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مقالۀ پژوهشی

ــی  ــترهای فرهنگ ــان بس ــط می ــش رواب ــه افزای ــر ب ــروز، منج ــان ام ــات در جه ــترش ارتباط ــد ه| گس چکی
ــدن  ــی، جهانی ش ــدۀ جهان ــون دهک ــی چ ــور مفاهیم ــت و ظه ــده  اس ــون ش ــای گوناگ ــف در زمینه ه مختل
ــاط  ــوۀ ارتب ــد، نح ــود می بین ــه خ ــان ب ــون جه ــه اکن ــی ک ــد. چالش ــج آن می باش ــی از نتای و فرهنگ زای
ــه  ــی ک ــی از عوامل ــوان یک ــاری به عن ــر اســت. معم ــا یکدیگ ــاوت ب ــاختارهای ارزشــی متف ــا در س فرهنگ ه
بیشــترین اثرپذیــری از فرهنــگ را دارد، متأثــر از ایــن گســترش ارتباطــات بــوده و نیازمنــد پاســخی مناســب 
ــراودات فرهنگــی اســت. بســیاری از پژوهشــگران حــوزۀ معمــاری و معمــاری  ــی م در راســتای تحقــق مبان
ــه  ــوع ارائ ــن موض ــرای ای ــی را ب ــد و اصول ــاری پرداخته ان ــر معم ــگ ب ــذاری فرهن ــی اثرگ ــه بررس ــر ب منظ
کرده انــد. اکنــون وجــود ارتبــاط فــراوان میــان بســترهای فرهنگــی مختلــف در جهــان، ایــن مســئله را طــرح 
می کنــد: آن محیطــی کــه تحــت تأثیــر دو یــا چنــد واحــد فرهنگــی مختلــف شــکل بگیــرد، از چــه مبانــی 
پیــروی می کنــد؟ در ایــن راســتا، ابتــدا پژوهش هــای پیشــین درخصــوص تأثیــر منظــر از فرهنــگ بررســی 
شــده و بحــث بــا محوریــت ویژگی هــای فرهنگــی دو کشــور ایــران و عمــان مــورد تحلیــل قــرار گرفته انــد. 
روش پژوهــش نیــز شــامل تحلیــل تطبیقــی نظریــات موجــود در شــکل گیری منظــر بین فرهنگــی و معمــاری 
متأثــر از فرهنــگ و متناسب ســازی مفاهیــم و نظریه هــا بــا واقعیت هــای میدانــی اســت. در نتیجــه بــا ارائــۀ 
شناســه های مشــترک منظریــن تأثیرپذیرفتــه از فرهنــگ هــر دو ســرزمین، چنیــن بیــان شــده اســت کــه 
معمــاری و منظــر ایــران و عمــان دارای هویــت بســیار نزدیــک بــوده و بنابرایــن شــکل گیری چارچوب هــای 
ــه  ــدف، ب ــق ه ــت تحق ــر جه ــود. در آخ ــد ب ــر خواه ــتر امکان پذی ــن دو بس ــان ای ــی می ــر بین فرهنگ منظ
بهره منــدی از ارزش هــای فرهنگــی مشــترک، اســتفاده از ســازوکارهای شــکل دهندۀ معمــاری و منظــر تأثیــر 
پذیرفتــه از فرهنــگ همســو، به کارگیــری مصالــح مشــابه و بــوم آورد هــر دو ســرزمین، رجــوع بــه نمادهــا و 
الگوهــای مشــترک دو فرهنــگ بــا تکیه بــر زیرســاخت های اعتقــادی و مذهبــی واحــد و پرهیــز از تأکیــد بــر 

ســاختارهای ضــد ارزش، توصیــه شــده  اســت.
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تغییراتـی  فرهنـگ،  از  تأثیرپذیـری  بـا  معمـاری  آثـار  مقد مـه| 
در سـاختارهای کلـی پذیرفته انـد کـه در یـک چشـم انداز اولیـه 
می دهنـد  نشـان  پژوهش هـا  از  بسـیاری  اسـت.  مشـاهده  قابـل 
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تأثیـر  عمومـاً  جهانـی،  جوامـع  در  فرهنگـی  متنـوع  هویت هـای 
و  آداب  اعتقـادات،  شـامل  کـه  داشـته اند  معمـاری  بـر  خاصـی 
رسـوم، مهـارت، خالقیـت و بسـیاری دیگـر از شناسـه های اقـوام 
 .(Bourdieu, 1998) اسـت  مختلـف  فرهنگـی  سـاختارهای  و 
امـروزه پدیـده ای کـه با عنـوان »معمـاری بین فرهنگی« شـناخته 
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می شـود، نه تنهـا دارای مفاهیـم ارزشـمند بـرای جوامـع اسـت، 
اقتصـادی و  به عنـوان زمینـۀ سـرمایه گذاری های  بلکـه می توانـد 
حتـی سیاسـی یـک سـاختگاه فرهنگـی در بسـترهای دیگـر مورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد و بـه هـر دو فرهنگ سـود برسـاند. از سـویی 
مشـاهدۀ پدیده هـای مرتبـط بـا فرهنـگ، حکایـت از دگرگونـی 
رویکرد هـا بـه معمـاری در جهـان معاصـر دارد. مطالعـاْت ضرورت 
و اهمیـت فـراوان شـکل گیری زمینۀ مـراودات فرهنگـی، همچون 
ایجـاد کانون هـای فرهنگـی در برخی نقـاط را نشـان می دهد. این 
مراکـز شـامل اجزایـی از هویـت یـک بسـتر هسـتند که بـه تبادل 
واحد هـای فرهنگـی و مشـخصه های ویـژۀ آن فرهنـگ می پردازند 
تافلـر1  دیگـر  سـوی  از   .(Park, Burgess & McKenzie, 1925)
چالش هـای پیـش روی معمـاری و فرهنـگ را »انفجـار فرهنگی« 
می نامـد کـه حاصـل برآینـد چالـش میـان نیـاز افـراد در جوامـع 
اسـت.  فرهنـگ  معـرف  شـاخص های  در  ابهـام  و  چندفرهنگـی2 
هـدف اصلـی ایـن پژوهـش، دسـتیابی بـه فهـم مناسـب رویکـرد 
بین فرهنگـی در معمـاری اسـت تا به پشـتوانۀ آن، بتـوان به مبانی 
مشـخص بـرای شـکل گیری معمـاری و منظـر بین فرهنگـی مجزا 
دسـت یافـت. بدیهی اسـت معمـاری همـواره تحت تأثیـر فرهنگ 
بـوده و از آن تأثیـر پذیرفتـه اسـت. از این رو چنین فرض می شـود 
کـه رابطـۀ بیـن دو بسـتر فرهنگـی در کالبـد معمـاری، سـاختار 
مشـابهی بـا رابطـۀ صـرف میـان دو فرهنـگ در دیگـر زمینه هـا با 
یکدیگـر داشـته باشـد. بنابرایـن برهم کنـش میان فرهنگـی که در 
سـطوح مختلـف مانند روابـط خارجی صورت می پذیـرد، در فضای 
محیـط نیـز پدیـد می آیـد؛ با این تفـاوت کـه فراینـد آن، منجر به 
شـکل گیری کالبـد معمـاری و فضاهـای منظریـن می شـود. لـذا 
می تـوان پیش بینـی کـرد شـکل گیری منظـر بین فرهنگـی میـان 
دو بسـتر بـا نشـانه های مشـترک و ارزش هـای مشـابه، سـاختاری 
میانگین از شـاخصه های ارزشـمند هر دو بسـتر باشـد که در عین 
یگانگـی، مؤلفه هـای هر بسـتر در آن کالبد قابل شناسـایی و تمایز 

