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  چکیده

زمان که با زندگی  وگذر طبیعت در انسان ناممموس و  ت ممموسالمداخ فرآیندمنظر فرهنگی محصولی است در 

هرسیستمی که کنش متقابل بین فعالیت انسان ها و سکونتگاه  در دنیای آکادمیک،است.  شهری در هم آمیخته

برای شناسایی منظرفرهنگی باید از عناصر . د های طبیعی است به عنوان یک منظرفرهنگی محسوب می شو

مقاله حاضر فرهنگی و طبیعی موجود استفاده نموده و رابطه متقابل میان آن ها را مورد بررسی و مطالعه قرار داد 

در این پژوهش ابتدا به بدین منظور با هدف بررسی منظر فرهنگی در قالب شهرسازی امروزی تدوین شده است. 

پرداخته مؤلفه های طبیعی و انسان ساخت محیط و فرآیندهای تغییر آنها در طول زمان و گی مطالعه منظر فرهن

 و اقتصادی فرهنگی، عقیدتی، – سیاسی مفاهیم کالبدی تجسم و نماد عنوان به شهری را که زندگیشده و سپس 

تحمیمی و با  -ش توصیفیاین نوشتار با رواست مورد بررسی قرار می گیرد.  گذشته اشکال تمامی از خود اجتماعی

حاکی از آن  ابزار کتابخانه ای تهیه شده است. پس از مطالعه مدارک موجود و آنالیز هریک از داده ها نتایج حاصل

منظرفرهنگی حاصل نگاهی دیگرگونه به زیست همیشگی نسل بشر در بستر طبیعت است که در منظومه است که 

عالوه بر این مناظرفرهنگی دربرگیرنده،حافظ و بیانگر هویت و ، هیم بسیاری را به چرخش درمی آوردخود مفا

و همچنین نمود آن  تاریخ یک منطقه و ساکنین آن هستندو از این رو حفاظت از مناظرفرهنگی و ارزش های آن

 از اهمیت به سزایی برخوردار است. در شهرسازی  امروزی

 

 ازی امروزیمنظر، منظر فرهنگی، فضای شهری، شهر سواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

انسان های اولیه در گوشه و کنار زمین با تشکیل گروه های، نخستین پایه های زندگی گروهی را پی ریزی کردند و به این 

ترتیب تعامل گروه های مردم جدا از تعامل شخصی با طبیعت شکل گرفت. به این ترتیب هم شکل گروهی مردم از طبیعت 

ت بکر از نحوه زندگی مردم ردپاهایی را در خود ثبت کرد و از بکر بودن خارج گردید. این تعامل مردمان متاثر شد و هم طبیع

بومی با طبیعت در طول زمان منظر فرهنگی را به عنوان پدیده ای ثانویه شکل داد که آن را می توان دفترچه خاطرا ت قوم یا 

نخستین بار از سوی یک جغرافیدان فرهنگی به نام کارل سائویر در دهه  اقوام دانست که در آن زمینه اند. عبار ت منظر فرهنگی

( و با آنکه پس از آن در رشته های مختمف از جممه عموم محیطی به کرا ت به کار Sauer, 1925: 343به کار رفت ) 0291

در  0229و، چنان که در سال رفته و تعاریف بسیاری برای آن ارائه شده است، اما مفهوم فرهنگی سهل و ممتنع است؛ از بک س

 UNESCOرا ارائه می کنند ) "کار مشترک انسان و طبیعت"مقاله کنوانسیون میراث جهانی تعریف شد، منظر های فرهنگی 

World Heritage Centre, 1992 ؛ و از سوی دیگر، اگر گستردگی انسان و طبیعت در نظر آورده شود، تعریف لیویس از)

ابد که گفت: ))اندیشیدن درباره منظر فرهنگی به عنوان تقریبا تمامی چیزهایی که وقتی در محیط منظر فرهنگی معنا می ی

( یا این تعریف که می گوید: ))منظر فرهنگی حکایت Lewis, 1979: 12بیرونی هستیم می توانیم ببینیم، مهم و بجاست(( )

