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منظــر فرهنگــی محصــول فرآینــد تعامــل انســان و طبیعــت درگــذر زمــان اســت .هــر چنــد تعاریــف متعــددی از ایــن مفهــوم ارائهشــده،
امــا تا کنــون تعریفــی جامعومانــع کــه بــا تکیــه بــر فرآینــد شــکلگیری منظرهــای فرهنگــی و فــار غ از بســترهای زمانــی ،جغرافیایــی و
فرهنگــی ابعــاد گســترده و پیچیــدهی ایــن مفهــوم را مدنظــر قــرار داده باشــد ،ارائــه نگردیــده اســت .ازای ـنرو ،مقالــه حاضــر از طریــق
بازخوانــی و وا کاوی اســناد و نظریههــا ،بــا بهرهگیــری از روش پژوهــش کیفــی و راهبــرد تحلیــل محتــوا ،در پــی دســت یافتــن به ســطحی
از شــناخت نســبت بــه ایــن مفهــوم و تعییــن الفبــای شــناخت منظــر فرهنگــی بهمنظــور ارائـه تعریفــی نویــن از آن اســت .بــرای نزدیــک
شــدن بــه هــدف اصلــی ایــن مقالــه ،یعنــی ارائــه تعریفــی نویــن از منظــر فرهنگــی ،ابتــدا تدقیــق دو مؤلفـه اصلــی اثرگــذار در شــکلگیری
منظرهــای فرهنگــی شــامل طبیعــت و فرهنــگ پیشگرفتــه میشــود .در پــی آن واژه ا کوسیســتم بهواســطه جامعنگــری بهعنــوان
جایگزیــن طبیعــت انتخــاب میگــردد و مجــاری چهارگانـهی شــناخت نســبت بــه ا کوسیســتم شــامل علــم ،فلســفه ،عرفــان و مذهــب
بهعنــوان زیربنــای فرهنــگ تبییــن میشــوند .بهاینترتیــب فرآینــد شــکلگیری منظرهــای فرهنگــی مبتنــی بــر مجــاری چهارگانـهی
شــناخت در نوعــی طــر حواره ترســیم میشــود کــه زیربنــای بازتعریــف منظــر فرهنگــی مبتنــی بــر فرآینــد شــکلگیری آن خواهــد بــود.
واژههای کلیدی :منظر فرهنگی ،فرآیند شکلگیری ،تعریفی نوین ،ا کوسیستم ،فرهنگ.
تاریخ دریافت94/07/23 :
تاریخ پذیرش94/09/20 :

.1استادیار گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،ایران(نویسنده مسوول) p.eshrati@shirazu.ac.ir
.2استاد دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،ایران hanachee@ut.ac.ir

 .1مقدمه

انســانهای اولیــه در گوشــه و کنــار زمین با تشــکیل گروههایی،
نخســتین پایههــای زندگــی گروهــی را پیریــزی کردنــد و
بهاینترتیــب تعامــل گروههــای مــردم جدا از تعامل شــخصی با
طبیعــت شــکل گرفــت .بهاینترتیــب هــم شــکل گروهـ ِـی مــردم
از طبیعــت متأثــر شــد و هــم طبیعــت بکــر از نحــوه زندگــی مــردم
ردپاهایــی را در خــود ثبــت کــرد و از بکر بودن خــارج گردید .این
تعامــل مردمــان بومــی با طبیعــت در طول زمــان منظر فرهنگی
را بهعنوان پدیدهای ثانویه شکل داد که آن را میتوان دفترچه
خاطراتقومیااقوامیدانست کهدر آنزیستهاند.عبارتمنظر
فرهنگی  1نخستین بار از سوی یک جغرافیدان فرهنگی به نام
کارل ســائویر  2در ده ـه  1920بــه کار رفــت(Sauer,1925:343
) و باآنکه پسازآن در رشتههای مختلف ازجمله علوم محیطی
بهکرات بهکاررفته و تعاریف بســیاری برای آن ارائهشــده اســت،
اما مفهوم دقیق آن همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد .تصور
منظــر فرهنگــی ســهل و ممتنــع اســت؛ از یکســو ،چنانکــه در
ســال  1992در مقالــه کنوانســیون میــراث جهانــی  3تعریف شــد،
منظرهایفرهنگی"کارمشترکانسانوطبیعت"راارائهمیکنند
()UNESCO World Heritage Centre,1992؛ و از ســوی
دیگر ،ا گر گستردگی انسان و طبیعت در نظر آورده شود ،تعریف
لیویــس  4از منظــر فرهنگــی معنا مییابد که گفت« :اندیشــیدن
ً
درباره منظر فرهنگی بهعنوان تقریبا تمامی چیزهایی که وقتی
در محیط بیرونی هســتیم میتوانیم ببینیم ،مهم و بجاســت»
( )12 :1979 ,Lewisیــا ایــن تعریــف کــه میگویــد« :منظــر
فرهنگیحکایتالیهایباالیالی هدرهمپیچید هتاریخوطبیعت
اســت»)Aalen, et al,1997:5( .

