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ضرورت پرداختن به مقوله منظر فرهنگى1
"در سال هاى اخير، منظر فرهنگى به يكى از موضوعات بسيار مطرح در 
حوزه ميراث جهانى و حتى فراتر از آن تبديل شده است. منظر فرهنگى 
تركيبى از كار انسان و طبيعت را ارائه مى دهد. افزون بر اين منظرهاى 
ــت انسان، هويت ها و سامانه هاى عقيدتى  فرهنگى، مكان هاى معيش
ــتند". (Ceccarelli and Rossler, 2003:5)در  ــان هس ــه جه هم
ضرورت پرداختن به مقوله منظر فرهنگى بايد گفت، با آن كه اين 
ايده در طى چندين نسل گسترش يافته است ولى هنوز در زمينه 
ــود و على رغم  ــوب مى ش حفاظت تاريخى، موضوعى جديد محس
ــايد، اما در خيلى بخش ها  ــه مى تواند گره هاى كورى را بگش آن ك

ناشناخته و يا در حاشيه باقى مانده است.
منظر فرهنگى بارها به اشتباه، هم معنى منظِر طراحى شده2 - يك 
ــگاهى، بلوار و چيزهايى از اين قبيل و يا  باغ، پارك، پرديس دانش
ــتكارى توپوگرافى و سطح زمين - به   landscaping– عمل دس
ــت . . .  صرف نظر از چنين اشتباهاتى، گرايش  ــده اس كار برده ش
ــتن منظر فرهنگى به عنوان يك موجوديت فيزيكى   به ساده انگاش
ــر، تحليل و ارزيابى مكان ها،  ــى براى تفك صرف و نه به مثابه روش
 .(Longstreth,2008:1) ــتى از آن را رقم زده است ادراك نادرس
ــرورت پرداختن به مقوله منظر فرهنگى را  ــن ميان آن چه ض در اي

پر رنگ تر مى سازد، تغيير شيوه زيست سنتى بر اثر تغييرات سريع 
ــيارى از اين  ــت كه تخريب بس ــى، اقتصادى و صنعتى اس اجتماع

مناظر را در پى دارد.
ــتاى روشن تر  پيش از پرداختن به مقوله منظر فرهنگى، در راس
ــى و منظر تاريخى بيان  ــاوت آن با منظر طبيع ــدن موضوع، تف ش

مى گردد.

تفاوت منظر فرهنگى با منظر طبيعى3
ــه منظر فرهنگى4 مى تواند مقوالت مختلفى را دربر گيرد،  مطالع

مانند: 
ــاخت محيط و روندهايى كه  ــان س 1 مؤلفه هاى طبيعى و انس
ــت. اين مؤلفه ها  ــتخوش تغيير كرده اس آن ها را در طول زمان دس
ــات آن ها كه مى تواند هماهنگ و يا غير متجانس و حتى  و ارتباط
ــازگار باشد، هم از بعد فيزيكى و هم از جنبه هاى عملكردى و  ناس

تداعى گرشان قابل بررسى و تحليل است.
ــاى مجردى كه يكباره ظهور يافته اند و يا پديده هاى  پديده ه 2

چندگانه اى كه در يك روند آرام و تدريجى شكل گرفته اند.
ــيله انسان ها تغير نيافته است  3 يك قرارگاه طبيعى كه به وس

اما با معناى ويژه اى براى انسان ها در هم آميخته است.
(Longstreth,2008:1)