 (.Aalen, et al, 1997: 5الیه ای باالی الیه در هم پیچیده تاریخ و طبیعت است(()

از این دست تعاریف که هر چند در روشن کردن ابعاد مختمف مفهوم منظر فرهنگی ارزشمند هستند، اکا در باز شناخت الیه 

های تشکیل دهنده منظر های فرهنگی و فرآیند شکل گیری آن ها کمتر کاربرد دارند، بسیار است. البته شایان ذکر است که 

ت این الیه ها از جنبه های خاص بسیار موثر بوده اند؛ مانند مطالعه چگونگی ارتباط مولفه های مطالعاتی نیز در بازشناخ

 ,Stepenoff, 2008طبیعی و انسان ساخت محیط و روش هایی که از آن طریق آن مولفه ها در طول زمان تغییر یافته اند )

Hohmann, 2008لفه های تشکیل دهنده منظر فرهنگی که می توان (  یا بررسی ارتباط فیزیکی، عممکردی و تداعی گر مو

( و تحقیقا ت ارزشمند بسیاری از این دست. با این حال هنوز Jenks, 2008هماهنگ، غیر متجانس و حتی ناسازگار باشد )

ان تعریفی که فارغ از تفاو ت های بستر جغرافیایی و فرهنگی بتوان به صور ت نظری فرآیند شکل گیری منظرهای فرهنگی را نش

دهد، ارائه نشده است. این مقاله در پی مداخمه در فرآیند منظر فرهنگی به  بررسی منظر فرهنگی فضای شهری در قالب 

  شهرسازی امروزی می پردازد.

 

 اصطالح منظر فرهنگی

معین  (.  ودر لغت نامه0011: 0131در لغت نامه عمید منظر به معنی جایی نگریستن و نظر انداختن، مناظر جمع)عمید، 

( و همچنین در لغت نامه 0031: 0131جایی نگریستن، ج. مناظر)معین،  -1نگاه، نظر،  -9چهره، سیما،  -0منظر به معنای 

( به معنای گشیدن و کشش و edure( و اجو )educatمعین معنی فرهنگ به معنی فرهیختن در مفهوم مطابق با اجوکیت )

( آمده farhangو در پهموی فرهنج  educationبان اروپایی اجوکیشن نیز به معنای آموزش، تعمیم و تربیت )در ز

(و در لغت نامه عمید واژه فرهنگ را به معنای دانش، ادب، عمم، آموزش و پرورش، هنر و معرف، تعمیم و 0131است)معین، 

 (.0131تربیت، آثار عممی و ادبی یک قوم یا ممت و نیز به معنای کتاب آوردن است)عمید، 
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 :مواجه هستیم که شاید تعریفی جداگانه از آنها داشته باشیم” فرهنگ“و ” منظر“با دو واژه ” منظرفرهنگی“یف اصطالح در تعر

 .منظر: بخشی از محیط است که ما در آن ساکن بوده و به واسطه ادراکاتمان آنرا درک می کنیم و گریزی از آن نیست

 از مردم و رفتارهای آن ها باشد.  فرهنگ: هر آنچه وابسته به باورهای روزمره گروهی

 است. ” منظر متأثر از فرهنگ )بومی(“معادل ” منظر فرهنگی“اصطالح  :و یا در تعریفی پیوسته

که ” انسان“که جزئی از منظر است و ” طبیعت“ای که حاصل تعامل دو عنصر است مواجهیم. اما در هر دوحالت ما با پدیده

نقش ” فرهنگ“یک منظر طبیعی است که به وسیمه گروهی انسانی شکل یافته است.  منظر فرهنگی، :سازنده فرهنگ است

 (.0: 0120)سیده، نقش واسطه را دارد و منظر فرهنگی ماحصل آن است” طبیعت“عامل و 

 

 فرهنگی منظر مفهوم تبیین

ه منظور آشنایی و معرفی است. ب "منظر متاثر از فرهنگ بومی"معادل  "منظر فرهنگی"به طور کمی در این مقاله اصطالح 

