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مناظر  پایداري هاي چالشالزامات و : واکاوي شهر فرهنگی کالبد

  فرهنگی تدوین نقشۀدر  فرهنگی
  

  *میثم نمکی

  **سعید شریفی

  ***محمد لطیفی

  چکیده

ـ   توسـعۀ  و ریزي برنامهیکی از ابزارهاي مهم  فرهنگینقشۀ   مهندسـی نـاظر بـر    و ا رویکـرد فرهنگـی  شـهري ب

یکـی از   ،مند بشـر در طبیعـت اسـت   هدف فرهنگی که محصول مشترك مداخلۀمنظر  فرهنگی است. هاي ییدارا

نیازمنـد   فرهنگـی نقشـۀ   تـدوین  ،. در مطالعات شـهري رود میبه شمار  نقشۀ فرهنگیدر  چندوجهی هاي دارایی

 پایـداري  هـاي  چـالش  و الزامـات  پژوهش حاضر واکاوي مسئلۀ رو ازاینفرهنگی است؛  بررسی پایداري مناظر

بـا رویکـرد   روش پژوهش ترکیبی و در دو فاز کیفی  .استشهر کاشان  نقشۀ فرهنگی تدوین در فرهنگی مناظر

متخصصان موضوعی از نفر  15پژوهش در فاز اول  نمونۀپیمایشی انجام گرفت.  به روش پدیدارشناسانه و کمی

و  سـاختاریافته  احبه نیمـه ؛ ابزار گردآوري اطإلعات مصشدند برگزیدهبه معیار  ه روش هدفمند وابستهکه باست 

پـژوهش از طریـق ضـریب     هـاي  دادهاعتبار و سنجش  يزیکوإل روش از ها داده وتحلیل تجزیه براي .عمیق بود

 و فرهنگـی  میـراث  بخـش  نفـر از کارشناسـان   150 آمـاري  نمونۀ در فاز دوم توافق و دو کدگذار استفاده شد.

ۀ شـیو  کـه بـه  نـد  بود کاشـان  شـهر  در شـهري  طراحـی  و معماري کارشناسان شهري، کارشناسان گردشگري،

ساخته برگرفتـه از فـاز اول    نامۀ محقق پرسشر گردآوري اطإلعات ابزا .تصادفی و در دسترس انتخاب شدندغیر

 و  یـه تجزبراي  برآورد شد. 7/0از  باإلترو پایایی آن با آلفاي کرونباخ  تأییدکه روایی صوري و محتوایی آن بود 

 5شامل  فرهنگی مناظر پایداري هاي چالشنتایج نشان داد الزامات و  استفاده شد. ییديتأاز تحلیل عاملی  تحلیل

نتـایج بخـش    بـود.  مؤلفه 43اجتماعی و طبیعی با  و ایمنی، مدیریتی، فرهنگی و زیرساختی، مراقبتی و فنی دستۀ

از  ضریب را دارنـد.  ینبیشتر ترتیب بهاجتماعی  و و فرهنگی یرساختیزکمی نشان داد بار عاملی عناصر طبیعی، 

اولویـت بیشـتري در   داراي  ترتیب بهایمنی  و اجتماعی و مراقبتی و فرهنگی ، بعدنظر میانگین نظرات متخصصان

  ند.هست نقشۀ فرهنگی در فرهنگی مناظر پایداري

  .نقشۀ فرهنگی کاشان، شهري، کالبد فرهنگی، مناظر :ها واژهکلید

                                                           
خوراسـگان)،  اصـفهان ( ریزي فرهنگی، دانشـگاه آزاد اسـ�می، واحـد     مدیریت و برنامهگروه دانشجوي دکتري  *

 namakiarani.m@gmail.comاصفهان، ایران/ 
خوراسـگان)، اصـفهان،   اصـفهان ( ریزي فرهنگی، دانشگاه آزاد اسـ�می، واحـد    گروه مدیریت و برنامه دانشیار **

 sa.sharifi@khuisf.ac.ir /)نویسنده مسئول( ایران

  mlatifi@khuisf.ac.ir/  ایران اصفهان، ،)خوراسگان( اصفهان واحدگروه معماري، دانشگاه آزاد اس�می،  استادیار ***

 24/8/1401تاریخ پذیرش:           10/6/1401تاریخ دریافت: 

  1401ستان پاییز و زم ،یشناسکاشاندو فصلنامه علمی 

 46ـ25صفحات: )، 29 یاپیپ( 2شماره ، 15دوره 

 پژوهشیعلمیمقاله 
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  مقدمه. 1

 هـاي  فعالیـت  اسـتراتژیک  توسـعۀ  در گسترده طور به فرهنگی برداري نقشه ،2000سال  اول ۀده از

 رویکردهـاي  کـه چرا ؛گرفـت  قـرار  اسـتفاده  مـورد  جدیـد  جوامع براي منابع و امکانات فرهنگی،

 رویـدادهاي  بـازآفرینی،  به پاسخ در ویژه به فرهنگی، هاي دارایی آوردن دست به براي مندتري نظام

 تحت فرهنگی برداري نقشه هاي مدل و رویکردها توسعۀ. اند کرده ایجاد تنوع و جمعیت رشد مهم،

 زمین کاربري تغییر و جمعیت رشد که مناطقی جمله از مختلف، فرهنگی زیرساختی هاي استراتژي

و  زیسـت   محـیط  تغییـرات  معـرض  در کـه  منـاطقی  و جدید هاي مسکن مانند کنند، می تجربه را

اخ�ت و مـد  ،بر این اسـاس  ).Evans, 2013: 224( است شده اعمال دارند، قرار مداخ�ت بشري

براي ایجاد یک منظر فرهنگـی  تواند مبنایی  یکند م می هاي طبیعی ایجاد تغییراتی که بشر در محیط

 ۀهاي با سـابق اینکه در شهر دلیل بهحیطی باشد. م هاي زیست سو و از سوي دیگر ایجاد تنش از یک

فنـاوري و رشـد    واسـطۀ توسـعۀ   ، میزان مداخ�ت در چند دهۀ اخیر بهتمدنی با� همچون کاشان

ه در محیط شهري و طبیعی و مناظر تـاریخی افـزایش   و مداخل توسعۀ شهرينشینی و نیاز به هرش

فرهنگـی کـه میـراث تـاریخی را حفـظ و بـه       پایداري براي ایجاد یک منظر  عامل توجه به ،یافته

ي هـا  روزافـزون شهرنشـینی و ایجـاد آسـیب    گسـترش  حیـاتی اسـت.    ،ي بعد منتقل کنـد ها نسل

را ضروري کرده است. ایـن امـر    آنو کنترل  پایدار ۀبراي توسع ریزي برنامهی نیاز به محیط زیست

کنـد.   مـی  ضـروري برداري فرهنگـی   ریزي براي نقشه برنامهتوجه به پایداري مناظر فرهنگی را در 

تاریخی همچون کاشان  دهد شهرهاي نشان می ،ی که در ادامه خواهد آمدي مختلفها توجه به جنبه

  ریزان شهري قابل توجه است. نامهاند و درك آن براي بر ها بیشتر مواجه با این چالش

  پژوهش . مسئلۀ1ـ1

  محـیط محیطی و مداخ�تی که بشـر در بازسـازي    طرح مسائل زیست واسطۀ به اخیر، هاي دهه در

 اشکال سایر و برداري نقشه نظري مبانی ـ  است 1آن ایجاد مناظر فرهنگی داشته ـ که نتیجۀ  زیست

 را آن برخـی  کـه  انـد  کـرده  ایجـاد  را چیزي و  شده کشیده چالش به مکرر طور به فضایی بازنمایی

مناظر فرهنگی، رو ع�وه بر ماهیت و محتواي  ). ازاینPickles, 2004: 8( دانند می بازنمایی بحران

هاي فنی و زیرساختی و چه از منظر فرهنگی و اجتماعی یک چالش  چه از جنبهدوام و پایداري آن

ها فارغ از محتواي تـاریخی، مـذهبی و طبیعـی     ر فرهنگی آناساسی براي شهرهایی است که مناظ

  شوند. عنوان یک دارایی فرهنگی ارزشمند شناخته می به

و مناظري را در طبیعـت ایجـاد کـرده     اندازها چشممداوم بشر با محیط طبیعی،  رابطۀدر واقع 
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در  سـاخت  انسـان محیط مصنوع  عنوان به را طبیعت بکر نامید و نه اینکه ها آن توان میاست که نه 

. )Sauer, 1965: 2( شناسـند  منظـر فرهنگـی مـی    عنـوان  بـه هاي مشترك را  نظر گرفت. این محیط