در تقسيم بندى منظر اگر بر اساس ميزان مداخله انسان در طبيعت 
ــود در يك سر اين طيف، منظر طبيعى و  طيفى در نظر گرفته ش
ــاس  ــى قرار مى گيرد5. بر اين اس ــر آن منظر فرهنگ ــر ديگ در س
ــرى مى داند كه از فعاليت هاى  ــدز» منظر طبيعى را منظ «فردينان
انسانى هيچ تأثيرى نپذيرفته باشد (Ferdinands, 2004)و منظر 
ــط يك گروه  ــكل يافته يك منظر طبيعى توس ــى تغيير ش فرهنگ
ــود (Sauer,1925). اما با نظر به مواردى  ــته مى ش فرهنگى دانس
كه مى تواند به عنوان زيرمنظومه منظر فرهنگى مورد مطالعه قرار 
ــت نخورده بودنش نمى توان  ــرد، يك منظر را به قيد بكر و دس گي
صرفاً در گروه منظر طبيعى قرار داد و منظر فرهنگى قلمداد نكرد. 
ــان در يك منظر طبيعى، تنها محدود  به عبارت ديگر دخالت انس
ــاى ذهنى را نيز  ــت و جنبه ه ــه جنبه هاى فيزيكى و عينى نيس ب
دربرمى گيرد. با اين نگاه و با در نظر داشتن آن كه در طول هزاران 

بيش از يك سده از نخستين 
بــارى كــه تركيــب «منظر 
فرهنگــى» به كار برده شــد 
و نزديــك بــه پانزده ســال 
از شــروع كار مركز ميراث 
جهانى به ثبت منظر فرهنگى، 
مى گذرد. در اين فاصله ادبيات 
اين موضــوع ســير چالش 
و تكامــل را در پيــش گرفته اســت، اما هنوز 
پرسش هاى بسيارى بى پاسخ مانده و مهم تر از 

آن پرسش هايى است كه مطرح نشده است.  
اين مختصر به روشــن كــردن مفهوم منظر 
فرهنگى به ويژه در اسناد مركز ميراث جهانى 
به عنوان نخستين مرجع قانونى بين المللى در 

اين زمينه، مى پردازد.

پرستو عشرتى
پژوهشگر دكتراى معمارى
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منظر فرهنگى تركيبى 
از كار انسان و طبيعت 
را ارائه مى دهد. عالوه بر 
اين منظرهاى فرهنگى، 
مكان هـاى معيشـت 
و  هويت هـا  انسـان، 
عقيدتى  هاى  سامانه 

همه  جهان هستند.
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ــر بر روى كره زمين بسيارى از مناظر دستخوش  ــال زيست بش س
ــت، تميز دادن  ــا معانى ويژه در هم آميخته اس ــده و يا ب تغيير ش

منظر طبيعى از منظر فرهنگى به سهولت ميسر نيست.

تفاوت منظر فرهنگى با منظر تاريخى
ــكار نبودن معناى دقيق منظر فرهنگى باعث شده است كه  آش
ــود، از اين دست  ــته ش گه گاه با اصطالحات ديگرى هم معنا دانس

مى توان به منظر تاريخى6 اشاره كرد.
ــده يا مورد  ــك منطقه جغرافيايى طراحى ش ــر تاريخى "ي منظ
ــتفاده انسان است كه در يك الگوى قابل شناسايى، روند تغيير  اس
ــته است همچنين مى توان يك سايت  و اصالح را پشت سر گذاش
دگرگون نيافته را كه وابسته به يك حادثه مهم و برجسته تاريخى 
است، در زمره مناظر تاريخى به شمار آورد، همين طور يك منظر 

طبيعى با ارزش هاى فرهنگى- سنتى مهم". 
.(http://www.dot.ca.gov)

ــن منظر تاريخى و منظر فرهنگى  ــيار مهم بي اما يك تفاوت بس
ــيار  ــت كه منظر تاريخى با يكپارچگى بس وجود دارد و آن اين اس
زياد، به طور خاص يك دوره تاريخى يا حادثه در گذشته را احضار 
ــته اى را در بر مى گيرد  مى كند، اما منظر فرهنگى مكان هاى برجس
ــه تغييرات، در خود دارد. به  ــته را با وجود هم كه ردپايى از گذش
ــه يك منظر فرهنگى يك منظر  ــرط الزم براى آن ك بيان ديگر ش
تاريخى نيز باشد، يكپارچگى است، و اين يعنى، هر منظر تاريخى 
ــى، منظر تاريخى  ــت اما هر منظر فرهنگ ــك منظر فرهنگى اس ي

