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واکاوي اصليترين چالشهاي مفهوم منظر فرهنگي

واکاوي اصليترين چالشهاي مفهوم منظر فرهنگی ...

تاريخ دريافت مقاله1390/03/23 :
تاريخ پذيرش نهايي1390/08/25 :

با تکيه بر بازشناخت و تحليل کارنامة هجدهسالة اين مفهوم در مرکز ميراث جهاني يونسکو
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هر چند نزديک به يک سده از نخستين کاربرد عبارت «منظر فرهنگي» ميگذرد ،که بر تعامل انسان و طبيعت
در طول زمان تأکيد ميكند ،اما تنها هجده سال است که عبارت مذكور کاربردي حرفهاي در قلمرو حفاظت
پيدا کرده است .با گنجانده شدن منظرهاي فرهنگي در راهنماي اجرايي کنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي
و طبيعي جهان در سال  ،1992با هدف بازشناخت ارزش برجستة جهاني ناشي از تأثيرگذاري متقابل انسان
و محيط طبيعي ،مرکز ميراث جهاني يونسکو بهعنوان نخستين و مهمترين مرجع بينالمللي حفاظت منظرهاي
فرهنگي شناخته شد .ثبت منظرهاي فرهنگي گامي مهم به سوي بازشناخت آنها بهمنظور آشکارسازي
و تقويت و محافظت از تنوع تأثيرات متقابل انسان و محيط و فرهنگها و سنتهاي زنده يا ناپديد شده
است .در اين مقاله کارنامة منظر فرهنگي در مرکز ميراث جهاني يونسکو در فاصلة سالهاي -2010
 1992بررسي ميشود و ضمن آشکارسازي پسزمينة تاريخي شکلگيري ايده منظر فرهنگي در اين مرکز،
تعريف ،سير تحول و تجربيات آن مورد مداقه قرار ميگيرد .از اين رهگذر مهمترين انتقادها كه شامل عدم
توازن منظرهاي فرهنگي ثبت شده در فهرست ميراث جهاني در مناطق مختلف جهان و همچنين ناکارآمدي
مرزبندي ميان منظرهاي فرهنگي و طبيعي و ديدگاه نخبهساالر اين مرکز است ،به چالش کشيده ميشود.
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كليدواژهها :منظر فرهنگي ،مرکز ميراث جهاني يونسکو ،عدم توازن ،مرزبندي ،نخبهساالري.

 1دانشيار دانشکده معماري ،پرديس هنرهاي زيبا ،دانشگاه تهران ،استان تهران ،شهر تهران (نويسنده مسئول)

E-mail: hanachee@ut.ac.ir

 2پژوهشگر دکتراي معماري ،پرديس هنرهاي زيبا ،دانشگاه تهران ،استان تهران ،شهر تهران

E-mail: p.eshrati@gmail.com

نامۀ معماری و شهرسازی

چکیده

147

دوفصلنامة دانشگاه هنر | شماره هفت | پاییز و زمستان 90

als

نامۀ معماری و شهرسازی

urn

Jo

.ac

.ir

عبارت منظر فرهنگي 1را نخستين بار جغرافيداني فرهنگي به نام کارل سائوير 2در دهة 1920
بهکار برد ( .)Sauer, 1925, 343با وجود اينکه ايده يادشده طي چندين نسل گسترش يافته است اما
در زمينة حفاظت تاريخي همچنان موضوعي جديد محسوب ميشود ( )Longstreth, 2008, 1و در
ميان ديگر رشتههاي درگير در مديريت آن نيز شناختي ناچيز ـ و گاه اشتباه ـ از آن وجود دارد.
اين عبارت که در برخي از موارد به اختصار «منظر» ناميده ميشدودEuropean Landscape Con�( 3
 ،)vention, 2000مکرراً به اشتباه مترادف با منظر طراحيشده (باغ ،پارک ،پرديس و عمل دستکاري
توپوگرافي) به کار برده شده است ( .)Longstreth, 2008, 1صرفنظر از چنين اشتباههايي گرايش
به ديدن سادهانگارانة منظر فرهنگي بهعنوان موجوديتي صرف ًا فيزيکي و نه به مثابه روشي براي
تفکر و تحليل و ارزيابي مکانها ،ادراک نادرستي از آن را رقم زده است .اين در حالي است که
مشارکت عمومي و حمايت از مديريت منظر فرهنگي عنصري ضروري در موفقيت استراتژيهاي
مديريتي است .بدينترتيب استنباط ميشود که افزايش آگاهي و شناخت دربارة منظر فرهنگي براي
حفاظت از اين منظرها ،حياتي است .در سال  2003سازمان پژوهشي ميراث منظرها 4استنتاج کرد
که «مهمترين ابزار براي حفاظت ،شناخت است .تفسير منجر به بازشناسي ميشود و اين خود به
حفاظت ميانجامد» ( .)NZHPT, 2003, 9شناخت ناکافي در کنار بسياري از عوامل خرد و کالن ديگر
باعث ميشود که پس از گذشت هجده سال از آغاز ثبت منظرهاي فرهنگي در فهرست ميراث جهاني،
از کشور پهناوري چون ايران ـ بهرغم دارا بودن گنجينههاي گرانبهاي منظرهای فرهنگي ـ تنها يک
اثر ،آن هم در فهرست ميراث در معرض خطر به ثبت رسيده باشد« :بم و منظر فرهنگي آن».
از اين رهگذر ،ضرورت بازشناخت هر چه بيشتر منظرهاي فرهنگي آشکار ميگردد .با توجه به
نكات پيشگفته ،در اين مقاله به بررسي کارنامة منظر فرهنگي در «مرکز ميراث جهاني» 5يونسکو به
عنوان نخستين مرجع قانوني بينالمللي بازشناخت و ثبت منظرهاي فرهنگي پرداخته ميشود .مرکز
ميراث جهاني يونسکو بر اساس «کنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان» 6مصوب
1972م .متولي ميراث فرهنگي و طبيعي جهان است .افزون بر آن ،شناخت و حفاظت از منظرهاي
فرهنگي داراي ارزش برجستة جهاني نيز بهعنوان بخشي از ميراث مشترک بشريت ،7با تهية نخستين
سند قانوني بينالمللي در سال 1992م .به اين ارگان محول گرديد .هر چند گنجانده شدن منظرهاي
فرهنگي در اين کنوانسيون ،اهميت آنها را در مقياس بينالمللي آشکار ساخت ( ،)Besio, 2003, 60اما
هيچگاه تعاريف و دستهبنديهاي اين مفهوم مورد بازبيني جدي قرار نگرفت .به همين خاطر بود كه
مفهوم مورد بحث بهتدريج با معضالتي روبهرو گرديد .در اين نوشتار ،با هدف واکاوي عمدهترين
چالشهاي مفهوم منظر فرهنگي به همراه زمينهها ،سير تحول ،تجربيات ،چالشها و چشماندازهاي
آن در مرکز ميراث جهاني يونسکو در فاصلة سالهاي 1992-2010م .بررسي ميگردد.
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مقدمه