بشر در طبیعت مناظر متعددي را ایجاد کرده است؛ برخی از این مناظر حاصل کار بشر در  مداخلۀ

از تـاریخ زنـدگی بشـر    اي  تـاریخی بـودن در مرحلـه    واسطۀ به ها آنمحیط طبیعی است، برخی از 

هاي اعتقادي و مذهبی که بشـر بـراي برخـی از     ویژگیواسطۀ  بهشوند و برخی  ارزشمند تلقی می

منـاظر    ،ایـن وجـود   بـا گیرنـد.   مناظر فرهنگی قرار مـی  ، در زمرۀاست قائلاماکن و مناطق طبیعی 

صـنعت گردشـگري    قطب عنوان بهمیراث فرهنگی و هم  عنوان بهاهمیتی که هم واسطۀ  بهفرهنگی 

  شوند. دارند، ثبت جهانی می

 هـاي  جنبه بر متمرکز رویکردي معمو�ً فرهنگی مناظر بازسازي براي مفهومی هاي ارچوبهچ

 ماننـد  فرهنگـی  اجتمـاعی  هاي چالش با که اغلب درحالی ،دارند) غیرزیستی و زیستی( اکولوژیکی

 ,Toma & Buisson( شـوند  مـی  مواجـه  نفعـان نیـز   ذي کم مشارکت و زمین رقابتی کاربري منافع

 ،طبیعـی  ب�یـاي  عنوان به زلزله برابر در دهنده کاهش و پیشگیرانه ). ع�وه بر این اقدامات1 :2022

 خطـر  معـرض  در جهـان  در فرهنگـی  میراث ۀساز هزاران .مناظر فرهنگی را نیز پوشش دهد باید

 هـا  سـازه  پـذیري  آسـیب  باشـد،  نشده انجام نگهداري و تعمیر اگر .دارند قرار اي لرزه هاي فعالیت

 هـا  سـاختمان  از محافظـت  جاي به وگردد  بیشتر پوسیدگی به منجر تواند می این و یابد می افزایش

  .)Ademovic, 2020( شوند وارد تر عمده هاي آسیب بعدي زلزلۀ وقوع زمان در

کنـد ایـن منـاظر را     یک مرجع جهانی ثبت منظر فرهنگی تـ�ش مـی   عنوان بهامروزه یونسکو 

 داراي ظـاهر  عمـده  طـور  بهچراکه این مناظر اگرچه ، )Fowler, 2002: 17( نمایدشناسایی و ثبت 

هـا و فضـاهایی    د. عمده مناظر فرهنگـی را پـارك  نشو محسوب می 2میراث ترکیبی ،طبیعی هستند

و مـذهبی را نیـز در    شناختی زیباییاستفاده براي زندگی، ابعاد که ع�وه بر قابلیت  اند دادهتشکیل 

ـ ب و افظـه ح رندۀیدربرگ یفرهنگ مناظر در واقع .دارندود خ  و منطقـه  کیـ  خیتـار  و تیـ هو انگری

ـ اهم از آن هـاي  ارزش و یفرهنگـ  منـاظر  از حفاظـت  رو ازایـن  و هسـتند  آن ناساکن  ییسـزا ب تی

که به پایـداري ایـن منـاظر     مسائلیبر این اساس توجه به  ).13، 1393 ،یمیابراه( است برخوردار

 فعـال  همکـاري  نیازمنـد  اغلـب  ارزشـمند  مناظر حفظ واقع درشایان اهمیت است.  کند میکمک 

 محلـی،  و مرکـزي  هـاي  دولـت  .اسـت  توسـعۀ پایـدار   و مـدیریت  ،ریزي برنامه در محلی جوامع

 منـاظر  مـدیریت  و ریزي برنامه در توانند می مردم عموم و نفع ذي هاي گروه غیردولتی، هاي سازمان

 هدفمنـدتر  هـاي  موقعیـت  در تواننـد  می مشارکتی کنند؛ رویکردهاي همکاري یکدیگر با فرهنگی
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  ).Selman, 2004: 365( شوندواقع  مؤثر

ـ قب از يمـوارد  بـر  توجه فرهنگی مناظر حوزۀ در دهد میشواهد نشان   يروهـا ین ییشناسـا  لی

ـ تغ ينـدها یفرا شکل، رییتغ محرك  و تیریمـد  نـدها، یفرا تحلیـل  و تجزیـه  هـاي  روش شـکل،  ریی

 بـه  توجـه  با ،اساسی است یک مسئلۀ قاتیتحق کانونتغییر  جهینت در .است �زم منظر ریزي برنامه

 مطالعـات  بـه  کمتـر  ،قـات یتحق در و بـوده  يکالبـد  یفن هاي جنبه بر قاتیتحق تمرکز عمده نکهیا

  ).1393و همکاران،  کوکبی( است شده  پرداخته انسان رفتار تأثیر و اقتصاد اجتماع، با مرتبط

شـوند.   شدت تهدید مـی  وساز شهري جدید مناظر فرهنگی و تاریخی به یورش ساخت دلیل به

 اخیـر  قـرن  یـک  طـول  در سـیلک  باستانی محوطۀ دهد می نشان کاشان در اخیر مطالعاتی شواهد

 کالبـدي  توسـعۀ  و گسـترش  روزافـزون  و ویرانگر رویۀ است، شده متحمل را فراوانی هاي آسیب

 تـوان  و وسـع  انـدازۀ  بـه  و ننشسته بیکار نیز منطقه کشاورزان سیلک، محوطۀ طرف به کاشان شهر

 انـد  کـرده  تصرف کشاورزي براي را آن از بخشی و برده یورش سیلک محوطۀ عرصۀ به خویش،

 انسـانی  يهـا  دهند دخالت نشان می. در همین راستا برخی از شواهد )1396 ،جاوري و همکاران(

را بـر   دشت کاشانسـاختمانی ریختار شهري  آوار و نخالـه حمـل و انتقـال قبیل از معاصر دوران

 کاشان فضایی ساختار در ع�وه بر این دگرگونی ).1399 ظهوري، منتظر جاوري واست (هم زده 

 ،اسـت  شـهر  در تـاریخی  هـاي  محدوده جایگاه تغییر و معاصر شهري هاي توسعه حاصل خود که

برخـی از   در وکـار  کسـب  و گـردد  کالبـدي  فرسودگی دچار یا تخریب تاریخی بناهاي شده سبب

  ).1397 شفیعی و جیحانی،( بیفتند رونق سنتی از هاي بازارچه

با رویکرد فرهنگـی در   توسعۀ شهريریزي  عنوان زیربناي برنامه به نقشۀ فرهنگیبراي تدوین 

توجـه اسـت؛ ازآنجاکـه مـدیران و       کاشان توجه بـه پایـداري منـاظر فرهنگـی یـک مسـئله قابـل       

توانند منبع مهمـی   مناظر فرهنگی می ۀریزان شهري و همچنین متخصصان موضوعی در حوز برنامه

هـا   آننظـرات   واکـاوي  ،اي و محتوایی منـاظر فرهنگـی باشـند    براي بررسی وضعیت عناصر سازه

بر این اساس این پـژوهش در   .مناظر فرهنگی شهر را به دست دهد زم دربارۀتواند اط�عات � می

 تدوین در فرهنگی مناظر پایداري هاي چالش و نخست اینکه الزامات :پی پاسخ به دو سؤال است

شده از منظـر   هاي عناصر شناسایی در شهر کاشان کدام است؟ و دیگر اینکه اولویت نقشۀ فرهنگی

  متخصصان موضوعی چیست؟

  مسئلهاهمیت و ضرورت . 2ـ1

 نمادهـا،  سـرزمین،  بـا  مـا  هویـت  پیوسـتگی  بـر  نـاظر  بومی فرهنگی مناظر اصالت پذیرش هدف
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 پاسداشـت  و حفـظ  اهمیت از نشان که مقو�تی جمله است. از بومی ساکنان باور نظام و ها ارزش

 فرهنگـی  اشـیاي  حفظ بومی، نویسندگان آثار به توجه ضرورت دارد، بومی فرهنگی مناظر اصالت

 آثـار  اهداکننـدگان  و سازندگان از قدردانی و اي منطقه هاي فستیوال و ها نمایشگاه برپایی تاریخی،

 دانـش  و هویت ناگزیر پیوستگی بر بومی فرهنگی مناظر اصالت ارزش /بومی است. اصالت هنري

 فرهنگـی  منـاظر  اصـالت  به توجه اگرچه. کند می تأکید فرهنگی و مادي میراث و سرزمین با بومی

 آتـی  و جـاري  رویـدادهاي  بـا  مواجهـه  در بازدارنده سپر نوعی نیز و محیطی درك مجراي بومی