نيست. 
مركز ميراث جهانى8، نخستين مرجع قانونى بين المللى 

منظر فرهنگى
ــتين مرجع  ــال 1992 نخس ــكو از س مركز ميراث جهانى يونس
قانونى بين المللى براى تشخيص و محافظت از منظر فرهنگى شد. 
ــى  ــاس تعريف گروه كارشناس (http://whc.unesco.org)بر اس
ــت را ارائه  ــان و طبيع ــده انس "منظر فرهنگى كارهاى تركيب ش

مى دهد".
  .(UNESCO World Heritage Centre and ICOMOS, 1992: in paragraph 35)

ــتان مردمى را نشان مى دهد كه آن را نه تنها  منظر فرهنگى داس
ــكل مى دهند. براى شناخت  ــته بلكه در زمان حال نيز ش در گذش
ــت هم مؤلفه هاى طبيعى و هم مؤلفه هاى  منظر فرهنگى الزم اس
فرهنگى مكان به عنوان يك كل مورد بررسى قرار گيرد. اين كميته 
سندى به نام Worldwide basic inventory/ register card  براى منظر 
ــاى منظر فرهنگى بر  ــت كه در آن گونه ه فرهنگى آماده كرده اس
اساس پيوست سه راهنماى عملياتى يونسكو9 تقسيم شده است10.

گونه شناسى و دسته بندى منظر فرهنگى
گونه هاى منظر فرهنگى بر اساس پيوست سه راهنماى عملياتى 

يونسكو به شرح زير است:
1- يك منظر جهانى طراحى شـده و سـاخته شده توسط انسان 
(پارك، درختستان، باغ هاى تفرجگاهى، پالزا، ميدان، قبرستان، 

تفرجگاه، حياط، . . .).
 باغ 

 پارك 
 باغ هاى مربوط به ساختمان ها و يا مجموعه هاى يادمانى

2- مناظرى كه به طور طبيعى تكامل يافته  اند.
 منظر باقيمانده از گذشته (يا فسيل شده)

 منظر در حال تكامل
3- منظـر فرهنگى تداعى گر: در ارتباط بـا مؤلفه هاى مذهبى، 

فرهنگى، طبيعى (ايكوموس،2006).

معيارهاى ثبت يك اثر در فهرست جهانى يونسكو
ــت  ــايت براى ثبت در فهرس  به طور كلى يك اثر، مجموعه يا س
ميراث جهانى- نه صرفاً تحت عنوان منظر فرهنگى- مى بايست داراى 
ارزش هاى برجسته جهانى باشد و دست كم يكى از ده معيار زير را 
كه در متن دستورالعمل اجرايى كنوانسيون ميراث جهانى به تفصيل 
آمده است، دارا باشد. اين معيارها به طور مرتب توسط مركز ميراث 
ــس كننده تكامل ايده  ــى مورد بازبينى قرار مى گيرد تا منعك جهان
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شـرط الزم بـراى آن 
كه يك منظر فرهنگى 
يـك منظـر تاريخـى 
نيز باشـد، يكپارچگى 
اسـت. اين يعنـى، هر 
منظـر تاريخـى يـك 
منظر فرهنگى اسـت 
اما هر منظر فرهنگى، 

منظر تاريخى نيست.