 .2بازخوانی مفهوم منظر فرهنگی
منظرفرهنگیمحصولیاست کهدر فرآیندمداخالتملموسو
ناملموسانساندرطبیعتدرگذرزمانشکلیافتهوتغییر کرده
است .گرچهدردهههایاخیرقسمتیازمطالعاتمنظر،مسیری
را که بهنوعی با علوم طبیعی آمیختهشــده ،دنبال کرده اســت،
تعاریفی کهازسوی کنوانسیونمیراثجهانیانتخابشدهاند،به
منظربهعنوانموجودیباارزشفرهنگیوسیعتراشارهمیکنند.
کنوانسیونمیراثجهانیاینواقعیترادرک کردهاست کهتاریخ
و طبیعت در همزیستی هستند و این همان رابطهای است که
اجتماعاتمحلیوسا کنانبومی،پیشازاینبهادرا کآنرسیده
بودهانــد( .)Besio,2003 :60-61چنانکــه مرکز میراث جهانی
یونسکو تعریف میکند« :ثروتها میراثی از گذشتهاند؛ چیزی
که امروز با آن زندگی میکنیم و چیزی که برای نسلهای آینده
باقی میگذاریم .ثروتهای طبیعی و فرهنگی منابع غیرمنقول
زندگی و وحی هستند» (UNESCO World Heritage,2007
)cited in Jokilehto,2002:1;Centre؛ ازآنجا کــه میــراث
مؤلفـه تشــکیلدهنده هویــت بــه هــر مــکان را شــکل میدهــد و
به آن مکان ،شخصیت ویژهای میبخشد ،خزانه تجربه بشری
شــمرده میشود ( .) Jokilehto,2002:1منظرهای فرهنگی با
درکواقعیتهمزیستیتاریخوطبیعت،بهعنوانبخشیاز این
ثروتها شناختهشــدهاند؛ ثروتی که نشــاندهنده اجتماعات
بشــری و زیســتگاه آنهاســت و در طــول زمــان و تحــت تأثیــر
محدودیتهایفیزیکیوفرصتهاییشکلگرفتهاند کهمحیط
طبیعی،توالیاجتماعیوفشارهایاقتصادیوفرهنگیداخلی
و خارجی آنها به وجود آورده اســت .عبارت منظر فرهنگی ،بر
ترکیبی از کار انسان و طبیعت تأ کید میکند و تنوع ارتباط میان
نوع بشر و محیط طبیعی آنها را آشکار میسازد .منظر فرهنگی
اغلبروشهایمنحصربهفرداستفادهپایداراززمین،ویژگیهای
ناشیازمحدودیتهایمحیططبیعیوهمچنینتعاملذهنی
بــا طبیعــت را انعــکاس میدهــد (UNESCO World,2009
.)HeritageCentreدردستورالعملاجرایی کنوانسیونمیراث
فرهنگیوطبیعیجهان،منظرفرهنگیچنینتعریفشدهاست:
«منظــر فرهنگــی ترکیبی از کار انســان و طبیعــت را ارائه میکند.
آنها گویای ســیر تکامل جوامع انســانی و سکونتگاههایشــان
در طــول زمــان تحــت تأثیــر فشــارها یــا فرصتهایــی هســتند که
محیططبیعییانیروهایاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیداخلی
و خارجــی وارد میســازند»UNESCO World ,2008:36( .
)Heritage Centre
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ازایندســت تعاریــف که هرچند در روشــن کــردن ابعاد مختلف
مفهــوم منظــر فرهنگــی ارزشــمند هســتند ،امــا در بازشــناخت
الیههایتشکیلدهندهمنظرهایفرهنگیوفرآیندشکلگیری
آنها کمتر کاربرد دارند ،بسیار است .البته شایانذکر است که
مطالعاتینیزدربازشناختاینالیههاازجنبههایخاصبسیار
مؤثربودهاند؛مانندمطالعهچگونگیارتباطمؤلفههایطبیعی
و انسانساخت محیط و روشهایی که از آن طریق آن مؤلفهها
در طــول زمــان تغییریافتهانــد (;2008,Hohmann,2008
 ) Stepenoffیــا بررســی ارتبــاط فیزیکــی ،عملکــردی و تداعیگــر
مؤلفههایتشکیلدهند همنظرفرهنگی کهمیتواندهماهنگ،
غیرمتجانس و حتی ناسازگار باشد ( )Jenks,2008و تحقیقات
ارزشــمند بســیاری ازایندســت .بااینحــال هنــوز تعریفــی کــه
فار غ از تفاوتهای بستر جغرافیایی و فرهنگی بتواند بهصورت
نظری فرآیند شکلگیری منظرهای فرهنگی را نشان دهد ،ارائه
نشــده اســت .ایــن مقالــه در پی آن اســت که با مداقــه در فرآیند
شــکلگیری منظرهای فرهنگی ،تعریفی ارائه کند که بتواند در
ً
بســترهای جغرافیایــی و فرهنگــی مختلف و نه صرفا در مکان و

فرهنگــی خاص کاربری داشــته باشــد و از این طریــق راه را برای
بازشناخت و درنتیجه حفاظت از آنها هموارتر سازد.

دیدگاهخودنسبتبهمنظرهایفرهنگیرادر سال1979مطرح
میســازد .بــا توجــه بــه مانــع نبــودن تعریــف لوییــس ،تعاریــف
جزئیتریشکلمیگیرد؛ازجملهتعریفملنیک7در سال1981
با تأ کید بر الگوهای سکونت .بااینحال این تعاریف و تعاریف
دیگــری چــون تعریــف ریــد  8در ســال  1990و آلن 9در ســال ،1997
بیشــتر مفهومــی هســتند تــا کاربــردی .جــدول  1نــکات اصلی در
تعاریفمنظرفرهنگیاز دیدگاهصاحبنظرانرانشانمیدهد.
مداقــه در ادبیــات منظــر فرهنگــی نشــان میدهــد کــه دو مؤلف ه
فرهنگوطبیعتبارویکردهاودرنتیجهاصطالحاتمختلف،پایه
تعریف منظر فرهنگی را شکل دادهاند .باوجود کاربردی بودن
بسیاریازاینتعاریفدربسترهایجغرافیاییوفرهنگیخاص،
ضــرورت ارائـه بازتعریفــی از منظــر فرهنگــی کــه بــر مبنــای فرآینــد
شکلگیریآنهاقابلیتتعمیمداشتهباشد،ضروریمینماید؛
بــرای نزدیــک شــدن بــه تعریــف مذکــور ،تدقیــق مفاهیــم پایــه در
فرآیندشکلگیریمنظرهایفرهنگیوانتخابجامعترینواژگان
کلیدی برای آنها آشکارمیگردد که در ادامه به آنها پرداخته
خواهدشد.
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 .3الفبای شناخت منظر فرهنگی بهمثابه فرآیند
منظــر فرهنگــی را نتیجــه تعامــل انســان بــا طبیعــت در طــول
زمــان میداننــد؛ امــا پرســش ایــن اســت کــه کــدام انســان؟
یــک انســان منفــرد یــا گروهــی از انســانها؟ و کــدام طبیعــت؟
طبیعــت بکــر اولیــه؟ یــا طبیعــت دس ـتخورده؟ و پرســش
یتــر :طبیعــت بــه چــه گفتــه میشــود؟ آیــا منظــور
کلید 
محیطزیســت اســت؟ یــا ا کوسیســتم؟ یــا چیــز دیگــری؟