ست. ا

بیان مسئله 
مسـئلۀ اصلـی پژوهـش حاضـر، چگونگـی ارائـۀ سـاختاری جامـع 
بـرای شـکل گیری مناظـر بین فرهنگـی و مناظـر تأثیـر پذیرفتـه 
از چنـد بسـتر فرهنگـی مختلـف اسـت کـه قابـل تعمیم به سـایر 
کالبد هـای  فرهنگـی نیـز باشـد. بـه ایـن بهانـه مقالـه بـا مـروری 
بـر مؤلفه هـای فرهنگـی تأثیرگـذار بـر معمـاری و منظـر بومـی 
دو کشـور ایـران و عمـان، بـا تکیه بـر پیشـینۀ مشـترک، سـعی در 
تدویـن چارچوبـی بـرای منظـر بین فرهنگـی میـان ایـن دو بسـتر 
جغرافیایـی دارد. بنابرایـن پژوهـش بـر دو پایه اسـتوار اسـت: ابتدا 
بررسـی و تحلیـل نظریـات پیرامـون موضـوع منظـر بین فرهنگی و 
پدیده هایـی کـه براسـاس فرهنگ هـای مشـترک شـکل می گیرند 
و پـس از آن احـراز ویژگی هـا و هویـت منظـر فرهنگـی دو کشـور 

یـاد شـده. در ایـن فراینـد سـؤاالتی بدین گونـه طرح می شـوند که 
مؤلفه هـای اثرگـذار بـر شـکل گیری منظـر بین فرهنگی شـامل چه 
مـواردی هسـتند؟ شناسـه های دو بسـتر فرهنگـی کـه معمـاری و 
منظـر بین فرهنگـی را تشـکیل می دهنـد چـه تأثیـری بر سـاختار 
کالبـدی داشـته و علی رغـم تفاوت هـای بسـیار، ارتبـاط فرهنگ ها 

چگونـه بـه مشـابهت در برونـداد معمـاری منجـر می شـود؟

روش تحقیق
روند اصلی پژوهش در گام نخسـت، بررسـی نظریات و رویکردهای 
موجـود در بحث شـکل گیری منظـر بین فرهنگی و ارائۀ سـاختاری 
براسـاس تبدیـل ارزش هـای فرهنگـی بـه الگوهای منظرین اسـت. 
سـپس با اسـتخراج ویژگی هـای مختلف و عوامل حائـز اهمیت، در 
یـک مطالعـۀ تطبیقـی بـه بررسـی مؤلفه های اثرگـذار بر سـاختار 
منظـر آن دو پرداختـه و شـاخص هایی از ایـن مطالعـات معرفـی 
می کنـد کـه شـکل دهندۀ مبانی نظـری منظـر بین فرهنگـی میان 
دو بسـتر ایـران و عمان هسـتند. بـرای ارائۀ شـاخصه های معماری 
و منظـر و تأثیرپذیـری آن از فرهنـگ و تاریـخ دو کشـور، دو روش 
قـرار گیـرد: روش نخسـت، روش  اسـتفاده  ممکـن اسـت مـورد 
کتابخانـه ای اسـت کـه بـا مراجعـه بـه منابـع و کتاب هـای موجود 
دربـارۀ تاریـخ و میراث معماری، به بررسـی الگوها و شـاخصه هایی 
بـرای معمـاری هـر دو زمینـه دسـت خواهیـم یافـت. روش دیگر، 
روش میدانـی اسـت کـه بـا حضـور در مناطـق مختلـف، می تـوان 
آثـار تاریخـی و معاصـر را مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار داد تـا از 
میـان شـباهت ها و تفاوت هـا، بـه اثرگـذاری واقعـی فرهنـگ بـر 
محیـط پـی برد. در این مقاله از هر دو روش اسـتفاده شـده اسـت؛ 
هرچنـد تحقیقـات اولیـه نشـان می دهد مقایسـۀ معمـاری و منظر 
دو کشـور به صـورت مشـخص در قالـب منابـع علمی تدوین نشـده 
و بـه نوعـی مؤلفه های مشـترک آنها از گذشـته تاکنـون کدگذاری 
نشـده اند، امـا بـا مطالعـۀ اسـناد می تـوان شناسـه هایی بـرای هـر 
یک کشـف نمـود. در ادامـه، مطالعۀ بسـترهای فرهنگـی به صورت 
میدانـی کمـک می کنـد تـا بتـوان مؤلفه هـای مـورد نظـر را از آن 
بسـترها اسـتخراج کـرد و از سـردرگمی در اطالعـات نظری صرف 