ارتباط بین منظر و فرهنگ و نقش کیفی انسان در متاثر پیرامون خویش، در ادامه به صور ت مختصر به توصیف ارتباط بین 

 پرداخته می شود. "منظر فرهنگی"منظر و فرهنگ انسانی یا همان 

ن و بیان کردن و طراحی منظر یکی از بزرگترین به اعتقاد اسپیرن، جغرافی دان باز نشسته دانشگاه ویسکانسین، قدر ت خواند

استعداد های بشر در طول تاریخ بوده است. همین توانایی بود که انسان ها را قادر می ساخت در جمگه های گرم یا خنک، در 

یر شکل جنگل های سایه دار و حتی در مناطق کامال سردسیر سکنی گزینند. لیکن امروز حیا ت انسان را، توانایی وی در تغی

. با استفاده از ابزار منظر، به عنوان ابزاری کارآمد 112: 0131دادن به منظر، ورای ظرفیت پذیری آن، تهدید می کند )اسپیرن، 

و توانمند، انسان قادر است تمام آنچه را که در پیرامون محیط زیست اوست، معنا کند. انسان عالوه بر این توانایی، قادر است با 

عناصر کالبدی منظر تاثیر بگذارد. اکبو بیان می دارد که عواممی همچون الگوهای اجتماعی، آداب و رسوم،  فرهنگ خود بر 

(. Eckbo, 1969: 3اهمیت و قدر ت تاثیر گذاری بر منظر را دارند )  -و در یک کالم، فرهنگ   -قوانین و سنت های انسانی 

اهمیت توجه و پرداخت به موضوع مهمی چون منظر فرهنگی را بیش  وجود چنین بینشی در باب منظر و ارتباط آن با فرهنگ،

 از پیش هویدا می سازد و چنین می نمایاند که بازشناسی منظر فرهنگی در حقیقت در زمره حوزه عموم انسانی است.

ی امروزه انسان زبان از سوی دیگر، انسان همیشه دارای زبان منظر بوده و این زبان را دیگر افراد نیز همواره شناخته اند. ول

منظر را به صور ت ناقص به کار می برد و بخش اعظم آن را هم به فراموشی سپرده است. اکثر مردم منظر را به صور ت سطحی 

در  "فرهنگ"و  "منظر"(. با توجه به این تفاسیر، شناخت نوع ارتباط بین 11، 92: 0131و محدود رویت می کنند )اسپیرن، 

و به تبع آن شناخت جانع  "منظر فرهنگی"یا  "منظر متاثر از فرهنگ"ی گامی موثر در شناخت ماهیت سکونتگاه های روستای

از محیط بزرگی به نام جهان هستی است که انسان معاصر، همچون موجودی سرگشته و خسته از جنگ، تهدید و تجاوز در آن 

 می زید.

 

 شکل گیری منظر فرهنگی  فرآیند

فرهنگی رنسانس، مردم زندگی شان را در اجتماعا ت کوچک می گذراندند و رابطه ای کل نگرانه و  تا قبل از انقالب فکری و

معنوی با طبیعت داشتند. هدف آنان هیچ گاه پیش بینی و مهار اشیا نبود بمکه درک معنای وجودی آنها کفایت می کرد. بدین 

طبیعت، انسان و محیط زیست او در قالب فرهنگ وی و  ترتیب می توان این گونه نتیجه گیری کرد که ارتباط سه گانه بین
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مبتنی بر شناخت و درک معنای وجودی عناصر پیرامون بوده است. براساس تعریفی شاعرانه، عناصر اصمی منظر همانا درخت، 

خود سبب رود، ابر، کوه و انسان هستند. همه ی این عناصر در نگاهی کمی در تعادلی پویا در طول زمان شکل می گیرند و 

تغییر در منظر و به تبع آن منظر فرهنگی می گردند. به نظر می رسد که این فرآیند زمانی به نوبه خود سبب ایجاد شکمی از 

منظر می گردد که به دلیل حضور انسان در ان می توان نام منظر فرهنگی را بر ان نهاد. بنابر این در فرایند شکل گیری منظر 

و سپس  –در ایجاد  "گذر زمان"ن شاخصی تاثیر گذار مد نظر است و به عبار ت صریح تر موضوع به عنوا "بعد "فرهنگی، 

 تقویت منظر فرهنگی نقش اساسی دارد.

