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تعریفی نوین از مفهوم منظر فرهنگی مبتنی بر 
 فرآیند شکل گیری آن

پرستو عشرتی1، پیروز حناچی2

چكیده 
منظــرفرهنگــیمحصــولفرآینــدتعامــلانســانوطبیعــتدرگــذرزمــاناســت.هــرچنــدتعاریــفمتعــددیازایــنمفهــومارائهشــده، 
غازبســترهایزمانــی،جغرافیایــیو ــرفرآینــدشــکلگیریمنظرهــایفرهنگــیوفــار ــاتکیــهب کــهب کنــونتعریفــیجامعومانــع امــاتا
فرهنگــیابعــادگســتردهوپیچیــدهیایــنمفهــومرامدنظــرقــراردادهباشــد،ارائــهنگردیــدهاســت.ازایــنرو،مقالــهحاضــرازطریــق
کاویاســنادونظریههــا،بــابهرهگیــریازروشپژوهــشکیفــیوراهبــردتحلیــلمحتــوا،درپــیدســتیافتــنبهســطحی بازخوانــیووا
ازشــناختنســبتبــهایــنمفهــوموتعییــنالفبــایشــناختمنظــرفرهنگــیبهمنظــورارائــهتعریفــینویــنازآناســت.بــراینزدیــک
شــدنبــههــدفاصلــیایــنمقالــه،یعنــیارائــهتعریفــینویــنازمنظــرفرهنگــی،ابتــداتدقیــقدومؤلفــهاصلــیاثرگــذاردرشــکلگیری
کوسیســتمبهواســطهجامعنگــریبهعنــوان منظرهــایفرهنگــیشــاملطبیعــتوفرهنــگپیشگرفتــهمیشــود.درپــیآنواژها
کوسیســتمشــاملعلــم،فلســفه،عرفــانومذهــب جایگزیــنطبیعــتانتخــابمیگــرددومجــاریچهارگانــهیشــناختنســبتبــها
بهعنــوانزیربنــایفرهنــگتبییــنمیشــوند.بهاینترتیــبفرآینــدشــکلگیریمنظرهــایفرهنگــیمبتنــیبــرمجــاریچهارگانــهی
کــهزیربنــایبازتعریــفمنظــرفرهنگــیمبتنــیبــرفرآینــدشــکلگیریآنخواهــدبــود. شــناختدرنوعــیطــرحوارهترســیممیشــود

کوسیستم،فرهنگ. واژه های کلیدی:منظرفرهنگی،فرآیندشکلگیری،تعریفینوین،ا
 تاریخ دریافت: 94/07/23

تاریخ پذیرش: 94/09/20

                                                     p.eshrati@shirazu.ac.ir گروهمعماری،دانشکدههنرومعماری،دانشگاهشیراز،ایران)نویسندهمسوول( 1.استادیار
hanachee@ut.ac.ir 2.استاددانشکدهمعماری،پردیسهنرهایزیبا،دانشگاهتهران،ایران
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1. مقدمه
انســانهایاولیــهدرگوشــهوکنــارزمینباتشــکیلگروههایی، 
و کردنــد پیریــزی را گروهــی زندگــی پایههــای نخســتین
بهاینترتیــبتعامــلگروههــایمــردمجداازتعاملشــخصیبا
طبیعــتشــکلگرفــت.بهاینترتیــبهــمشــکلگروهــِیمــردم
ازطبیعــتمتأثــرشــدوهــمطبیعــتبکــرازنحــوهزندگــیمــردم
ردپاهایــیرادرخــودثبــتکــردوازبکربودنخــارجگردید.این
تعامــلمردمــانبومــیباطبیعــتدرطولزمــانمنظرفرهنگی
رابهعنوانپدیدهایثانویهشکلدادکهآنرامیتواندفترچه
خاطراتقومیااقوامیدانستکهدرآنزیستهاند.عبارتمنظر
فرهنگی1نخستینبارازسوییکجغرافیدانفرهنگیبهنام
 Sauer,1925:343(کاررفــت کارلســائویر2دردهــه1920بــه
(وباآنکهپسازآندررشتههایمختلفازجملهعلوممحیطی
بهکراتبهکاررفتهوتعاریفبســیاریبرایآنارائهشــدهاســت، 
امامفهومدقیقآنهمچناندرهالهایازابهامقراردارد.تصور
منظــرفرهنگــیســهلوممتنــعاســت؛ازیکســو،چنانکــهدر
ســال1992درمقالــهکنوانســیونمیــراثجهانــی3تعریفشــد، 
منظرهایفرهنگی"کارمشترکانسانوطبیعت"راارائهمیکنند 
)UNESCO World Heritage Centre,1992(؛وازســوی
گرگستردگیانسانوطبیعتدرنظرآوردهشود،تعریف دیگر،ا
لیویــس4ازمنظــرفرهنگــیمعنامییابدکهگفت:»اندیشــیدن
دربارهمنظرفرهنگیبهعنوانتقریبًاتمامیچیزهاییکهوقتی
درمحیطبیرونیهســتیممیتوانیمببینیم،مهموبجاســت«
»منظــر میگویــد: کــه تعریــف ایــن یــا )12  :1979  ,Lewis(
فرهنگیحکایتالیهایباالیالیهدرهمپیچیدهتاریخوطبیعت

)Aalen, et al,1997:5(.»اســت

ازایندســتتعاریــفکههرچنددرروشــنکــردنابعادمختلف
مفهــوممنظــرفرهنگــیارزشــمندهســتند،امــادربازشــناخت
الیههایتشکیلدهندهمنظرهایفرهنگیوفرآیندشکلگیری
آنهاکمترکاربرددارند،بسیاراست.البتهشایانذکراستکه
مطالعاتینیزدربازشناختاینالیههاازجنبههایخاصبسیار
مؤثربودهاند؛مانندمطالعهچگونگیارتباطمؤلفههایطبیعی
وانسانساختمحیطوروشهاییکهازآنطریقآنمؤلفهها
 ;2008,Hohmann,2008( تغییریافتهانــد  زمــان طــول در
Stepenoff (یــابررســیارتبــاطفیزیکــی،عملکــردیوتداعیگــر
مؤلفههایتشکیلدهندهمنظرفرهنگیکهمیتواندهماهنگ، 
غیرمتجانسوحتیناسازگارباشد)Jenks,2008(وتحقیقات
کــه ارزشــمندبســیاریازایندســت.بااینحــالهنــوزتعریفــی
غازتفاوتهایبسترجغرافیاییوفرهنگیبتواندبهصورت فار
نظریفرآیندشکلگیریمنظرهایفرهنگیرانشاندهد،ارائه
نشــدهاســت.ایــنمقالــهدرپیآناســتکهبامداقــهدرفرآیند
شــکلگیریمنظرهایفرهنگی،تعریفیارائهکندکهبتوانددر
بســترهایجغرافیایــیوفرهنگــیمختلفونهصرفًادرمکانو

فرهنگــیخاصکاربریداشــتهباشــدوازاینطریــقراهرابرای
بازشناختودرنتیجهحفاظتازآنهاهموارترسازد.

