،به شــکل بهتــری جــذب میکند .در
جهــان امــروز ،شــمار مهاجــران روزافزون اســت .ایــن گروه
تنهــا شــامل مهاجرانی نیســت کــه از خــارج میآینــد ،بلکه
شــامل کســانی از خــود آلمان نیز میشــود که همــواره ناچار

در نگاه جدید به جهان ،
منظر فرهنگی و منظر به
معنای عام ضمن شکلگیری
توسط انسان ،سنتزی از
طبیعت و فرهنگ است
و حفاظت آن نیز متأثر از
همین دو مؤلفه است.
بــه تغییــر ســکونت به دلیــل تغییر محل شــغل جدیدشــان
هســتند .مهاجــران میتواننــد بهتــر جذب [محیــط جدید]
شــوند ،اگر به آنهــا فقط نگویند که ســوپرمارکت بعدی یا
اداره خدمــات شــهری کجاســت ،بلکه به آنــان روح مکان
یــا هویــت یک منظــر ،یا داســتان و تاریخچه یــک مکان یا
منطقه توضیح داده شود.

مشکل مفاهیم طبیعت ،زادبوم و منظر

وقتی الزم شد بیشتر به منظر ،منظر فرهنگی ،و همچنین به
طبیعــت و حفاظت از طبیعــت ،اصول برنامهریــزی و مفهوم
زادبــوم پرداختــه شــود ،نباید ایــن موضوع فراموش شــود که
مــا باید به خطاهــا و ابهاماتی که در این مفاهیــم وجود دارند
بپردازیم .در مورد نظریه حفاظت از منظر و حفاظت از طبیعت
نیز باید بیشتر تأمل کنیم .قوانین حفاظت از طبیعت در آلمان
اگرچــه اصالح شــده ،اما هنوز در هســته اصلی خود برخاســته
از قوانین ســال  1935اســت .هنوز هدف از حفاظت طبیعت،
تداوم یک وضعیت است ،نه حفاظت از طبیعت پویا.
جمع بندی | بیهمتایی مناظر نیدرزاکسن و بهطورکلی
مناظــر مناطق بزرگی از اروپا ناشــی از طبیعــت ،به دلیل آن
چیــزی کــه بــه چشــم میآیــد نیســت ،بلکه ناشــی از ســنتز
طبیعت و فرهنگ اســت .وجود این ســنتز در هر منظر یا هر
منظر فرهنگی باید معرفی و تشــریح شــود و ارزش حفاظت
دارد .حفاظــت یــک منظــر بهعنــوان ســنتزی از طبیعــت و
فرهنگ ،دیدگاه جدیدی است به جهان ،به محیطزیست
امــروز ـ و بهدرســتی بــه جهــان فــرداـ کــه از طبیعــت و نیــز از
فرهنگ تأثیر خواهد پذیرفت.

پینوشــت
 .۱این ترجمه ،خالصۀ مقالهای از هانس یورگ کوســتر ،اســتاد بومشناســی گیاهی در دانشــگاه الیبنیتس آلمان
( )Leibniz University of Hannoverاست که در مجموعه مقاالتی با عنوان «مناظر فرهنگی» منتشر شده است :
�Küster, Hansjörg. (2008). “Landschaft-Naturlandschaft-Kulturlandschaft”, in: Kulturland
schften, ed. by H.Küster, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles,
New York, Oxford, Wien.

Niedersachsen .2
Lüneburger Heide .3
Lüchow-Dannenberg .4
 Moorlilie .5با نام علمی  Narthecium ossifragum :م.

 Heidenelke .6با نام علمی  Dianthus deltoides :م.
 Glockenheide .7با نام علمی  Erica tetralix :م.
Wilsede .8
( :Dat ole Hus .9در زبــان آلمانــی معیــار )Das alte Haus :ایــن ترکیــب بــه لهجــه شــمالی و به معنی
خانه کهن» است .م.
Parklandschaft .10
Industriefolgelandschaften .11
Braunkohle .12
 :Heimatkunde .13رشتهای که به مطالعه تاریخ و جغرافیا و اطالعات یک محل خاص میپردازد .م.
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ویژه نامه

. بوتهزار لونه بورگ: 3 تصویر
www.campingland-niedersachsen.de/ : مأخذ
Region/lüneburger-heide
Pic 3: Lüneburg heathland.
Source: www.campingland-niedersachsen.de/
Region/lüneburger-heide.
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 اثر آرنولد لونگرون. چوپان و گله در ویلزده: 1 تصویر
.1909 . رنگ روغن.)Arnold Lyongrün(
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilsede : مأخذ
Pic 1: Shepherd and flock at Wilsede, Oil
Painting by Arnold Lyongrün, 1909. Source:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilsede.
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Abstract | Although the term „cultural
landscape“ has been used in various texts
for many years now, there is no universal
definition and authors use this term in
their own ways. This article is an attempt
to investigate the definitions of landscape,
natural landscape and cultural landscape as
well as the categories they could be divided
into and the roles they could play in today’s
life. To answer these questions, first the
author studies the difference between
landscape and nature, based on which the
definition of cultural landscape could be
developed. According to this definition,
nature is something constantly changing
and landscape is one manifestation of
nature (out of many possible ones) which
got preserved by humans. Afterwards
different forms of cultural landscapes like
park landscapes or industrial landscapes
will be considered. A new insight into a

cultural landscape which could lead to the
discovery of their aesthetical or symbolic
value would be possible only through the
investigation of their emergence. Then the
landscape is viewed as a scientific subject
from interdisciplinary perspectives, using
various relevant professional disciplines to
form a synthesis. In the last part, the author
points to the importance of dealing with
cultural landscapes and presents it as a
general subject which can be recommended
in school books in order to help the
general understanding and flourish the
unexploited industrial or agricultural
areas. Moreover the author believes that
approaching cultural landscapes could
bring a new meaning to the term home
or homeland which will accordingly
be helpful in attracting migrants and
integrating them into the society. Finally
the deficiencies of the statutes for the
conservation of landscapes are taken into
consideration. Those deficiencies come
from confounding the terms nature and
landscape and therefore the existing
statutes concern mainly the conservation
of nature but do not cover the conservation
of landscapes.
Keywords | Nature, Landscape, Cultural
landscape.
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