دربـارۀ مباحـث فرهنگی فاصلـه گرفت.

جهان-بومی سازی3 چالشی مؤثر بر پیدایش مفهوم 
»منظر بین فرهنگی«

فرهنـگ، موضوعـی پیچیده شـامل دانش، هنـر، فنـاوری، باورها و 
آداب و رسـوم مـردم یـک جامعـه اسـت. امـا بـرای ورود بـه قلمرو 
آن، ایـن مـوارد می بایسـت در یـک سـاختار ملمـوس بـه نمایـش 
 .(Park, Burgess & McKenzie, 1925, 75) شـوند  گذاشـته 
قابـل  پدیده هـای  از  مجموعـه ای  فرهنگـی،  مظاهـر  مهم تریـن 
لمـس نظیـر آثار هنـری هسـتند. بنابرایـن فرهنگ به یـک معرف 
مـادی نیازمنـد اسـت کـه در ایـن میـان معمـاری نقـش بسـزایی 



بهار 301402 شمارۀ 62

ساختار و مبانی شکل گیری »منظر بین فرهنگی« در بستر ایران و عمان

اندیشـه های  و  باورهـا  از  برگرفتـه  معمـاری  زیـرا  می کنـد؛  ایفـا 
معنـوی یـک جامعـه برگرفتـه از ایده هـای خالقانه وابسـته به یک 
دورۀ تاریخـی و سـاختار فکری اسـت. از این راه شـناخت سـاختار 
کمـک  معمـاری  پشـتیبان  اندیشـه های  شـناخت  بـه  فرهنـگ، 
می کنـد (Memmott & Keys, 2015). همچنیـن تحلیـل فضـای 
مـادی برگرفتـه از ارزش هـای فرهنگـی در محیط هـای زندگـی، 
موضوعـی برگرفتـه از مباحـث بسـیاری از جامعه شناسـان شـهری 
اسـت کـه بـه ارتبـاط بیـن سیسـتم فضایـی و سـاختار فرهنگـی 
 ، (Wirth, 1938)پرداخته انـد و از آن جملـه می توان به آثار ویـرث
دورکهیـم   ،(Weber, 1962) وبـر   ،(Simmel, 1955) زیمـل 
کسـتلز  و    (Harvey, 1973)هـاروی  ،(Durkheim, 1964)
اغلـب  اندیشـه های  ریشـۀ  نمـود.  اشـاره   (Castells, 1977)
ایشـان از آموزه هـای مکتـب شـیکاگو نشـأت گرفتـه اسـت کـه به 
تئـوری فرهنـگ توسـعۀ شـهری  فرموله کـردن جامعه شناسـی و 
شـهرت دارد. براسـاس ایـن تئـوری، رفتـار مکان محـور انسـان ها 
و توجـه بـه محیـط در طراحـی براسـاس سـاختار های اجتماعـی 
شـکل می گیـرد و هـر فضـای انسان سـاختی، برگرفتـه از باورهای 
فرهنگـی اوسـت.  البتـه امروز بررسـی هماهنگی سـاختار فرهنگی 
جوامـع مختلـف با فرهنـگ متفاوت در یک بسـتر فرهنگـی دیگر، 
بـه یـک چالـش اساسـی میـان نظریه پـردازان تبدیل شـده اسـت 
انفجـار  و  جهانی شـدن  دورۀ  در   .(Baronet & Muller, 1974)
چـه  در  اینکـه  از  فـارغ  اجتماعـی  گروه هـای  بیشـتر  اطالعـات، 
موقعیتـی زندگـی می کننـد، نـگاه مشـابهی بـه فرهنـگ دارنـد. 
مرزهـای  در  جغرافیایـی  مرزهـای  محوشـدن  بـا  واقعیـت  ایـن 
فرهنگـی همـراه بـوده که بـه یکسان سـازی سـاختارهای فرهنگی 
نگـرش  تغییـر  بـه  نهایـت  و در  اجتماعـی  تفاوت هـای  علی رغـم 
در  بنابرایـن  می انجامـد.  متفـاوت  فرهنگـی  بسـترهای  در  افـراد 
ایـن عصـر، برهم کنش هـای  فرهنگـی در تمـام جنبه هـای زندگـی 
جهانی شـدن  اسـت.  اجتناب ناپذیـر  تجـارت  همچـون  انسـان ها 
کـه در جهـت برداشـتن مرزهـای فرهنگـی گام برمـی دارد، تحـت 
حمایـت رسـانه های اجتماعـی بـا رویکـرد یکپارچگی شـکل گرفته  
و بـا نمایـش اشـتراکات فرهنگـی سـعی در ارائـۀ الگویـی دارد تـا 
احسـاس  بتواننـد  فرهنگـی،  تفاوت هـای  از  فـارغ  مـردم  تمـام 
حضـور در تمـام عرصه هـای جهانـی داشـته باشـند. البتـه فراینـد 
فرهنگ پذیـری احساسـی اسـت از تعـارض بیـن پذیـرش فرهنگ 
در بسـتر جدیـد و بازخـورد آن که سـه حالـت دارد: جـذب، ادغام 
و بازپـس. اما کشـمکش ناشـی از توسـعۀ غیرمصالحه آمیز فرهنگ 
در دیگـر جوامـع، اغلـب منجر به واکنـش دفاعی مـردم با فرهنگ 
متفـاوت شـده و عـالوه بـر عـدم گسـترش و پذیـرش فرهنـگ 
جدیـد، رویکردهـای منفـی بـا فرهنـگ مخالـف در حـال افزایـش 
اسـت. بسـیاری از جوامـع اقـدام بـه مخالفـت بـا فرهنـگ جهانـی 
کرده انـد. لـذا انطبـاق بـا بسـتر فرهنگـی بسـیار اهمیـت می یابـد 
بـا سـاختارهای فرهنگـی  اثـر معمـاری  تـا جایـی کـه چنانچـه 

