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در ترکیبات منظر با پدیدۀ دیگر مانند منظر شــهری ،منظر طبیعی ،منظر راه ،منظر مردمی
و منظر ســاحلی ،دو واژه ترکیب دو شــیء مستقل هســتند که کسرۀ میانشان نتیجۀ ترکیب
یا به عبارت دیگر ،فصل مشترک آنها را نمایش میدهد .در مثالهای فوق شهر ،طبیعت،
راه ،مــردم و ســاحل هریــک مفهوم مســتقل و عینی اســت؛ منظــر نیز پدیدهای اســت که از
تعامل محیط و انسان ،هستی یافته است.
در نتیجه در ترکیب منظر شهری ،منظر و شهر دو اسم مستقل هستند که به صورت مضاف
و مضافالیه کنار هم قرار گرفتهاند و ترکیب اضافی منظر شهری را ساختهاند .کسره میان
دو اســم نتیجه ارتباط آنها را توضیح میدهد که ترکیب دو اســم مجزا ،گونههایی را حصر
میکنــد کــه در فصــل مشــترک آن دو قرار دارد .منظر شــهر ،گونههای منظری اســت که در
شــهر قــرار دارد .ایــن مفهــوم از نظــر ماهــوی منظر اســت و از نظر گونــه مربوط به شــهر .در
نتیجه ترکیب منظر شــهری در مفهوم به یک واژه مرکب (بلوک) بدل میشــود که از یک
"چیز" سخن میگوید و آن چیز گونهای از منظر است؛ در حالی که دو مؤلفه به وجودآورنده
مستقل و جدا گانه دارد.
منظــر شــهر ،منظــر راه و منظــر مردمــی گونههــای خــاص منظر هســتند که بــه نمونههای
ویژهای که دارای صفت شــهری ،راهی یا مردمی هســتند اشاره دارند .هر دو جزء اضافه در
ً
این ترکیبات دارای وجه عینی است و میتواند مستقال وجود داشته باشد" .ی" در انتهای
اســم دوم "ی" نســبت اســت کــه از تعلــق بــه این گونــه خاص حکایــت میکند و بــه وجود
آورندۀ معنای جدیدی نیست.
در اصطــاح "منظر فرهنگی" ،نســبت میان دو جــزء ترکیب فرق میکند .در اینجا همچنان
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مأخذ www.travelbrochures.org :
Pic1. Kakadu National Park Australia.
Source: www.travelbrochures.org

منظر یک شــیء مســتقل اســت ،در حالی که فرهنگ ،شــیء محســوب نمیشود و مادهای
نــدارد کــه فصل مشــترک آن بــا منظــر گونههای خاصــی را معرفی کنــد .فرهنــگ در اینجا
تأ کید بر صفت و ماهیت منظر میکند و پدیدهای مســتقل از منظر نیســت که در ترکیب با
آن به گونهای خاص از منظر منتهی شود .در نتیجه منظر فرهنگی را میتوان یک ترکیب
وصفی ،و نه اضافی ،دانست که آن فرهنگ ،صفت اسم (در اینجا منظر) است.
در  1992کنوانســیون میراث جهانی یونســکو نخســتین مؤسسه حقوقی بینالمللی بود که
منظر فرهنگی را به رســمیت شــناخت و آن را در ماده  1چنین تعریف کرد  :منظر فرهنگی،
محصــول مشــترک انســان و طبیعت اســت و تحوالت اجتمــاع و نهادهای انســانی در طول
زمــان را ذیــل نفــوذ محیــط طبیعــی و نیروهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی (درون
و بیــرون سیســتم) نمایــش میدهــد .یونســکو در پیوســت  3قطعنامــه ســال  2008انــواع
ســهگانه منظــر فرهنگــی را نیز تعریف کرد که شــامل مناظر انسانســاخت ،پویا و اشــتراکی
بود .پیوســت مذکور در تشــریح هر ســه گونه مذکور بر تعامل زندگی تاریخی انســان در بستر
طبیعت و تأثیرات این دو بر یکدیگر اشــاره کرده و تفاوت گونهها را در محصول به دســت
آمده قایل شده و در روند تولید و ماهیت آنها تفاوت را طرح کرده است.
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تصویر .2اوالرا کاتا جوتا ،پارک ملی استرالیا.
 مأخذwww.ournakedaustralia.com.au :
Pic2. Uluru Kata Tjuta National Park, Australia.