2. بازخوانی مفهوم منظر فرهنگی
منظرفرهنگیمحصولیاستکهدرفرآیندمداخالتملموسو
ناملموسانساندرطبیعتدرگذرزمانشکلیافتهوتغییرکرده
است.گرچهدردهههایاخیرقسمتیازمطالعاتمنظر،مسیری
راکهبهنوعیباعلومطبیعیآمیختهشــده،دنبالکردهاســت، 
تعاریفیکهازسویکنوانسیونمیراثجهانیانتخابشدهاند،به
منظربهعنوانموجودیباارزشفرهنگیوسیعتراشارهمیکنند.
کنوانسیونمیراثجهانیاینواقعیترادرککردهاستکهتاریخ
وطبیعتدرهمزیستیهستندواینهمانرابطهایاستکه
کآنرسیده کنانبومی،پیشازاینبهادرا اجتماعاتمحلیوسا
بودهانــد)Besio,2003 :60-61(.چنانکــهمرکزمیراثجهانی
یونسکوتعریفمیکند:»ثروتهامیراثیازگذشتهاند؛چیزی
کهامروزباآنزندگیمیکنیموچیزیکهبراینسلهایآینده
باقیمیگذاریم.ثروتهایطبیعیوفرهنگیمنابعغیرمنقول
 UNESCO World Heritage,2007(»زندگیووحیهستند
میــراث کــه ازآنجا cited in Jokilehto,2002:1;Centre(؛
مؤلفــهتشــکیلدهندههویــتبــههــرمــکانراشــکلمیدهــدو
بهآنمکان،شخصیتویژهایمیبخشد،خزانهتجربهبشری
شــمردهمیشود)Jokilehto,2002:1 (.منظرهایفرهنگیبا
درکواقعیتهمزیستیتاریخوطبیعت،بهعنوانبخشیازاین
ثروتهاشناختهشــدهاند؛ثروتیکهنشــاندهندهاجتماعات
بشــریوزیســتگاهآنهاســتودرطــولزمــانوتحــتتأثیــر
محدودیتهایفیزیکیوفرصتهاییشکلگرفتهاندکهمحیط
طبیعی،توالیاجتماعیوفشارهایاقتصادیوفرهنگیداخلی
وخارجیآنهابهوجودآوردهاســت.عبارتمنظرفرهنگی،بر
کیدمیکندوتنوعارتباطمیان ترکیبیازکارانسانوطبیعتتأ
نوعبشرومحیططبیعیآنهاراآشکارمیسازد.منظرفرهنگی
اغلبروشهایمنحصربهفرداستفادهپایداراززمین،ویژگیهای
ناشیازمحدودیتهایمحیططبیعیوهمچنینتعاملذهنی
 UNESCO World,2009(بــاطبیعــتراانعــکاسمیدهــد
Heritage Centre(.دردستورالعملاجراییکنوانسیونمیراث
فرهنگیوطبیعیجهان،منظرفرهنگیچنینتعریفشدهاست:
»منظــرفرهنگــیترکیبیازکارانســانوطبیعــتراارائهمیکند.
آنهاگویایســیرتکاملجوامعانســانیوسکونتگاههایشــان
درطــولزمــانتحــتتأثیــرفشــارهایــافرصتهایــیهســتندکه
محیططبیعییانیروهایاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیداخلی
 UNESCO World ,2008:36(.»وخارجــیواردمیســازند

)Heritage Centre

ازجملهصاحبنظرانمنظرفرهنگیپیرسلوییس5استکه
درمقالــهایازمجموعــهمقاالت"تفســیرمنظرهایمعمولی6"
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دیدگاهخودنسبتبهمنظرهایفرهنگیرادرسال1979مطرح
ــعنبــودنتعریــفلوییــس،تعاریــف ــهمان ــاتوجــهب میســازد.ب
جزئیتریشکلمیگیرد؛ازجملهتعریفملنیک7درسال1981 
کیدبرالگوهایسکونت.بااینحالاینتعاریفوتعاریف باتأ
دیگــریچــونتعریــفریــد8درســال1990وآلن9درســال1997، 
بیشــترمفهومــیهســتندتــاکاربــردی.جــدول1نــکاتاصلیدر
تعاریفمنظرفرهنگیازدیدگاهصاحبنظرانرانشانمیدهد.

مداقــهدرادبیــاتمنظــرفرهنگــینشــانمیدهــدکــهدومؤلفه
فرهنگوطبیعتبارویکردهاودرنتیجهاصطالحاتمختلف،پایه
تعریفمنظرفرهنگیراشکلدادهاند.باوجودکاربردیبودن
بسیاریازاینتعاریفدربسترهایجغرافیاییوفرهنگیخاص، 
ضــرورتارائــهبازتعریفــیازمنظــرفرهنگــیکــهبــرمبنــایفرآینــد
شکلگیریآنهاقابلیتتعمیمداشتهباشد،ضروریمینماید؛
بــراینزدیــکشــدنبــهتعریــفمذکــور،تدقیــقمفاهیــمپایــهدر
گان فرآیندشکلگیریمنظرهایفرهنگیوانتخابجامعترینواژ
کلیدیبرایآنهاآشکارمیگرددکهدرادامهبهآنهاپرداخته

خواهدشد.

3. الفبای شناخت منظر فرهنگی به مثابه فرآیند
منظــرفرهنگــیرانتیجــهتعامــلانســانبــاطبیعــتدرطــول
کــدامانســان؟ کــه زمــانمیداننــد؛امــاپرســشایــناســت
کــدامطبیعــت؟ ــاگروهــیازانســانها؟و یــکانســانمنفــردی
طبیعــتبکــراولیــه؟یــاطبیعــتدســتخورده؟وپرســش
منظــور آیــا میشــود؟ گفتــه چــه بــه طبیعــت کلیدیتــر:

کوسیســتم؟یــاچیــزدیگــری؟ محیطزیســتاســت؟یــاا

ــهتعاریــفوتوضیحــات ــانگاهــیبســیارســطحیومختصــرب ب
منظرفرهنگیمیتواندریافتکهکلماتبسیاریدرتوضیح
اینمبحثمترادفهمبهکارمیروندکهدرواقعمترادفهم
نیســتندوایــنهمنشــینیکلمــاتازآنروپدیــدآمــدهاســتکه
تعریــفدرســتوثابــتوموردتوافقــیبــرایآنهاوجــودنداردو
هرکسبهفراخوردانشوزمینهتحصیلیخودنامیبرمیگزیند؛
مثاًلیکمعمارمنظرتعاملانسانباطبیعترامنظرمیداند
 Council,2000(ماننــدآنچــهدرمیثاقمنظــراروپاآمدهاســت
of Europe(ویــکجغرافیــدانفرهنگــیآنرامنظــرفرهنگــی
مینامد)Sauer,1925(.بهاینترتیبنخستینچالشهاآغاز
میگردد؛یکصاحبنظر،اضافهکردنواژهفرهنگیرابهمنظر
زائدمیداند،امابرایآشــکارکردنمنظورخودآنرامیپذیرد
وازآنبهــرهمیبــرد)Mitchell et al,2009:17(،درحالیکــه
کیــدمــیورزد.درایــنمقالــهبــرای صاحبنظــردیگــریبــرآنتأ
گانیمشترک،الفبایشناختمنظرفرهنگیمورد رسیدنبهواژ

بازبینــیقــرارمیگیــرد.

