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رویکردی بر مفهوم »هویت« در منظر طبیعی و روششناسی
در خصوص ارزشیابی آن

علیرضا میکائیلی تبریزی٭ ،1مهسا

بذرافشان2

 1دانشيارگروه محيط زيست ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابعطبيعي گرگان
 2دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي طراحي محيطزيست ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
)تاريخ دريافت1131/22/22 :؛ تاريخ تصويب(1130/20/21 :

چکیده
اگرچه «هويت» درمفهوم عام و كالن ،قدمتي طوالني و همپاي تاريخ تمدن انسان دارد ،اما پيشينهي اين بحث در منظر طبيعي چندان
باسابقه نيست .مفهوم هويت منظر طبيعي در فرآيند شناخت و ادارك ،پديدههاي چندبعدي و پيچيده را پيشروي ما قرار ميدهد .دو ديدگاه
كامأل متفاوت در رابطه انسان با طبيعت وجود دارد كه در يك ديدگاه انسان به عنوان حافظ طبيعت و حتي نجاتبخش آن تعريف ميشود و
در ديدگاه دوم انسان عامل تجاوز به حريم طبيعت تصوير ميشود .بنابراين اهداف ،انگيزهها وطرحهاي توسعه به منظور بهرهبرداري از
طبيعت و منابع طبيعي نيز بسيار با يكديگر متفاوت خواهد بود .باتوجه به گستردگي تخريب در طبيعت ،سازمانها ونهادهاي بينالمللي
تصميم به ارائه راهكارهايي براي دست يافتن به هويت منظر طبيعي به منظور حفظ و توسعهي فضايي و كاربردي آنها گرفتهاند .در اين
راستا بسط هر چه بيشتر راهكارهاي درك هويت منظر كمك شاياني به حفاظت از عرصههاي طبيعي خواهد كرد .درشناخت هويت
منظرهاي طبيعي و انسانساخت در پژوهش حاضر از روش تحقيق توصيفي -تحليلي استفاده شده است .طرح ديدگاه ارائه شده در مصوبهي
اتحاديه اروپا با تأكيد بر ماتريس ارائه شده ازسوي اين نهاد براي حفاظت از ساختار منظر روستاها و شهرهاي كوچك هدف اصلي اين
پژوهش است .رويكرد  ECOVASTدر جهت شناسايي هويت عرصههاي طبيعي با دستيابي به اليههاي تشكيلدهنده منظر عمل
ميكند .نتايج حاصل از پژوهش حاكي از آن است كه تمركز و انطباق طراحي بر ارزشهاي ويژهي هويت ساز عرصههاي طبيعي يكي از
اصول اساسي در كارايي و پايداري اين منظرها ميباشد .شناسايي واحدهاي منظر و همچنين شناخت اليههاي سازنده منظر راهگشاي
توسعه اصولي »واحدهاي منظر« با در نظر گرفتن ويژگي هر واحد در ارتباط با قابليتهاي توسعه آن ميباشد.

کلید واژهها :حفاظت ،هويت ،منظر طبيعي ،ارزشيابيECOVAST ،

٭نويسنده مسوول:

Email: Amikaeili@gmail.com
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سرآغاز
محيطزيست متشكل از محيطهاي طبيعي و محيطهاي
انسانساخت است و محيطهاي طبيعي همواره بستر فعاليتهاي
انساني را فرآهم آوردهاند .از اين رو فعاليتهاي انساني بر محيط
طبيعي تأثير گذاشته و از آن تأثير پذيرفتهاند .با طلوع
فرهنگهاي انساني در هزاران سال پيش ،مردم محيطهاي
طبيعي را به طور وسيع تغيير دادند ،بطوريكه بخش بسيار كمي از
آنان كماكان دست نخورده است و ميتوان آن را در زمرهي
منظر طبيعي دانست .انسان برخاسته از طبيعت فقط در منظر
طبيعي كه تجلي واضح و روشني از فرهنگ و احساسات لطيف
انساني است ،روح خسته و مضطرب خود را به آرامش فرا
ميخواند و هويت گمگشته خويش را جست و جو ميكند .چرا كه
تماس با طبيعت ،بسياري از ما را با ريتم و چرخههاي زندگي،
تغيير فصول ،جزر و مد ،چرخه زندگي گياهان و جانوران
هماهنگ ميسازد (امينزاده .)1132 ،معموأل مكانها تغيير
مييابند و برخي اوقات اين امر به سرعت روي ميدهد .با اين
حال اين بدان معنا نيست كه روح مكان لزومأ تغيير ميكند يا از
بين ميرود .هدف وجودي ساختن –معماري -اين است كه محل
را به مكان تبديل كند ،يعني معناهايي را كه بالقوه در محيط
وجود دارند بگشايد (نوروز برازجاني .)1132 ،از طرف ديگر
مطالعهي جلوههاي ذاتي همچون جلوههاي هيدرولوژيك،
ژئومورفولوژيك ،حيات وحش و گياهشناسي سبب ميشود كه
بتوان نظام ارزشي مبتني بر ويژگيها ،تهديدات و فرصتهاي
اكولوژيك در يك منطقه را تنظيم نمود و امكان برنامهريزي و
طراحي در قالب توسعه پايدار را فراهم كرد .اين ديدگاه ميتواند
وضعيت برنامهريزي موجود را بهبود بخشد ،يعني همان
برنامهريزي كه درحال حاضر به فرآيندهاي طبيعي كامأل بي
اعتناست .فرآيندهاي طبيعي شامل توپوگرافي ،زمين شناسي،
آبهاي سطحي و زيرزميني ،جلگههاي سيالبي ،خاك ،شيبهاي
تند ،جنگلها و درختزارها ،گونههاي جانوري و گياهي ،اقليم و
آب و هوا است .پديدههاي طبيعي فرآيندهاي پويا ،همكنش و
مقيد به قوانيناند و اين خود براي امور انساني امكانات و
محدوديتهايي بوجود ميآورد .لذا ميتوان با ارزيابي منظر درك
كرد كه هر منظر طبيعي شامل آب و يا زمين براي كاربردهاي
منفرد و يا چندگانه مناسبت ذاتي دارد و نيز در بين اين كاربريها
چه نوعي از سلسله مراتب مطرح است (وهابزاده.)1131 ،
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استفاده از اين عرصهها و يا تغيير آنها بدون درك قبلي سبب
ميشود تا فرآيندهايي كه الگوهاي طبيعي را ايجاد كرده يا تغيير
ميدهند دچار نقصان گشته و در نتيجهي راه حلهاي نامناسب،
آسيبهاي جدي به سامانههاي طبيعي وارد شود .بديهي است كه
ساختار هر اكوسيستم به سازماندهي اجزاي آن و سيستمهاي
مرتبط برميگردد .در حقيقت ساختار در جايي وجود دارد كه
تمامي نمودهاي پويايي در كنار همديگر قرار ميگيرند و اين
مسئله خود مبين تغيير و پويايي در طول زمان است (امينزاده،
 .)1132محيط طبيعي به عنوان بستر فعاليتهاي انساني ،داراي
يك ساختار سيستمي است .اين نظام داراي اجزاء و عناصري