مـردم هماهنـگ نباشـد، از طـرف کاربـران خـود طـرد می شـود 
(Bonenberg, 2011, 112-113)، بـه همیـن دلیل امـروزه رویکرد 
جهانی شـدن تـا حـد زیادی منسـوخ شـده اسـت. اکنون رسـانه ها 
سـعی در ارائـۀ فرهنگی بـا هویت بومـی و شـکلی بین المللی برای 
نامگـذاری  کار جهانی-بومی سـازی  ایـن  کـه  دارنـد  جامعـه  هـر 
شـده اسـت و آن را همسـوکردن رویکرد هـای جهانـی بـا شـرایط 
بومـی می داننـد (Robertson, 1994, 41). ایـن موضـوع یکـی از 
رویکردهـای جـذاب بـرای بـا ایجـاد تعـادل بیـن جهانی سـازی و 
بومی گرایـی و موجـب تقویـت پیونـد مـردم بـا ارزش هـای جهانی 
و فرافرهنگـی اسـت. در ایـن میـان، معمـاری منظـر کـه بسـیاری 
از ویژگی هـای یـک واحـد فرهنگـی را در خـود بازتـاب می دهـد، 
می توانـد هویتـی خـاص و انحصـاری بـه یـک محیـط ببخشـد و 
باعـث ایجـاد جذابیـت بصـری در الگوهـای همسـو بـا فرهنـگ و 
تفکیـک از شـاخص های سـایر الگوهـای فرهنگـی شـود. از یکسـو 
پیدایـش مفهـوم »منظـر فرهنگی« که عمدتـاً برپایـه تلقیات ویژه 
از آن در میـراث فرهنگـی اسـت )عشـرتی و حناچـی، 1394( و 
از سـوی دیگـر تمرکـز ایـن تعبیـر تنهـا بر یـک موقعیـت فرهنگی 
فرافرهنگـی در معمـاری  رویکردهـای  پیدایـش  خـاص، ضـرورت 
منظـر را دوچنـدان می سـازد. در واقـع منظر بین فرهنگـی به دنبال 
برجسـته  نمودن اشـتراکات در میـان دو منظـر فرهنگـی اسـت کـه 
ضمـن تقویـت روابـط فرهنگـی، جوهـرۀ توجه بـه عنصـر فرهنگ 
را در مناسـبات امـروزی مـورد تأکیـد قـرار می دهـد تـا از ایـن 
در  کنـد.  تعدیـل  از جهان بومی سـازی  برخاسـته  راه چالش هـای 
ایـن راسـتا، عواملـی کـه علی رغـم چالش هـا، منجـر بـه موفقیـت 

از: عبارتنـد  می شـوند 
- وجوه تشـابه علی رغـم منحصربفرد بودن: مجموعـه ای از ویژگی ها 
در یـک محیـط کـه بـا وجـود اختالفـات متمایزکننـده، همچنـان 
نـوع  چـون  )سـنت هایی  می شـود  دیـده  آن  در  مشـابهت هایی 
معیشـت و فعالیت نظیـر دریانوردی و تجـارت دریایی، ماهیگیری و 

نـوع صنایع دسـتی، نـوع کشـاورزی و نظـام آبیـاری و ...(؛
- انـس فطـری و فراگیـر: انـس فطـری مـردم بـا مجموعـه ای از 
پدیده هـا )ماننـد عناصـر طبیعـی چـون دریـا( به صـورت عمومـی 
براسـاس ویژگی هایـی کـه موجـب ترجیـح آنهـا نسـبت بـه سـایر 

می شـود؛ فرهنگـی  بسـتر  چندیـن  در  موجـود  نمونه هـای 
کـه سـلیقۀ  ویژگی هایـی  مجموعـه  مشـترک:  فرهنگـی  ذائقـۀ   -
مشـترک کاربـران دو یـا چند واحد فرهنگـی را )برای مثـال در نوع 
لبـاس، غـذا و ...( نمایش می دهد و ریشـه در سـاختارهای ذوقی آن 

دارد؛ جوامع 
- نمادهـای بومـی و منطقـه ای: مجموعـه ای از نمادها و نشـانه های 
واحـد در معمـاری بومـی کـه بیانگـر اشـتراکات در نـوع پاسـخ بـه 
مسـائل اقلیمـی و جغرافیایی واحد آن جوامع فرهنگی اسـت )مانند 

عناصـری چون بادگیـر و ...(؛
- مظاهـر فرهنگـی: آثـاری کـه بیانگـر سـنت، فرهنـگ، تاریـخ و 
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خاطـرات ارزش هـای هویتـی جوامـع در عناصـر معماری آنهـا قابل 
شناسـایی هسـتند )ماننـد گویـش محلـی، داسـتان های مشـترک، 