3-1. گروهی از مردم
آنچــهازدلتعاریــفمنظــرفرهنگــیبیــرونمیآیــدوآشــکار
ــردی ــرتعامــلف ــدامازآنهــاب ــهدرهیچک ک میشــودآناســت
کیــدکردهانــد گــروهتأ بــاطبیعــتتکیــهنشــدهاســتوهمــهبــر
گانمختلفــیچــونمــردم،گروهــیازمــردم،  گــروهبــاواژ وایــن
مردمــانبومــی،بشــریــانــوعبشــربهکاررفتــهاســت؛بنابرایــن
کــههــرچنــدتعامــلتکتــکانســانها چنیــنبــهنظــرمیرســد
بــاطبیعــتبــرمنظــرفرهنگــِیمنتــجشــدهاثرگــذاراســت،امــادر
بررســی،چیــزیتحــتعنــوانمنظــرفرهنگــیشــخصیوجــود
گــروجــوددارددرایــنحــوزهازدانــشنمیگنجــد نــداردیــاا
اســت. نشــده پرداختــه آن بــه روز ایــن تــا بگنجــد گــر ا یــا
شــناخته مکانهایشــان نــام بــه فرهنگــی منظرهــای لــذا
کــردناثــریــک میشــوندودرمعــدودیمــواردبــرایشــاخص
ــر ــردد.ب ــرآناطــالقمیگ ــهایب ــاقبیل ــومی ــامق ــروهخــاص،ن گ
اســاسآنچــهگفتــهشــد،"گروهــیازمــردم"بهعنــوانیــکرکــن

اثرگــذاردرمنظــرفرهنگــیدرایــنمقالــهمعرفــیمیگــردد.

کوسیستم 2-3. ا
کــهگســترهمتنوعــی بررســیتعریــفمنظــرفرهنگــینشــانداد
گانمعــادلبســترطبیعــیبــهکارمــیرود؛برخــیازایــن ازواژ
گانبــربخشــیازویژگیهــایایــنبســتربــانظــربــههــدف واژ
کیــدمیورزنــدوبرخــی کاربــردیخــاِصتعریــف،تأ مکانــیو
گســتردهتربــهوجــوهمختلــفبســترطبیعــیمؤثــر بــهطــور
گانــی واژ میپردازنــد؛ فرهنگــی منظــر بــه شــکلدهی در
و بســترجغرافیایــی،محیطزیســت منظــر، چــونطبیعــت،
گان واژ بررســی بــا ادامــه در قبیلانــد. ایــن از کوسیســتم ا
ــاپذیــرشآنهــابهعنــوانزیربنــایتعریــف ــوردالیــلردی مذک

منظــرفرهنگــیدرایــنمقالــهدنبــالمیگــردد.

واژه»طبیعت«ازگستردگیکافیبرایکاربستدرتعریف	 
منظــرفرهنگیبرخوردارنیســت؛چراکــهطبیعتدرخود
بــهگونــهایدســتنخوردگــیازســویبشــرراهمــراهدارد، 
چنانکــهکلمــهطبیعیواجدچنینباریاســت.درلغت
کسفورددرتعریفطبیعتآمدهاست:»مجموعهای نامهآ
ازپدیدههایفیزیکیجهانشاملگیاهان،جانواران،منظر
وســایرویژگیهــاوتولیــداتزمیــنبهعنواننقطــهمقابل

)Pearsall,1998:1234(.»انسانومخلوقاتانسانی

واژه»منظــر«نیــزبهعنوانپایهتعریفپذیرفتهنمیشــود؛	 
کــهگروهــیمنظــرراتأثیــرپذیرفتــهطبیعــتازانســان چــرا
میدانند؛برایمثالمیچل10معتقداست،»منظرمردمرا
باطبیعتپیوندمیزندوتعاملآنهابامحیطزیستشان
یــا )Mitchell et al,2009:17(؛  میدهــد« نشــان را
اســپیرن11درتوضیــحایــنواژهمیگویــد:منظــرمــردمو
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مــکانرابــههــمپیونــدمیدهــد.»زمیــن«،هــمبــهمعنــی
یکمکان)محل(وهممردمانیاستکهدرآنجازندگی
کــهاســتیلگو12   گونــه میکننــد)Spirn,1998:21(؛وآن
میگوید:»اینکلمهبیشترازساماندهییکفضاست؛به
کنانیکمکانووظایفشانبهیکدیگروزمینمربوط سا
میشود«)Stilgoe,1982:12(؛بنابراینبرایتعیینمیزان
اینتأثیرازطیفیکهیکســرآنمنظرفرهنگیویکســر
آنمنظرطبیعیاست،بهرهمیبرند.ازجملهپیرواناین
دیدگاهرامیتوانانجمنمنظراروپادانستکه»منظر«را
کشدهو محدودهایتعریفمیکندکهازسویمردمادرا
شخصیتآنمنتجازعملوعکسالعملمؤلفههایطبیعی
 Council,2000  :article chapter1(اســت انســانی و
of Euope(وبــرایحــلمعضلمرزبندیبینمنظرهای
فرهنگیومنظرهایطبیعیکهمرکزمیراثجهانییونسکو
بــاآنروبروســت،ازکلمــهمنظــربــهجــایمنظــرفرهنگییا

منظــرطبیعیبهــرهمیبرد.

عبــارت»بســترجغرافیایــی«نیزهرچندنســبتبهدوواژه	 
پیشینمناسبتراست،امابهدلیلمشهورورایجنبودن، 
ــهبهعنــوانزیربنــایتعریــفمنظــرفرهنگــی درایــنمقال
بهکاربردهنمیشود؛ازدیگرسواینواژهتمامیمؤلفههای
اثرگذاردرشکلگیرییکمنظرفرهنگیرادربرنمیگیرد.