است، به گونه ای که با آن در تناسباتی متنوع و  "فرآیند سازی بین طبیعت و فرهنگ انسان"منظر فرهنگی در حقیقت حاصل 

ظریه، نقش ارتباطی بین طبیعت و انسان و محیط زیست او در فرایندی زمانی تعریف پذیر و گوناگون می امیزد. بنا بر این ن

مطالعه شدنی است، ضمن آنکه در این توصیف، تناسب و در عین حال تنوع، از ویژگی های منظر فرهنگی قممداد شد است که 

 این به نوبه خود تاکیدی است مجدد بر مفهوم فضا در گدر زمان.

(، به نقل از هویسل و دیگران خاطر نشان می سازد که افراد معمولی به منظر فرهنگی  سنتی تمایل و رغبت 911هانزیکر)

دهند؛ و این بدان خاطر است که آنها با مناظر فرهنگی پیوستگی دارند و به وسیمه همین مناظر فرهنگی سنتی -نشان می 

ل می گیرد و حاصل بر هم کنش فعالیت های انسانی، احراز هویت می کنند. بی شک منظر فرهنگی در طول زمان شک

 (.33، 31: 0131فرایندهای طبیعی و تاثیرا ت محیطی است )رستنده، 

 

 منظرفرهنگی در مركز میراث جهانی یونسکو

منظرهای فرهنگی با توجه به اینکه آن ها فراهم آورنده ی گنجینه ای ژنتیکی برای محصوال ت جهان فردا هستند،و در واقع 

یان فرهنگ و هویت و اعتقادا ت مردمی را که در آنها زندگی می کنند شکل می دهند،اهمیتی هر دم افزون یافته اند.حفاظت بن

منظرهای فرهنگی شرط الزم توسعه پایدار هر منطقه است.در زمان حاضر انجمن های مختمفی به شناخت و حفاظت منظرهای 

ه در این میان مرکز میراث جهانی یونسکو به عنوان نخستین و مهم ترین فرهنگی در سطوح ممی و منطقه ای می پردازند ک

مرجع بین المممی حفاظت از منظرهای فرهنگی دارای جایگاه ویژه ای است.در ایران نیز جز سازمان یونسکو،نهاد دیگری که به 

 .(031: 0931،عشرتی و حناچی)بازشناخت و حفاظت منظرهای فرهنگی بپردازند،وجود ندارد

نوانسیون میراث جهانی این واقعیت را درک کرده است که تاریخ و طبیعت در نوعی هم زیستی به سر می برندو این همان ک

رابطه ای است که اجتماعا ت محمی و ساکنان بومی،پیش تر آن را درک کرده بودند.به تعریف مرکز میراث جهانی یونسکو،ثرو ت 

ی که،امروز با آنها زندگی می کنیم،و چیزهایی که برای نسل های آینده باقی خواهیم ها میراثی از گذشته اند؛یا در واقع چیزهای

گذاشت.ثرو ت های طبیعی و فرهنگی منابع غیرمنقول زندگی و وحی هستند که به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده هویت هر 

 ،خزانه تجربه بشری برشمرده می شوندمکان معین،ویژگی های بارز مرتبط با مکان ها را به آنها می بخشند و از همین رو

 .(031: 0931،عشرتی و حناچی)

منظرهای فرهنگی با درک واقعیت همزیستی تاریخ و طبیعت،به عنوان بخشی از این ثرو ت ها شناخته شده اند؛یعنی ثرو ت 

هایی که نشان دهنده اجتماعا ت بشری و زیستگاه های آن هستند،در طول زمان و تحت تأثیر محدودیت های فیزیکی و فرصت 

تصادی و فرهنگی داخمی و خارجی آن هارا به وجود آورده است،شکل هایی که محیط طبیعی،توالی اجتماعی و فشارهای اق

گرفته اند.عبار ت منظرفرهنگی،که بر ترکیبی از کار انسان و طبیعت تأکید می کند،تنوع ارتباط میان نوع بشر و محیط طبیعی 
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ناشی از محدودیت های  را آشکار می سازد.منظرفرهنگی غالبأ روش های منحصر به فرد استفاده پایدار از زمین،خصوصیا ت

 محیط طبیعی و هم چنین تعامل ذهنی با طبیعت را منعکس می کند.