آداب و رسـوم واحـد و ...(.
لـذا شـکل گیری منظـر براسـاس رویکـرد بین فرهنگـی از طریـق 

مداخلـه در عناصـر زیـر صـورت می گیـرد:
بسـتر فرهنگـی جامعه، تاریخ، سـنت، سـبک زندگی، فّنـاوری؛ نوع 
واکنـش نسـبت بـه عناصـر طبیعـی چـون آب، آتـش، زمیـن، هـوا 
و ...؛ نحـوۀ اسـتفاده از عناصـر معمـاری نظیـر دیـوار، کـف، سـقف 
و ...؛ مفاهیـم طراحـی و سـاختارهای فضایـی؛ عناصـر شـکل دهنده 
ماننـد راه هـا، لبه هـا، محور ها، نقاط شـاخص؛ عناصر روایـی در قالب 

تزئینـات، نمادهـا، عناصـر نمایشـی الگوهای فرهنگـی و ...
بـا تأکیـد بـر عوامـل و عناصر فـوق، منظـر بین فرهنگـی را می توان 
پدیـده ای در نظـر گرفـت حاصـل یـک فرهنـگ کـه خـود نتیجـۀ 
ترکیـب دو یـا چنـد فرهنـگ مختلف اسـت و این امر براسـاس سـه 

مؤلفـه  صـورت می گیـرد: اشـتراک ارزش هـا، افتـراق و تضـاد آنها.

زمینه ساز  عمان،  و  ایران  مشترک  روابط  پیشینۀ 
شکل گیری منظر بین فرهنگی

ارتبـاط عمان با ایران قدمتی بسـیار دارد و بخش های گسـترده تری 
از این سـرزمین از زمان هخامنشـیان تا ساسـانیان و پس از اسـالم 
ایـران بـوده اسـت. پیوسـتگی های  همـواره در قلمـرو امپراتـوری 
سیاسـی و تجاری این دو کشـور در دوران اسالمی فراز و نشیب هایی 
داشـت و در دورۀ ورود اسـتعمار بـه منطقه خلیج فـارس، به جدایی 
تدریجـی از قلمـرو حاکمیت ایران منجر شـد. بنابرایـن، روابط ایران 
و عمـان تحـت تأثیر عوامل جغرافیایـی، ژئوپولیتیک و تمدنی خاص 
خـود و متمایـز از روابـط ایـران بـا دیگـر کشـورهای عربـی منطقه 
بـوده اسـت (Al-Salimi, Gaube & Korn, 2013). بـه نظـر برخـی 
باستان شناسـان، سـابقۀ تمدنـی کشـور عمـان بـه پنـج هزار سـال 
قبـل بـاز می گردد. سـاکنان اولیـه آن، هامی هـا یا نژاد سیاه پوسـت 
آفریقایـی بودنـد کـه پـس از درگیـری با قبایل سـامی4 رو بـه افول 
و نابـودی رفتنـد. بنـا بـر شـواهد موجـود، نـام باسـتانی عمـان در 
حـدود 2000 سـال پیـش از میـالد، مـاگان5 یا مـازون6 بوده اسـت 
کـه پادشـاهان مقتـدری همچون حمیریـان بر آن منطقـه حکومت 
می کردنـد. پایتخـت آنـان شـهر ربـدان7 بود که نـام قدیمـی ظفار8 
اسـت و در کتیبه هـای آشـوری و عیالمـی بـه سـرزمین ماجـان و 
رونـق کشتی سـازی در آن شـهر اشـاره شـده اسـت. در دوره هـای 
تاریخـی عمـان، تأکیـد بـر دادوسـتد و بازرگانـی، محـور ارتباطـات 
آن بـا دیگـر مناطـق اطـراف بوده اسـت. کلمـه »ماجـان«9 در زبان 
بومـی بـه معنـای معادن مس بوده کـه تولید و تجارت پـر رونقی در 
منطقـه داشـته اسـت. همچنین کلمۀ مـزون یا مازون بـه معنی آب 

جـاری اسـت )تصویر 1(.
در تاریـخ بازرگانـی عمـان، کنـدر به عنـوان کاالیـی بـا ارزش تـر از 
طـال، پرسـودترین صادرات این سـرزمین به شـمار می آمـد. در قرن 