است كه با ويژگيهاي كمي و كيفي خود ساختار محيطي را
شكل ميدهد .هركدام از اين اجزاء ايفاگر نقش معيني هستندكه
در مجموع -اين نقشها -عملكردهاي محيطزيستي را بوجود
ميآورد .از طرفي كل اين ساختار به صورت منسجم با
ويژگيهاي خود ،زمينهها و بسترهاي مختلفي را براي فعاليت
انسان ايجاد ميكند .به عبارتي ،نوع ساختِ محيطي و عملكرد
آن در مكانهاي مختلف و در مقياسهاي زماني متفاوت باعث
شكلگيري اشكال مختلف زندگي و رفتارهاي متفاوت ( به تبع
خلق سيماهاي متفاوت) شده است .اين ويژگي عاملي است تا در
هر گوشهاي از كرهي زمين شكل خاصي از زندگي انساني،
جانوري و گياهي حاكم باشد .اصطالح مكان طبيعي حاكي از
مجموعهاي از سطوح محيطي از قارهها و كشورها گرفته تا يك
لكه سايه در زير درخت است ( ،Schulz, 1991به نقل از
شيرازي .)1133 ،آنچه ما شاهد آن هستيم حضور طبيعت است
در يك سو و انسان در سويي ديگر .مكانهاي پايدار شرط الزم
براي زندگي انسان هستند (وهابزاده .)1131 ،در واقع
شكلگيري انواع مختلف سكونتگاههاي انساني و فعاليتهاي
متنوع در مكانهاي مختلف پاسخي به عملكردهاي عناصر
موجود در طبيعت است.
واژه شناسی منظر
منظر از ريشه نظر است كه در فرهنگ دهخدا به معناي
نگريستن در چيزي ،تأمل ،نگريستن ،مترقب حضور چيزي شدن،
بينش ،فكر و رأي آمده است .با اين توضيح كه نظر در اصطالح
منظر همان فكر است .معاني مرتبط بر منظر عبارتند از  :جاي
نگريستن و جدا از خوشايندي يا بدنمايي (دهخدا .)1111 ،منظر
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يك زبان است .زبان منظر زبان بومي و ملي انسانها است .منظر
وسيله شناخت جهان و به عبارتي اولين متني است كه انسان
قبل از تاريخ از عالمت و نشانه آنرا ميخواند ،اسپرين منظر را
ابتداييترين روش ثبت ارزشها و باورها به عنوان ميراث با
ارزش معرفي مينمايد .ازديدگاه او منظر متني غني از تاريخ،
فرهنگ و طبيعت را شامل ميشود (بحريني و امينزاده.)1130 ،
واژه منظر نخستين بار در سال  1933ثبت گرديده كه از نقاشان
قرن شانزدهم برگرفته شده است .منظر در شكلي ساده به معناي
منطقه و قطعهاي از زمين ميباشد كه به مرور زمان مفهوم
هنري و زيباييشناختي نيز پيدا نموده است و بعد از رسوخ در
زبان انگليسي مصداق كاملتري تحت عنوان نما و تصويري كه
از صحنهاي از زمين را نمايش ميدهد به خود گرفته است
(بمانيان و همكاران .)1133 ،مفهوم منظر در اروپا با خلق باغهاي
انگليسي به شكل عميقتر شهرت يافت .اين تعريف به تركيب و
فرم منظر بي قاعدهاي اشاره ميكند كه در بريتانيا از ميانههاي
قرن هجدهم تا اوايل قرن نوزدهم رايج بوده است .منظر به
عنوان يك عالقهي مشترك در بين انسانها مطرح ميشود كه
همان كادري از دريچه ديد است كه توسط انسانها مشاهده
ميشود و مسلمأ تركيبي از عناصر بصري اطراف است .منظر به
عنوان اصليترين عنصر ميراث فرهنگي شناخته ميشود و تابع
رابطه متقابل عناصر فرهنگي و طبيعي است .منظر بر اساس
تعريف معاهدهي اروپا( )1به عنوان محدودهي قابل درك توسط
افراد است كه ويژگي هاي آن حاصل عمل و عكس العمل ميان