 

 منظر  فرهنگی و فضاهای شهری

 یک مردم وحال گذشته دهنده نشان رود، می شمار به مردم روحی هیجانا ت تخمیه برای محمی براینکه عالوه زندگی محیط

 نشان که است شده یاد ر منظ و محیط طراحی بنیانگذاران عنوان به ایرانیاناز چهارم، قرن نیمه منابع برخی در . است جامعه

 .شد می استفاده پردیس،ازاصولی بخشی زینت و ساخت برای ابتدا، همان از دهد می

 می تأثیرگذار و منظم ترکیبی و بدیع و زیبا طرحی خمق موجب و گذارند می تأثیر شهرسازان فکر و ذهن بر امروزه که عواممی

 های نشانه از اندازها، چشم شکل و ها ساختمان نمای که ا آنج از .دارند محیط از استفاده نحوه و تاریخ فرهنگ، در ریشه ندشو

 جامعه آن مردم فرهنگ با اول وهمه در خود، اطراف به وارد تازه یک نگاه آیند، می شمار به مردم طرزتفکر و جامعه هر فرهنگی

 .کنند می ایفا یمحیط شهری و طراحی در را نقش ترین اصمی فرهنگی املعو ، بنابراین . خورد می گره

 و ها اسطوره تاریخ، تأثیر تحت تاحدی جوامع، موجود شکل . اند گرفته نشأ ت تاریخ، از جامعه یک ساختارهای از بسیاری

 ر ها سازه این چراکه کرد، تصور روح بی و خشک رانباید محیط فیزیکی های سازه و عوامل .است گرفته قرار گذشته نمادهای

 شکل بر که است جامعه یک فکری تکامل سیر تاریخ، درحقیقت .دارند جامعه آن گذشتگان های اندیشه و ها حالت در یشه

 امروزی طراحان طراحی در حتی و قاجاریه و صفویه های باغ تا تیموری های باغ از ایران در سیر این .گذارد می تأثیر ها سازه

 نیز اجزا چیدمان نحوه و طراحی . است کرده تکمیل را آن و گرفته تأثیر خود قبل دوره از هردوره روند، این در . دشو می دیده

 .باشند داشته دسترسی امکانا ت، همه به راحتی به کنند، می استفاده محیط آن از که افرادی تا باشد ای گونه به باید

 طرز از توان می راحتی به ق، دقی نگاهی در باشد، شده گرفته کار به اصولی اندازها چشمو شهرسازی   معماری در اگر

 جسمی و روانی روحی، احتیاجا ت به چراکه برد، پی آن کنندگان استفاده جسمی وضعیت و سن شغل، به اجزا قرارگرفتن

 استفاده شغل و جسمی وضعیت شناسانه، جامعه بررسی نیازمند نکا ت، این به توجه. است شده توجه طرح آن در کاربران

 عمومی، افکار تغییر و زمان گذشت موازا ت به .کند می کمک سبز فضای احداث اهداف تدوین به و دارد محیط هر کنندگان

 نحوه و اجرا روش لحاظ به امروزی طرح با قبل قرن چند طرح . گذارد می تأثیر جامعه هر های سازه بر فرهنگ، بر مؤثر عوامل

 خمق برای طراحان . است جامعه آن تاریخ و زمان آن بر حاکم فرهنگ از ناشی ها تفاو ت این و است متفاو ت اجزا چیدمان

 زمینه به درآن که است موفق طرحی چراکه بپردازند، جامعه هر فرهنگی ابعاد و جامعه شناسایی به باید بدیع و ماندگار طرحی