نآ یریگلکشدنیآرف رب ینتبم یگنهرف رظنمموهفم زانیون یفیرعت

بــا نگاهــی بســیار ســطحی و مختصــر بــه تعاریــف و توضیحــات
منظر فرهنگی میتوان دریافت که کلمات بسیاری در توضیح
این مبحث مترادف هم به کار میروند که درواقع مترادف هم
نیســتند و ایــن همنشــینی کلمــات ازآنرو پدیــد آمــده اســت که
تعریــف درســت و ثابــت و موردتوافقــی بــرای آنها وجــود ندارد و
هر کسبهفراخور دانشوزمینهتحصیلیخودنامیبرمیگزیند؛
ً
مثال یک معمار منظر تعامل انسان با طبیعت را منظر میداند
ماننــد آنچــه در میثاق منظــر اروپا آمده اســت(Council,2000
 )of Europeو یــک جغرافیــدان فرهنگــی آن را منظــر فرهنگــی
مینامد( .)Sauer,1925بهاینترتیب نخستین چالشها آغاز
میگردد؛ یک صاحبنظر ،اضافه کردن واژه فرهنگی را به منظر
زائد میداند ،اما برای آشــکار کردن منظور خود آن را میپذیرد
یبــرد ( ،)Mitchell et al,2009:17درحالیکــه
و از آن بهــره م 
صاحبنظــر دیگــری بــر آن تأ کیــد مـیورزد .در ایــن مقالــه بــرای
رسیدنبهواژگانیمشترک،الفبایشناختمنظرفرهنگیمورد
بازبینــی قــرار میگیــرد.

 .1-3گروهی از مردم
آنچــه از دل تعاریــف منظــر فرهنگــی بیــرون میآیــد و آشــکار
میشــود آن اســت کــه در هیچکــدام از آنهــا بــر تعامــل فــردی
بــا طبیعــت تکیــه نشــده اســت و همــه بــر گــروه تأ کیــد کردهانــد
و ایــن گــروه بــا واژگان مختلفــی چــون مــردم ،گروهــی از مــردم،
مردمــان بومــی ،بشــر یــا نــوع بشــر بهکاررفتــه اســت؛ بنابرایــن
چنیــن بــه نظــر میرســد کــه هــر چنــد تعامــل تکتــک انســانها
بــا طبیعــت بــر منظــر فرهنگـ ِـی منتــج شــده اثرگــذار اســت ،امــا در
بررســی ،چیــزی تحــت عنــوان منظــر فرهنگــی شــخصی وجــود
نــدارد یــا ا گــر وجــود دارد در ایــن حــوزه از دانــش نمیگنجــد
یــا ا گــر بگنجــد تــا ایــن روز بــه آن پرداختــه نشــده اســت.
لــذا منظرهــای فرهنگــی بــه نــام مکانهایشــان شــناخته
میشــوند و در معــدودی مــوارد بــرای شــاخص کــردن اثــر یــک
گــروه خــاص ،نــام قــوم یــا قبیل ـهای بــر آن اطــاق میگــردد .بــر
اســاس آنچــه گفتــه شــد" ،گروهــی از مــردم" بهعنــوان یــک رکــن
اثرگــذار در منظــر فرهنگــی در ایــن مقالــه معرفــی میگــردد.
 .3-2ا کوسیستم
بررســی تعریــف منظــر فرهنگــی نشــان داد کــه گســتره متنوعــی
از واژگان معــادل بســتر طبیعــی بــه کار م ـیرود؛ برخــی از ایــن
واژگان بــر بخشــی از ویژگیهــای ایــن بســتر بــا نظــر بــه هــدف
ـاص تعریــف ،تأ کیــد میورزنــد و برخــی
مکانــی و کاربــردی خـ ِ
بــه طــور گســتردهتر بــه وجــوه مختلــف بســتر طبیعــی مؤثــر
در شــکلدهی بــه منظــر فرهنگــی میپردازنــد؛ واژگانــی
چــون طبیعــت ،منظــر ،بســتر جغرافیایــی ،محیطزیســت و
ا کوسیســتم از ایــن قبیلانــد .در ادامــه بــا بررســی واژ گان
مذکــور دالیــل رد یــا پذیــرش آنهــا بهعنــوان زیربنــای تعریــف
یگــردد.
منظــر فرهنگــی در ایــن مقالــه دنبــال م 
•واژه «طبیعت» از گستردگی کافی برای کاربست در تعریف
منظــر فرهنگی برخوردار نیســت؛ چرا کــه طبیعت در خود
بــه گونـهای دسـت نخوردگــی از ســوی بشــر را همــراه دارد،
چنانکــه کلمـه طبیعی واجد چنین باری اســت .در لغت
نامهآ کسفورددرتعریفطبیعتآمدهاست«:مجموعهای
ازپدیدههایفیزیکیجهانشامل گیاهان،جانواران،منظر
و ســایر ویژگیهــا و تولیــدات زمیــن بهعنوان نقطــه مقابل
انسان و مخلوقات انسانی»)Pearsall,1998:1234(.
•واژه «منظــر» نیــز بهعنوان پایه تعریف پذیرفته نمیشــود؛
چــرا کــه گروهــی منظــر را تأثیــر پذیرفتـه طبیعــت از انســان
میدانند؛ برای مثال میچل  10معتقد است« ،منظر مردم را
با طبیعت پیوند میزند و تعامل آنها با محیطزیستشان
را نشــان میدهــد»   ()Mitchell et al,2009:17؛ یــا
اســپیرن  11در توضیــح ایــن واژه میگویــد :منظــر مــردم و