ريشة مفهومي ـ نه واژگاني دقيقـ اين عبارت را ميتوان در نوشتههاي تاريخنويسان آلماني و
جغرافيدانان فرانسوي ،در اواسط و اواخر قرن نوزدهم ميالدي يافت .اصطالح «منظر فرهنگي»،
نخستين بار در دهة  1920به وسيلة جغرافيداني فرهنگي به نام پروفسور کارل سائوير در مجامع
دانشگاهي اياالت متحد به كار رفت و سپس رواج يافت .تعريف کالسيک سائوير (1925م ).چنين

تعاريف منظر فرهنگي
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تحليل کارنامة هجده سالة منظر فرهنگي در مرکز ميراث جهاني يونسکو
تعريف منظر فرهنگي در مرکز ميراث جهاني يونسکو

منظرهاي فرهنگي با توجه به اينکه آنها فراهمآورندة گنجينهاي ژنتيکي براي محصوالت جهان
فردا هستند ،و در واقع بنيان فرهنگ و هويت و اعتقادات مردمي را که در آنها زندگي ميکنند شکل

نامۀ معماری و شهرسازی

«با اينکه دانش غربي مدتها فرهنگ و طبيعت را دو دايرة جداگانه پنداشته است[ ،اما] ديد ساکنان
اوليه از جهان ،کلنگر بوده است و در آن فلسفة نظام گيتي ،جغرافيا ،زيست ،فرهنگ و معنويت
صميمانه در هم تنيدهاند» ( .)Buggey, Michell, 2003, 94در اين ديد سنتي ،که طبيعت و فرهنگ
جداييناپذير نگريسته ميشود ،جايگاه خود را تعريف منظر فرهنگي بازيافته است :منظر آن چيزي
است که ميبينيم ،و نتيجة ادراکات ترکيبي ماست .در جهان مرئي ،جهان نامرئي روابط قرار
دارد که افراد آن را به همراه جوامع و طبيعت پايهگذاري ميکنند و خود را با شرايط اقتصادي و
سياسي وفق ميدهند .اين روابط در چارچوبهاي فرهنگي و نمادين و رفتاري به بحث و بررسي
گذاشته شده و پااليش گرديدهاند .شکل مرئي منظر در اين مورد ،حاکي از مدرک و ميراثي است
که فرايند تاريخي ارزيابي و بقاي جامعه آن را بر جاي نهاده است .منظر موجودي شفاف و مرتبط
با واقعيت نيست .تصاوير ديدهشده رابطهاي مستقيم و عيني با افرادي که آنها را ميبينند ،ندارند.
منظر مبري نيست و تهنشستهاي تاريخ در کسي که آنها را مشاهده ميکند ،به هر حال خنثي و
بيتأثير نيستند .مدلهاي فرهنگي در روابط ميان مشاهدهکننده و مشاهدهشونده دخيل ميشوند
و آن را بهتر و يا بدتر ميسازند (.)Besio, 2003, 61
تصور منظر فرهنگي سهل و ممتنع است .مطالعة منظر فرهنگي مؤلفههاي طبيعي و انسانساخت
محيط و فرايندهاي تغيير آنها در طول زمان را در بر ميگيرد .اين مؤلفهها و روابطشان ،ميبايست
هم از بعد فيزيکي بررسي شوند و هم از بعد عملکردي و تداعيگر مورد بررسي قرار گيرند
(.)Longstreth, 2008, 1
تفاسير و تعاريف اين مفهوم بسيار گسترده و متنوع است ،که در ادامه به برخي از آنها اشاره ميگردد:
«انديشيدن درباره منظر فرهنگي به عنوان تقريب ًا تمامي چيزهايي که وقتي در محيط بيروني
هستيم ميتوانيم ببينيم ،امري بجا و پراهميت است» (.)Lewis, 1979, 12
«منظر فرهنگي نواحياي را در برميگيرد كه مشخص ًا نماينده الگوهاي سکونت يا استفاده
از منظر ،سير تکامل ارزشهاي فرهنگي ،و هنجارها و طرز برخورد با زمين طي ساليان دراز و
متمادي است» (.)Melnick, 1981, 56
«منظر فرهنگي حکايت اليهاي است باالي الية در هم پيچيدة تاريخ و طبيعت» (.)Aalen et al., 1997, 5
«اصطالح منظر فرهنگي براي معنادهي به شيوهاي از ديدن منظر بهكار ميرود که بر تعامل
انسان و طبيعت در طول زمان تأکيد ميورزد» (.)Ingerson, 2000, 1
همانگونه که از اين نمونه تعريفها بر ميآيد ،هنوز متخصصان منظر فرهنگي به اجماع يا
اتفاق نظر در تعريفي جامع و مانع از مفهوم مورد بحث دست نيافتهاند.

واکاوي اصليترين چالشهاي مفهوم منظر فرهنگی ...

است« :منظر فرهنگي متشكل از منظري طبيعي به وسيلة يک گروه فرهنگي است .فرهنگ عامل ،ناحية
طبيعي واسطه و منظر فرهنگي نتيجه است» ( .)Sauer, 1925, 343از آن زمان به بعد اين مفهوم کاربردي
مشترک بين جغرافيدانان ،تاريخدانان ،حفاظتمداران ،معماران منظر و ديگر رشتههاي وابسته يافت.
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ميدهند ،اهميتي هر دم افزون يافتهاند ( .)Rossler, 2003, 14حفاظت منظرهاي فرهنگي شرط الزم
توسعه پايدار هر منطقه است .در زمان حاضر انجمنهاي مختلفي به شناخت و حفاظت منظرهاي
فرهنگي در سطوح ملي و منطقهاي ميپردازند که در اين ميان مرکز ميراث جهاني يونسکو به
عنوان نخستين و مهمترين مرجع بينالمللي حفاظت از منظرهاي فرهنگي داراي جايگاه ويژهاي
است .در ايران نيز جز سازمان يونسکو ،نهاد ديگري که به بازشناخت و حفاظت منظرهاي فرهنگي
بپردازد ،وجود ندارد .از اين رو در اين مقاله به بررسي ديدگاه اين مرکز دربارة منظرهاي فرهنگي
ـ و چالشهاي مواجه با آن ـ پرداختهميشود.
گرچه در دهههاي اخير قسمتي از مطالعات منظر ،مسيري را که به نوعي با علوم طبيعي آميخته
شده دنبال کرده است ،با اين حال در تعاريف برگزيدة کنوانسيون ميراث جهاني ،منظر به مثابة
موجودي با ارزش فرهنگي وسيعتر اشاره شده است .کنوانسيون ميراث جهاني اين واقعيت را درک
کرده است که تاريخ و طبيعت در نوعي همزيستي به سر ميبرند و اين همان رابطهاي است که
اجتماعات محلي و ساکنان بومي ،پيشتر آن را درك كرده بودند ( .)Besio, 2003, 60-61به تعريف
مرکز ميراث جهاني يونسکو« ،ثروتها ميراثي از گذشتهاند؛ يا در واقع چيزهايي که ،امروز با
آنها زندگي ميکنيم ،و چيزهايي که براي نسلهاي آينده باقي خواهيم گذاشت .ثروتهاي طبيعي
و فرهنگي منابع غيرمنقول زندگي و وحي هستند» ( ،UNESCO World Heritage Centre, 2007به
نقل از يوکيليتو )1 ،1387 ،که بهعنوان مؤلفههاي تشکيلدهندة هويت هر مکا ِن مع ّين ،ويژگيهاي
بارز مرتبط با مكانها را به آنها ميبخشند و از همين رو ،خزانة تجربة بشري برشمرده ميشوند
(يوکيليتو .)1 ،1387 ،منظرهاي فرهنگي با درک واقعيت همزيستي تاريخ و طبيعت ،بهعنوان بخشي
از اين ثروتها شناخته شدهاند؛ يعني ثروتهايي که نشاندهندة اجتماعات بشري و زيستگاههاي
آن هستند ،در طول زمان و تحت تأثير محدوديتهاي فيزيکي و فرصتهايي که محيط طبيعي ،توالي
اجتماعي و فشارهاي اقتصادي و فرهنگي داخلي و خارجي آنها را به وجود آورده است ،شکل
گرفتهاند .عبارت منظر فرهنگي ،که بر ترکيبي از کار انسان و طبيعت تأکيد ميکند ،تنوع ارتباط ميان
نوع بشر و محيط طبيعي را آشکار ميسازد .منظر فرهنگي غالب ًا روشهاي منحصر به فرد استفاده
پايدار از زمين ،خصوصيات ناشي از محدوديتهاي محيط طبيعي و همچنين تعامل ذهني با طبيعت
را منعکس ميکند (.)UNESCO World Heritage Center, 2009