دوم میـالدی سـاالنه 3 هـزار تـن کندر از طریـق دریا بـه یونان، رم 
و سـایر شـهرهای مدیترانـه حمل می شـد کـه بیانگـر اهمیت عمان 
به عنـوان مفصـل تجـاری در دوران کهـن امپراطـوری ایـران اسـت. 
ایـن سـاختار تجاری امـروزه نیز بـا جایگزینی نفت عملکـرد خود را 
حفـظ کرده اسـت (Payne, 2015, 35-36). بنابراین شـواهد فراوانی 
وجـود دارد کـه اثبات کننـدۀ پیشـینۀ روابـط تاریخی ایـران و عمان 
از دوره های تاریخی بسـیار دور اسـت کـه در زمینه های گوناگونی از 
جمله سـکونت و مبادالت قابل بررسـی هسـتند. براساس نظر درک 
کنـت که دربارۀ توسـعه در بخش شـرقی کشـورهای عربـی پیش از 
اسـالم تحقیق کرده است، دورۀ ساسـانی یکی از دوره های تأثیرگذار 
در تاریـخ اقتصادی کشـورهای عربی اسـت. مایکل مورونـی10 آثاری 
متعلـق بـه تمـدن ایرانـی را کشـف نمـوده که شـواهدی از توسـعۀ 
سـبک کشـاورزی مشـابه اسـتان فـارس در آنهـا قابـل رؤیت اسـت 
(ibid., 27-28). همچنیـن شـواهدی از نفـوذ ساسـانیان در مناطقی 
که امروزه در دسـت کشـورهای عربی اسـت؛ مانند سـاختار شـهری 
منطقـه الخـط کـه بـه دورۀ اردشـیر نسـبت داده می شـود، وجـود 
دارد (Potts, 1990, 232-234). از دیگـر شـواهد روابـط بیـن ایـران 
و عمـان در دورۀ ساسـانی براسـاس نظریـه ویلکنسـون11، پیدایـش 
قنـات و اسـتفاده از آب هـای زیرزمینـی در عمـان در قـرن ششـم 
میـالدی اسـت. وی معتقد اسـت بسـیاری از واحه هـا و فضاهای آباد 
در عمـان نمی توانسـتند بـدون وجـود قنـات وجود داشـته باشـند، 
بنابرایـن گسـتردگی قنـات در عمـان بایـد پیـش از قـرن هفتـم 
میـالدی آغـاز می شـده اسـت. از مهم تریـن عوامـل دیگـر، روابـط 
اقتصـادی از سـمت بندر بتینـه12 در عمان و خـط بازرگانی اقیانوس 
هند اسـت. ویلکینسـون دورۀ شـکوفایی روابط اقتصـادی را به دورۀ 
انوشـیروان نسـبت داده کـه به سیاسـت های توسـعه طلبانه مشـهور 
اسـت. همچنیـن بنـا بـر شـواهد عمومـاً حاکمـان ایرانـی کنتـرل 
مناطـق سـاحلی را بر عهـده داشـتند و حاکمان عرب بـر صحراها و 
 (Wilkinson, 1972, 41- 44 & 24-25) کوه هـا حکومـت می کردنـد
و البتـه شـکل گیری قنـات نیازمنـد یـک دولـت مرکـزی قدرتمنـد 

از میالد(- نقشه مربوط به دورۀ  تا 651 بعد  تصویر 1. دولت ساسانیان )224 
Britannica, 2023 :شاپور اول. مأخذ
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بـوده کـه براسـاس نظریات البکـری13 دارای دین رسـمی زرتشـتی 
بـوده اسـت. در آن زمـان حاکـم کشـور عمـان، ابوالفرج نام داشـته 
اسـت  آورده  شـهر  بـه  کـوه  از  را  آب  کـه  بـوده  اولیـن کسـی  و 
(Al-Salimi, Gaube & Korn, 2013, 65-67). نظـام آبیـاری مـورد 
افـالج( شـناخته می شـد  )یـا  فـالج  نـام  بـه  عمـان  در  اسـتفاده 
کـه تغییـر یافتـه نـام الفـرج در طـول تاریـخ اسـت. ایـن سیسـتم 
آبیـاری کـه مربـوط بـه 500 سـال پس از میالد مسـیح اسـت و در 
مناطقـی همچـون دخلیـه، شـرقیه و بتینـه در عمـان می تـوان آن 
را یافـت، تحـت عنـوان کاریـز در ایـران دارای قدمتـی 5000 سـاله 
اسـت. همچنیـن فـالج در عمـان با مصالح سـاروج سـاخته می شـد 
(ibid., 71-73) کـه اصالـت ایـن مصالـح بـه ایـران بـاز می گـردد و 
ایـن موضوع فرضیـه اثرگذاری ساسـانیان بر امور زیربنایـی عمان را 

بیـش از پیـش قوت می بخشـد. 

تحلیل و ارزیابی 
بسـیاری از شـواهد نشـان می دهند معمـاری ایران و عمـان از لحاظ 
مؤلفه هـای مختلفـی چـون ویژگـی کالبـدی، مصالح و حتـی مبانی 
بـا یکدیگر تشـابهات فـراوان دارند. با بررسـی آثار تاریخـی و معاصر 
عمـان در شـهرهای مختلـف مانند مسـقط، نـزوا و ُمطـرح در قیاس 
بـا برخـی مناطق با اقلیم مشـابه در ایران همچون بوشـهر و کرمان، 
ایـن فرصـت فراهم می گـردد تا به ارتبـاط میان معمـاری و فرهنگ 
و تاریـخ ایـن دو کشـور دسـت یافـت. تحلیل اجـزای معمـاری این 
واقعیـت را نمایـان می سـازد کـه منظـر بین فرهنگـی آنهـا عمومـاً 
براسـاس ارزش های یکسـان شـکل گرفته اند. این شـباهت ها بسـیار 
نزدیـک بـه یکدیگـر هسـتند؛ بدیـن ترتیـب کـه گاهـی هر یـک از 
عوامـل خـود می توانـد بر عامـل دیگر نیز اثرگذار باشـد. بـرای مثال 
همپوشـانی تاریخـی ایـران و عمـان در دوره هـای مختلـف می تواند 
بیانگـر ایـن باشـد که چرا تا حد زیادی شـاکلۀ یکسـان بـر معماری 
آنهـا حاکـم اسـت. برخـی ابنیـه نظیـر قلعه هـا، مسـاجد و خانه هـا 
)چـه قدیمـی و چـه جدیـد( الگوهـای مشـابهی در سـاخت دارند و 
بـاور به دین اسـالم به عنـوان مبنـای اعتقادی مشـترک در پیدایش 
اشـتراکات سـبک زندگـی جوامـع بی اثر نیسـت. همچنین شـرایط 
جغرافیایـی و اقلیمـی در برخـی مناطـق مشـابه، بیانگـر این اسـت 
بـه ضرورت هـای محیـط طبیعـی،  بـرای پاسـخگویی  کـه مـردم 
سـاختمان هایی را ایجـاد کرده انـد کـه از لحاظ سـاختاری شـباهت 
فراوانـی بـه هـم دارند. این موضـوع در مناطق روسـتایی کاماًل عیان 