واژهبعــدییعنــی»محیطزیســت«هــرچنــددرعلــوم	 
محیطیازجملهمعماریومعماریمنظرومرمت،کلمه
کــههنوزتعریــفدقیِق آشــناوپرکاربــردیاســت،امــاازآنجا
روشنیازآنارائهنشدهاستبهعنوانزیربنامورداستفاده
قرارنمیگیرد.دربیانابهاماینواژهمیتوانازلغتنامه
کســفوردمثالآوردکهدرمعنایاینکلمهآوردهاســت: آ
»محیطپیرامونیاموقعیتیکهدرآنیکشخص،حیوان
ــاحــرف گیــاهزندگــیوکارمیکنــد«.محیطزیســتراب ــا ی
تعریف13»جهانطبیعی،بهصورتکلیادریکمحدوده
جغرافیایی،بهویژهتأثیرپذیرفتهازفعالیتهایانسانی«
در ابهــام ایــن .)Pearsall,1998:617(تعریــفمیکنــد
گنجاندناثرانساندرتعریفمحیطزیستازقابلیتکاربرد
آندرتعریــفمفهومــیکــهدرآناثــرمتقابــلفعالیتهای
انســانیومحیــطمــوردمداقــهقــرارمیگیــرد،میکاهــد.
پژوهشگرانیکهازاینواژهدرتعریفمنظرفرهنگیبهره
بردهاند،عمومًاباافزودنصفتطبیعیبهمحیطزیست
عدممداخلهانسانرانشاندادهاند،مانند:»منظرهای
فرهنگــیتنوعــیازتعامــالتبیــنمــردمو»محیطزیســت
 Mitchell et,2009:19(»طبیعی«شــأنرادربرمیگیــرد
all (؛یاچنانکهدربند39پیوستسومراهنمایعملیاتی
کنوانسیونمیراثجهانیآمدهاست:»منظرهایفرهنگی

گویــایســیرتکاملجوامعانســانیوسکونتگاههایشــان
تحتتأثیرفشارهایافرصتهاییاستکهمحیطزیست
طبیعیشــانیــانیروهــایمــداوماجتماعــی،اقتصــادیو
فرهنگیداخلیوخارجیدرطولزمانبهوجودمیآورد«.

)UNESCO World Heritage Centre,2008(

بانظربهنقصانکلماتواصطالحاتباالدربسطمفهوم	 
کوسیســتم«بهعنوانپایهتعریف منظرفرهنگی،کلمه»ا
ــردهمیشــود.علــتانتخــابایــن منظــرفرهنگــیبهکارب
واژهکلنگریآندرپوششدادنودربرگرفتنپدیدههای
موجوددرجهانهستیومصطلحبودنآندرمقیاسخرد
کوسیستماطالقیاستبهمحیطفیزیکیو وکالناست.ا
جغرافیاییباآبوهواییخاصوواجدگیاهانوجانوران
حاضردرآن.بهبیاندیگر،مجموعهایازمنابعموردنیازبرای
ک،موادغذایی،مواد بقایآدمی،اعماززمین،آب،هوا،خا
معدنیو...درعرصهزیستبومهاحضوردارندکهحلقه
.)Panahi,2002:21(اتصالآدمیراباخودپدیدمیآورند
کوسیستمبهعنوانزیربنای کوسیستموخردا بهاینترتیبا
ــهمورداســتفادهقــرار تعریــفمنظــرفرهنگــیدرایــنمقال

میگیــرد.

3-3. فرهنگ
کــهازمنظــرفرهنگــیبخواهــدارائــهشــود،وابســته هــرتعریفــی
کــهازفرهنــگارائــهمیگــردد.هــرچنــد بــهتعریفــیاســت
کــه هــدفازایــنمقالــهارائــهتعریفــیازفرهنــگنیســت–چرا
نــهدرمحــدودهایــنمقالــهمیگنجــدونــهدرظــرفدانــش
کلیــدیبــودننقــشآندرهــر نگارنــدگان-امــابــانظــربــه
کــهبخواهــدازمنظــرفرهنگــیارائــهشــود،  چارچــوبوتعریفــی

دراینجــانیــزمختصــریبــهآنپرداختــهمیشــود.

ازآنهــا کــهبرخــی ارائهشــده ازفرهنــگ تعاریــفبســیاری
کاربــردیبــرای کــهرهبــهمقصــدی گســتردهاســت آنقــدر
ــذاازواردشــدن ــد،ل ــهنمیپیمای ــنمقال ــههــدفای رســیدنب
شــمار میانپــر در میشــود. پرهیــز حیطــه ایــن بــه بیــش
ازجامعتریــن ارائهشــده،یکــی بــرایفرهنــگ کــه تعاریفــی

کــردهاســت: کــهفالمکــیارائــه تعاریــف،تعریفــیاســت

»ایرانیاندستیابیانسانبهبرتریهاییدرجهانمعنویرااز
راهبهــرهوریازتوشــهاندوختههــاوآموختههایــشرا،بهمثابــه
پدیــدهایدانســتهاندهمــزادبــاانســانوفعــالدرطــولزندگــی
فردیواجتماعیوی؛ودرنامیدناینپدیده،واژهفرهنگرا

)Falamaki,1992:13(.»ســاختهاند

اماپرسشیکهپاسخبهآندرپیشبرداهدافاینمقالهمؤثرواقع
خواهدشدایناستکهآن»توشهاندوختههاوآموختهها«طی
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چهفرآیندیبهدستآمدهاست.اهمیتپرداختنبهاینمقوله
درشناختمنظرهایفرهنگیبهمثابهیکفرآیندازاینروستکه
چنانکهیوکیلیتوخاطرنشانکردهاست،منظرهایفرهنگیخزانه
تجربــهبشــریهســتند)Jokilehto,2002:1(.ازاینرودرادامه
کوسیستمشامل»علم«،  مجاریچهارگانهشناختنسبتبها
»فلســفه«،»عرفــان«و»مذهــب«-کــهازســویصاحبنظــران
بهعنوانارکانمؤثردرشکلدهیبهفرهنگشناساییشدهاند-
بــاتشــریحیکــهدرروشــنشــدنابعادمنظــرفرهنگــیکاربردی

باشد،معرفیمیگردند.

4. مجاری چهارگانه  شناخت نسبت به 
کوسیستم ا

ــففرهنــگشــامل ــهتعری ــیشــکلدهندهب چهــارمؤلفــهاصل
علــم،فلســفه،عرفــانومذهــب،راههــایــامجــاریشــناختو
کــهبــررویدوپلــه کوسیســتمهســتند معرفــتنســبتبــها
و اســتوارند شــهودی درک و عقالنــی اســتدالل متفــاوت
ــه ــرازایــنچهــارزاوی گ ــهچیــزیجهانشــمولباشــد،ا چنانک
نگریســتهشــود،بــهتضــادبرخــوردنمیکنــد؛بدیهــیاســتبــروز
تضــاد،نشــانهشــناختاشــتباهویــاناقــصنســبتبــهموضــوع
ازیکــیازایــنچهــارزاویــهاســت.درادامــهبــهگشــایشمفهــوم
هــریــکازایــنچهــارمجــراباهــدفخــاصایــنمقالــهپرداختــه

میشــود.