ــد. تا اواخر سال 2004، ميراث جهانى  ميراث جهانى باش
ــاس 6 معيار فرهنگى و 4 معيار طبيعى انتخاب مى شد  بر اس
ــيون از  ــتورالعمل اجرايى كنوانس ــس از  تصويب دس ــى پ ول
ــال 2005، تمامى معيارها در يك دسته به شرح زير قرار  س

گرفته است:    
1- معرف شاهكارى از هوش خالق بشرى باشد؛

ــعه  ــانى در توس ــك تبادل مهم ارزش هاى انس ــر ي 2- نمايانگ
معمارى يا تكنولوژى، هنرهاى يادمانى، برنامه ريزى شهرى يا 
طراحى منظر در يك بازه زمانى و يا در يك محدوده فرهنگى 

از جهان باشد؛
ــنتى فرهنگى،  ــتثنايى از س ــه يا حداقل اس ــاهدى يگان 3- ش

تمدنى زنده و يا از بين رفته را دربرداشته باشد.
ــه معمارى يا  ــه اى بنا، مجموع ــته از گون ــه اى برجس 4- نمون
ــا مراحلى خاص از  ــه نمايانگر مرحله ي ــى و يا منظر ك صنعت

تاريخ زندگى انسان باشد.
5- نمونه برجسته اى از زيستگاه هاى سنتى انسان، بهره بردارى 
از زمين، يا بهره بردارى از دريا كه فرهنگ (يا فرهنگ هايى) را 
ــان و محيط به ويژه زمانى كه  نمايندگى كند، يا اثر متقابل انس
ــار تغييرات غير قابل بازگشت، آسيب پذير شده باشد  تحت فش

را نشان دهد.
6-  به گونه اى مستقيم يا محسوس با رويدادها، آداب و رسوم 
ــته جهانى  زندگى، ايده ها، اعتقادات، آثار هنرى و ادبى برجس

پيوند داشته باشد. 
ــن پديده هاى طبيعى، مناطقى با زيبايى طبيعى  7- ممتازتري

استثنايى و اهميت زيبايى شناسانه را در برگيرد.

ــل اصلى تاريخ  ــان دهنده مراح ــته اى كه نش ــه برجس 8- نمون
زمين باشد؛ نشانه هايى از حيات، روند هاى زمين شناسى جارى 
ــطح زمين در اثر عوامل طبيعى و  ــعه تغييرات س مهم در توس
ــته  ــا ويژگى هاى مهم ژئومورفيك يا فيزيوگرافيك را دربرداش ي

باشد.
ــد كه روندهاى جارى اكولوژيكى و  ــته اى باش 9- نمونه برجس
ــعه زمينى، آب هاى شيرين،  ــير تكامل و توس بيولوژيكى در س
ــاحلى و دريايى و جوامع حيوانى و گياهى  ــتم هاى س اكوسيس

را نشان  دهد.
ــكونت گاه هاى طبيعى  ــايان توجه ترين س ــن و ش 10- مهم تري
ــى خود را  ــتگاه اصل ــوع بيولوژيكى در زيس ــراى حفاظت تن ب
ــد؛ تنوع بيولوژيكى شامل گونه هايى در معرض  دربرداشته باش
تهديد  مى باشد كه از نقطه نظر علمى يا حفاظتى ارزش جهانى 

برجسته دارد.
نتيجه گيرى: 

چنان كه از گشتى كوتاه در مفهوم منظر فرهنگى هويدا شد، اين 
مقوله گستردگى بسيارى دارد كه همين گستردگى به دام انداختن 
آن را در تعريفى مشخص، سخت كرده است. منظر فرهنگى حاصل 
ــت هميشگى نسل بشر در بستر طبيعت  نگاهى ديگرگونه به زيس
است كه در منظومه خود مفاهيم بسيارى را به چرخش در مى آورد، 
مفاهيمى چون منظر تاريخى و به اعتقاد برخى، حتى منظر طبيعى. 
ــى خود از منظر  ــاس گونه شناس ــز ميراث جهانى بر اس مرك
فرهنگى و نيز معيارهاى ده گانه ثبت يك اثر در فهرست ميراث 
ــكو، با ثبت مناظر فرهنگى برجسته، گامى قانونى  جهانى يونس

در راستاى حفاظت آن بر مى دارد.



بـم و منظـر فرهنگـى آن؛ تنها 
منظر فرهنگى ثبت شده ايران
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