  ).1398 ،و همکاران نیا ریاحی( است

ریزي شـهري مـ�ك قـرار     برداري و برنامه زمانی که در نقشهویژه  چند اهمیت این مناظر بههر

پایداري آن از حیـث   ،آنچه بیش از مناظر فرهنگی اهمیت دارد ،شود ضرورت بدل می  گیرند به می

ویـژه بـا    هـا بـه   هاي پـیش روي آن  رو توجه به الزامات و چالش محتوایی و ساختاري است. ازاین

هاي پایداري مناظر فرهنگـی   الزامات و چالش واکاوي واقع رویکرد محلی نیازمند توجه است. در

ویژه براي جوامعی محلی مثل کاشان که بـوم   مند شدن آن به مسئله دلیل به نقشۀ فرهنگیدر تدوین 

تاریخی و طبیعی ارزشمندي دارند و مـداخ�ت متعـدد طبیعـی و انسـانی در کـاهش پایـداري و       

  نماید. تأمل می  از چند منظر قابل ،آسیب به مناظر تأثیرگذار است

نخست از حیث پیامدهاي کوتاه و بلندمدت تغییرات ریختاري شهر توجه به پایـداري منـاظر   

 پراهمیـت  بخش عنوان به کاشان ،تاریخی بازار مسئله است. براي نمونۀ نقشۀ فرهنگیفرهنگی در 

شود؛ شواهد در این زمینـه   ه میشهر شناخت تاریخیِ بافت از اقتصادي و اجتماعی فرهنگی منظر از

 تحکـیم  بـه  تـوجهی  بی و تأسیس تازه هاي شریان توسط بازار، نظم در اخت�ل ایجاد دهند نشان می

مطلـق و   بـاف  پارچـه ( است شده آن پایداري به زدن  صدمه سبب انسانی، مداخ�ت و بازار بافت

  .)27 :1400 عالمی،

 ،زیسـت   محـیط  معمـاري،  ۀٔحـوز  در فرهنگـی  منظـر  زمینۀ در متعددي هاي پژوهش ایران در

 و جـانی  حمـه  آثـار  بـه  تـوان  مـی  هـا  پـژوهش  این میان از. است شده انجام ایجغراف و شهرسازي

 نعلـی یع و ییقرا ،)1392( همکاران و مخلص ،)1396( پور بیگی ایل و این ییدانا ،)1397( همکاران

 ،ایـن وجـود   با. کرد اشاره) 1389( همکاران و بمانیان و) 1398( همکاران و زاده دونیفر ،)1398(

. اسـت  نشـده  چنـدانی  توجـه  فرهنگـی  منظـر  به نقشۀ فرهنگی رویکرد با و فرهنگی هاي جنبه به

 و فرهنگـی  منـاظر  بـین  دقیـق  تقسـیم  ناکارآمدي جهانی، میراث فهرست در تعادل عدم بر شواهد

 هـاي  چـالش  عنوان به یونسکو جهانی میراث مرکز محور مکان و گرایانه نخبه رویکردهاي و طبیعی
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  ).Hanachi & Eshrati, 2012( دارند تأکید فرهنگی مناظر

  پژوهش . پیشینۀ3ـ1

 منظر در اریشال رِیپ ینییآ مراسم یشناس نشانه« در پژوهشی با عنوان) 1397( جانی و همکاران حمه

و همچنـین   و اسنادينگاري  روش مردمبا استفاده از در قالب یک روش کیفی  »هورامان یفرهنگ

اي نمـادین از بـاور قـومی و جمعـی مـردم در منظـر فرهنگـی         نشـانه  دهند نشان می شناسی نشانه

دهد. همچنین، ایـن   هورامان است که سطح جدیدي از معانی ضمنی را در برابر مخاطب نشان می

نـد کـه   ک شناختی، طرح قابـل تـأویلی از یـک آیـین عرفـانی را روایـت مـی        مراسم از منظر نشانه

بـه عینیـت   خداپرستی مردم این دیار را در یک انسجام و پیوستگی اجتمـاعی در منظـر فرهنگـی    

  د.رسان می

 عشـایر  فرهنگـی  منظـر  هـاي  ویژگـی « عنـوان  با پژوهشی در) 1396( پور بیگی ایل و این ییدانا

ـ  و بختیاري  لحـاظ  بـه  و کیفـی  روش بـر  مبتنـی  کـه  »نشـینی  کـوچ  معمـاري  سـاختار  در آن ثیرأت

 يها قرارگاه ،کوچ ،مرتع ،اقلیم عامل دهند می نشان ،است متکی تحلیل و توصیف بر شناسی روش

 ،زبـان  و سـنت  ،زن جایگـاه  ،دسـترس  در منابع و ساخت تکنولوژي و مصالح ،معیشت ،عشایري

 منظـر  الگـوي  ایجـاد  در خویشـاوندي  و امنیـت  ،رنـگ  ،باورها و دین ،مذهب ،سرگرمی و تفریح

  .دارند سزاییب نقش عشایر فرهنگی

 منظـر  طراحـی  و فهـم  در محیطی ادراك« نقش عنوان با پژوهشی در )1398( نعلییع و ییقرا

 تحلیلـی  توصیفی روش با »گرگان غربی ورودي: مطالعاتی مورد ؛شهرها ورودي فضاهاي فرهنگی

 نـاظر،  سـکون  یـا  حرکت جنسی، و سنی هاي گروه چون گوناگونی عوامل به توجه دهند می نشان

 درك افـزایش  در فضـاها،  طراحـی  در ...و نـاظر  بودن مسافر یا شهروند ناظر، بودن سواره یا پیاده

 عوامـل  کـارگیري  بـه  طرفـی  از. اسـت  اثرگـذار  فرهنگـی  منظر داراي و هویتمند فضاهاي از افراد

. افتـد  مـی  مؤثر ادراك قابل فرهنگی منظر ایجاد در طبیعی عناصر و ساخت انسان انسانی، گوناگون

 هـا  آن ادراکـی  هـاي  ویژگی با متناسب طراحی و ...و جنسی سنی، مختلف هاي گروه نمودن درگیر

 توانـد  مـی  ...و آگروتوریسـم  و شـهري  کشاورزي گلستان، ایجاد چون مختلفی هاي فعالیت تحت

  .نماید فراهم را ادراك قابل فرهنگی منظر به دستیابی

 آیینـی  ــ  فرهنگـی  منظـر  پیرمراد، مزار«در پژوهشی با عنوان  )1398( همکاران و زاده دونیفر

 ،بانـه  شهرسـتان  پیرامـون  طبیعـت  با پیوند در پیرمراد مزار ۀمحوط کهدهد  می نشان »بانه شهرستان

 جغرافیـایی  يها ویژگی اساس بر که است آیینی يها مکان از یکی ،ارگانیک فرهنگی منظر عنوان به
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 عطفـی  نقطۀ به ،دیگر سوي از شهر حاشیۀ در گرفتن قرار و سو یک از طبیعت با نزدیک ارتباط و

 و روحـی  نیازهـاي  ،طبیعـت  بـا  یوندپ .است شده تبدیل مردم زندگی در تفرجی و مذهبی نظر از

 و زمـان  طـول  در آن تـداوم  و بقـا  باعـث  امر همین و سازد می برآورده را کنندگان استفاده فیزیکی

  .است شده واحد اي مجموعه صورت به آن شدن شاخص

 سـلیمان  تخـت  فرهنگی منظر سازي باززنده« در پژوهشی با عنوان )1389( همکاران و بمانیان

 تحلیلـی نشـان   بـه روش توصـیفی   »جهـانی  میراث از حفاظت و بازآفرینی يها رویکرد بر کیدتأ با

 هویـت  بـر  تأکیـد  بـا  فرهنگی مناظر سازي باززنده و احیا در مند قانون روندي به دستیابیدهند  می

  .اند شده ادغام هم در یکپارچه اي گونه به که است سایت طبیعی و تاریخی

است؛  هاي میدانی توجه شده روش منظر فرهنگی کمتر به شده در زمینۀ هاي انجام پژوهشدر 

از سوي دیگـر   مناظر فرهنگی است.ي موجود نیازمند توجه به اقتضائات ها واقعیتدرك رو  ایناز

تواند امکـان   می تا حد زیادي ،ی، چه از منظر کیفی و چه کمدیدگاه متخصصان موضوعیتوجه به 

  ي داراي اهمیت را میسر کند.ها لفهو مؤ ها بر اولویت ریزي برنامه

  ارچوب نظريهچ. 2

 بنـدي  طبقـه  و آرشـیو  ،نـاوبري  و راهیـابی  بـراي  بسـیاري  اهـداف  براي ها نقشهدر طول تاریخ از 