1ـ 4. دانش کاربردی بومی )علم(
علــمامــروزبشــرمجمــوعآنبخــشازعلومــیاســتکــهدرطــول
زمــانبــهدســتآورده،امــافرامــوشنکــردهاســت.منظــور
ازعلــمدرایــنمقالــه»دانــشبومــی«اســت.دانــشبومــی
کنانیــک کــهســا گفتــهمیشــود بــهآندســتهازاطالعاتــی
منطقــهخــاصدرطــولزیســتخــوددرآنپهنــهجغرافیایــی، 
کوسیســتمآنمنطقــهبــهدســتآوردهانــدیــااز نســبتبــها
ــهخــود ک ــردهوطــیپاالیــش– ک کتســاب ــلدیگــرا ــوامومل اق
ایــنمقالــه کــهدرمحــدودهپرســش ویــژهایدارد فرآینــد
کردهانــد. کاربــردیخــودوارد نمیگنجــد-بــهحــوزهدانــش
کــردنامــکانزیســتیــا ایــندانــشبومــیبهمنظــورفراهــم
تســهیلآنبــرپهنــهجغرافیایــیبــرایآنقــومبــاآناعتقــادات
ــوانآنرا»علــم ــذامیت ــهکارمــیرودول وســنتهایخــاصب
ــر ــهعبــارتدقیقت ــردی«دانســت.ســپسدانــشبومــیب کارب
کــهمظاهــرآنرادرابــزارآالت،  »دانــشکاربــردیبومــی«اســت
فنهــایساختوســاز،فنــونکشــاورزیودامــداریوفراهــم
کــرد. کــردنمایحتــاجمعــاشازطبیعــتمیتــوانمشــاهده
دبیرخانــهکنوانســیونتنــوعزیســتیبــابــهکاربــردنعبــارت
»دانــشســنتی«بــرکاربــردیبــودنآنبــرایاســتفادهازمنابــع

کیــدمــیورزد: درقالــبتعریــفزیــرتأ

کــهبــرایتوصیــفقســمتیاز »دانــشســنتی،عبارتــیاســت
گاهیهــاودانشهــایتکویــنیافتهبهوســیلهگروهیازمردم آ
بــهکارمــیرودوویژگــیاصلــیآنانتقــالازنســلیبهنســلدیگر
وتماسونزدیکیباطبیعتاســتونوعینظامطبقهبندیو
رشتهایازمشاهداتتجربیمحیطزیستونظامیازمدیریت
کماســت«. فردیراشــاملمیشــودکهبراســتفادهازمنابعحا

.)cited in Panahi  ,2002  ;CBD,1997(

گاهنیزاطالعاتازطریقهجرت،دادوستد،جنگومانندآنبین
قبائل،دهکدههاوشــهرهایمختلفردوبدلمیشدهاست.
اطالعــاتواردشــدهازایــنطریــقبــهحــوزهدانــشیــکقــومبــه
دلیلنوینبودن،درمرحلهابتداییپاالیشمیشدهاست.آن
تغییریکهنیازهایآنخطهجغرافیایییااعتقاداتآنهاایجاب
میکرده،درآناعمالمیشدهوسپسبهعنوانبخشیازعلم
بومیفرآیندطبیعیعلمرا-کهاوجوحضیضرادرخوددارد-

طــیمیکردهاســت.

بنابرایــن،بررســیدانشبومیدرمنظرفرهنگیشــاملبررســی
ردپایعلمدرتکنیکهاوفنونرامکردنوبهاختیاردرآوردن
کوسیستمبرایبقایحیاتاستوآندستهازعلوماقوامکهدر ا
اصطالحعلومماوراءالطبیعهنامیدهمیشود،درعرفانبررسی

خواهدشد.

2ـ 4. فلسفه
در کــه کوسیســتم ا بــه نســبت شــناخت مجــرای دومیــن
گــرا ــارویکــردفرآینــد توســعهچارچوبــیبــرایمنظــرفرهنگــیب
مؤثــراســت،فلســفهاســت.تعاریــفبســیاریازســویفالســفه
و بررســیآنهــا کــه گردیــده ارائــه مختلــفدربــارهفلســفه
رســیدنبــهیــکنتیجهگیــریمنطقــی،نــهدرایــنمقالــهجایــی
کاســهدانــشنگارنــدگان گنجاندنــیدر داردونــهجنــسآن
اســت؛امــاســرباززدنازارائــهیــکتعریــفبــرایفلســفههــر
کــهچنانکــه چنــدابتدایــیوســادهناممکــنمینمایــد،چرا
گردیــد،فلســفهیکــیازروشهــای بهاجمــالبــهآناشــاره
کــه کوسیســتماســت بــهدســتآوردنشــناختنســبتبــها
خــودمقدمــهشــکلگیریفرهنــگاســتوازاهمیــتفرهنــگ
بازشــناختمنظرهــای بــرای درتوســعهچارچوبــینظــری

فرهنگــینیــازبــهســخنرانینمینمایــد.

هرچندمادامیکهسخنازفلسفهبهمیانمیآید،درنخستین
جرقهذهنینامفالســفهدرذهنروشــنمیشــود،امامنظوراز
فلسفهدراینجاآنفلسفهایاستکهدرزندگیروزمرهمردمان
جاریاست.باایننگاهدراینمقالهفلسفهبهآنشناختیاز
کوسیستماطالقمیگرددکهبرپایهآستانهدرکذهنییعنی ا
تفکر،تخیل،تصوروتجسماستواراست.بااینتعریفهرکسی
–چهکشاورزیکهصبحتاغروبرویمزرعهکارمیکندوچه
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نقـــش 
ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

5-3 �شــمــــاره�
۱3۹۴� پاییز�

کوسیستم یکفیلسوفسرشناس-میتواندبهشناختینسبتبها
کهاینشناختبهتوانوقدرتذهنیفرد دستیابد؛اماازآنجا
وپیگیریوممارستاودردریافتوتجزیهوتحلیلوابستهاست، 
بیتردیــدیــکفیلســوفکهروزهــاوماههاوســالها،وقتخود
رابهاینامراختصاصمیدهد،بهرهبیشتریمیبرد.الویندر

مقدمهکتاب»فلسفهبرایهمه«مینویسد:

کــهدرآنهیچکــس،دیگــر کــرد »آیــامیتــوانجهانــیراتصــور
پرســشهایفلســفینکندوهیچکسفلســفینباشــد؟چنین
جهانــی،جهانــیمیبــودکــهدرآنهیچکسبهعمــقدادههای
زندگــیروزمــرهنفــوذنمیکــردودربــارهآنچــهواقعــی،درســت، 
ارزشمند،عادالنهودرزندگیانسانبامعناست،نمیاندیشید«.