مــکان را بــه هــم پیونــد میدهــد« .زمیــن» ،هــم بــه معنــی
یک مکان (محل) و هم مردمانی است که در آنجا زندگی
12
میکننــد()Spirn,1998:21؛ و آن گونــه کــه اســتیلگو
میگوید « :این کلمه بیشتر از ساماندهی یک فضاست؛ به
سا کنان یک مکان و وظایفشان به یکدیگر و زمین مربوط
میشود»()Stilgoe,1982:12؛بنابراینبرایتعیینمیزان
این تأثیر از طیفی که یک ســر آن منظر فرهنگی و یک ســر
آن منظر طبیعی است ،بهره میبرند .ازجمله پیروان این
دیدگاه را میتوان انجمن منظر اروپا دانست که «منظر» را
محدودهای تعریف میکند که از سوی مردم ادرا ک شده و
شخصیتآنمنتجازعملوعکسالعملمؤلفههایطبیعی
و انســانی اســت(Council,2000 :article chapter1
 )of Euopeو بــرای حــل معضل مرزبندی بین منظرهای
فرهنگیومنظرهایطبیعی کهمرکزمیراثجهانییونسکو
بــا آن روبروســت ،از کلمــه منظــر بــه جــای منظــر فرهنگی یا
منظــر طبیعی بهــره میبرد.
•عبــارت «بســتر جغرافیایــی» نیز هر چند نســبت به دو واژ ه
پیشین مناسبتر است ،اما به دلیل مشهور و رایج نبودن،
در ایــن مقالــه بهعنــوان زیربنــای تعریــف منظــر فرهنگــی
بهکاربردهنمیشود؛از دیگرسواینواژهتمامیمؤلفههای
اثرگذار در شکلگیری یک منظر فرهنگی را در برنمیگیرد.

()UNESCO World Heritage Centre,2008

•با نظر به نقصان کلمات و اصطالحات باال در بسط مفهوم
منظر فرهنگی ،کلمه «ا کوسیســتم» بهعنوان پایه تعریف
منظــر فرهنگــی بهکاربــرده میشــود .علــت انتخــاب ایــن
واژه کلنگریآندر پوششدادنودر برگرفتنپدیدههای
موجوددرجهانهستیومصطلحبودنآندرمقیاسخرد
و کالناست.ا کوسیستماطالقیاستبهمحیطفیزیکیو
جغرافیایی با آب و هوایی خاص و واجد گیاهان و جانوران
حاضردرآن.بهبیاندیگر،مجموعهایازمنابعموردنیازبرای
بقای آدمی ،اعم از زمین ،آب ،هوا ،خا ک ،مواد غذایی ،مواد
معدنی و ...در عرصه زیستبومها حضور دارند که حلقه
اتصالآدمیراباخودپدیدمیآورند(.)Panahi,2002:21
بهاینترتیبا کوسیستموخردا کوسیستمبهعنوانزیربنای
تعریــف منظــر فرهنگــی در ایــن مقالــه مورداســتفاده قــرار
میگیــرد.
 .3-3فرهنگ
هــر تعریفــی کــه از منظــر فرهنگــی بخواهــد ارائــه شــود ،وابســته
یگــردد .هــر چنــد
بــه تعریفــی اســت کــه از فرهنــگ ارائــه م 
هــدف از ایــن مقالــه ارائ ـه تعریفــی از فرهنــگ نیســت – چرا کــه
نــه در محــدوده ایــن مقالــه میگنجــد و نــه در ظــرف دانــش
نگارنــدگان -امــا بــا نظــر بــه کلیــدی بــودن نقــش آن در هــر
چارچــوب و تعریفــی کــه بخواهــد از منظــر فرهنگــی ارائــه شــود،
در اینجــا نیــز مختصــری بــه آن پرداختــه میشــود.
تعاریــف بســیاری از فرهنــگ ارائهشــده کــه برخــی از آنهــا
آنقــدر گســترده اســت کــه ره بــه مقصــدی کاربــردی بــرای
رســیدن بــه هــدف ایــن مقالــه نمیپیمایــد ،لــذا از وارد شــدن
بیــش بــه ایــن حیطــه پرهیــز میشــود .در میانپــر شــمار
تعاریفــی کــه بــرای فرهنــگ ارائهشــده ،یکــی از جامعتریــن
تعاریــف ،تعریفــی اســت کــه فالمکــی ارائ ـه کــرده اســت:
«ایرانیان دستیابی انسان به برتریهایی در جهان معنوی را از
راه بهــرهوری از توشـه اندوختههــا و آموختههایــش را ،بهمثابـه
پدیــدهای دانســتهاند همــزاد بــا انســان و فعــال در طــول زندگــی
فردی و اجتماعی وی؛ و در نامیدن این پدیده ،واژه فرهنگ را
ســاختهاند»)Falamaki,1992:13(.
اماپرسشی کهپاسخبهآندرپیشبرداهدافاینمقالهمؤثرواقع
خواهدشدایناست کهآن«توشهاندوختههاوآموختهها»طی
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نآ یریگلکشدنیآرف رب ینتبم یگنهرف رظنمموهفم زانیون یفیرعت