زمينههاي شکلگيري ايدة منظر فرهنگي در مرکز ميراث جهاني
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نخستين پيشنهاد جهاني دربارة شخصيت و زيبايي منظر و محوطهها در سال 1962م .در يونسکو
به تصويب رسيد ( .)Rossler, 2003, 14ادامه ديگر مباحثهها در زمينة منظر از حدود سال 1980م،.
يعني از زمان بررسي کارگروه ميراث جهاني ،تا کنون ادامه يافتهاند .بسياري از آنها هنوز در
فهرست کارهايي قرار دارند که ميبايست به انجام برسند ( .)Fowler, 2003, Appendix Aکنوانسيون
مصوب کنفرانس عمومي يونسکو در سال 1972م .ـ سند
حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان ـ
ّ
بينالمللي منحصر به فردي را براي شناخت و حفاظت ميراث فرهنگي و طبيعي با ارزش برجستة
جهاني ارائه كرد (يوکيليتو و فيلدن« .)1386،هدف اين کنوانسيون ،تضمين بازشناسي ،نگهداري،
حفاظت ،ارائه و انتقال ارزشهاي برجسته جهاني به نسلهاي آتي ميراث طبيعي و فرهنگي است»
( .)Rossler, 2003, 10کاربرد حرفهاي عبارت منظر فرهنگي در قلمرو حفاظت در دهة 1990م .با
بازبيني و بازنويسي راهنماي اجرايي کنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان و
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کارگروه ميراث جهاني در شانزدهمين جلسه خود در سال  ،1992دستهبندي سهگانه منظرهاي
فرهنگي ميراث جهاني را به تصويب رساند ( ،)Revision of the operational guideline, 1992که در
جدول  1درج گرديده است.
جدول  .1دستهبندي سهگانة منظر فرهنگي در مرکز ميراث جهاني يونسکو
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دﺳﺘﻪ

ﺗﻌﺮﻳﻒ

ﻗﺼﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ ﺑـﺎغﻫـﺎ و درﺧﺘﺴـﺘﺎنﻫـﺎ و ﻣﻨﻈﺮﻫـﺎي

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻳﺎ ﻳﺎدﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂاﻧﺪ.

ww

ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را درﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧـﺪ و اﻏﻠـﺐ ـ اﻣـﺎ ﻧـﻪ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ـ ﺑـﺎ

ers

ﻳﻜﻢ
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اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻛﻪ راﺣﺖﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد ،ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼـﺎً ﺗﻌﺮﻳـﻒﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ از روي

دﺳﺘﻪ دوم را ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺗﻜﺎﻣﻞﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ .اﻳﻦ ﻧـﻮع ﻣﻨﻈـﺮ از اﻟـﺰام اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،

niv

اﻗﺘﺼﺎدي ،اداري و /ﻳﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷـﻜﻞ ﻛﻨـﻮﻧﻲ آن ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﺔ ﭘﻴﻮﺳـﺘﮕﻲ ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ

ﻃﺒﻴﻌﻲاش و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻨﻈﺮﻫـﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺗﻜﺎﻣـﻞﺷـﺎن را در ﺷـﻜﻞ و
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐدﻫﻨﺪهﺷﺎن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دو زﻳﺮﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد:

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﻃﻲ دوره ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل وﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎي

tU

دوم

 -ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه از ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻳﺎ ﻓﺴﻴﻞﺷﺪه( :ﻣﻨﻈﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ در زﻣـﺎﻧﻲ در

ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ ﺗﻤﺎﻳﺰدﻫﻨﺪة آن را ﻫﻨﻮز ﻣﻲﺗﻮان در ﺷﻜﻞ ﻣﺎدياش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.

 -ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺪاومدار ﻣﻨﻈﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و ﺑـﻪﻃـﻮر

Ar

ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ روش ﺳﻨﺘﻲ زﻳﺴﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و در آن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎري اﺳﺖ ،ﻛـﻪ در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺎدي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاي را از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲﮔﺬارد.

دﺳﺘﻪ آﺧﺮ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺪاﻋﻲﮔﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ درﺑﺮدارﻧﺪة آن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻈﺮﻫﺎﻳﻲ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻴـﺮاث
ﺳﻮم

ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻗﻮي ،ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻨﺼﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ و
ﻧﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺎدي ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

منبعUNESCO World Heritage Center, 2009 :

نامۀ معماری و شهرسازی

دستهبندي منظرهاي فرهنگي ميراث جهاني

واکاوي اصليترين چالشهاي مفهوم منظر فرهنگی ...