 مشـک�ت  مـدیریت  و شناسـایی  ،شناختی زیبایی اشیاء عنوان به ،نگاري قوم و جغرافیایی اط�عات

 مختلف ادعاهاي تثبیت براي« و سرزمینی کنترل و مدیریت هاي استراتژي و همچنین در اجتماعی

 رویکـرد  . همچنـین نحـوۀ  )Cosgrove, 2006: 49( اسـت  شـده   اسـتفاده  »و اقتـدار  حقیقـت  بـر 

 بررسـی  چگـونگی  و حکمرانـی  ینـدهاي فرا و جامعـه  توانمندسـازي  کار به کاربران /برداران نقشه

  .)Santos, 2007: 1گذارند ( می تأثیر مکان و فضا از شده زیست تجربۀ

 معنـاي  بـه  جلـد  ایـن  در بازتولیدشـده  هـاي  نقشـه  گوید می) 194 :2006( 3لیبن که طور همان

 مسـتنداتی  خـود  خـودي  بـه  نیـز  ها آن اما هستند، یندهاافر و الگوها خاطرات، فرهنگی، هاي دارایی

 هـاي  زمینـه  از بسـیاري  در فضایی آگاهی جدید سطوح و جدید هاي فناوري تأثیر تحت که هستند

 بـراي  را جدیـدي  هـاي  روش ،کلـی  طـور  بـه  4فرهنگـی  بـرداري  نقشه .دارند قرار تحقیق مختلف

 ابـزار  مجموعـه . دهـد  مـی  نویـد  هـا  مکـان  و جوامـع  5فرهنگی منابع با تطابق و محاسبه توصیف،

 ینـد افر یـک  عنـوان  بـه  را فرهنگـی  بـرداري  نقشـه  6کانـادا  خ�ق شهر شبکۀ فرهنگی برداري نقشه

 هـا،  شـبکه  فرهنگـی،  منابع توصیف منظور به اط�عات ترکیب و تحلیل و  تجزیه ثبت، آوري، جمع

 این از. )Stewart, 2007: 8( کند می گروه تعریف یا نمعی جامعۀ یک از استفاده الگوهاي و پیوندها
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 ثبـت  و شناسـایی  در جوامـع  مشـارکت  براي مند نظام ابزاري عنوان به فرهنگی برداري نقشه منظر،

 بـراي  سـپس  دانـش  ایـن  کـه  مفهـوم  ایـن  بـا  شود، می گرفته نظر در محلی 7فرهنگی هاي دارایی

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  ابتکـارات  سـایر  یا ریزي برنامه هايفرایند جمعی، هاي استراتژي رسانی اط�ع

 اشـکال  فرهنگـی،  هاي سازمان فیزیکی، فضاهاي( و کمی مانند ملموس هم ها دارایی این .گیرد می

 معمـاري،  فرهنگـی،  و طبیعـی  میـراث  فرهنگی، صنایع عمومی، هنر خودنمایی، و ترویج عمومی

 و باورهـا  هنجارهـا،  و ها ارزش مانند( کیفی یا ناملموس، و) مادي منابع سایر و باستانی آثار مردم،

 حـس  و ها هویت ،ها سنت ،ها آیین روابط، خاطرات، و ها تاریخ جامعه، هاي روایت زبان، ،ها فلسفه

  ).Weber, 2022: 517( هستند )مکان مشترك

 ترکیبـی از یـک   غالبـاً ) Martínez et al., 2009: 1241( اسـت  قلمـرو  یـک  از تفسیري که منظر

ایجـاد منـاظر   . )Palang et al., 2005: 3( شود میدیده  فیزیکی و فرهنگی اجتماعی، ذهنی، واقعیت

 8اشـلوتر شـهر خـ�ق بیـان کـرد.      یرسـازي زیک مناسب دیگر بـراي  تاکتتوان یک  یمفرهنگی را 

رسمی از این واژه براي تمایز بین منـاطق   طور بهبراي اولین بار  1908آلمانی در سال  دان جغرافی

 ,Taylor & Lennon( کـرد اسـتفاده   ،بـود  شده دستکاريو مناظر طبیعی و مناظري که توسط انسان 

هاي طبیعـی از فضـاهایی    فضا مطالعۀ) 9(نماي زمین مفهوم دانش منظر بندي دسته). او با 39 :2012

براي تمـایز   دانان جغرافیمتمایز کرد. پس از او بسیاري از  ،که انسان در آن مداخله داشته استرا 

  .)Tan, 2021: 15( کردندها از فضاهاي طبیعی از این واژه استفاده  این محیط

 علـوم  حوزۀ در سپس ،جایگاه خاصی داشت جغرافیا در رشتۀ منظر، مفهوم دهه، چندین براي

 هـاي  گفتمـان  بـه  منجـر ) فرهنگـی ( منـاظر  يفرایند ویژگی و اجتماعی ساخت مورد در اجتماعی

و مطالعـات فرهنگـی نیـز     شناسی روان فرهنگی را به حوزۀ مناظر جدیدتر مطالعات شد؛ جدیدي

 فرهنگـی  وضوح دید کـه منـاظر   به توان می رو ازاین). Kilper & Gailing, 2019: 1( استبسط داده 

دارند؛ ساختارهاي هـویتی و حـس تـاریخی     افراد تعلق احساس و زندگی کیفیت در مهمی نقش

  محلی افراد باشد.ـ  هویت ملی دهندۀ د قوامتوان میناشی از مناظر فرهنگی 

 ۀمنطقـ  کـه همگـی در   دانـد  مـی را از هـم متمـایز   منظر فرهنگی  دسته ) چهار1994( 10بیرنبام

 بـا  مـرتبط  آن، در موجـود  اهلـی  حیوانـات  یـا  وحش حیات و طبیعی و فرهنگی منابع جغرافیایی،

بـودن آن   شـناختی  زیبـایی  یـا  فرهنگـی  هـاي  ارزش نمـایش  یا تاریخی شخص یا فعالیت رویداد،

بـر اسـاس    فرهنگـی  منـاظر  اولـین گـروه   عنـوان  بـه  11تاریخی سایت دارند. هایی اشتراك ها مکان

مهمی  شخص یا فعالیت رویداد، یک با که مکانی است ،گیرد میکه یونسکو در نظر  هایی شاخص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالبد فرهنگی شهر: 

 واکاوي الزامات و

 هاي پایداري چالش

 مناظر فرهنگی در...

 

 

                 33  

12تاریخی ۀشد طراحی گروه دوم مناظر ؛)UNESCO, 2022( باشد نظر تاریخی مرتبطاز 
هسـتند.   

 شـکل  و داده تغییـر  هنري اثر یک به را زمین که شده ایجاد مهم طراح یک توسط سایت نوع این

 دسـتۀ  سـومین . اسـت  گذاشـته  نمـایش  به خود زمانی دورۀ از را مهمی اصل یا ایده که است داده

 از را »ها ارزش یا باورها آداب، ها، سنت« از اي مجموعه که اي هستند. منظره 13تاریخی بومی مناظر

 محلـی  نفعـان  ذي کـه توسـط   14نگـاري  قـوم  منـاظر  نهایت درو  کند می منعکس تاریخ از اي دوره

دارنـد   همزیسـتی  رابطـۀ  زمین با فرهنگی میراث منابع کدام کنند می تعیین ها آنو  شود می تعریف

)Robinson, 2017: 1.(  

 هـم  بـه  فرهنـگ  و طبیعـت  کـه  اسـت  شـده پذیرفتـه   گسترده طور به دانشگاهی تحقیقات در

 را فرهنـگ ـ   طبیعـت  هـاي  بحـث  دربـارۀ  تفکر مفهوم، یک عنوان به 15آنتروپوسن ظهور. ندا مرتبط

 میـراث فرهنگـی   محقق هریسونچند ره ؛)Alexandra, 2022: 39( است کرده تشدید و برجسته

 نـدارد،  وجود منظر یک فرهنگی و طبیعی عناصر بین دوگانگی هیچ که کند می مطرح را بحث این

 وجـود  شوند می نامیده 16»توتمیسم« شناسان مردم توسط عموماً که چیزهایی ۀ هم بین ارتباطی زیرا

 بخشـی ) طبیعـی  جهان و انسان( چیز همهانکار کرد  توان میاما ن )Harrison, 2015: 29-31( دارد

  .است تکامل حال در و پیوسته اکوسیستم یک از

 »طبیعـی  هـاي  فرهنـگ « عنـوان  به) 2008( 17راويها  دونا توسط حتی فرهنگـ   طبیعت محور

. اسـت  پیوسـته  هم به رابطه این چگونه دهد می نشان که است شده  گرفته نظر در فاصله خط بدون