•واژه بعــدی یعنــی «محیطزیســت» هــر چنــد در علــوم
محیطی ازجمله معماری و معماری منظر و مرمت ،کلمه
دقیق
آشــنا و پرکاربــردی اســت ،امــا ازآنجا کــه هنوز تعریــف ِ
روشنیاز آنارائهنشدهاستبهعنوانزیربنامورداستفاده
قرار نمیگیرد .در بیان ابهام این واژه میتوان از لغتنامه
آ کســفورد مثال آورد که در معنای این کلمه آورده اســت:
«محیطپیرامونیاموقعیتی کهدر آنیکشخص،حیوان
یــا گیــاه زندگــی و کار میکنــد» .محیطزیســت را بــا حــرف
تعریف «  13جهان طبیعی ،بهصورت کل یا در یک محدوده
جغرافیایی ،بهویژه تأثیر پذیرفته از فعالیتهای انسانی»
تعریــف میکنــد( .)Pearsall,1998:617ایــن ابهــام در
گنجاندناثرانساندرتعریفمحیطزیستازقابلیت کاربرد
آن در تعریــف مفهومــی کــه در آن اثــر متقابــل فعالیتهای
انســانی و محیــط مــورد مداقــه قــرار میگیــرد ،میکاهــد.
پژوهشگرانی که از این واژه در تعریف منظر فرهنگی بهره
ً
بردهاند ،عموما با افزودن صفت طبیعی به محیطزیست
عدممداخله انسان را نشان دادهاند ،مانند« :منظرهای
فرهنگــی تنوعــی از تعامــات بیــن مــردم و «محیطزیســت
طبیعی»شــأن را در برمیگیــرد»(Mitchell et,2009:19
)all؛یاچنانکهدر بند39پیوستسومراهنمایعملیاتی
کنوانسیونمیراثجهانیآمدهاست«:منظرهایفرهنگی

گویــای ســیر تکامل جوامع انســانی و سکونتگاههایشــان
تحت تأثیر فشارها یا فرصتهایی است که محیطزیست
طبیعیشــان یــا نیروهــای مــداوم اجتماعــی ،اقتصــادی و
فرهنگیداخلیوخارجیدر طولزمانبهوجودمیآورد».

چهفرآیندیبهدستآمدهاست.اهمیتپرداختنبهاینمقوله
درشناختمنظرهایفرهنگیبهمثابهیکفرآیندازاینروست که
چنانکهیوکیلیتو  خاطرنشانکردهاست،منظرهایفرهنگیخزانه
تجربـه بشــری هســتند( .)Jokilehto,2002:1ازاینرو در ادامه
مجاری چهارگانه شناخت نسبت به ا کوسیستم شامل «علم»،
«فلســفه»« ،عرفــان» و «مذهــب»  -کــه از ســوی صاحبنظــران
بهعنوانارکانمؤثردرشکلدهیبهفرهنگشناساییشدهاند-
بــا تشــریحی کــه در روشــن شــدن ابعاد منظــر فرهنگــی کاربردی
باشد ،معرفی میگردند.

ه شناخت نسبت به
 .4مجاری چهارگان 
ا کوسیستم

46
ش ـمـ ــار ه 5-3
پایی ز ۱۳۹۴
فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان

چهــار مؤلف ـه اصلــی شــکلدهنده بــه تعریــف فرهنــگ شــامل
علــم ،فلســفه ،عرفــان و مذهــب ،راههــا یــا مجــاری شــناخت و
معرفــت نســبت بــه ا کوسیســتم هســتند کــه بــر روی دو پل ـه
متفــاوت اســتدالل عقالنــی و درک شــهودی اســتوارند و
نشــمول باشــد ،ا گــر از ایــن چهــار زاویــه
نکــه چیــزی جها 
چنا 
نگریســته شــود ،بــه تضــاد برخــورد نمیکنــد؛ بدیهــی اســت بــروز
تضــاد ،نشــانه شــناخت اشــتباه و یــا ناقــص نســبت بــه موضــوع
از یکــی از ایــن چهــار زاویــه اســت .در ادامــه بــه گشــایش مفهــوم
هــر یــک از ایــن چهــار مجــرا باهــدف خــاص ایــن مقالــه پرداختــه
میشــود.

نآ یریگلکشدنیآرف رب ینتبم یگنهرف رظنمموهفم زانیون یفیرعت

 1ـ .4دانش کاربردی بومی (علم)
علــم امــروز بشــر مجمــوع آن بخــش از علومــی اســت کــه در طــول
زمــان بــه دســت آورده ،امــا فرامــوش نکــرده اســت .منظــور
از علــم در ایــن مقالــه «دانــش بومــی» اســت .دانــش بومــی
بــه آن دســته از اطالعاتــی گفتــه میشــود کــه ســا کنان یــک
منطقـه خــاص در طــول زیســت خــود در آن پهنـه جغرافیایــی،
نســبت بــه ا کوسیســتم آن منطقــه بــه دســت آوردهانــد یــا از
اقــوام و ملــل دیگــر ا کتســاب کــرده و طــی پاالیــش – کــه خــود
فرآینــد ویــژهای دارد کــه در محــدوده پرســش ایــن مقالــه
نمیگنجــد -بــه حــوزه دانــش کاربــردی خــود وارد کردهانــد.
ایــن دانــش بومــی بهمنظــور فراهــم کــردن امــکان زیســت یــا
تســهیل آن بــر پهنـه جغرافیایــی بــرای آن قــوم بــا آن اعتقــادات
و ســنتهای خــاص بــه کار م ـیرود و لــذا میتــوان آن را «علــم
کاربــردی» دانســت .ســپس دانــش بومــی بــه عبــارت دقیقتــر
«دانــش کاربــردی بومــی» اســت کــه مظاهــر آن را در ابــزارآالت،
فنهــای ساختوســاز ،فنــون کشــاورزی و دامــداری و فراهــم
کــردن مایحتــاج معــاش از طبیعــت میتــوان مشــاهده کــرد.
دبیرخان ـه کنوانســیون تنــوع زیســتی  بــا بــه کار بــردن عبــارت
«دانــش ســنتی» بــر کاربــردی بــودن آن بــرای اســتفاده از منابــع
در قالــب تعریــف زیــر تأ کیــد م ـیورزد:

«دانــش ســنتی ،عبارتــی اســت کــه بــرای توصیــف قســمتی از
آ گاهیهــا و دانشهــای تکویــن یافته بهوســیله گروهی از مردم
بــه کار مـیرود و ویژگــی اصلــی آن انتقــال از نســلی به نســل دیگر
و تماس و نزدیکی با طبیعت اســت و نوعی نظام طبقهبندی و
رشتهایاز مشاهداتتجربیمحیطزیستونظامیاز مدیریت
فردی را شــامل میشــود که بر اســتفاده از منابع حا کم اســت».
(.)cited in Panahi ,2002 ;CBD,1997

گاهنیزاطالعاتازطریقهجرت،دادوستد،جنگومانندآنبین
قبائل ،دهکدهها و شــهرهای مختلف ردوبدل میشده است.
اطالعــات واردشــده از ایــن طریــق بــه حــوزه دانــش یــک قــوم بــه
دلیل نوین بودن ،در مرحله ابتدایی پاالیش میشده است .آن
تغییری کهنیازهایآنخط هجغرافیایییااعتقاداتآنهاایجاب
میکرده ،در آن اعمال میشده و سپس بهعنوان بخشی از علم
بومی فرآیند طبیعی علم را  -که اوج و حضیض را در خود دارد-
طــی میکرده اســت.
بنابرایــن ،بررســی دانش بومی در منظر فرهنگی شــامل بررســی
ردپای علم در تکنیکها و فنون رام کردن و به اختیار درآوردن
ا کوسیستمبرایبقایحیاتاستوآندستهازعلوماقوام کهدر
اصطالح علوم ماوراءالطبیعه  نامیده میشود ،در عرفان بررسی
خواهد شد.
 2ـ .4فلسفه
دومیــن مجــرای شــناخت نســبت بــه ا کوسیســتم کــه در
توســعه چارچوبــی بــرای منظــر فرهنگــی بــا رویکــرد فرآینــد گــرا
مؤثــر اســت ،فلســفه اســت .تعاریــف بســیاری از ســوی فالســفه
مختلــف دربــاره فلســفه ارائــه گردیــده کــه بررســی آنهــا و
رســیدن بــه یــک نتیجهگیــری منطقــی ،نــه در ایــن مقالــه جایــی
دارد و نــه جنــس آن گنجاندنــی در کاس ـه دانــش نگارنــدگان
اســت؛ امــا ســرباززدن از ارائ ـه یــک تعریــف بــرای فلســفه هــر
چنــد ابتدایــی و ســاده ناممکــن مینمایــد ،چرا کــه چنانکــه
بهاجمــال بــه آن اشــاره گردیــد ،فلســفه یکــی از روشهــای
بــه دســت آوردن شــناخت نســبت بــه ا کوسیســتم اســت کــه
خــود مقدمـه شــکلگیری فرهنــگ اســت و از اهمیــت فرهنــگ
در توســعه چارچوبــی نظــری بــرای بازشــناخت منظرهــای
فرهنگــی نیــاز بــه ســخنرانی نمینمایــد.
هر چند مادامیکه سخن از فلسفه به میان میآید ،در نخستین
جرقه ذهنی نام فالســفه در ذهن روشــن میشــود ،اما منظور از
فلسفه در اینجا آن فلسفهای است که در زندگی روزمره مردمان
جاری است .با این نگاه در این مقاله فلسفه به آن شناختی از
ا کوسیستم اطالق میگردد که بر پایه آستانه درک ذهنی یعنی
تفکر ،تخیل ،تصور و تجسم استوار است .با این تعریف هرکسی
– چه کشاورزی که صبح تا غروب روی مزرعه کار میکند و چه

یکفیلسوفسرشناس-میتواندبهشناختینسبتبهاکوسیستم
دستیابد؛اماازآنجا کهاینشناختبهتوانوقدرتذهنیفرد
وپیگیریوممارستاودردریافتوتجزیهوتحلیلوابستهاست،
بیتردیــد یــک فیلســوف که روزهــا و ماهها و ســالها ،وقت خود
را به این امر اختصاص میدهد ،بهره بیشتری میبرد .الوین  در
مقدمه کتاب«فلسفهبرایهمه»مینویسد:
چکــس ،دیگــر
«آیــا میتــوان جهانــی را تصــور کــرد کــه در آن هی 
پرسـشهای فلســفی نکند و هیچکس فلســفی نباشــد؟ چنین
جهانــی ،جهانــی میبــود کــه در آن هیچکس به عمــق دادههای
زندگــی روزمــره نفــوذ نمیکــرد و دربــاره آنچــه واقعــی ،درســت،
ارزشمند،عادالنهودرزندگیانسانبامعناست،نمیاندیشید».
()Lavin,1984:27