گنجاندن مفهوم منظر فرهنگي رخ داد .به اين ترتيب ،پس از گذشت  20سال اين کنوانسيون به
نخستين سند قانوني جهاني براي حفاظت منظرهاي فرهنگي تبديل گرديد و به وسيلة مرکز ميراث
جهاني در سرتاسر دنيا رواج يافت (;Rossler, 1998, 2000, 2001a; Rossler and Saouma-Forero, 2000
 .)Von Droste et al., 1995; Fowler, 2003دو عامل اصلي را ميتوان زمينههاي اصلي شکلگيري ايدة
منظر فرهنگي در مرکز ميراث جهاني يونسکو دانست:
نخست ـ ارائة پيشنهادهايي براي بازبيني راهنماي اجرايي کنوانسيون در نشست کارشناسان
بينالمللي ،که از  24تا  26اکتبر سال 1992م .در پاريس برگزار گرديد (UNESCO, World Heritage
.)Centre, 1992
دوم ـ اعالم نياز به بازشناسي ارزشهاي تداعيکننده سيما و منظر زيست مردمان بومي و
اهميت حفاظت از تنوع بيولوژيکي ،از طريق تنوع فرهنگي موجود در منظرهاي فرهنگي ،از سوي
ِ
نشست يادشده (.)Rossler, 2003, 10
کارشناسان
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با گنجانده شدن منظرهاي فرهنگي در راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی یونسکو ،نياز به
بازبيني معيارهاي فرهنگي و طبيعي ثبت آثار در فهرست ميراث جهاني به وجود آمد .بنابراين در
همان نشستي که کارگروه دستهبنديهاي منظر فرهنگي را به تصويب رساند ،تصميم بر حذف
ارجاع به «تأثير متقابل انسان و محيط طبيعياش» و «ترکيب استثنايي عنصرهاي طبيعي و فرهنگي»
به ترتيب از معيارهاي  2و  3معيارهاي طبيعي گرفتهشد .در نتيجة اين امر ،از سال  1992تاکنون
هيچکدام از معيارهاي طبيعي و فرهنگي که براي تصديق قرارگيري آثار در فهرست ميراث جهاني
بهکار رفتهاند ،بهطور مشخص به تأثير متقابل مردم و محيط اشاره نميکنند (.)Rossler, 2003, 12
قسمتهاي مشخصشده در جدول  2تغييرات اساسي در معيارها را ،پس از گنجانده شدن
منظر فرهنگي در راهنماي اجرايي يونسکو ،نشان ميدهند .در زمان حاضر منظرهاي فرهنگي
ميراث جهاني براي قرارگيري در فهرست ميراث جهاني ،آنگاه مناسب و ذيحق دانسته ميشوند
که در آنها تأثير متقابل انسان و محيط طبيعي بهعنوان «ارزش برجستة جهاني» ارزيابي گردد.
بهطور کلي منظرهاي فرهنگي بر اساس معيارهاي ميراث فرهنگي در فهرست ثبت ميشوند؛ اما
تعدادي از منظرهاي فرهنگي بر اساس معيارهاي طبيعي پذيرش شدهاند ،که اينها را ميراث فرهنگي
ـ طبيعي مختلط مينامند .البته در پاراگراف  18از راهنماي اجرايي سال 1999م .چنين بيان شده
است« :کشورهاي عضو بايد تا آنجا که ممکن است بکوشند تا ارزش برجستة جهاني آثاري که
براي ثبت پيشنهاد ميکنند ،از آميزة ويژه و پراهميتي از خصايص فرهنگي و طبيعي ناشي شده
باشند» (.)UNESCO World Heritage Center, 2009
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تغيير در معيارهاي ثبت

جدول  .2تغيير در معيارهاي ثبت ميراث طبيعي پس از تصويب منظرهاي فرهنگي

ers

ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻴﺮاث ﻃﺒﻴﻌﻲ

 1992ـ  1980م.

 1997ـ  1992م.

ww

ﻧﻤﻮﻧــﺔ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪاي ﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ روﻧــﺪﻫﺎي ﻣﻬــﻢ ﺟــﺎري ﻧﻤﻮﻧـــﺔ ﺑﺮﺟﺴـــﺘﻪاي ﺑﺎﺷـــﺪ ﻛـــﻪ
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ،ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤـﻴﻂ روﻧـــﺪﻫﺎي ﻣﺘـــﺪاول و ﭘﺮاﻫﻤﻴـــﺖ

دوم

niv

ﻃﺒﻴﻌﻲاش را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺑﺘﻮان اﻳﻨﻬـﺎ را از اﻛﻮﻟـــﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟـــﻮژﻳﻜﻲ را در
دورهﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻞ زﻣﻴﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ روﻧـﺪﻫﺎي ﺟـﺎري ﺳــﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣــﻞ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ زﻣﻴﻨــﻲ،
ﺗﻜﺎﻣـﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ،ﮔﻴﺎﻫــﺎن و ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ،ﺷـﻜﻞ زﻣــﻴﻦ و آبﻫــﺎي ﺷــﻴﺮﻳﻦ ،اﻛﻮﺳﻴﺴــﺘﻢﻫــﺎي
ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺪامﻫﺎي آﺑﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ داد.

ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ،و ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﻴﻮاﻧﻲ

tU

و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة ﻣﻤﺘﺎزﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ،اﺷﻜﺎل ﻳﺎ ﺻـﻮرتﻫـﺎي ﻣﻤﺘــﺎزﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳــﺪهﻫــﺎي ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﻳــﺎ

Ar

ﺳﻮم

ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳـﺘﺜﻨﺎﻳﻲ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎ ،ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ ﺑـﺎ زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻳـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ و اﻫﻤﻴــــﺖ زﻳﺒــــﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳــــﺎﻧﻪ را
اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

منبعRossler, 2003 :

درﺑﺮﮔﻴﺮد.
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قرارگيري مفهوم منظر فرهنگي در راهنماي اجرايي کنوانسيون ميراث فرهنگي و طبيعي جهان ،از
بسياري جهات دستاوردي مهم محسوب ميگردد ،از آن جمله ميتوان به اينها اشاره کرد:
• بازشناخت تنوع ظهور تعامل بين انسان و محيط طبيعياش؛
•معرفي اصطالح پايداري به راهنماي اجرايي از طريق تکنيکهاي خاص استفاده پايدار از زمين؛
•پذيرش ميراث زنده مردمان بومي؛
•معرفي سازوكارهاي مديريت سنتي در راهنماي اجرايي؛
•بازشناخت روشهاي سنتي استفاده از زمين؛
•نگهداشت تنوع بيولوژيکي از طريق تنوع فرهنگي؛
•توجه به ارتباطات غيرمادي با طبيعت؛
•گشايش کنوانسيون به ديگر مناطق و فرهنگهاي جهان (کارائيب ،اقيانوسيه ،افريقا)؛
•آسانسازي مسير «راهبرد جهاني»« 9براي فهرست ميراث جهاني نماينده ،تصويبشده در
1994م.)Rossler, 2003, 10( ».

تناسب منظرهاي فرهنگي ثبتشده در فهرست ميراث جهاني با آثار ديگر

tU

niv

تا پايان سال  2010ميالدي  187کشور به کنوانسيون  1972ميراث جهاني يونسکو ملحق شد ه
بودهاند .تا آن زمان  911اثر از  151کشور در فهرست ميراث جهاني ثبت شده بود که  704اثر
فرهنگي و  180اثر طبيعي را دربرميگرفت 27 .سايت مختلط ـ هم بر اساس ارزشهاي طبيعي
و هم مبتني بر ارزشهاي فرهنگي ـ نيز به ثبت رسيده بودند .در ميان  911سايت تنها  66منظر
فرهنگي در دسته منظرهاي فرهنگي (پاراگراف  39تا  42راهنماي اجرايي) به ثبت رسيده بودند؛ يا
به عبارت ديگر ،تنها  7/25درصد از ميراث جهاني منظرهاي فرهنگي بودند.

Ar

نشستهاي تخصصي دربارة منظر فرهنگي و دستاوردهاي آنها

در فاصلة سالهاي  1992تا 2010م .مرکز ميراث جهاني يونسكو چندين نشست تخصصي دربارة
منظر فرهنگي برگزار كرد .اين نشستها مراحل مهمي در پيادهسازي تصميمات کارگروه ميراث
جهاني به شمار ميآيند ،چرا که به تشخيص روشهاي متفاوتي انجاميدند که کشورهاي عضو
ميتوانند از آنها براي نامزد کردن منظرهاي فرهنگي در فهرست ميراث جهاني بهره بگيرند .از اين
رهگذر روششناسي براي تشخيص منظرهاي فرهنگي شكل گرفت و پرورانده شد و پيشنهادها

نامۀ معماری و شهرسازی

.ir

دستاوردهاي گنجاندن منظرهاي فرهنگي در راهنماي اجرايي کنوانسيون ميراث جهاني

واکاوي اصليترين چالشهاي مفهوم منظر فرهنگی ...