عوامل طبيعي و يا انساني تلقي ميشود ).(ECOVAST, 2000
در تعريف واژهي طبيعت لغت نامه دهخدا توضيحات مفصلي
آورده است كه به ذكر جامعترين توضيح بسنده ميكنيم« :چهار
عنصر خاك ،آب ،آتش ،باد و پنجم نزد قدما ،طبيعت استحالت
ناپذير (است) و آن جوهر افالك است ،مقابل چهار طبيعتِ ديگر
كه خاك و باد و آب و آتش باشد( ».دهخدا .)1111 ،در واقع
ميتوان گفت كه شايد «طبيعت پيچيدهترين لغت در زبان باشد،
نيروي ذاتي كه جهان يا بشر يا هر دو را هدايت ميكند ،همان
جهان مادي كه ميتواند شامل بشر باشد يا نباشد .از آنجا كه
فرهنگهاي انساني خود را بازتابي از طبيعت ميدانند بنابراين
ايدههاي آنها در مورد طبيعت آينهاي از فرهنگ آنهاست»
(بحريني و امينزاده.)1130 ،
منظـر بدون حضور انسـان منظـر طبيعـي است و منظر با حضور
انسان منظر فرهنگي .منظر طبيعي ،منظري است كه پيوسته به
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دور از حضور و دخالتهاي انساني باشد .اتو اشلواتر جغرافيدان
براي اولين بار در سال  1323منظر را در قالب دو عنوان مطرح
كرد ،منظر طبيعي و يا منظري كه پيش از حضور انسان و دخل و
تصرف او وجود داشته و منظر فرهنگي يا منظري كه توسط
فرهنگ انسان شكل گرفته است .مطابق اين تعريف « منظر
طبيعي ،منظري است كه تحت تاثير فعاليتهاي انساني قرار
نگرفته است و دستنخورده و بكر است ،آنچنان كه تمام
موجودات زنده و جلوههاي طبيعي آن آزادي تغيير و جابهجايي را
داشته باشند .منظر طبيعي ممكن است صرفأ شامل جلوههاي
طبيعي غيرزنده ،يا موجودات زنده و يا هر دو باشد ،مكاني براي
مدت تاريخي بسيار طوالني تحت كنترل جريانهاي طبيعي بوده
و به دور از كنترل دخالتهاي انساني باشد (بمانيان و همكاران،
 .)1133با وجود آن يافتن مكاني در زمين كه تحت تاثير حضور
انسان قرار نگرفته باشد ،تقريبأ غير ممكن است ،هر مكاني كه به
حال خود رها شود و فعاليتهاي انساني از آن برچيده شود،
ميتواند به منظر طبيعي خود بازگردد .واژه نيمه طبيعي به منظور
توصيف منظرهايي است كه تحت تأثير نيروهاي طبيعت هستند
و همچنين فعاليتهاي انساني در تغيير چهرهي آنها مؤثرند»
( ،Fernands, 2009به نقل از بمانيان و احمدي .)1133 ،در
واقع منظر طبيعي روايتي است از تاثير متقابل نيروهايي كه آن را
خلق كردهاند ) .)IUCN, 2009منظر طبيعي همان طبيعت
منهاي انسان ذكر گرديده است .راشل كارسن در كتاب بهار
خاموش منظر طبيعي را به عنوان آنچه كه پيش ما گسترده شده
است همچون صفحات باز يك كتاب معرفي ميكند (وهابزاده،
 .)1133منظر تصويري است مادي ،جامد ،فيزيكي و واقعي كه
حركت ذاتي ندارد .عمل نميكند ولي در عين حال انسان آن را
بوسيلهي حواس خود درك ميكند هر يك از اين حواس تاثير
بسيار زيادي بر برداشت بيننده از محيط دارند (سيفالهي،
 .)1131به سخن ديگر «منظرهاي طبيعي بستر زندگي انسان
هستند كه در شكل دادن به هويت فرهنگي تمدن مؤثرند و خود
منبع الهامبخش انسان در خلق پيرامونش هستند» (ايراني
بهبهاني و شفيعي .)1131 ،معماران منظر به منظور مرمت طبيعي