)Lavin,1984:27(

پرداختنبهمقولهفلسفهدراینمقالههرگزبهاینمعنانیست
کههدفازاینمقالهرسیدنبهتعریفیبرایفلسفهاست،بلکه
غرضتنهاگشایشابعادیاستکهدرتدقیقچارچوبنظری
منظــرفرهنگــیمؤثــرواقــعمیشــود.درمقالــهحاضــر،منظــوراز
فلسفه،فلسفهمردمانبومیاستنهدیدگاههایفالسفهبزرگ؛
چنانکــهدرعلــمبیشــتربــهدانشبومیتوجهشــدتــاقدمهای
بــزرگنظــریدرعلــم.گاهبــرایتوصیــفاینگونــهازفلســفهاز
 Calma,2003:105(.اصطالح»فلسفهبومی«استفادهمیشود

)and Liddle

3ـ 4. عرفان
کــهبهمنظــورنزدیــکشــدنبــهچارچوبــینظــری مؤلفــهســوم
بــرایمنظــرفرهنگــیموردبررســیقــرارمیگیــرد،عرفــاناســت.
کیفــیزندگــیانســان«اســتو منظــورازعرفــان»شــناخت
کــهدوُبعــدکّمــیوکیفــیجداییناپذیــربــودهوهســتند،  ازآنجا
عرفــانچــهبــهآنپرداختــهشــودوچــهنــه،درلحظهلحظــه
زندگــیبشــرجــاریاســت.»گامنهــادندرطریــقعارفــان، 
گویــیبــهدســتآوردنیــکبعــداضافیاســت؛زیراایــنطریق، 

)Lingz,1975: 47-48(.»ــزیجــزبعــدعمــقنیســت چی

پرداختــنبــهمباحــثکیفــیبــررویپلــهعقــلوبــاتفکــر،تخیل، 
ک تصوروتجسمصورتنمیپذیرد،بلکهازطریقشهودوادرا
قلبیاست؛بنابرایندرطولتاریخبشریودرستبهقدمتآن، 
بشردرجستجویروشیامنبعیبرایرسیدنبهچنینشناختی
کوسیســتمبودهاســتکهازآستانهدرکذهنیاش نســبتبها
باالترباشد.ردپایاینتالشونیزاطالعاتیکهدرنتیجهاینتالش
بهدستآمده،چناندرمنظرفرهنگیجوامعمختلفپررنگ
اســتکــهنمیتــوانبهاجمــالبــهآناشــارهکردوازآنگذشــت، 
کهبرایمثالبسیاریازاعتقادات،  بلکهبهمداقهنیازدارد؛چرا
آدابورسوم،سمبلها،رقصهاوآثارثبتشدهدرمنظرفرهنگی
جوامع–چهبدویوچهپیشرفته-ازمنبعینشئتمیگیردکه

پایههایعلمییافلسفیندارد.بهبیاندیگر،برخیروشهایی
کــهمردمــانبومــیزندگــیخــودرابــرپایــهآناســتوارمیداننــد، 
درحــالحاضــربــرپلــهعقلقابــلتوضیحوتفســیرنیســت.تأثیر
ایننگاهدربسیاریازمنظرهایفرهنگیدرنقاطمختلفدنیا
بهراحتــیقابلردیابــیاســت؛ایــنامــرحتیدرحفاظــتآنآثار

هــمتأثیرگــذاربودهوهســت.

4-4. مذهب
کــه مذهــببــهمجموعــهقوانیــنودســتوراتیاطــالقمیشــود
ازطریــقوحــیبــریکــیازپیامبــرانالهــینــازلگردیــدهاســت؛
ــهنقــشآنهــادرشــکلگیریمنظرهــایفرهنگــی ک قوانینــی
جوامــعبســیارپررنــگاســت؛ماننــداحتــرامبــهطبیعــتدر
اســالم.بــانظــربــهآشــکاربــودنایــنمفهــومازتوضیــحبیشــتر

پرهیــزمیشــود.

5. جمع بندی: تدقیق فرآیند شكل گیری منظر 
فرهنگی بر مبنای مجاری چهارگانه  شناخت

بــامداقــهدرنــکاتاصلــیتعاریــفمنظــرفرهنگــیارائهشــده
کــهطبیعــتوفرهنــگدومؤلفــه درجــدول1آشــکارمیشــود
امــا اصلــیدرفرآینــدشــکلگیریمنظــرفرهنگــیهســتند؛
کلمــات از متنوعــی گســتره کــه داد نشــان بیشــتر بررســی
کــههــر کارمیرونــد بــه ایــندومؤلفــه وعبــارات،معــادل
کــدامبــارمعنایــیخاصــیدارنــدومنظومــهایخــاصرادر
کیــدبــردســتنخوردهبــودنازســوی برمیگیرنــد.بــانظــربــهتأ
ــریازانســاندر ــرتأثیرپذی کیــدب انســاندرواژه»طبیعــت«،تأ
واژه»منظــر«،مصطلــحنبــودنعبــارت»بســترجغرافیایــی«
وابهــامعبــارت»محیطزیســت«درمیــزانمداخلــهانســان
کلمــاتوعبــارات کاربــردنایــن درآن،درایــنمقالــهازبــه
بهکاررفتهانــد،  فرهنگــی منظــر تعاریــف در پیشازایــن کــه
کلنگــریآندر کوسیســتمبــهدلیــل گردیــدهوواژها حــذر
پوشــشدادنپدیدههــایجهــانهســتیومشــخصتربــودن
جایــگاهانســاندرآنبهعنــوانپایــهتعریــفمنظــرفرهنگــی
کیــدبــرآنکــهمنظــر پذیرفتهشــدهاســت.ازدیگــرســو،بــاتأ
گروهــیونــهشــخصیبــاطبیعــت فرهنگــیمنتــجازتعامــل
ــهفرهنــگآشــکار ــهمقول شــکلمیگیــرد،ضــرورتپرداختــنب
کیــدبــراینکــههــدفمقالــهحاضــرارائــهتعریفــیاز گردیــد.بــاتأ
فرهنــگنبــودهاســت،مجــاریچهارگانــهشــناختنســبتبــه
ــوان ــانومذهــببهعن کوسیســتمشــاملعلــم،فلســفه،عرف ا
معرفــی فرهنــگ بــه شــکلدهنده اصلــی مؤلفــه چهــار

میشــوند.

و فرهنــگ بــر کیــد تأ و فرهنگــی منظــر مفهــوم اســاس بــر
منظــر شــکلگیری اصلــی پایههــای بهعنــوان کوسیســتم ا
ــفمنظــرفرهنگــی ــهتدقیــقتعری ــوانب کنــونمیت فرهنگــی،ا
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محصــول بهعنــوان آنهــا شــکلگیری فرآینــد مبنــای بــر
کــهدرآن کوسیســتم گروهــیازمــردمویــکخــردا تعامــل
نــگاره1طــرحوارهپیشــنهادی کردهانــد،پرداخــت. زیســت
چهارگانــه مجــاری اســاس بــر فرهنگــی منظــر شــکلگیری
شــناخترانشــانمیدهــد.ایــنطــرحوارهزیربنایــیبــرای
تعریــفمنظــرفرهنگــیبــاتکیــهبــرفرآینــدشــکلگیریآنارائــه
کاربــردیبــودنآندربســترهای کــهمیتوانــددر میدهــد

طبیعــیوفرهنگــیمختلــفمؤثــرباشــد.