Source: www.ournakedaustralia.com.au

در تعریف دونادیو در  2009از منظر فرهنگی ،ماهیت آن تفاوتی نکرده و توضیح وی ناظر
بــه گــروه مخاطبان اســت .در حقیقــت دونادیو منظــر فرهنگی را با ماهیــت متعارف خود،
مشــروط به ادرا ک آن توســط جمع میداند .شــاید بتوان این را تنها تفاوت منظر فرهنگی
با منظر به حســاب آورد؛ چرا که منظر ،مجموعۀ درک مخاطب و شــیء بیرونی است که در
آن ،مخاطب میتواند یک نفر باشد .این تعریف فلسفی از منظر ،البته در زمان به کارگیری
آن در مداخلههای محیطی ،بالفاصله به منظر از نگاه جامعه مخاطبان تبدیل میشــود و
میتوان گفت تعریف منظر در نگاه مخاطب منفرد مفهومی غیر کاربردی و فلسفی محض
است؛ به عبارت دیگر ،اجتماعی بودن مخاطب در مفهوم منظر ،غیر قابل اجتناب است.
در پرســش مجلــۀ منظر از صاحبنظران نیز این نکته مــورد تأ کید قرار گرفته که منظر غیر
ً
ً
فرهنگــی اساســا وجود نــدارد و منظر ،هر گونه که باشــد ،لزوما فرهنگی اســت .لذا تأ کید بر
وجه فرهنگی منظر از نگاه علمی غیر ضروری بوده و فهم جدیدی به دست نمیدهد.
بررســی خصوصیــات نمونههــای منظــر فرهنگــی کــه در مجامــع تخصصــی یــا حقوقــی به
آنها اشــاره میشــود و ارزیابی ویژگیهای مشــترک نزدیک به  90منظر فرهنگی ثبت شــده
یونســکو نشــان میدهد که منظرهای فرهنگی ،عینیتهای تاریخی هســتند که به نوعی
تعامل پایدار و متعادل با محیط طبیعی خود دست یافتهاند.
باغ ایرانی ،ارگ بم ،پوشــش گیاهی و ریشــترس ولد ،درهای در آندورا ،پارک ملی اســترالیا،
کــوه ووتــای در چین ،دریاچه هانگزو و دهها نمونه دیگر محدودههای طبیعی هســتند که
انســانها از دیربــاز در آن ســکونت کــرده و آثار مصنوع خود را بــرای دوام زندگی و بقا در آن
برجــای گذاشــتهاند .محصول به دســت آمده طبیعــت ثانویه یا منظر فرهنگی اســت که از
تعادل از دو جزء طبیعت اولیه و مصنوع انسانی شکل گرفته است.
در همۀ این نمونهها منظر فرهنگی چیزی جز منظر نیســت ،در حالی که در همۀ ترکیبات
دیگر منظر به گونههایی خاص از منظر اشاره میشود.
در نتیجــه میتــوان بــا اطمینان منظــر فرهنگی را مانند منظــر زیبا ،منظــر رمانتیک ،منظر
ترسناک ،منظر حماسی و منظر عرفانی ،ترکیب وصفی دانست که بر صفت خاصی از منظر
تأ کید میکند و گونههای خاصی از آن را ممتاز نمیکند.
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نتیجهگیــری | رواج اصطــاح منظــر فرهنگــی در ســالهای اخیــر ،که بــه دلیل عمیق
شــدن توجــه مجامــع علمــی بــه ابعــاد فرهنگــی ســکونتگاههای انســانی و کره زمیــن بوده
ً
اســت ،باعث شــده تا رویه علمی نامگذاری پدیدهها در این حوزه مخدوش شــود و تدریجا
اصطالحــی در میــان متخصصان و مجامع حقوقی رواج پیدا کند که از دید تعریف فلســفی
دچار اشکال است.
با توجه به اشــترا ک صفت میان نمونههای مورد قبول منظر فرهنگی ،بهتر اســت نام این
گونــه "منظــر میراثــی" گذارده شــود تا در کنار ســایر انــواع منظــر بتواند گونههــای خاصی از
منظر را نمایندگی کند .در این صورت به هنگام صحبت از منظر فرهنگی ،شنونده خواهد
دانســت منظــور گونهای از منظر اســت کــه دارای ارزشهای تمدنی و تاریخی ویژه باشــد.
در حــال حاضــر و بــا توجه بــه مبهمبودن انواعــی از منظر ،کــه منظر فرهنگی قصــد دارد با
آنهــا اشــاره کند ،ترکیب منظــر فرهنگی به عنوان اصطالحی عامیانه شــناخته میشــود که
نمیتوانــد بــه تعمیــق دانــش تخصصــی منظر یا میــراث جهانی کمــک کنــد .در نتیجه به
کارگیری اصطالح منظر میراثی به جای منظر فرهنگی علمی و منطقی خواهد بود.