هر منطقه يافتهها و اطالعات بوم شناسانه را با عنوان عناصري
مرتبط با حافظهي جمعي آن مكان اساس و پايه كار خود قرار
ميدهند و در طرح هاي خود منظر را به آنچه حافظه جمعي از
طبيعت در ذهن دارد ،متوجه ميكند ASLA, 2008) .به نقل از
بمانيان و احمدي (1133 ،بنابراين درك هويت منظر امري مهم
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در طراحي ميباشد كه بدون آن رسيدن به پايداري و محيط
پاسخده ممكن نخواهد بود.
واژه شناسی هویت
در فلسفه ،هويت به حقيقت جزئيه تعريف شده است .يعني هرگاه
ماهيت با تشخيص لحاظ و معتبر شود ،هويت گويند (آتشينبار،
 .)1133هويت به معناي وجود خارجي است و مراد تشخيص
است .هويت گاه بالذات و گاه بالعرض است (معين.)1111 ،
بهزادفر در كتاب ِهويت شهر ،مينويسد« :در لغتنامه دهخدا نيز
در بيان ريشه و اصل كلمه هويت ،لفظ «هو» آورده شده است.
هويت گاه بر وجود خارجي وگاه بر ماهيت با تشخص اطالق
ميشود كه عبارت است از حقيقت جزئيه (بهزادفر به نقل از
دهخدا .)1111 ،جرجاني دركتاب «التعريفات» هويت را رويكرد
عقالني از حيث امتياز شيء از ديگران ميداند .منظور از امتياز در
اينجا تفاوت و تعداد داشتن است و به معني برتر بودن نيست
(صالحي« .)1131 ،راپاپورت» هويت را خصوصيتي از محيط
تعريف ميكند كه در شرايط مختلف تغيير نميكند و يا
خصوصيتي كه موجبات قابليت تميز و تشخيص عنصري را از
عناصر ديگر فراهم ميآورد« .الكساندر» هويت محيط را چنين
تعريف ميكند :هويت محيط ،حاصل ارتباط طبيعي و منطقي فرد
با محيط است و اين ارتباط و احساس تعلق خاطر بوجود نخواهد
آمد ،مگر آنكه فرد قادر به شناخت عميق محيط و درك تمايز آن
از محيطهاي ديگر باشد .به عقيده «پروشانسكي» هويت محيط،
زير ساختي از هويت شخص است كه از شناختهاي ذهني فرد
از دنياي كالبدي كه در آن زندگي ميكند تشكيل ميشود .از نظر
«اللي» هويت فرد در ربط و نسبيت با محيط بدست ميآيد
(دانشپور.)1131 ،
واژه هويت يا » «Identityريشه در زبان التين دارد
» «Identitasو از « »Idenيعني «مشابه و يكسان» مشتق
شده كه داراي دو معناي اصلي است :اولين معناي آن بيانگر
مفهوم تشابه مطلق است ،معناي دوم آن به معناي تمايز است
كه با مرور زمان سازگاري و تداوم را فرض ميگيرد (محرمي،
 .)1131به اين ترتيب هويت ،به مفهوم ِشباهت ،از دو زاويه
مختلف قابل بررسي است و به طور همزمان ميان افراد و اشياء
دو نسبت محتمل برقرار ميسازد :شباهت و تفاوت .مفهوم
هويت ،مانند بسياري از مفاهيم فلسفي ،اجتماعي و انساني،
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انتزاعي ،سهل و ممتنع ميباشد و از سوي ديگر در حال شدن
دائمي است (آتشينبار .)1133 ،لذا همواره بايد از طيفي ياد كرد
كه در يكسوي آن ،هويت در نازلترين معني يعني نام شيء و يا
انسان و در سوي ديگر طيف ،معناي بي پايان هويت قرار دارد و
تمامي بحثهاي هويت ،صرفنظر از پسوندهايي كه بدان افزوده
ميشود بر روي اين طيف قرار دارند (پيران.)1130 ،
با توجه به تعاريف منظر ،منظرطبيعي و هويت ،به نظر ميرسد