اسـت )تصاویـر 2 و 3(.
در یـک بررسـی اولیه، سـادگی و تقـارن یکی از شـاخص های اصلی 
مشـترک در معمـاری ایـران و عمان اسـت کـه در عناصـر مختلفی 
قابـل رؤیـت اسـت. یکـی از ایـن عناصـر ایـوان اسـت. ایـوان اولین 
بـار در سـبک معمـاری پارتـی مورد اسـتفاده قـرار گرفـت و پس از 
مسـاجد شبسـتانی، به عنوان یکی از اجزای اصلی معماری اسـالمی، 
وارد سـاختار مسـاجد شـد. این سـاختار به وفـور در معمـاری ایران 

و عمـان مشـاهده می شـود )تصویـر 4(. مصالـح سـاختمانی نیـز 
یکـی از مهم تریـن مؤلفه هـای تعیین کننـدۀ معماری اسـت. مصالح 
طبیعـی معمـوالً از شـرایط محیطـی بسـتر زاده می شـوند؛ بنابراین 
در شـکل گیری منظـر بین فرهنگـی، بسـترهایی کـه دارای محیـط 
مشـابه هسـتند، می تواننـد بـا اتـکا بـه اشـتراکات در اسـتفاده از 
مصالـح، سـاختار و فرم هایـی مـورد پذیـرش هـر دو فرهنـگ ارائـه 
کننـد. مـادۀ اصلـی کـه ایـن نقـش را در گذشـتۀ مشـابه معمـاری 
ایران و عمان ایفا می کند، »خشـت« اسـت. معماری گرم و خشـک 
و گـرم و مرطوب در کشـور عمـان و بخش های جنوبی کشـور ایران 
باعـث شـده اسـت اسـتفاده از خشـت در کنـار برخی مصالـح دیگر 
ماننـد »چـوب« رواج فراوانـی داشـته باشـد و این امر موجب تشـابه 

      Rainer, 1977 :تصویر 2. بافت روستای نای بند در ایران. مأخذ

تصویر 3. منطقۀ روستایی برکه الموز14 در عمان.
 Buerkert & Schlecht, 2010:مأخذ
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بسـیار در سـیما و منظـر هـر دو کشـور شـده اسـت و افـراد هـر دو 
فرهنـگ در مواجهـه بـا سـاختمان های خشـتی، احسـاس نزدیکـی 
بـه هـم دارنـد. از ایـن نمونه هـا می تـوان بـه سـاختمان های دفاعی 
خشـتی چـون ارگ بـم در ایـران و قلعه های نزوا و بهـالء15 در عمان 
اشـاره کـرد )تصویـر 5(. از سـویی در معمـاری معاصـر عمـان نیـز 
می تـوان الگوهایـی مشـاهده کـرد کـه با ارجـاع به تاریـخ و فرهنگ 
همـگام بـا به روزرسـانی سـاختارهای اصیل هسـتند. بـرای مثال در 
بسـیاری از آثار معاصر کشـور عمـان، اصولی چـون محوریت، تقارن 
و تأکیـد بـر امتدادهـای مسـتقیم و عناصـری چـون گنبد مشـاهده 
می شـود کـه نه تنهـا در فـرم سـه بعدی سـاختمان ها نمایان اسـت، 
بلکـه در نمای سـاختمان های شـهری و اسـتانداردهای شهرسـازی 
نیـز رعایت می شـود. سـاختمان دادگاه عالی عمـان )تصویر 6( یکی 
از سـاختمان های مهـم و دولتـی اسـت که ایـن ویژگی هـا کاماًل در 
آن قابـل رؤیـت هسـتند. تصویـر 7 نیـز یکـی از ورودی هـای فرعی 
بـازار در شـهر ُمطرح را نشـان می دهد. این سـبک از معمـاری الهام 
گرفته از معماری سـنتی کشـور عمان اسـت که مشـابه آن در ایران 
نیـز یافـت می شـود. بسـیاری از عوامـل دیگـر مانند حضـور نمادین 
آب و الگـوی بازشـوها مؤلفه هـای هسـتند کـه در معمـاری هـر دو 
سـرزمین دیـده می شـوند و می توان در مشـابهت ها از آنهـا یاد کرد.

تصویر 4. راست: مسجد سلطان قابوس عمان و چپ: ایوان منتهی به ایوان در مسجد امام اصفهان. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر 5. تشابه سازه های خشتی در ایران و عمان؛ باال: قلعۀ بهالء. مأخذ: آرشیو 
www.caio.ir :نگارندگان و پایین: ارگ بم. مأخذ