در ادامة اين روند در نشست «راهبرد جهاني آمستردام» 8که در سال 1998م .برگزار گرديد،
پيشنهاد به هم پيوستن معيارهاي ميراث طبيعي و فرهنگي با هدف اصلي غلبه بر جدايي بين طبيعت
و فرهنگ در کاربرد کنوانسيون ارائه گرديد .گروهي که بر روي بازبيني راهنماي اجرايي کار
ميکردند ،اين ديدگاه تازه را در يکپارچگي فرهنگي و طبيعي ميراث مدنظر قرار دادند و معيارهايي
يکپارچه را در نسخة جديدي که در کارگروه ميراث جهاني در سال  2003آن را به تصويب رساند،
ارائه كردند .بدين ترتيب ثبت منظرهاي فرهنگي که تا اواخر سال  2004بر اساس  6معيار فرهنگي
و  4معيار طبيعي صورت ميپذيرفت ،پس از تصويب دستورالعمل اجرايي کنوانسيون ،بر اساس
دستهاي 10معياري انجام ميگيرد (.)Von Droste, Rössler, Titchen, 1998
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نيز دستهبندي و ارزيابي گرديدند .مباحث قانوني ،مديريتي ،اجتماعي ـ اقتصادي و حفاظتي مرتبط
با منظر فرهنگي مورد توجه قرار گرفتند و نمونههايي از منظرهاي فرهنگي برجسته و شاخص از
مناطق مختلف ،به حيطه بحث و بررسي کشيده شدند .تقريب ًا در هر نشستي توصيههايي دربارة
بازشناخت ،تشخيص هويت ،نگهداري و مديريت منظرهاي فرهنگي در زمينة منطقه يا موضوع
خاص آن ارائه گردیده است.
در «نشست تخصصي جهاني دربارة ارزشهاي جهاني برجسته (آلمان 10»)1993،يک «برنامه
اجرايي براي آينده» 11تهيه گرديد که در دسامبر  1993به تصويب کارگروه ميراث جهاني رسيد.
اين برنامه پيشنهاد برگزاري نشستهاي تخصصي منطقهاي را مطرح ساخت که از طريق مطالعات
تطبيقي منظرهاي فرهنگي و گسترش چارچوبهاي موضوعي براي ارزيابي منظرهاي فرهنگي به
تصميمگيريهاي کارگروه دربارة منظر فرهنگي کمک رساند .در اين برنامة اجرايي به طرح مقدماتي
«راهنماهاي مديريت» اشاره شد؛ با اين شرح که الزم است راهنماي ويژهاي براي مديريت و حفاظت
منظرهاي فرهنگي ثبت شده در فهرست ميراث جهاني تهيه گردد که در آن تجربيات مديريتي موفق
مد نظر قرار گيرد .همچنين در اين پالن اجرايي بر مبادلة اطالعات ،نمونههاي موردي و تجارب
مديريتي در سطح اجتماعات منطقهاي و محلي براي نگهداري منظر فرهنگي ،بين کشورهاي عضو
تأكيد گرديد .از اينها گذشته برنامه مورد بحث ،گروههاي کارشناسي و سازمانهاي غيردولتي ـ
مانند ايکوموس (مرکز بينالمللي يادمانها و محوطهها) ،12آي.يو.سي.ان( .اتحاديه بينالمللي حفاظت
از طبيعت) ،13ايفال (انجمن معماران منظر دنيا) ،14آي.ال.اِي.اِي( .انجمن حمايت قانوني بينالمللي)،15
آي.اِي.ال.اي (انجمن بينالمللي اکولوژي منظر) 16را به ترويج درک گستردهتر از منظرهاي فرهنگي
و توان نهفته در آنها براي ثبت شدن در فهرست ميراث جهاني تشويق ميکند (.)Rossler, 2003, 12
راهنماي مديريت منظرهاي فرهنگي سرانجام در سال  2009به صورت کتاب شماره  26از
مجموعه انتشارت مرکز ميراث جهاني يونسکو با عنوان «منظرهاي فرهنگي ميراث جهاني :کتاب
مرجع حفاظت و مديريت» 17به چاپ رسيد (.)Mitchell, Rossler and Tricaud, 2009
در برخي از اين نشستهاي تخصصي بهطور مشخص به منظر کشاورزي 18پرداخته ميشد.
براي مثال ،يکي دربارة منظر تاکستانها در اروپا بود و يکي دربارة تراسهاي برنج در آسيا .نشست
تخصصي دربارة منظرهاي اروپايي در سال 1996م .بر اهميت آن دسته از منظرهاي فرهنگي زندة
اروپايي که در آنها روشهاي زيست سنتي تا به امروز نيز تداوم يافته است ـ به همراه منظرهاي
روستايي ـ تأكيد ميكند و در عين حال بر توسعة آنها در گذر زمان (براي مثال ،در پاسخ به فناوري
جديد) پاي ميفشارد .در نشست برگزارشده در هلند در سال 1999م .به کشورهاي عضو پيشنهاد
شد که عنوان و نحوة مديريت مناطق نگهداريشدة موجود را با کمک و راهنمايي يونسکو به منظرهاي
فرهنگي عموميت دهند .در فرايندهاي توسعه ،پيشنهاد گسترش پتانسيل منظرهاي فرهنگي از طريق
شناسايي و حمايت از شخصيتها و کيفيتهاي خاص منطقه ارائه و مطرح شده است .اين نکته نيز
ميبايست مد نظر قرار گيرد که مديريت منظر به اقتصاد محلي و منطقهاي اساسي نياز دارد؛ از اين رو
متخصصان همکاري بين نيروهاي محلي ،منطقهاي ،ملي و بينالمللي و نيز حاميان توسعه را پيشنهاد
ميکنند .يکپارچگي بايد در پي هماهنگ و مرتبط ساختن برنامهريزي ،امور اداري و پايش فعاليتها
باشد .کشورهاي عضو ميبايست اين نكته مهم را در پيادهسازي کنوانسيون ميراث جهاني به کار
اندازند .در اين نشست و ديگر نشستها ،به بازبيني موضوعات مرتبط با «روشهاي خاص استفادة
پايدار از زمين» با ارجاع به راهنماي اجرايي (بند  )38پرداخته شد .در جدول  3نشستهاي تخصصي
منظر فرهنگي در فاصل ه سالهاي  1992تا  2010نشان داده شدهاند.
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از آغاز بحث منظر فرهنگي در مرکز ميراث جهاني يونسکو تاکنون انتقادهايي اغلب کلي بر تعريف
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هر چند كه م .فولر در سال  2003اذعان داشت که تعريف و دستهبنديهاي سهگانة منظر
فرهنگي در دهة نخست شکلگيري اين مفهوم در مرکز ميراث جهاني كاركرد درستي داشتهاند و
چندان تقاضايي براي تغيير آنها مطرح نشده ( ،)Fowler, 2003, 18اما عدم توازن تعداد سايتهاي
فهرستشده به عنوان منظر فرهنگي در فهرست ميراث جهاني از مهمترين موضوعاتي است که از
زمان به تصويب رسيدن منظر فرهنگي در کنوانسيون ميراث جهاني به چشم ميخورد .عدم توازن
به اين معناست که تعداد منظرهاي فرهنگي ثبتشده در مناطق پنجگانة 19جهاني يونسکو ،بسيار
ناهمگناند و تقريب ًا اکثر منظرهاي فرهنگي ،چه آنهايي که در فهرست ميراث جهاني ثبت شدهاند و
چه آنهايي که در فهرست آزمايشي 20قرار دارند و نامزد ثبت هستند ،در منطقة «اروپا و امريکاي
شمالي» استقرار يافتهاند ( )Sirisrisak and Akagawa, 2007, 11و چهار منطقة ديگر يعني «افريقا»،
«کشورهاي عربي»« ،آسيا و اقيانوسيه» و نيز «امريکاي التين و کاراييب» با آنکه از نظر غناي
منظرهاي فرهنگي از منطقة اروپا و امريکاي شمالي چيزي کم ندارند ،سهمشان در اين فهرست
بسيار ناچيز است .اين در حالي است که کنوانسيون ميراث فرهنگي و طبيعي جهان در پي اين هدف
است که فهرستي كامل و يكدست تنوع و گوناگوني يادمانهاي ميراثي در جهان ارائه ميكند.
در ژوئن 1994م ،.در پي تقاضاي کارگروه ميراث جهاني ،21مرکز ميراث جهاني وايکوموس به
برپايي نشستي تخصصي پرداخت تا ماهيت فهرست ميراث جهاني بررسي گردد و مشخص شود
که آيا فهرست مذكور ميتواند نمايندة ميراث فرهنگي و طبيعي جهان باشد يا خير .اين گروه پس
از بررسي به اين نتيجه دست يافت که فهرست موجود نمايندة منظرهاي فرهنگي مناطق مختلف
نيست .گروه مذكور به همين خاطر« ،راهبردي جهاني را براي فهرست ميراث جهاني نماينده و
موثق» ،مطرح و پيشنهاد كرد که متعاقب ًا در هجدهمين جلسة کارگروه ميراث جهاني در دسامبر
1994م .به تصويب رسيد .اين راهبرد يا استراتژي جهاني ،هم چارچوبي مفهومي است و هم نوعي
روششناسي واقعنگر و عملياتي براي پيادهسازي کنوانسيون ميراث جهاني .در اين استراتژي
بر تعريفهاي منطقهاي و موضوعي آن دسته از ميراث که ارزش برجسته جهاني دارند ،تأكيد
ميشود تا با تشويق کشورها به پيوستن به کنوانسيون ،تهيه فهرستهاي آزمايشي و هماهنگ
کردن آنها و آماده ساختنشان براي ثبت آثار از دستهها و مناطقي که در زمان حاضر در فهرست
ميراث جهاني بهخوبي ارائه نشدهاند ،توازن و نمايندگي هرچه بيشتر فهرست ميراث جهاني را
تضمين کند (.)Rossler, 2003, 12
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با آنكه در طول اين هجده سال انتقادهاي مطرحشده توانستهاند تأثيراتي در روند شناخت و
ارزيابي و مديريت منظرهاي فرهنگي ميراث جهاني بر جاي نهند و در نتيجه ابعاد مفهوم منظر
فرهنگي را دقيقتر سازند ،اما با نگاهي دقيقتر به کارنامة منظر فرهنگي در مرکز ميراث جهاني
يونسکو ،ميتوان چالشهايي اساسي را پيش کشيد که هر چند جسته و گريخته پاسخهايي براي
آنها داده شده است اما اين چالشها همچنان به قوت خود باقياند و چنانچه اين مرکز قصد داشته
باشد كه بهعنوان معتبرترين مرجع قانوني بينالمللي به بازشناخت و حفاظت منظرهاي فرهنگي
بپردازد ،ميبايست پاسخي درخور براي آنها بيابد .سه چالش مهم که در اين مقاله مورد کندوکاو
قرار ميگيرند ،اينها هستند )1 :عدم توازن در فهرست ميراث جهاني؛  )2ناکارآمدي مرزبندي بين
منظرهاي فرهنگي و منظرهاي طبيعي؛ و  )3نخبهساالري اين مرکز.
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ناکارآمدي مرزبندي بين منظرهاي فرهنگي و منظرهاي طبيعي