رويكردهاي مورفولوژيك و شكل شناسانه در موضوع مورد
بررسي ،اهميت خود را به عنوان عامل اصلي ،از دست داده است.
درمقابل ادغام محتواي ذهني و شكلي طبيعت در بستر پوياي
زمان ،به عنوان مهمترين عامل تداوم هويت در منظر طبيعي ،در
جهت احياء و يا توليد حيات طبيعي ،موثر است .مقوله هويت ابتدا
حوزههايي مانند فلسفه ،منطق و روانشناسي را در بر ميگرفت،
ولي با توجه به تحوالت علمي چند دهه اخير دامنهي آن به ساير
محيطها نيزكشيده شده است .سيماهاي طبيعي به عنوان بستر
شكلگيري سكونتگاهها ،نقش مهمي را در عرصههاي مختلف
زندگي ايفا ميكنند .مفهوم استعارهاي هويتِ منظرِ طبيعي با
وجود كاربرد نادر آن در متون و محاورات معماري منظر ،مفهومي
سهل و ممتنع است ،سهل از اينرو كه با به زبان آوردن هويت،
تصويري با يادآوري پيشينهي تاريخي ،محوطههاي قديمي و
ريشههاي فرهنگي جامعه و نه طبيعت و بستر شكلگيري ،در
ذهن دارند؛ ممتنع از اين جهت كه هر پرسش در خصوص چون
و چرايي هويت منظر ،بدون پاسخ مانده است (آتشينبار.)1133 ،
از جمله مواردي كه در پژوهش حاضر مطرح است اينكه :آيا
منظري كه بقايا و نمادهاي تاريخي بيشتري داشته و يا دارد
هويتمندتر است؟ آيا ميتوان با پاسخ به اين سوال به درك
درستي از هويت منظر رسيد؟ آنچه در بستر زمان رخ ميدهد و
به امروز ميرسد چه جايگاهي در هويتمندي منظر طبيعي دارد؟
هويت محيط به چه معناست؟ چه رابطهاي بين هويت جامعه،
انسانها و هويت محيط برقراراست؟ آيا تقدم و تأخري در
شكلگيري هويت انسان و محيط موجود است؟ آيا هويت
مقولهاي ثابت در طول زمان و گذر نسلها است؟ با چه روش و
رويكردي ميتوان به اين سواالت پاسخ داد؟
هویت منظر
بديهـي است اوليـن برخورد با هـر شي يا پديدهاي سيمـا و كالب ِد
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ظاهري آن است .وجهِ قابل ادراكي كه با حواس پنجگانه به
راحتي قابل تشخيص و بازشناسي است (صالحي اميري.)1131 ،
آنگونه كه شولتز بيان ميكند انسان در برخورد با طبيعت اول با
كيفيات محيطي روبرو شده و آن را تجربه ميكند .مكان توسط
شناسههاي موجود در آن تعريف ميشود و اين عوامل به عنوان
مرجع درك ميشوند (شيرازي .)1133 ،بخشي از آنها به عوامل
طبيعي مانند كوه ،جنگل ،دره و رودخانه ختم ميشود و بخشي
ديگر عناصر انسانساخت ميباشد مثل پارك و ميدان و ادراك
همزمان اينها موجب شناخت مكان و تعلق به آن ميشود .اين
خوانش از مكان در محيطهاي طبيعي به روشن شدن مفهوم
هويت منظر در نگاه انسان ميانجامد (ايراني بهبهاني و شفيعي،
.)1131
در اين راستا به معرفي روشي ميپردازيم كه يكي از موثرترين
راهها براي تشخيص هويت منظر ميباشد .آنچه كه به عنوان
هويت منظر درك ميشود تركيبي است از المانهاي طبيعي و
فرهنگي كه در طبيعت با هم تلفيق ميشوند و احساسات مختلف
را در هر مكان بوجود ميآورند و ارمغان آن حس مكان خواهد
بود .منظر يا چشم انداز به معني محوطهاي است كه توسط مردم
درك ميشود كه اين هويت درك شده نتيجه عمل و
عكسالعمل طبيعت و فاكتورهاي دخيل در آن ميباشد )2000
.(ECOVAST,