 .باشد شده توجه جامعه بطن شناسی جامعه و فرهنگی های

 

 ر آرای برخی اندیشمندان درباره مفهوم فرهنگ شهریتحلیلی ب

( به عرصه های عمومی و 0219( و روال ت بار ت)0211در بررسی مفهوم فرهنگ شهری، اندیشمندانی همچون جاناتان رابان)

ای ( از بنا ها و یادمان ه0221متنی از فضا های عمومی فرهنگی نه صحنه ای ویترین شده اشاره نمود. و لوئیس مامفورد)

 –( بر فضاهای کالبدی تاریخی 0221کالبدی فرهنگی یاد می تماید که در هر دوره زمانی در کنار هم چید می شوند. بنیامین)

( بر کالبد معمارانه، ایزارهایی جهت 0223فرهنگی به مثابه الیه ای از فضا های فرهنگی معنا دار در شهر و شارون زوکین)

 محمی تاکید می نمایند. –حفظ فرهنگ و لذا میراث فرهنگی 
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( نیز بر متنی فرهنگی به شکل مجزا از یک اثر یادمانی فرهنگی و یا به گونه ای ترکیبی 9111در این میان دبورا استیونسون)

در فضای شهر و به صور ت عرصه هایی عمومی از محال ت و فضا های عمومی اشاره دارد که در واقع همگی به طور غیر مستقیم 

فرهنگی، همراه با ویژگی های کالبدی حاصل از قرائت هایی از متنی فرهنگی و  –واجد عرصه های عمومی  فرهنگ شهری را

 فرهنگی بر می شمرند. –در برگیرنده بناها، یادمان ها و میراث تاریخی 

مولفه  در حقیقت همه اندیشمندان مذکور عالوه بر مولفه های عرصه عمومی و البد فرهنگی در مفهوم فرهنگ شهری، بر

فرهنگی و ارتباط فرد با فضا( و مولفه معنا ) جو حاکم به معنای ارزش ها و مفاهیم غالب نهفته  –عممکرد )تعامال ت اجتماعی 

در فضای فرهنگی شهر( نیز تاکید نموده اند؛ به طوری که رابان از مولفه عممکرد در فضای فرهنگی شهر به تجارب شهری 

و از معنا به اسطوره ها، رزیاها، آرزوها و همه قصه های مردمی اشاره می نماید. لوئیس مامفورد  روزمره و انفرادی لحظا ت زیسته

از عممکرد به روابط منسم اجتماعی که زاییده نیاز های اجتماعی انسان بوده یاد می نماید و معتقد است که در قالب آیین ها و 

یابند. بار ت و بنیامین بر ارتباط، پرسه زدن و تجربه فردی فرد و تشریفا ت فرهنگی که نشانگر مولفه معنا هستند نمود می 

کشف فضای نمادین فرهنگی تاکید نموده که به شناخت تاریخی مفاهیم و ارزش های غالب فرهنگی در الیه معنا منجر 

فردی وی در فضا و  اقتصادی فرد در تجربه –میگردد و در نهایت زوکین و استیونسیون از مولفه عممکرد به تعامال ت فرهنگی 

در ارتباط با تجربه زندگی روزمره شهر که نهایتا فرد به کشف فرهنگ عامه مشترک )متن فهنگی شهر( و بینش هایی از هویت 

 جمعی فضا نائل می گردد، اشاره می نماید.