 زیـرا  ،کننـد  مـی  حمایـت  تیـره  خـط  از استفاده از) 178 :2019( 18ویلکینسون و رويها  ،حال بااین

 واقـع  در. کنـد  مـی  مـنعکس  را فرهنـگ  و طبیعت بین روابط و بحرانی فضاهاي نگارشی ع�مت

  .باشد خودمحوري دهندۀ نشان دتوان می فاصله خط

 بـر  کـه  شـود  مـی  یافـت  سـکونت  نظریـۀ  در نیز فرهنگ و طبیعت ادغام ،ها بحث این از متأثر

 بخشـی  ، سکونت طریق از ها انسان .دارد تمرکز طبیعت و انسان بین تجسم و صمیمیت همگرایی،

 نظریـۀ  در طبیعـت  و انسـان  پیوسـتگی  هـم  بـه  ).Fidler et al., 2022: 2( هسـتند  هـا  اکوسیستم از

 فضـاهاي  و هـا  زمـان  در کـه  اسـت  هـایی  پدیـده  همیشگی روابط از اي مجموعه عنوان به سکونت

 عمـل  فراگیـر  فکري فرایند عنوان به سکونت مفهوم ). ,481Vasan :2018( اند شده  تعریف خاص

فرهنـگ و   بـین  تقسـیم  از اي نشـانه  هـر  و مخالف تصور هرگونه از جلوگیري دنبال به که کند می

 ,.Folke et al( انـد  شده  جاسازي زمین بیوسفر در ها انسان شود می تصور که طبیعت است؛ جایی

از طبیعـت اسـت.    بردار بهرهمراقب و  دهنده، که بشر پرورش دهد میاین رویکرد نشان  ).1 :2016
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 هـا  سـایت زیادي را براي استمرار منظر بودگی برخـی از   هاي چالش ها آسیببرخی از  که درحالی

و گیاهی نـوعی مـدیریت    حیوانی نادر هاي گونهو مراقبت از  زیستی تنوع حفظایجاد کرده است. 

هـاي   گونـه  از اروپـا حفاظـت   بـزرگ  هاي بخش در ). ,203Herzog :2018( استمناظر فرهنگی 

بر این اسـاس ضـروري اسـت    خاص بستگی دارد.  هاي زمین از استفاده به فرهنگی معمو�ً مناظر

 :Landis, 2017( گیـرد صـورت   وهوا آب تغییرات تحت صرفه به مقرون حفاظتی اقدامات طراحی

 بـین  از را یشـناخت  باسـتان  سـابقۀ  فعـال  طور به انسانی هاي فعالیت و وهوا آب تغییرات کهچرا ).1

 شـناختی  باسـتان  منـاظر  چشـمگیر  شدن ناپدید این امر سبب .)Davis et al., 2021: 524( برد می

  .باشند نشده  ثبت ها آن که شود می ساز مشکل زمانی و این امرشود  می

  یک حیات ۀچرخ است با ممکن حفاظتی اقدامات بندي زمان ع�وه بر این باید در نظر داشت

 تغییـرات  حاضر، حال . در)Cardoso et al., 2020: 1( کند تغییر ییوهوا آب تغییرات تحت گونه

 ,Aktürk & Dastgerdi( اسـت فرهنگـی بـدل شـده     منـاظر  براي چالش ترین مهم به ییوهوا آب

2021: 1.(  

 کـه  کننـد  مـی  ایجـاد  را دریـایی  مناظر و مجازي فرهنگی مناظر ،فناوري در اخیر هاي پیشرفت

 اجـازه  شناسان باستان به حال درعین کنند و می موقعیت را بهتر تجربه ها آن با مردم و شناسان باستان

 از مقـدس  فضـاهاي  و تـاریخ  ماقبـل  هـاي  مکـان  از حفاظت در مردم و بومی جوامع با تا دهد می

ایـن در حـالی اسـت کـه      .)Monteleone, 2021( شـوند  درگیـر  فرهنگـی  میراث مدیریت طریق

 سـازمان  موضـع  بـرخ�ف جدي به این مناظر وارد آورده اسـت.   هاي آسیبشهري  هاي پیشرفت

فلزات در برخی از موارد حتی  و معدن المللی بین شوراي و متحد ملل فرهنگی و علمی آموزشی،

 و به اکتشـاف  ها آن از حفاظت قانونی الزامات جهانی، میراث شدۀ حفاظت فرهنگی در اروپا مناظر

  ).et al., 2021: 1 Tost( شود میبرداري از معادن پرداخته  بهره

تمدنی  ی و میراث فرهنگی شهرهاي با سابقۀویژه براي اماکن تاریخ فرهنگی به مناظر پایداري

انسانی قابل کنتـرل اسـت.    که بخش قابل توجهی از آن در حوزۀ با� نیازمند توجه به نکاتی است

 مسیر توسـعۀ  نقشۀ فرهنگیفرهنگی به این دلیل که  مناظر پایداري هاي چالش و توجه به الزامات

ي هـا  هه با پدیدهجکالبدي و موا ۀتوسع فرایندپیچیده شدن  دلیل بهو  دهد می فرهنگی شهر را نشان

توجـه بـه موضـوعاتی     باید با حساسیت بیشتري مورد توجه قـرار گیـرد؛   ،تاریخی و نفوذ فناوري

طبیعــی و ي هــا چــالش حفــاظتی، فرهنگــی، اقــدامات منــاظر مقــدس، فنــاوري چــون فضــاهاي

  از الزامات آن است. توسعۀ شهريي ها سیاست



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالبد فرهنگی شهر: 

 واکاوي الزامات و

 هاي پایداري چالش

 مناظر فرهنگی در...

 

 

                 35  

  روش پژوهش. 3

 بـا  کیفـی در دو فـاز   ماهیت، نظر ازو  ،يا توسعه و کاربردي هدف، منظر از حاضر پژوهش روش

 ،دارد اکتشـافی  ماهیـت  روش این کهازآنجا. است پیمایشی روشو کمی با  پدیدارشناسی رویکرد

تحقیقـات پیمایشـی بـراي     .داد خواهـد  دسـت  به موضوع دربارۀ تري عمیق درك و مطالعه امکان

از  یکـ ی یدارشناسـ یپد .شـود  مـی اسـتفاده   تـر  یعوس نظرات و تعمیم نتایج در یک جامعۀ بررسی

 یفـ یدر واقـع در مطالعـات ک   ؛هاسـت  انسان یمتمرکز بر تجارب زندگ یفیپژوهش ک يکردهایرو

 معمـول  يها در حالت یعیطب طور بهکه  ییها دهیتا پد شود یافراد مطالعه م یزندگ ۀتجارب روزمر

معنـا   يبـرا  یت�ش هاي پدیداري ، پژوهشتیو در نها )Morse, 2005( ، درك شونددهند یرخ م

است کـه بـه    یتوأمان فلسفه و روش یدارشناسیساده، پد یانیب روزمره است. به یبه زندگ دنیبخش

ـ بن يها از فرض یکی .پردازد یم ها دهیذات پد ای تیماه یبررس آن اسـت کـه    یدارشناسـ یپد يادی

 ،یدارشناسـ یتمرکـز پد  يمرکـز  ۀدارند؛ در واقع نقطمشترك وجود  ۀتجرب يبرا ییها ذات ایذات 

    .)1392 پور، (محمد است 19ستهیز ۀتجرب

اط�عـات،   تمـام  بـر  يمـرور  شـامل ) 1978( 20يزیها از روش کـو�  وتحلیل داده براي تجزیه

 بنیـادین،  يسـاختار  تشـریح  هـا،  مقوله شده، ایجاد فرموله یمعان جادیمهم، ا جم�ت دنیکش رونیب

بخش کمی از تحلیل عـاملی   ؛ دراستفاده شد اعتبار نییتعو پدیده،  ساختار کردن فرموله و تدوین

  راهه و فریدمن استفاده شد. تی تک يها آزمونو  ها مؤلفه تأییدییدي براي تأ

 اسـت.  منـد و عمیـق   سـاخت  نیمه هاي مصاحبه عموماً پدیدارشناسی در ها داده گردآوري ابزار

ابعـاد   :نـد از ا عبـارت  ،شده در این پژوهش که مبناي بخش کمی قرار گرفـت  شناسیبازهاي  لفهمؤ

ه در ذیـل  مؤلف 43طبیعی که و اجتماعی،  و ایمنی، مدیریتی، فرهنگی و زیرساختی، مراقبتی و فنی

 آن قرار گرفت.