روش تحقیق
با در نظر داشتن تمام عوامل دخيل در فرايند ارزيابي و طراحي،
داشتن اساسنامهاي موثر در نظارت بر گسترش شهرها و روستاها
از جنبهي تاثير آن بر منظر و هويت منظر ضروري به نظر
ميرسد .در اروپا اين جنبش از سال  1330تحت عنوان
 ECOVASTبا هدف تشويق مردم و دولتها براي حفاظت از
ميراث ملي و فرهنگي از طريق پردازش هويت ،ارزيابي و
حفاظت ،مديريت و برنامهريزي شكل گرفت.
 )1(ECOVASTروشي براي ارزيابي شهرها و روستاها ميباشد
كه بدليل كامل و جامع بودن اين روش ميتوان آنرا به بسياري
از محيطها نيز بسط داد ،ECOVAST .براي پيشبرد مثبت
جوامع روستايي و حفاظت از ميراث سيماهاي روستايي در سراسر
اروپا شكل گرفت .در ابتداي شكلگيري نزديك به  922عضو در
 22كشور داشت كه با گذشت زمان بر اين تعداد افزوده شده
است ECOVAST .توانست بستر مناسبي براي تغييرات مثبت و
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سازنده را براي جوامع روستايي و ميراث روستايي فراهم آورد.
اولين قدم در اجراي  ،ECOVASTشناسايي خصوصيات منظر و
درك معناي كيفيت است .چگونه ميتوان فهميد كه با گذشت
زمان كيفيت منظر كاهش پيدا كرده است يا افزايش؟ براي انجام
اين كار مشاركت عمومي نقش بسزايي دارد .بايد خاطر نشان
كرد كه اين مهم تنها از طريق اقدامات دولت ميسر نميشود.
مشاركت عمومي از طرق مختلف و در مقياسهاي متفاوت
صورت ميگيرد .الزم به ذكر است كه  ECOVASTاز
پيشگامان انجام كار گروهي ميباشد .دومين مرحله ،درك معناي
كيفيت منظر است .منظر به خودي خود منحصر به فرد است و
هر منظر ،ويژگي خاص خود را دارد .منظر شامل ويژگيهاي
مختلفي است؛ فرم زمين ،كيفيت خاك ،پوشش گياهي ،كاربري
زمين ،الگوي سكونت و  ...همگي از عوامل شكل گيري آن
محسوب ميشوند اما نكته مهم بيان ويژگيهاي اصلي منظر
است كه ناشي از حس منتقل شده از منظر به افراد ميباشد،
درست همانند حسي كه يك خانه براي ساكنان آن دارد .اين
ويژگي كه به آن حس مكان نيز گفته ميشود ،عنصري مهم در
جذب افراد براي بازديد از مكان ميباشد و پر واضح است كه از
دست دادن آن حس ،عملي كشنده براي آن منظر خواهد بود،
درست همانند قطع كردن شريان اصلي حيات در بدن انسان .در
اين مورد منظرها بهطور مشابه عمل ميكنند و واكنشي كه به
اين تغييرات منفي نشان ميدهند يكسان خواهد بود .اين تغيير بر
خالف ساير تغييرات وارده بر منظر تاثير يكساني بر ويژگيهاي
آن خواهد داشت و مسلمأ مشهودترين تغيير ،تخريب وتباهي
ويژگيهاي بصري آن منظر ميباشد .بنابراين اولين قدم براي
حفاظت از منظر درك و شناسايي هويت آن منظر ميباشد.
در اين فرآيند شناسايي ،هر منظر بهصورت «واحد» در نظر
گرفته ميشود كه مسلمأ اين واحد مقياس عددي نخواهد داشت،
زيرا در برخي منظرها مثل گراند كانيون امريكا ،منظر براي
كيلومترها متر مربع يكسان است و در برخي مناطق مثل اروپا از
نقطهاي به نقطهي ديگر متفاوت ميباشد .شايد در ظاهر استفاده
از واژه «واحد» چندان اصولي نباشد؛ اما هر منظر مطابق
تقسيمبندي اتحاديه اورپا براي ارزيابي توسط اين ابزار به مقياس
«واحد» تقسيم ميشوند .اين مقياس اجازهي تمركز بيشتر به
محل موردنظر را ميدهد و از آشفتگي بصري در جهت مطالعات
پايه جلوگيري ميكند« .واحد» منظر در راستاي شفافسازي
تفاوت هويتي منظر در مقياسهاي مختلف از واحد همسايگي تا
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مقياسهاي بزرگتر استفاده ميشود .حال سوالي كه مطرح
ميشود اين است كه هويت منظر چگونه درك ميشود؟ منظر با
ديدن و مشاهده درك ميشود؛ براي درك كامل هويت منظر
درگير شدن ذهن و احساس اجتناب ناپذير است ،بنابراين منظر
براي تشخيص هويت خود مشاهده ،درك و احساس ميشود.
دليل اين فرايند سه عامله ماهيت تلفيقي منظر ميباشد كه ناشي
از اعمال انسان و طبيعت و عكسالعمل آنها است .اكتفا كردن به
فاكتور «مشاهده» باعث ميشود كه درك درستي از اليههاي
زيرين منظر نداشته باشيم ،براي مثال گلهاي وحشي نشانهي
خاك اسيدي و خاك اسيدي بيانگر سنگ بستر آتشفشاني
ميباشد .در عينحال بازماندهي يك ديوار قديمي روي يك تپه