Ar

در کنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان ،منظرها به دو دستة فرهنگي و طبيعي
تقسيم شدهاند .اين تفکيک مشکالتي را به همراه دارد .براي نمونه ،گاه داليلي که براي ثبت منظري
در فهرست ميراث طبيعي جهان به کار ميرود ،نه تنها طبيعي نيست بلکه مشخص ًا فرهنگي است.
اين در حالي است که بر اساس رويه کنوانسيون ،در سايتهاي به اصطالح «طبيعي» ،ردپاهاي
بر جاي مانده از تاريخ زندگي انسان چون متضاد با ارزشهاي طبيعي قلمداد ميشوند ،نبايد در
شمار آيند بلکه ميبايست تنها اندکي حفاظت شوند؛ و برعکس ،در سايتهاي به اصطالح «فرهنگي»،

واکاوي اصليترين چالشهاي مفهوم منظر فرهنگی ...

با وجود پيشنهادهايي از اين دست ،مرکز ميراث جهاني يونسکو هنوز هيچ برنامة مدوني براي
بازبيني تعريف و دستهبنديهاي منظر فرهنگي ارائه نکرده است.

نامۀ معماری و شهرسازی

هرچند تصويب اين استراتژي نتيجة مشاهدة عدم توازن در فهرست ميراث جهاني بود ،اما
متن و اهداف آن مشخص ساخت که کارگروه ميراث جهاني نخواسته است اين احتمال را بپذيرد
که عدم توازن در فهرست ،ريشه در پاسخگو نبودن تعريف و دستهبنديهاي منظر فرهنگي در
کنوانسيون ميراث فرهنگي و طبيعي جهان دارد؛ و در واقع علت اصلي عدم توازن را ناآگاهي و
فقدان همکاري کافي از سوي کشورها پنداشته است.
بنابراين ،بهرغم تصويب اين استراتژي جهاني در سال 1994م ،.عدم توازن كماكان در فهرست
ميراث جهاني ،بهعنوان يکي از مهمترين موضوعات در اين حيطه ،به قوت خود باقي مانده است.
اين به گونهاي است كه یوکا یوکیلیهتو 22در سال 2006م .اظهار داشت که «ضروري است تالشي
صورت گيرد و اين تضمين به وجود آيد که ميراث جهاني بشريت با همه تنوع و پيچيدگياش ،به
طور مناسب در فهرست منعکس خواهد شد» (.)Jokilehto, 2006, 4
در پاسخ به علل عدم توازن ،در گزارش فهرست ميراث جهاني ،به اينها اشاره شده است :پر
ِ
شکاف برنامه اجرايي براي آينده 23که ايكوموس آن را در سال  2005منتشر ساخت ،دشواري
کردن
روند ناهمگون کانديدا شدن و حراست ميراث در هر منطقه ،و نظاير اينها ( .)ICOMOS, 2005هر
چند نميتوان از اين نکته چش م پوشيد که مواردي چون بحرانهاي سياسي و اقتصادي ،جنگهاي
داخلي و خارجي و حوادث طبيعي مانند زمين لرزه و سونامي نيز در کاهش عالقة کشورها به
کانديدا کردن منظرهاي فرهنگي براي ثبت در فهرست ميراث جهاني ،نقشي تأثيرگذار دارند؛ اما اين
پرسش همچنان باقي است که آيا تعريف و دستهبنديهاي فعلي منظر فرهنگي در راهنماي موجود،
براي بازشناخت تمامي منظرهاي فرهنگي در همة کشورها و ايالتها کاربرد دارند يا نه.
ي منظر فرهنگي در دو قرارگاه
با پاسخ منفي به اين پرسش ،ميتوان پيشنهادهايي را براي دستهبند 
24
روستايي و شهري در هفت دسته ـ به جاي دستهبندي سهگانة فعلي بدين شكل مطرح ساخت :
•يک :منظر قرارگاه روستايي :باغ طراحيشده؛
•دو :منظر قرارگاه روستايي :مرتبط با قرارگاه طبيعي چشمنواز و ديدني؛
•سه :منظر قرارگاه روستايي :با توجه به کشاورزي /جنگلداري /ماهيگيري؛
•چهار :منظر قرارگاه روستايي :با در نظر گرفتن عقيده و مذهب انسانها؛
•پنج :منظر قرارگاه روستايي :با توجه به گروههاي بوميان؛
•شش :منظر قرارگاه شهري :منظر شهري تاريخي؛ و
•هفت :منظر قرارگاه شهري :منظر دوره مدرن /صنعتي (.)Sirisrisak and Akagawa, 2007, 16-17

157

نامۀ معماری و شهرسازی

Jo

.ac

urn

سياستها و ابزارهاي کار در کنوانسيون ميراث جهاني به سمت حفاظت و مديريت منظرهايي هدايت
شده است که داراي «ارزش برجستة جهاني»اند ( .)Besio, 2003, 60در چند دهه اخير انتقادهايي به اين
ديدگاه ـ که ميتوان آن را «سايتمحور» ناميد ـ وارد شده است (.)Morris, 2002, 2; Scazzosi, 2003, 56
پيکان اين انتقادها از اين رو ديدگاه سايتمحور را نشانه رفته است که اين نگاه بسياري از منظرهاي
فرهنگي را بدين دليل که فاقد ويژگيهاي استثنايياند ،پوشش نميدهد و هدف آن تنها تهيه ليستي
از داراييهايي تلقي ميگردد كه ارزش برجستة جهانيدارندـ و نه مديريت و حفاظت همة منظرها
(.)Dejeant- Pons, 2003, 53
از جمله نقدهاي سنگيني که مشخص ًا از بعد سياسي بر اين مقوله وارد شد ،از سوي هيئت
دبيرة عمومي «انجمن اروپا» 26بود ( .)Priore, 2001, 32اين انجمن در نحوة برخورد با منظرهاي
فرهنگي ،درست در نقطه مقابل مرکز ميراث جهاني يونسکو قرار دارد و معتقد است که مرکز ميراث
جهاني با ايجاد تفاوتهاي مصنوعي بر پاية ويژگيهايي که داللت بر يک منظري استثنايي دارند،
به گونهاي «نخبهساالرانه» عمل کرده و هيچ محافظتي از گسترة وسيعي از منظرهاي فرهنگي،
صرف ًا به اين دليل که داراي ارزش برجستة جهاني نيستند ،به عمل نميآورد .از اين رو انجمن