6. نتیجه گیری
درایــنمقالــهبــامداقــهدرتعاریــفارائــهشــدهازمنظــرفرهنگــی
بــر تکیــه بــا فرهنگــی منظــر از بازتعریفــی ارائــهی ضــرورت
ــهدربســترهایمختلــفجغرافیایــی ک فرآینــدشــکلگیریآن
گردیــد.بــانظــربــه وفرهنگــیجامــعومانــعنمایــد،آشــکار
مباحــثمطروحــهدرزمینــهیمنظــرفرهنگــیدومؤلفــهی
مشــخص طبیعــت و انســان آن، شــکلگیری در اصلــی
کــهگســترهیمتنوعــی گردیــد.امــابررســیبیشــترنشــانداد
کارمــیرود کلمــاتوعبــاراتمعــادلایــندومؤلفــهبــه از
کــدامبــارمعنایــیخاصــیداردومنظومــهایخــاص کــههــر
رادربــرمیگیــرد.بــههــدفجامعنگــریدرارائــهیتعریــف، 
کاربســتهشــده بــه کوسیســتمجایگزیــنطبیعــت واژهیا
کوسیســتم اســتومجــاریچهارگانــهیشــناختنســبتبــها
ــهعنــوانمؤلفههــای شــاملعلــم،فلســفه،عرفــانومذهــبب
اثرگــذاردرشــکلگیریفرهنــگتبییــنگردیــد.بــرایــناســاس
طرحــوارهایازشــکلگیریمنظــرفرهنگــیبــرمبنــایمجــاری
زیربنــای میتوانــد کــه گردیــد ارائــه شــناخت چهارگانــهی
تعریــفمنظــرفرهنگــیقــرارگیــرد.بــهایــنترتیــبدرایــنمقاله، 
کن ــهآنبخشــیازتعامــلگروهــیمــردمســا منظــرفرهنگــیب

کــهازمجــاریچهارگانــهی کوسیســتمبــاآن دریــکخــردا
ــهشــناخت شــناختشــاملعلــم،فلســفه،عرفــانومذهــبب
کوســیتمدرطــولزمــان کوسیســتمکلوآنخــردا مشــترکیازا
دســتیافتهانــدودرنتیجــهفرهنــگمشــترکیراپایهریــزی
کــهنشــانههاییعینــی)ملمــوس( کردهانــداطــالقمیگــردد
کوسیســتم ویــاذهنــی)ناملمــوس(ازآنتعامــلرادرآنخــردا
ــل ــهقاب ــامداق ــهب ک ــهجــایگذاشــتهباشــند ــانب درطــولزم

بازشــناختباشــد.

مزیــتاصلــیطرحــوارهیپیشــنهادیوتعریــفارائــهشــده
ــهقابلیــتگرفتــن ک ــهآناســت ــنمقال ازمنظــرفرهنگــیدرای
محصــوالت شــناخت نتیجــه در و مختلــف خروجیهــای
منظــرفرهنگــیدربســترهایطبیعــیوفرهنگــیمختلــفرا
کــهچارچــوبنظــریوتعریــفارائــه داراســت.امیــدآنمــیرود
گرفتــندربازشــناختچنــد شــدهپــسازمــوردآزمــونقــرار
منظــرفرهنگــیبهخصــوصازگنجینهیگرانبهــایمنظرهای
کــهبســیارناشــناختهباقــیماندهانــد-ونیــز فرهنگــیایــران–
ــددربازشــناخت پــسازتدقیــقازســویصاحبنظــرانبتوان
ــع ــرواق ودســتهبندیچارچوبمنــدمنظرهــایفرهنگــیمؤث

گــردد.

پی نوشت ها
1 .cultural landscape 
2 .Carl Sauer 
3 .World Heritage Convention 
4 .Lewis 
5 .Peirce Lewis 
6 .the Interpretation of Ordinary Landscape
7 .Melnick
8 .Reed
9 .Aalen

10 .Mitchell
11 .Spirin
12 .Stilgoe 
13 .the
14 .Jokilehto
15 .Convention on Biological Diversity 
16 .Metaphysic 
17 .Lavine 

فهرست منابع
-Aalen, F.H.A; Whelan, K.; Stout, M.; (eds.); 

(1997) Atlas of the Irish Rural Landscape; 
Toronto; Ontario: University of the Toronto 
Press.

-Besio, M.; (2003); Conservation Planning: 
The European Case of Rural Landscape; In: 

ح واره  پیشــنهادی شــكل گیری منظــر فرهنگــی بــر اســاس   شــكل 1: طــر

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
24

99
1.

13
94

.5
.3

.5
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 b

sn
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                               7 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23224991.1394.5.3.5.0
https://bsnt.modares.ac.ir/article-2-10142-fa.html


عت
فتر

ن ی
یو

اتن
فر ز

نت فته
 رز

نتف
زن

فی
نفته

رتفز
ف 

نتفر
شتد

تگلک
رن

نی 
 

49

نقـــش 
ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

5-3 �شــمــــاره�
۱3۹۴� پاییز�

World Heritage Paper 7: Cultural Land-
scape: the Challenges of Conservation; 
UNESCO World Heritage Center; Pages: 
67-60.

-Calma, G.; Liddle, L.; (2003); Uluru-Kata Tjuta 
National Park: Sustainable Management 
and Development; In: World Heritage Pa-
per 7: Cultural Landscape: the Challenges 
of Conservation; UNESCO World Heritage 
Center; Pages 119- 104.

-Council of Europe; (2000); European Land-
scape Convention; /http://conventions.
coe.int/Treaty/en/Treaties/; [visited on 
January 2010 ,23].

-Fairclough, G. J.; (2002); Archaeologists and 
the European Landscape Convention, In: 
Fairclough G. J. and Rippon, S. (eds.); Euro-
pean Cultural Landscape: Archaeologists 
and the Management of Change; Europae 
Archaeologiae Consilium Occasional Paper 
2; Brussels; Belgium; Pages: 37-25.

-Falamaki, M. M.; (1992) La formation de l’ 
architecture dans les experiences de l’ Iran 
et des pays de l’ occident; Tehran: Faza 
Publication; 1st Edition; (In Persian).

-Fischer, J.; Hartel, T; Kuemmerle, T.; (2012); 
Conservation Policy in Traditional Farming 
Landscape; Conservation Letters 5; Pages 
175-167.

-Halada, L.; Evans, D.; Romao, C.; Petersen, 
J-E.; (2011); Which Habitats of European 
Importance Depend on Agricultural Prac-
tices?; Biodiversity and Conservation; 20; 
Pages: 2378-2365.