تصویر 7. ورودی فرعی بازار مطرح-عمان. مأخذ: آرشیو نگارندگان.                       تصویر 6. ساختمان دادگاه عالی عمان در مسقط. مأخذ: آرشیو نگارندگان.                    
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نتیجه گیری
براسـاس شـواهد موجـود، تاریـخ و فرهنـگ، بناهای تاریخـی، دین و 
مذهـب، سـبک زندگـی، بسـتر و جغرافیـا، اقلیـم و شـرایط جـوی و 
آثـار باسـتانی دو کشـور ایـران و عمـان، مـوارد اصلـی در زمینه یابـی 
اشـتراکات تاریخـی و فرهنگـی هسـتند که نـوع ارتباط آنها، شـاکلۀ 
منظـر بین فرهنگـی ایـن دو بسـتر را تشـکیل می دهـد. لـذا عوامـل 
مختلفـی اثبـات این فرضیه را ممکن می سـازند که معمـاری و منظر 
دو کشـور ایـران و عمـان دارای هویت بسـیار نزدیک بـوده و بنابراین 
شـکل گیری چارچوب هـای منظـر بین فرهنگـی میـان این دو بسـتر 
امکان پذیـر خواهـد بـود. تأثیرپذیـری معمـاری هـر کشـور از تاریخ و 
فرهنـگ خـود، موضوعـی اسـت کـه از جنبه هـای مختلـف می تـوان 
آن را بررسـی کـرد. شـناخت دقیق، هویت معمـاری و اثرپذیری آن از 
فرهنـگ کمـک می کنـد الگوها و سـاختارهای مشـخصی از معماری 
یـک بسـتر فرهنگی به دسـت آوریم تا بتـوان از طریـق آن چارچوب 
مشـخص برای یک سـاختار تطبیقی با کشـور دیگر ارائه داده و کالبد 
معمـاری تأثیـر پذیرفتـه از دو بسـته فرهنگی را تفسـیر کـرد. به طور 
کلـی می تـوان مؤلفه هـای منظریـن ایـران و عمـان را بـه تفکیک در 
جـدول 1 به صـورت خالصـه بیـان کـرد. در مقایسـۀ مؤلفه هـای یـاد 

شـده در جـدول 1، شناسـه های مشـترک منظریـن تأثیرپذیرفتـه از 
فرهنـگ ایـران و عمـان دیده می شـود که هرچند ممکن اسـت تبلور 
فرمـی و فضایـی متفاوتـی ارائه کنند، امـا همواره بر جوهـرۀ معماری 
و نیـز سـبک زندگی مردمان هر دو سـرزمین تأثیرگذار هسـتند. این 
شناسـه های مشـترک، اصولـی را به ما معرفی می کنند که نخسـتین 
بین فرهنگـی  منظـر  چارچـوب  شـکل گیری  بـر  مؤثـر  معیار هـای 
خواهنـد بـود که در تصویـر 8 به نمایـش درآمده اسـت. در این میان 
بهره مندی از ارزش های فرهنگی مشـترک، اسـتفاده از سـازوکارهای 
شـکل دهندۀ معمـاری و منظـر تأثیـر پذیرفتـه از فرهنـگ همسـو، 
به کارگیـری مصالـح مشـابه و بـوم آورد هـر دو سـرزمین و رجـوع بـه 
نمادهـا و الگوهـای مشـترک دو فرهنـگ بـا تکیه بـر زیرسـاخت های 
اعتقـادی و مذهبـی واحـد، همگـی فرصت هایی را بـرای تحقق منظر 
بین فرهنگـی فراهـم خواهند کـرد. البته توجه به مؤلفه های مسـتقل 
فرهنگـی به صـورت متعـادل به گونه ای کـه منظر و سـاختار معماری 
صرفاً به یک الگوی شـکلی کلیشـه ای شـبیه نشـود و پرهیز از تأکید 
بـر سـاختارهای ضـد ارزش همچـون ارمغـان تکنولـوژی و چیرگـی 
سـرمایه داری تـا جـای ممکـن می توانـد تهدیدهـای پیـش رو را نیز 

رفـع کند.

مؤلفه های منظر عمانمؤلفه های منظر ایران

- توجه به محور تقارن و متوازن سازی فرمی ساختار
- هندسۀ مستطیلی باغ ایرانی با تأکید بر زیبایی شناسی حماسی و اشرافی آن 

واجد نوعی کمال و قدرت
- نگاه نمادی به برخی عناصر مانند آب و گیاه

- توجه به نظام حواس انسان در استفاده از عناصر گوناگون
- توجه به نور خورشید و اهمیت کار با سایه

- انتقال آب از یک نقطه به نقطۀ دیگر
- توجه به شفابخشی و تأثیرات معنوی باغ

- محوریت تعامل با طبیعت در حین حرکت و قرارگیری در راه
- نگاه جزئی به کاربر و گزیده گرایی در چشم انداز ناظر

- باغ با مفهوم پردیس و بهشت
- ایجاد خرد اقلیم به علت شرایط سخت آب و هوایی

- اهمیت قاب )کادر( در انتخاب تصاویر در باغ

- شکل گیری فضاهای منظرین با محوریت مناسب  سازی اقلیمی
- متقارن سازی و تأکید بر محورهای راست گوشه

- فرم مستطیلی در ایجاد معماری و منظر در طول تاریخ
تأکید بر محورهای دید بدون انقطاع

- استفاده از سایبان به شکل های مختلف در مسیرهای تردد
- حضور آب با وجود رطوبت زیاد در محیط

- نگاه نمادین به عناصر طبیعی
- اهمیت باالی فضاهای سبز در ساختارهای شهری و محلی

- ساختاربندی فضاها به کمک محورهای با آب کم عمق
- استفاده از چوب و مصالح خشتی در معماری کهن و استفاده از مصالح با 

بافت همگون در معماری معاصر
- رنگ های روشن و سفید

- ارتفاع کم ابنیه با رعایت پس زمینۀ کوه

جدول 1. مقایسۀ مؤلفه های منظر ایران و عمان. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 8. شناسه های مشترک منظرین تأثیرپذیرفته از فرهنگ ایران و عمان. مأخذ: نگارندگان.
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پی نوشت ها
عنوان  با  پروین«  »پویا  ارشد  کارشناسی  پایان نامۀ  از  برگرفته  مقاله  *این 
»طراحی مرکز فرهنگی ایرانیان در عمان با رویکرد منظر بین فرهنگی« است که 
به راهنمایی دکتر »رضا سامه« و دکتر »مهدی زندیه« و مشاورۀ دکتر »نعیمه 
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