پرداختن به مقوله فلسفه در این مقاله هرگز به این معنا نیست
که هدف از این مقاله رسیدن به تعریفی برای فلسفه است ،بلکه
غرض تنها گشایش ابعادی است که در تدقیق چارچوب نظری
منظــر فرهنگــی مؤثــر واقــع میشــود .در مقالـه حاضــر ،منظــور از
فلسفه،فلسفهمردمانبومیاستنهدیدگاههایفالسفهبزرگ؛
چنانکــه در علــم بیشــتر بــه دانش بومی توجه شــد تــا قدمهای
بــزرگ نظــری در علــم .گاه بــرای توصیــف اینگونــه از فلســفه از
اصطالح«فلسفهبومی»استفادهمیشودCalma,2003:105(.
)and Liddle

پرداختــن بــه مباحــث کیفــی بــر روی پلــه عقــل و بــا تفکــر ،تخیل،
تصور و تجسم صورت نمیپذیرد ،بلکه از طریق شهود و ادرا ک
قلبیاست؛بنابرایندر طولتاریخبشریودرستبهقدمتآن،
بشردرجستجویروشیامنبعیبرایرسیدنبهچنینشناختی
نســبت به ا کوسیســتم بوده اســت که از آستانه درک ذهنیاش
باالترباشد.ردپایاینتالشونیزاطالعاتی کهدرنتیج هاینتالش
بهدستآمده ،چنان در منظر فرهنگی جوامع مختلف پررنگ
اســت کــه نمیتــوان بهاجمــال بــه آن اشــاره کرد و از آن گذشــت،
بلکه به مداقه نیاز دارد؛ چرا که برای مثال بسیاری از اعتقادات،
آدابورسوم،سمبلها،رقصهاوآثارثبتشدهدرمنظرفرهنگی
جوامع–چهبدویوچهپیشرفته-از منبعینشئتمیگیرد که

 .4-4مذهب
مذهــب بــه مجموعــه قوانیــن و دســتوراتی اطــاق میشــود کــه
از طریــق وحــی بــر یکــی از پیامبــران الهــی نــازل گردیــده اســت؛
قوانینــی کــه نقــش آنهــا در شــکلگیری منظرهــای فرهنگــی
جوامــع بســیار پررنــگ اســت؛ ماننــد احتــرام بــه طبیعــت در
اســام .بــا نظــر بــه آشــکار بــودن ایــن مفهــوم از توضیــح بیشــتر
پرهیــز میشــود.

 .5جمعبندی :تدقیق فرآیند شکلگیری منظر
ه شناخت
فرهنگی بر مبنای مجاری چهارگان 
بــا مداقــه در نــکات اصلــی تعاریــف منظــر فرهنگــی ارائهشــده
در جــدول  1آشــکار میشــود کــه طبیعــت و فرهنــگ دو مؤلف ـه
اصلــی در فرآینــد شــکلگیری منظــر فرهنگــی هســتند؛ امــا
بررســی بیشــتر نشــان داد کــه گســتره متنوعــی از کلمــات
و عبــارات ،معــادل ایــن دو مؤلفــه بــه کار میرونــد کــه هــر
کــدام بــار معنایــی خاصــی دارنــد و منظوم ـهای خــاص را در
برمیگیرنــد .بــا نظــر بــه تأ کیــد بــر دسـتنخورده بــودن از ســوی
انســان در واژه «طبیعــت» ،تأ کیــد بــر تأثیرپذیــری از انســان در
واژه «منظــر» ،مصطلــح نبــودن عبــارت «بســتر جغرافیایــی»
و ابهــام عبــارت «محیطزیســت» در میــزان مداخل ـه انســان
در آن ،در ایــن مقالــه از بــه کار بــردن ایــن کلمــات و عبــارات
کــه پیشازایــن در تعاریــف منظــر فرهنگــی بهکاررفتهانــد،
حــذر گردیــده و واژه ا کوسیســتم بــه دلیــل کلنگــری آن در
پوشــش دادن پدیدههــای جهــان هســتی و مشــخصتر بــودن
جایــگاه انســان در آن بهعنــوان پای ـه تعریــف منظــر فرهنگــی
پذیرفتهشــده اســت .از دیگــر ســو ،بــا تأ کیــد بــر آنکــه منظــر
فرهنگــی منتــج از تعامــل گروهــی و نــه شــخصی بــا طبیعــت
شــکل میگیــرد ،ضــرورت پرداختــن بــه مقول ـه فرهنــگ آشــکار
گردیــد .بــا تأ کیــد بــر اینکــه هــدف مقال ـه حاضــر ارائ ـه تعریفــی از
فرهنــگ نبــوده اســت ،مجــاری چهارگان ـه شــناخت نســبت بــه
ا کوسیســتم شــامل علــم ،فلســفه ،عرفــان و مذهــب بهعنــوان
چهــار مؤلف ـه اصلــی شــکلدهنده بــه فرهنــگ معرفــی
میشــوند.
بــر اســاس مفهــوم منظــر فرهنگــی و تأ کیــد بــر فرهنــگ و
ا کوسیســتم بهعنــوان پایههــای اصلــی شــکلگیری منظــر
فرهنگــی ،ا کنــون میتــوان بــه تدقیــق تعریــف منظــر فرهنگــی
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نآ یریگلکشدنیآرف رب ینتبم یگنهرف رظنمموهفم زانیون یفیرعت

 3ـ .4عرفان
مؤلفـه ســوم کــه بهمنظــور نزدیــک شــدن بــه چارچوبــی نظــری
بــرای منظــر فرهنگــی موردبررســی قــرار میگیــرد ،عرفــان اســت.
منظــور از عرفــان «شــناخت کیفــی زندگــی انســان» اســت و
ازآنجا کــه دو ُبعــد ّکمــی و کیفــی جداییناپذیــر بــوده و هســتند،
عرفــان چــه بــه آن پرداختــه شــود و چــه نــه ،در لحظهلحظ ـه
زندگــی بشــر جــاری اســت« .گام نهــادن در طریــق عارفــان،
گویــی بــه دســت آوردن یــک بعــد اضافی اســت؛ زیرا ایــن طریق،
چیــزی جــز بعــد عمــق نیســت»)Lingz,1975: 47-48( .