صورت موازي و جداگانه انجـام   ها را به پژوهشگر مصاحبه ،براي دریافت پایایی در این روش

صـورت تصـادفی    داد و نتایج آن را با یکدیگر مقایسه نمود. همسانی با�یی در چنـد مصـاحبه بـه   

ها استفاده کـرد   گذاري دادهاز دو کدگذار براي کد ،مشاهده شد. براي نشان دادن موثق بودن محقق

ـ  ها آنتوافق  ۀو درج ۀ نامـ  پرسـش در بخـش کمـی از   . اسـت قبـول    هـا قابـل   ار دادهنشان داد اعتب

ي مـورد نظـر بـا    ها بخش اول استفاده شد. اعتبار گویه هاي دادهاي مبتنی بر  گویه 37ساختۀ  محقق

  برآورد گردید. 7/0استفاده از آلفاي کرونباخ بیش از 

 در زمینـۀ ادان دانشـگاه  توضوعی مرتبط با میـراث فرهنگـی، اسـ   متخصصان م پژوهش جامعۀ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسیکاشان

 )29(پیاپی  2شمارۀ 
 1401ستان پاییز و زم

 

36  

 اشـباع  تـا  پـژوهش  ایـن  در گیـري  نمونه. است و مدیران فرهنگی و شهري معماري و شهرسازي

  .  آمده است 1شناختی این افراد در جدول  ؛ اط�عات جمعیتیافت ادامهنفر  15تا  ها داده نظري

معیارهـاي  . گرفـت  انجـام  نامتجـانس  شکل به و معیار به وابسته هدفمند روش به گیري نمونه

داراي تجربه در طراحی مناظر فرهنگی و شـهري داشـته   اند از اینکه افراد  ورود به پژوهش عبارت

کـار و  و عـ�وه بـر تجربـه     انـد  داشتهفعالیت پژوهشی و در این زمینه حداقل یک کتاب، مقاله یا 

. ع�وه بر این در پژوهش حاضـر تـ�ش شـده    داراي تمایل به مصاحبه باشنددانش در این زمینه 

ـ    دلیل بهاست عدم تجانس  رو همـه   دار شـده حفـظ شـود ازایـن    حفظ تنوع سـطح اظهـارات پدی

هـاي جنسـی مختلـف حضورداشـته      و همچنین گروهمیراثی، طبیعی، فرهنگی و شهري  هاي جنبه

در بخـش دوم جامعـه   ؛ نفر مصاحبه ادامـه یافـت   15باشند؛ با در نظر گرفتن این شرایط نمونه تا 

گردشـگري، کارشناسـان شـهري، متخصصـان     و آماري کلیه کارشناسان بخـش میـراث فرهنگـی    

غیـر  در  گیري نمونهبر اساس  ،موضوعی معماري و طراحی شهري در شهر کاشان بود؛ از این میان

  نفر انتخاب شدند. 150 تصادفی

  پژوهش در کنندگان مشارکت شناختی : اطإلعات جمعیت1جدول 

  سابقه  تحصیإلت  جنس  سن  تخصص  ردیف

  20  ارشد کارشناسی  زن  55  فرهنگی کارشناس   .1

  22  ارشد کارشناسی  مرد  44  تاریخی کارشناس   .2

  23  دکتري  مرد  54  دانشگاه مدرس   .3

  26  ارشد کارشناسی  مرد  49  هنرپژوه   .4

  20  ارشد کارشناسی  زن  48  هنر کارشناس   .5

  22  دکتري  مرد  34  فرهنگی کارشناس   .6

  23  ارشد کارشناسی  مرد  60  معماري کارشناس   .7

  9  دکتري  مرد  35  دانشگاه مدرس   .8

  20  دکتري  مرد  58  دانشگاه مدرس   .9

  22  ارشد کارشناسی  مرد  44  هنر کارشناس   .10

  10  ارشد کارشناسی  مرد  33  شهري کارشناس   .11

  26  دکتري  مرد  42  دانشگاه مدرس   .12

  15 دکتري  مرد 40  دانشگاه مدرس   .13

  22  دکتري  مرد  54  معماري کارشناس   .14

  3  ارشد کارشناسی  مرد  30  دانشگاه مدرس   .15
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  هاي پژوهش یافته. 4

نقشـۀ  پایداري مناظر فرهنگـی در تـدوین    هاي چالشالزامات و  پژوهش دربارۀ سؤالدر پاسخ به 

را نشـان   فرهنگـی  منـاظر  پایـداري  هاي چالش و هاي الزامات و مؤلفه ها مقوله 2 جدول ،فرهنگی

  .دهد می

  

  نقشۀ فرهنگیپایداري مناظر فرهنگی در تدوین  هاي چالشالزامات و  واکاوي :2 جدول

  ها مؤلفه  مقوله

ی
خت

سا
یر

 ز
 و

ی
فن

  

  مقیاس بزرگ ياجزا میان روابط و کلی آرایش

  منظر سازندۀ عناصر فضایی دهی سازمان

  بومی صفات اساس بر گیري شکل و تاریخی تداوم

  بازسازي و ایاح تیقابل

  مصنوع آبیاري و عناصر عناصرتناسب 

  اشیا و سایت همسویی مبلمان

  آورد بوم مصالح از استفاده

  نیزم عییطب بستر شکل و تیموقع از حداکثر ۀٔاستفاد

  مشترك فضاهاي و عناصر وجود

  میاقل با همساز طراحی

  احتمالی هاي توسعه و راتییتغ براي بناها منعطف طراحی

  منظر مناسب فرم انتخاب

  خیز) (کالبدهاي غیر جرم زدا جرمطراحی 

  حفظ پیام میراث در اصالت

ی
من

 ای
 و

ی
قبت

را
م

  

  جانوران و گیاهان مشخص هاي گونه مراقبت از زیست

  آن از ناشی هاي آلودگی و انرژي مصرف

  شهري وسازهاي ساخت و حد از  بیش هاي توسعه

  معماري هاي شاخصه از توسعۀ پایدار

  محل در تجمعامکان 

  امنیت استفاده از منظر در اقلیم طبیعی

  حفاظت منظر و تیریمد هاي برنامه

ی
ریت

دی
م

  

  بصري اط�عات تیریمد

  منابع تیریمد و کنترل و نهیبه وساز ساخت

  منشورهاي ملل و ها سازمان الزامات مدیریتیرعایت 

  منظر هاي دادهاط�عات و  روزرسانی بهتوجه به مدیریت و 

  انتقال دانش منظر سازوکارهايایجاد 
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  ها مؤلفه  مقوله

  ، آموزشی، پژوهشی و تفریحی از منظربرداري بهرههاي فرایندتسهیل 

ی
اع

تم
ج

و ا
ی 

نگ
ره

ف
  

  فرهنگیو  مذهبی، هنري هاي باارزشپیوندي  هم

  فرهنگی محلی و شناختی زیست کالبدي، شخصیت بازتاب

  مکان به تعلق حس تیتقو

  محلی تیهو و فرهنگ مطابقت با

  اخ�قی هاي دستورالعمل به احترام

  اجتماعی هاي آیین جیترو و حفظ

  منظریتی هو هاي جنبه ازتابب

  بومی وساز ساخت فرهنگ انتقال و تداوم

ی
یع

طب
  

  عییطب هاي آسیب براي کاهش بومی کپارچۀیاقدامات 

  عت در طراحی منظریطب به احترام

  پذیر بازیافت مصالح از استفاده

  عییطب خطرات تأثیر کاهش تیریمد

  شکننده هاي اکوسیستم پایداري افزایش

  فرهنگ طبیعت در طراحی منظر افزاي همترکیب 

  مصنوعات در طبیعت ۀمداخل  عدمتعادل و 

  امکان تحول منظر نسبت به تغییرات محیط طبیعی

  

پایداري مناظر فرهنگی در تـدوین  هاي  الزامات و چالش دهد، نشان می 2 طور که جدول همان

اجتمـاعی   و ایمنی، مدیریتی، فرهنگی و زیرساختی، مراقبتی و هاي فنی مقوله نقشۀ فرهنگی شامل

تحلیـل عـاملی    1 هـاي شـکل   ها و مقولـه  منظور بررسی وضعیت وزن این مؤلفه و طبیعی است. به

  دهد. مرتبۀ دوم را نشان می

یداري مناظر فرهنگی در تدوین نقشۀ فرهنگی و ابعاد هاي پا در این قسمت الزامات و چالش

دهد  نشان می 1طور که شکل  شده است. همان فرعی و پایه مرتبط با این متغیر بررسی و گزارش 

 »هاي پایداري مناظر فرهنگی در تدوین نقشۀ فرهنگی الزامات و چالش« متغیر عاملی مدل

دیر برآوردشده بیانگر این است که بارهاي مقا. گردید تدوین دوم مرتبۀ عاملی مدل صورت به