(، 0290یک گدس )(، پاتر0211این در حالی است که بسیاری از مفسران و اندشمندان فضا شهری نیز مانند کامیموسیت )

(، کریستین 0212(، راب کریر )0211(، مانوئل کستمز )0211(، امس راپاپور ت )0213(، ادموند بیکن )0290جین جیکبز )

( و بسیاری دیگر در تعریف فضای شهری به مولفه و یا مولفه های نمادین کالبد، عممکرد، معنا در درون 0231نوبربرگ شولتز )

 ره نموده اند.عرصه عمومی و نمادین اشا

لذا در تجمیع دیدگاه ایشان فضای شهری را نیز می توان عرصه ای عمومی با مولفه کالبد که در بر گیرنده فعالیتها و تعامال ت 

اجتماعی افراد می باشد دانست که فرد از طریق ارتباط با مجموعی از نماد ها و نشانه های کالبدی به کشف معنای آن فضا 

تاریخی شهر( نائل می گردد. بنا بر این فرهنگ شهری متاثر  –معه شناسانه حاصل از ارزش های فرهنگی )بستر فرهنگی و جا

از مولفه های تشکیل دهنده فضای شهری بوده و غالب اندیشمندان آن از اشتراک و هم پوشانی مولفه های فرهنگ در فضای 

نگی شهر یاد نموده و متقدند که فرد از طریق ارتباط با متن شهری در قالب عالئم، نشانه ها و نماد های کالبدی از متن فره

کالبدی شهر و ایجاد تعامال ت اجتماعی و تجربه فردی حاصمه در فضایی نمادین به کشف ارزش های فرهنگی  –فرهنگی 

 زندگی ساکنان در عرصه های عمومی نائل می گردد.

یفی تجربه فرد از فرهنگ در فضای شهری نیز اشاره نموده اند؛ از سوی دیگر برخی از اندیشمندان فرهنگ شهری، به ویژگی ک

به طوری که رابان از تجربه فردی بر تفاسیر شخصی فرد از کشف ویژگی ها و عناصر نمادین زندگی روزمره و جو فرهنگی 

داشته بنیامین از  حاکم در فضای شهر تاکید نموده، بار ت به ارتباط، پرسه زدن و تجربه فردی و کشف ویژگی های فضا اشاره

برسه زدن فالنور در شهر قرن نوزده پاریس جهت کشف فضا حکایت نموده، زوکین به تجارب فردی و لذا گنجینه هایی از 

صور ت ها و خاطرا ت نمادینه شده و استیونسون به تجربه فرد از زندگی روزمره شهر اشاره می نمایند )حبیب، حسینی نیا، 

0120 :9 ،1.) 
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  گیرییجهبحث و نت
ستر زمان در یک جمع بندی از تعاریف موجود می توان گفت منظر فرهنگی حاصل یک تعامل پیچیده و تاریخی است که در ب  

به عنوان موجودی اجتماعی که قادر به ساختن یک فرهنگ  "انسان"شکل گرفته است. در انتهای یک سر این تعاریف همواره 

ر آن چیزی است که انسان در دوران گوناگون با آنها برخورد داشته است. در برخورد همل است قرار دارد، در سر دیگر این تعا

قرار دارد. در برخورد های بعدی انسان با محیط پیرامون سکونت گاه های او و در مراحل پیشرفته تر  "طبیعت"اول و اساسی او 

 هنگی جای می گیرد.فرهنگی، هر آنچه حاصل و دستاورد یک فرهنگ بوده در تعاریف منظر فر

که حاصل تعامل میان انسان و طبیعت در طبیعی بوده  _در واقع منظر فرهنگی مفهومی در بردارنده ی ارزش های فرهنگی 

طول تاریخ است. عالوه بر این مناظر فرهنگی در برگیرنده، حافظ و بیانگر هویت و تاریخ یک منطقه و ساکنین آن هستند و از 

ظر فرهنگی و ارزش های آن از اهمیت به سزایی بر خوردار است. منظر فرهنگی، منطقه ای جغرافیایی را این رو حفاظت از منا

شامل می شود در آن آثار فرهنگی و جموه های طبیعی با رویداد های تاریخی و فعالیت های انسانی در هم آمیخته است. این 

 ه عنوان بخشی از تالش های صمح جویانه جهانی مطرح می شود.مفهوم در عرصه میراث بین المممی شرح و بسط پیدا کرده و ب

منظر فرهنگی، منظری طبیعی است که با فعالیت گروهی انسانی شکل پیدا کرده و می تواند از مناطق شهری و تاریخی وسیع 

 تا یک مزرعه کوچک را در بر گیرد.
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