پایههایعلمییافلسفیندارد.بهبیاندیگر،برخیروشهایی
کــه مردمــان بومــی زندگــی خــود را بــر پایـه آن اســتوار میداننــد،
در حــال حاضــر بــر پلـه عقل قابــل توضیح و تفســیر نیســت .تأثیر
این نگاه در بسیاری از منظرهای فرهنگی در نقاط مختلف دنیا
بهراحتــی قابلردیابــی اســت؛ ایــن امــر حتی در حفاظــت آن آثار
هــم تأثیرگــذار بوده و هســت.

در یــک خــرد ا کوسیســتم بــا آن کــه از مجــاری چهارگانــهی
شــناخت شــامل علــم ،فلســفه ،عرفــان و مذهــب بــه شــناخت
مشــترکی از ا کوسیســتم کل و آن خــرد ا کوســیتم در طــول زمــان
دســت یافتهانــد و در نتیجــه فرهنــگ مشــترکی را پایهریــزی
یگــردد کــه نشــانههایی عینــی (ملمــوس)
کردهانــد اطــاق م 
و یــا ذهنــی (ناملمــوس) از آن تعامــل را در آن خــرد ا کوسیســتم
در طــول زمــان بــه جــای گذاشــته باشــند کــه بــا مداقــه قابــل
بازشــناخت باشــد.

شــکل  :1طــر حوار ه پیشــنهادی شــکلگیری منظــر فرهنگــی بــر اســاس
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بــر مبنــای فرآینــد شــکلگیری آنهــا بهعنــوان محصــول
تعامــل گروهــی از مــردم و یــک خــرد ا کوسیســتم کــه در آن
زیســت کردهانــد ،پرداخــت .نــگاره  1طــر حواره پیشــنهادی
شــکلگیری منظــر فرهنگــی بــر اســاس مجــاری چهارگانــه
شــناخت را نشــان میدهــد .ایــن طــر حواره زیربنایــی بــرای
تعریــف منظــر فرهنگــی بــا تکیــه بــر فرآینــد شــکلگیری آن ارائــه
میدهــد کــه میتوانــد در کاربــردی بــودن آن در بســترهای
طبیعــی و فرهنگــی مختلــف مؤثــر باشــد.

 .6نتیجه گیری

نآ یریگلکشدنیآرف رب ینتبم یگنهرف رظنمموهفم زانیون یفیرعت

در ایــن مقالــه بــا مداقــه در تعاریــف ارائــه شــده از منظــر فرهنگــی
ضــرورت ارائ ـهی بازتعریفــی از منظــر فرهنگــی بــا تکیــه بــر
فرآینــد شــکلگیری آن کــه در بســترهای مختلــف جغرافیایــی
و فرهنگــی جامــع و مانــع نمایــد ،آشــکار گردیــد .بــا نظــر بــه
مباحــث مطروحــه در زمین ـهی منظــر فرهنگــی دو مؤلف ـهی
اصلــی در شــکلگیری آن ،انســان و طبیعــت مشــخص
گردیــد .امــا بررســی بیشــتر نشــان داد کــه گســترهی متنوعــی
از کلمــات و عبــارات معــادل ایــن دو مؤلفــه بــه کار م ـیرود
کــه هــر کــدام بــار معنایــی خاصــی دارد و منظوم ـهای خــاص
را در بــر میگیــرد .بــه هــدف جامعنگــری در ارائ ـهی تعریــف،
واژهی ا کوسیســتم جایگزیــن طبیعــت بــه کار بســته شــده
اســت و مجــاری چهارگانـهی شــناخت نســبت بــه ا کوسیســتم
شــامل علــم ،فلســفه ،عرفــان و مذهــب بــه عنــوان مؤلفههــای
اثرگــذار در شــکلگیری فرهنــگ تبییــن گردیــد .بــر ایــن اســاس
طرحــوارهای از شــکلگیری منظــر فرهنگــی بــر مبنــای مجــاری
چهارگان ـهی شــناخت ارائــه گردیــد کــه میتوانــد زیربنــای
تعریــف منظــر فرهنگــی قــرار گیــرد .بــه ایــن ترتیــب در ایــن مقاله،
منظــر فرهنگــی بــه آن بخشــی از تعامــل گروهــی مــردم ســا کن

مزیــت اصلــی طرحــوارهی پیشــنهادی و تعریــف ارائــه شــده
از منظــر فرهنگــی در ایــن مقالــه آن اســت کــه قابلیــت گرفتــن
خروجیهــای مختلــف و در نتیجــه شــناخت محصــوالت
منظــر فرهنگــی در بســترهای طبیعــی و فرهنگــی مختلــف را
داراســت .امیــد آن مـیرود کــه چارچــوب نظــری و تعریــف ارائــه
شــده پــس از مــورد آزمــون قــرار گرفتــن در بازشــناخت چنــد
منظــر فرهنگــی به خصــوص از گنجینهی گرانبهــای منظرهای
فرهنگــی ایــران – کــه بســیار ناشــناخته باقــی ماندهانــد -و نیــز
پــس از تدقیــق از ســوی صاحبنظــران بتوانــد در بازشــناخت
و دســتهبندی چارچوبمنــد منظرهــای فرهنگــی مؤثــر واقــع
گــردد.
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