اروپا ديدگاهي کلنگر را پيشنهاد كرده که تحت عنوان «کل منظر» در «ميثاق منظر اروپايي» 27مورد
پذيرش قرار گرفته است.
در پاسخ به اين انتقاد ،فولر به نمايندگي از سوي مرکز ميراث جهاني ،بيان داشت که مفهوم
ميراث جهاني دربردارندة «منظرهاي منتخب با کيفيت برجسته و جهاني» است ،و صفت فرهنگي
در عبارت منظر فرهنگي آشكارا نشانگر نوعي ارزش يا ويژگي ثبت است .بنابراين ،از آنجا كه در
ديدگاه کل منظر ميثاق منظر اروپايي ،از يک سو به ارزش برجستة جهاني توجه نميشود و از سوي
ديگر منظر مستقل از ارزشهايش ارزيابي ميگردد ،فاقد هماهنگي الزم با مفهوم منظر فرهنگي در
مرکز ميراث جهاني است ( .)Fowler, 2003b, 17فولر معتقد است که موضعگيري يونسکو در برابر
منظرهاي فرهنگي دقيق ًا نقطه مقابل صفت نخبهساالري است که انجمن اروپا به آن نسبت ميدهد،
چون که« :با شناخت منظرهاي فرهنگي ،دستكم براي نخستين بار فرصت بازشناخت مکانهايي
ش پا افتاده به نظر رسند ،اما ميتوانند در نگاه همگان منزلت بيشتري
فراهم آمده است كه چه بسا پي 
يابند تا آنجاکه صفت فوقالعاده برايشان به كار رود» ( .)Fowler, 2001, 77به بيان ديگر ،منظرهاي
فرهنگي يادمانهايي هستند از انسانهاي گمنامي که در گذشته زندگي کردهاند و مردهاند ،بدون
آنکه اثر شاخص معماري از خود به جاي بگذارند ،و تنها به صورت ناخودآگاه و گروهي ،از طريق
کار و فعاليتشان دگرگونيهايي را در منظر موجب شدهاند و از اين طريق برخي از مکانها را در
خود ثبت کردهاند.
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عناصر طبيعي ناشي از گذر زمان كه بديعترين ارزشهاي معاصر را ارائه ميدهد ،تحملشدني
نيست زيرا ض ّد ارزشهاي فرهنگي قلمداد ميگردد .هرچند ادغام معيارهاي فرهنگي و طبيعي در
دستهاي دهمعياري 25در سال  2004م .به هدف ارائة راه حل استفاده از سايتهاي مختلط ـ که
معيارهاي فرهنگي و طبيعي را همزمان دارندـ صورت پذيرفت ،اما هنوز هم اين مرزبنديهاي سخت
در مديريت سايتهاي حفاظتشده ،مشکالتي را دامن ميزند .حذف اين مرزبندي مستلزم بازبيني
تعاريف منظر فرهنگي و منظر طبيعي است که در دستور کار مرکز ميراث جهاني قرار ندارد.
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طرح مفهوم منظر فرهنگي در مرکز ميراث جهاني يونسکو را ميتوان پيامد بصيرتي دانست که
بر خالف دانش جزءنگر غربي ،فرهنگ و طبيعت را كليتي درهمتنيده و جداييناپذير ميداند .اين
بصيرتي است که از پي بازگشت به نگاه کلنگر ساکنان بومي و اجتماعات محلي شكل گرفته است.
بررسي کارنامة منظر فرهنگي در مرکز ميراث جهاني يونسکو از يک سو به اين دليل که مرکز
مذكور نخستين مرجع قانوني بينالمللي است که به بازشناخت رابطة انسان و طبيعت با مداخلة
چارچوبهاي فرهنگي پرداخته و اقدام به ثبت و حفاظت منظرهاي فرهنگي كرده است ،و از سوي
ديگر به اين دليل که تنها مرجع قانوني است که در ايران به مقولة بازشناخت و حفاظت منظرهاي
فرهنگي ميپردازد ،جايگاه ويژهاي دارد.
از بررسي و تحليل زمينههاي شکلگيري اين مفهوم ،تعريفها و دستهبنديها ،سير تحول،
نشستهاي تخصصي برگزار شده و تغييرات به وجود آمده در متن کنوانسيون و معيارهاي ثبت،
اين نتيجه بهدست ميآيد که تاريخ کوتاه هجدهسالة مفهوم منظر فرهنگي در زمينة حفاظت تاريخي
همواره با فراز و نشيبهايي همراه بوده که به تدقيق اين مفهوم کمک کرده است .اما با اين حال
نسبت منظرهاي فرهنگي ثبتشده به کل آثار به ثبت رسيده در فهرست ميراث جهاني ،گواه آن
است که اين مفهوم در دوران نوزادياش به سر ميبرد و هنوز در بسياري از جوامع ـ حتي جوامع
تخصصي ـ ادراک درستي از آن وجود ندارد ،بهگونهاي كه گاه با منظر طراحيشده اشتباه گرفته
ميشود .وجود تنها يک منظر فرهنگي ثبتشده از ايران در فهرست ميراث جهاني ،نشانة ديگري
است كه ضرورت بازشناخت اين مفهوم را در سطح ملي گوشزد ميكند.
در اين مقاله با تکيه بر بررسي و تحليل کارنامة منظر فرهنگي در مرکز ميراث جهاني ،سه
چالش عمده و اصلي مفهوم منظر فرهنگي مطرح شده و مورد کندوکاو قرار گرفت .چالش نخست
عدم توازن در فهرست ميراث جهاني است .با کندوکاو در اين چالش ،اين نتيجه به دست آمد که
يکي از داليل عدم توازن ،ضعف تعريف و دستهبندي فعلي منظر فرهنگي در راهنماي موجود براي
بازشناخت تمامي منظرهاي فرهنگي در همة مناطق است.
از دومين چالش که بر مرزبندي بين منظرهاي فرهنگي و طبيعي تمرکز دارد ،اين نكته مهم به
ذهن ميرسد که اين مرزبندي در تشخيص و حفاظت منظرهاي فرهنگي کارآمد نيست ،و به همين
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نتيجهگيري