-Harrison, R.; (2004); Shared Landscapes: 
Archaeologies of Attachment and the Pas-
toral Industry in New South Wales; Sydney: 
University of New South Wales Press.

-Hohmann, H.; (2008); Mediating Ecology and 
History: Rehabilitation of Vegetation in 
Oklahoma’s Platt Historic District; In: Long-
streth, R. (ed.); (2008); Cultural Landscape, 
Balancing Nature and Heritage in preserva-

tion Practice; Minneapolis: University of 
Minnesota Press; Pages: 128-109.

-Ingerson, A.E.; (2000); What Are Cultural 
Landscapes?; Institute for Cultural Land-
scape Studies; /http://www.icls.harvard.
edu/language/whatare.htm/; [Visited on 
28 September, 2009].

-Jenks, H.; (2008); The Politics of Preserva-
tion: Power, Memory, and Identity in Los 
Angeles’s Little Tokyo; In: Longstreth, R.; 
(ed.) (2008); Cultural Landscape, Balancing 
Nature and Heritage in preservation Prac-
tice; Minneapolis: University of Minnesota 
Press; Pages: 54-35.

-Jokilehto, J.; (2002) A History of Architectural 
Conservation, Tranlated to Persian by: 
Talebian, M. H.; Bahadori, Kh., (2008); 
Tehran: Rozaneh.

-Lavin, T. Z.; (1984); From Socrates to Sartre: 
The Philosophic Quest; Tranlated to Per-
sian by: Babayi, P.; (2004); Tehran: Negah 
Publication Institute.

-Lewis, P.; (1979); Axioms for Reading the 
Landscape: Some Guides to the American 
Scene, In: Meinig, D.W.; (ed.); The Interpre-
tation of Ordinary Landscape; New York: 
Oxford University Press; Pages: 32-11.

-Lingz, M.; (1975) What is Sufism?; Tranlated 
to Persian by: Rasekhi, F.; (2004); Tehran: 
Office of Sohrevardi Research and Publica-
tion.

-Lisitzin, K.; Stovel, H.; (2003); Training Chal-
lenges in the Management of Heritage Ter-
ritories and Landscape, In: World Heritage 
Paper 7: Cultural Landscape: the Chal-
lenges of Conservation; UNESCO World 
Heritage Center; Pages: 36-33.

-Melnick, R.; (1981); Capturing the Cultural 
Landscape; Landscape Architecture 1)71); 
Pages: 60-56.

-Mitchell, N.; Buggy, S.; (2001); Category 
V Protected Landscapes in Relation to 
Relation to World Heritage Cultural Land-

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
24

99
1.

13
94

.5
.3

.5
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 b

sn
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                               8 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23224991.1394.5.3.5.0
https://bsnt.modares.ac.ir/article-2-10142-fa.html


عت
فتر

ن ی
یو

اتن
فر ز

نت فته
 رز

نتف
زن

فی
نفته

رتفز
ف 

نتفر
شتد

تگلک
رن

نی 
 

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

5-3 �شــمــــاره�
۱3۹۴� پاییز�

نقـــش 
ن جهـــا

50

scapes: Taking Advantages of Diverse Ap-
proaches; In: Conservation Study Institute 
Landscape Conservation: an International 
Working Session on the Stewardship of 
Protected Landscape; Conservation and 
Stewardship Publication, no. 1, IUCN- The 
World ConservationUnion and QLF/At-
lantic Centre for the Environment; Wood-
stock; Vermont; USA.

-Mitchell, N.; Rossler, M.; Tricaud, P.M.; 
(2009); World Heritage Cultural Land-
scapes: A Handbook for Conservation and 
Management, World Heritage Paper 26; 
Paris: UNESCO World Heritage Center.

-Panahi, M; (2002); Protection of Biodiversity 
and Traditional Knowledge: A glance on 
practical means of protection of traditional 
knowledge to conserve biodiversity; Teh-
ran: DoE/UNDP; (In Persian).

-Pearsall, J.; (Ed.); (1998); The New Oxford 
Dictionary of English; Oxford: Clarendon 
Press.

-Plieninger, T.; Bieling, C.; Ohnesorge, B.; 
Schaich, H.; Schleyer, C.; Wolff, F.; (2013); 
Exploring Futures of Ecosystem Services 
in Cultural Landscapes Through Participa-
tory Scenario Development in the Swabian 
Alb, Germany; Ecology and Society; :(3)18 
39; http://dx.doi.org/10.5751/ES-05802-
180339; [Visited on August 2014 ,9].

-Plumwood, V.; (2006); The Concept of a 
Cultural Landscape: Nature, Cultural and 
Agency in the Land; Journals Manager; 
Indian University Press.

-Sauer, C.O.; (1925); The Morphology of Land-
scape, In: Leighly, J.; (ed.); Land and life: A 
selection from the writings of Carl Ortwin 
Sauer; Berkeley; California: University of 
California Press; 1969; Pages: 350-315.

-Schaich, H.; Bieling, C.; Plieninger, T.; (2010); 
Linking Ecosystem Service with Cultural 
Landscape Research, Gaia-Ecological Per-

spectives for Science and Society; 4)19); 
Pages: 277-269.

-Spirn, A. Wh.; (1998); The Language of Land-
scape; Tranlated to Persian by: Bahreini, S. 
H.; Aminzadeh, B; (2005); Tehran: Univer-
sity of Tehran Press.

-Stepenoff, B.; (2008); Wild Lands and Won-
ders: Preserving Nature and Culture in 
National Parks; In: Longstreth, R.; (ed.); 
(2008); Cultural Landscape, Balancing Na-
ture and Heritage in preservation Practice; 
Minneapolis: University of Minnesota 
Press; Pages: 105-91.

-Stilgoe, J. R.; (1982); Common Landscape of 
America, 1580 to 1845; New Haven; Con-
necticut: Yale University Press.

-UNESCO World Heritage Center; (2008); 
Operational Guidelines for the Imple-
mentation of the World Heritage Conven-
tion; / www.whc.unesco.org/ archive/
opguide99.pdf/; [visited on October ,15 
2009].

-UNESCO World Heritage Center; (2009); 
Cultural Landscape; http://whc.unesco.
org/en/culturallandscape1#/; [visited on 
December 2009 ,28].

-UNESCO World Heritage Centre; (1992); 
Revision of the Operational Guidelines for 
the implementation of the World Heritage 
Convention: Report of the Expert Group on 
Cultural Landscape; /www.whc.unesco.
org/; [visited on October 2009 ,15].

-Ward Thompson, C.; (2005); Who Benefits 
from Landscape Architecture?; In: Harvey, 
S.; Fieldhouse, K.; (2005); the Cultured 
Landscape, Designing the Environment in 
the 21st Century; New York: Routledge; 
Pages: 124-95.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
24

99
1.

13
94

.5
.3

.5
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 b

sn
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23224991.1394.5.3.5.0
https://bsnt.modares.ac.ir/article-2-10142-fa.html
http://www.tcpdf.org