عبارت  هاي مربوط به راهبردها در وضعیت مطلوبی قرار دارند. به عاملی مربوط به همۀ معرف

شوند و در نتیجه  در حد متوسط به با� برآورد می مربوط هاي معرف با متغیر این همبستگی دیگر، 

  ابزار سنجش از روایی عاملی برخوردار است.
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  »نقشۀ فرهنگیپایداري مناظر فرهنگی در تدوین  هاي چالشالزامات و « عاملی مدل :1 شکل

  فرهنگی مناظر هاي چالش و الزاماتارزیابی مدل عاملی  هاي شاخص :3جدول 

  شاخص برازش تطبیقی مقتصد  شاخص برازش تطبیقی  کاي اسکوئر نسبی  آزادي ۀدرج  شاخص

  96/0  95/0  1138 / 913  855  مقدار

  

ها به مدل  مجموع بیانگر این است که برازش دادهارزیابی کلیت مدل عاملی در هاي شاخص

ارزیابی کلیت مدل عاملی با مد نظر قرار دادن مقادیر مطلوب به  هاي شاخص برقرار است. همۀ

دوم پژوهش  سؤالدر ادامه براي پاسخ به  د�لت بر مطلوبیت مدل عاملی دارند. ها شاخصاین 

را نشـان   فرهنگـی  منـاظر  پایـداري  هـاي  چـالش  و الزامـات  اولویـت  رتبۀ و میانگین ،3 جدول

  .دهد می
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  فرهنگی مناظرپایداري  هاي چالش و الزامات اولویت میانگین و رتبۀ :4جدول 

  رتبه  سطح معناداري  تی  میانگین  بعد  ردیف

ع
رب

 م
ي

کا
  

ج
در

 ۀ
ي

زاد
آ

  

ح
سط

 
ي

ار
اد

عن
م

  

  96/2  000/0  78/18  03/4  زیرساختی و فنی  1

07
0

/
19

  

4
  00

1
/0

  

  86/2  000/0  51/16  9/3  طبیعی  2

  74/2  000/0  6/160  88/3  مدیریتی  3

  3  000/0  91/20  03/4  ایمنی و مراقبتی  4

  44/3  000/0  75/17  2/4  اجتماعی و فرهنگی  5

  

شده با�تر از میـانگین طیـف    میانگین همۀ ابعاد شناسایی دهد مینشان  4 که جدول طور همان

اهمیت بیشـتري   داراي رتبۀ ترتیب بهایمنی  و اجتماعی و مراقبتی و بعد فرهنگی که درحالی؛ است

 فرهنگی هستند. مناظر در پایداري

  گیري بحث و نتیجه. 5

 و فنـی  دسـتۀ  5 شـامل  فرهنگـی  مناظر پایداري هاي چالش و الزامات نتایج این پژوهش نشان داد

همچنـین بخشـی از    .اسـت  طبیعـی  و اجتماعی و فرهنگی مدیریتی، ایمنی، و مراقبتی زیرساختی،

 طـور  همـان  فرهنگی است. مناظر پایداري در اجتماعی و فرهنگی بعد نتایج ناظر با� بودن اهمیت

 حـال،  و گذشـته  هـاي  اکوسیسـتم  میـان  جاري متقابل روابط نتیجۀ فرهنگی مناظر ،که تصریح شد

 و انجامـد  مـی  اي منطقـه  تیـ هو یکپارچگی به که است اي شالوده منظر،. ستها تاریخ و ها فرهنگ

 فرهنگـی  منـاظر  در واقع در .)63 :1389 ،یبیحب و يمنصور( است یزندگ تیفیک از یمهم بخش

 نیـز  تجربـی  شـواهد  است. اجتماعی يها ارزش و فرهنگی يها سنت تداوم و بشر تاریخ بر تأکید

 معمـاري  و اسـت  سـرزمینی  هـاي  ویژگـی  با کامل تعامل در فرهنگی منظر معماري دهند می نشان

 هـاي  فعالیـت  و زنـدگی  سـبک  بـر  متکی که شود مطرح پایدار عامل یک عنوان به دتوان می زمانی

  .)97 :1399 اشرفی،( باشد طبیعی فرهنگی بستر با منطبق

 بـا  تنگـاتنگی  ارتبـاط  ،نیـز توجـه ویـژه دارد    محیطی زیستکه به پایداري  توسعۀ پایدار اصل

 و هـا  اجـ�س  الـزام بـه حفاظـت از آن از    که دارد ییوهوا آب تغییرات الزامات و محیطی تأثیرات

 در خـود  ارزش و جایگـاه  یافتن براي فرهنگ که درحالی ؛گیرد می سرچشمه جهانی گوهايو گفت

 هـاي  دولـت  و متحد شهرهاي یکمو بیست کار دستور مثال، براي .است کرده ت�ش پایداري بحث
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 ایـن  جبـران  دنبال به موازي ابتکارات دارد که تأکید) 2004 (یو سی ال جی، 21فرهنگ براي محلی

 رکـن « عنـوان  بـه  را فرهنگ رو ازاین ؛کنند می تأکید توسعۀ پایدار در فرهنگ اهمیت بر و ندا غفلت

 .شــود مــیشــناخته  محلــی دولــت و شــهرها در) Hawkes, 2001: 7( توســعۀ پایــدار »چهــارم

ـ  اخیـراً  و ،تنـوع  و توسـعه  و فرهنـگ  مـورد  در آژانـس  و ملل سازمان بعدي هاي اع�میه ۀ اع�می

   ).Wu et al., 2016: 64اند( از این نمونه توسعۀ پایدار قلب در فرهنگ دادن قرار ،22نگژوها 

ی توجه به الزامات فرهنگـی در  میراث هاي ظرفیتتاریخی و  هاي قابلیت دلیل بهدر شهر کاشان 

شـهري،   وسـازهاي  سـاخت  و حـد  از  بـیش  هاي توسعهمراقبتی و ایمنی از جمله  هاي چالشکنار 

منظـر   حفاظـت  و تیریمـد  هـاي  برنامهجانوران و  و گیاهان مشخص هاي گونه زیست از مراقبت

  دارد. توجهی  قابلاهمیت 

توجـه بـه توانـایی منظـر فرهنگـی در بازاحیـاي        ،اجتماعی هاي آیین جیترو و حفظ مؤلفۀدر 

یـا   گرفتـه  قرار توجه موردیی که کمتر ها آیینبه مراسم و  ویژه بهمجدد  دهی شکلو امکان  ها آیین

قابلیت مهـم منـاظر فرهنگـی کـه      رسد میبه نظر نیازمند توجه است. ع�وه بر این  ،ندا رفته یاد از

 کالبـدي،  شخصـیت  بازتاب ،اجزا باید در نظر گرفته شود ۀهم بندي صورتدر طراحی و  ضرورتاً

 و فرهنـگ  با مطابقت توانایی تنها نه محلی است. در واقع منظر فرهنگی فرهنگی و شناختی زیست

» طبیعـت «و » شخصیت اجتمـاعی «، »فرهنگ«را دارند بلکه ظرفیتی است که ترکیب  محلی تیهو

 فرهنگـی  منـاظر  دارنـد  تأکیـد ) 1 :1397( همکـاران  و جانی حمه که طور همان .سازد میرا ممکن 

 یضـمن  یمعـان  از يدیجد سطح در یجمع و یقوم باورهاي از نینماد هاي نشانه که است بستري

  .گیرد می شکل یفرهنگ منظر در یاجتماع یوستگیپ و انسجام کی نهایت در و دهند می شکل را

 فرهنـگ  انتقـال  و فـوق توجـه بـه تـداوم     عناصـر پایداري مناظر فرهنگی ع�وه بـر   منظور به

اخ�قی و سازگاري سازه با پیرامون کـه ناشـی از    هاي دستورالعمل به احترام بومی و وساز ساخت

  است. توجهدرخور  ،فرهنگی است و هنري مذهبی، هاي ارزش با پیوندي هم

 از ایمنـی در قالـب مســائلی چـون مراقبــت    و نتـایج ایـن پــژوهش نشـان داد ابعـاد مراقبتــی    

 ، امنیـت آن از ناشـی  يهـا  آلـودگی  و انرژي جانوران، مصرف و گیاهان مشخص هاي گونه زیست

دسـت   منظـر و موضـوعاتی ازایـن    حفاظت و تیریمد هاي طبیعی، برنامه اقلیم در منظر از استفاده

منظر فرهنگی است  ي فرار روي توسعۀها عنوان الزامات و چالش داراي ضریب اهمیت بیشتري به

، اجتمـاعی  و فرهنگـی ع�وه بـر ایـن در بعـد     نظر قرار گیرد.مد نقشۀ فرهنگیکه باید در تدوین 

 هـاي  جنبـه  محلـی، بازتـاب   فرهنگـی  و شناختی زیست کالبدي، شخصیت چون بازتاب يعناصر
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 تیتقواجتماعی،  هاي آیین جیترو و حفظ بومی، وساز ساخت فرهنگ انتقال و تداوم منظر، هویتی

دست نیازمنـد توجـه    و موضوعاتی ازاینمحلی  تیهو و فرهنگ با مکان و مطابقت به تعلق حس

فرهنگـی   منـاظر  پایـداري  هاي چالش و توان تصریح داشت الزامات می بر این اساس جدي است.