واکاوي اصليترين چالشهاي مفهوم منظر فرهنگی ...

هرچند فولر با اين بيانات ميكوشيد به مخالفت با ديدگاه انجمن اروپا درباره منظرهاي فرهنگي
بپردازد ،ليكن همچنان اين پرسش را بيپاسخ باقي ميگذارد که :اگر ثبت منظرهای فرهنگی در
فهرست میراث جهانی فرصتی برای پاسداشت یاد مردمان گمنامی بوده است که آن منظرها را
به مرور زمان پدید آوردهاند ،پس چرا از میان این مردمان گمنام ،گزینش صورت میگیرد؟ اين
پرسش زماني اهميت بيش از پيش مييابد كه سايتي به عنوان نمونهاي از يک گروه سايتهاي
منظر فرهنگي مشابه به ثبترسد.
الزم به ذکر دوباره است که سه چالش مطرحشده ،نتيجة بررسي و تحليل کارنامة منظر
فرهنگي در مرکز ميراث جهاني يونسکو است؛ از اين رو بديهي است که اگر ديگر محققان مفهوم
منظر فرهنگي را با محکهاي متفاوتي چون فرهنگ و يا بستر طبيعي مورد ارزيابي قرار دهند،
احتما ً
ال با چالشهاي ديگري مواجه خواهند شد که طرح و واکاوي هر کدام آنها در جاي خود به
تدقيق مفهوم منظر فرهنگي ياري خواهد رساند.
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3 .3انجمن اروپا ديدگاهي گستردهتر و همهشمولتر از مرکز ميراث جهاني يونسکو دربارة منظرهاي فرهنگي دارد
و تمامي منظرها را داراي ارزش براي حفاظت ميداند و اصطالح منظر را به جاي منظر فرهنگي به کار ميبرد.
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خاطر ضرورت حذف اين مرزبندي مطرح ميگردد .با مداقه در تعاريف و دستهبنديها اين نتيجه
به دست ميآيد که حذف اين مرزبندي مستلزم بازبيني تعاريف منظر فرهنگي و منظر طبيعي است.
از سومين بحث که ديدگاه نخبهساالر و سايتمحور مرکز ميراث جهاني يونسکو را به چالش
ميکشد ،اين نتيجه استنباط ميشود که تناقضهايي بين تعاريف و ابزارهاي اين مرکز در زمينة
منظر فرهنگي ،وجود دارد که رفعشان مستلزم بازبيني دستورالعمل اجرايي است.
بدينترتيب ،در اين مقاله با واکاوي اصليترين چالشهاي مفهوم منظر فرهنگي که خود با
تکيه بر بازشناخت و تحليل کارنامة هجدهسالة اين مفهوم در مرکز ميراث جهاني يونسکو تحقق
يافت ،اين نتيجه بهدست آمد که نيازي مبرم به بازبيني تعريف و دستهبندي منظر فرهنگي در
دستورالعمل اجرايي کنوانسيون ميراث فرهنگي و طبيعي جهان وجود دارد که از خالل آن به
اين چالشها و ديگر چالشهايي كه ديگر پژوهشگران ميتوانند آنها را با محکهاي ديگري مطرح
سازند ،پاسخي درخور داده شود.
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7 .7ميراث مشترک بشريت مفهومي است که سابقة آن به پايان دهه  1960برميگردد .بين مفهوم فعلي آن با دو
مفهوم قبلي از جمله اموال بيصاحب (اشيابي که نميتوانند مورد تملک اختصاصي قرار گيرند) و اموال مشترک
(متعلق به عموم) ،تفاوت وجود دارد .مفهوم ميراث مشترک بشريت ،تجسمي از مشترکات مربوط به انسانهاست
که با حقوق انسان آينده به هم پيوسته و درهمتنيده است .بنابراين ارزشهاي به جا مانده از بيوسفر بايد حفاظت
گردد و به نسلهاي بعدي منتقل شود .ماهيت ميراث مشترک در قالب امانت مطرح ميگردد که اهداف عمده آن
شامل استفاده منحصر به فرد در اهداف صلحجويانه ،استفاده معقول با روح محافظت ،مديريت بهينه و انتقال آن
به نسلهاي بعدي است .ميراث فرهنگي و طبيعي جهان بخشي از اين ميراث مشترک بشريت را تشکيل ميدهند.
براي اطالعات تکميلي ،ن .ک .کيس ،الکساندر؛ سند ،پيتر اچ.؛ النگ ،وين فرايد ( )1379حقوق محيط زيست ،مترجم:
محمد حسن حبيبي .دانشگاه تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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