ایمنـی و   و از حیـث مراقبتـی   عمـدتاً  ،مـدنظر قـرار گیـرد    نقشۀ فرهنگی که �زم است در تدوین

 و در کنـار سـایر ابعـاد همچـون فنـی      هـا  رو توجه به این جنبـه  ازاین اجتماعی هستند. و فرهنگی

  زیرساختی، طبیعی و مدیریتی از نظر متخصصان و کارشناسان داراي اهمیت بیشتري است.

کـه نـاظر بـه     مسـائلی به  شود میپیشنهاد طراحان مناظر فرهنگی  هاي قابلیتافزایش  منظور به

، توجـه بیشـتري   فرهنگی از قبیل آگاهی فرهنگی و سواد فرهنگی است میان هاي ص�حیت ۀتوسع

ي تـاریخی و  چه به معنا ،فرهنگی هاي ارچوبهچدانش فنی معماري بدون توجه به  شود. توسعۀ

نیازمند سواد فرهنگـی اسـت. عـ�وه بـر ایـن افـزایش        ،آن شناسانۀ روانمیراثی و چه در رویکرد 

و محیطـی را در   فرهنگـی  زیسـت  هاي قابلیتد توان میمناظر فرهنگی  ر توسعۀمشارکت عمومی د

 بیشتر پایاتر نماید. افزایی هم

  

  ها نوشت پی

1. Cultural Landscapes  
2. Mixed heritage 
3. Liben 
4. Cultural mapping 
5. Cultural resources 
6. The Creative City Network of Canada’s Cultural Mapping Toolkit 
7. Cultural property 
8. Otto Schlüter 
9. landscape science 
10. Birnbaum 
11. Historic Site Cultural Landscapes 
12. Historic Designed Landscapes 
13. Historic Vernacular Landscapes 
14. Ethnographic Landscapes 
15. Anthropocene 
16. Totemism 
17. Haraway 
18. Wilkinson 
19. Lived Experiences 
20. Colaizzi 
21. United Cities and Local Governments 
22. The Hangzhou declaration 
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  منابع

 خوانش بر تأکید با هورامان يگردشگر هاي ظرفیت لیتحل و یبررس« ،)1393( نیام ،يدهکرد یمیابراه .1

  .77ـ59 :13 ۀشمار ،4 ، دورۀيگردشگر يفضا ییایجغراف فصلنامۀ، »یفرهنگ منظر

 معمـاري  مطالعـات ، »میمنـد  فرهنگی منظر يها استقرارگاه معماري در پایداري« ،)1399( مهناز ،اشرفی .2

  .97ـ22 :17 ۀ، شمارایران

 تخـت  یفرهنگـ  منظـر  يسـاز  باززنـده « ،)1389( ناین ،فر یالماس و ،یمجتب ،يانصار ،محمدرضا ،انیبمان .3

ـ  فلـورانس،  منشور( ICOMOS یجهان راثیم از حفاظت و ینیبازآفر يها کردیرو بر تأکید با مانیسل . یپ

 ۀدور ،يشـهر  تیریمـد  ،»)متحده ا�تیا یمل پارك بنگاه ،ییکانادا يها پارك بنگاه استیس لدهود،یچا. اچ

  .26ـ7 :26 شمارۀ ،8

 منظـر  از کاشـان  تـاریخی  بـازار  ارزیـابی  و بررسـی « ،)1400( بابـک  ،عالمیو  فاطمه، مطلق باف پارچه .4

  .56ـ1 :27 شمارۀ ،14 ، دورۀشناسی کاشان علمی دوفصلنامۀ، »محیطی زیست پایداري

 فرهنگـی  پهنۀ از شناسی باستان شواهد کاشان؛ ۀاقبالی« )،1399( مجید ،ظهوري منتظرو محسن،  ،جاوري .5

  .154ـ135 :2 ۀشمار ،13 دورۀ، شناسی کاشان علمی ۀ، دوفصلنام»کاشان دشت

 و عرصـه  دهـی  سـامان  و صـیانت  ،)1396( جواد ،زاده حسینو مجید،  ،ظهوري منتظر محسن، ،جاوري .6

  .32ـ3 :2 ۀشمار ،10 دورۀ ،شناسی کاشان علمی ۀفصلنامدو سیلک، باستانی هاي تپه منظري حریم

ـ ییآ مراسم یشناس نشانه« ،)1397( لیجل ،یسحابو  ،قادر ،يدیزیبا ،وسفی ،یجان حمه .7 ـ پ ین  در اریشـال  رِی

  .30ـ17: 67 ۀشمار ،15 ، دورۀنظر باغ ،»هورامان یفرهنگ منظر

ـ بخت ریعشا یفرهنگ منظر يها یژگیو« ،)1396( فرانک ،پور یگیب لیاو  ،احمد، این ییدانا .8  آن تـأثیر  و ياری

  .63ـ57 :57 ۀشمار ،14 ، دورۀنظر باغ، »ینینش کوچ يمعمار ساختار در

 نقـش  و "باگی" و "اندروز" اصالت نظریۀ« ،)1398( معصومه ،لطیفیو  ،علی ،عظیمی ،نصرت ،نیا ریاحی .9

 يهـا  کتابخانـه  و یرسان اط�ع قاتیتحق، »ایران بومی فرهنگی مناظر پاسداشت و حفظ در عمومی کتابخانۀ

  .429ـ405 :3 شمارۀ ،25 دورۀ، )کتابخانه امیپ( یعموم

 شـهري  محـدودۀ  فضـایی  سـاختار  تغییـر  ارزیـابی « ،)1397( رضـا حمید ،جیحانیو  ،پریچهر ،شفیعی .10

  .48ـ31 :2 شمارۀ ،11 ۀ، دورشناسی کاشان علمی دوفصلنامۀ ،»کاشان محتشم

 در شـهر  فرهنگـی  منظـر  شناسـی  زیبایی« ،)1398( فهیمه ،یاريو  ،گلناز ،کشاورز ،حسن ،زاده فریدون .11

 :2 ۀشـمار  ،4 ۀ، دوريکالبـد  ۀتوسـع  و ریزي برنامه، »بلوچ قوم: موردي ۀنمون ؛قومیت و جغرافیا مختصات

  .78ـ67

 يفضـاها  یفرهنگ منظر یطراح و فهم در یطیمح ادراك نقش« )،1398( هیعط ،ینعلیعو  ،بایفر ،ییقرا .12

 ۀشـمار  ،12 دورۀ ،شـهر  آرمان يشهرساز و يمعمار ،»گرگان یغرب يورود: یمطالعات مورد شهرها؛ يورود
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  .154ـ145 :27

ـ تغ بـر  يمـرور  ،)1393( محمدرضـا  ،یرضـوان و  ،یعل دیس ،يبدر ،غ�مرضا ،یاکرم ،�یل ،یکوکب .13  ریی

ـ اتحاد ییروسـتا  ـ  يشـهر  يمنظرهـا  مطالعۀ ؛یاجتماع ياقتصاد ،ياکولوژ دگاهید از یفرهنگ منظر شکل  ۀی

  .50ـ31 :147 شمارۀ ،33 ۀ، دورروستا طیمح و مسکناروپا، 

 آیینـی  ـ فرهنگی منظر پیرمراد، مزار« ،)1392( فرنوشجوادي، و  ،احمدعلی ،فرزینمخلص، فرنوش،  .14

  .38ـ27 :24 ۀشماردهم،  سال ،نظر باغ ،»بانه شهرستان

 در منظـر  نقش يارتقا بر مؤثر يها همؤلف یابیارز و نییتب« ،)1389( نیام ،یبیحبو  ،ریام دیس ،يمنصور .15

  .78ـ63 :15 ۀشمار ،7 ۀ، دورنظر باغ ،»رازیش خشک ۀرودخان يمورد یبررس ؛طیمح يداریپا

 )،کیفـی  شناسـی  روش در طـرح  و منطـق ( روش ضـد  کیفـی  تحقیق روش، )1392( احمد محمدپور، .16
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