نشان از تغيير و تحول ساختاري و زماني در آن مثل جنگ و
قحطي و  ...ميباشد .در واقع منظر با حس بينايي و شنوايي
(شنيدن صداي آبشار ،وزيدن باد در برگها)و حس المسه
(باريدن باران بر روي پوست و )...درك ميشود كه همه اينها از
طريق احساس است .بسياري از منظرها هم در قالب يك كلمه
قابل ذكر و توصيف نميباشند.
براي شناخت هويت منظر ECOVAST ،ماتريس زير را ارائه
ميكند ،اين ماتريس  12المان و عنصر اصلي ارزيابي منظر را
نمايش ميدهد كه در قالب  12اليه در ارتباط باهم عمل
ميكنند (جدول .)1

جدول ( :)1ماتریس هویت منظر
نام واحد منظر
میزان شدت خصیصه
الیهها
 - 12وابستگيها و روابط
– 3سابقهي تاريخي (قلعه ،صومعه ،سايتهاي تاريخي و )...

سلطه کامل()4

قوی()3

متوسط ()2

ضعیف()1

 -3سازههاي انسانساخت (صنايع ،گردشگري ،زيرساختها و)...
 -1منازل و سكونتگاهها
 -1الگويهاي كشاورزي و جنگلداري
 -9پوشش زمين (پوشش گياهي ،حيات وحش ،زيستگاهها)
 -0خاك
 -1فرم زمين (ريختشناسي)
 -2اقليم (هيدرولوژي ،رودخانهها ،درياچهها ،يخچالها)
 -1سنگ بستر ( بستر قابل مشاهده)
مالحظات مورد نياز در تحليل نهايي
توصيف كوتاه( :در مورد ويژگي قالب منظر در حالت كلي و يا تاثيرأت احساسي منظر)
ارزيابي( :اولين ارزيابي فرد از نقاط مهم منظر)
توضيحات تكميلي( :اشاره به مقررات با توجه به قوانين حفاظت)
گسترهي تعلق هر خصيصه:
سلطه كامل :موجود در تمام قسمت هاي واحد منظر و مشهود از تمام نقاط عطف سايت ،كمك به دريافت مفهوم هويت واحد منظر ميكند.
قوي :موجود در سراسر واحد منظر اما ويژگي قالب سايت به شمار نميآيد.
متوسط :موجود در اكثر قسمت هاي واحد منظر كه در قسمت هاي ديگر به چشم نميخورد.
ضعيف :بصورت اتفاقي در واحد منظر يافت ميشود.
الزم به توضيح است كه در بررسي اليههاي تشكيل دهنده منظر ،ترتيب قرارگيري اليهها از بيرونيترين اليه (وابستگيها و روابط) به درونيترين اليه (سنگ
بستر) ميباشد.بنابراين پرواضح است كه سنگ بستر به عنوان آخرين اليه مورد بررسي قرار گيرد
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تشریح الیههای تشکیل دهنده هویت منظر
 سنگ بستر (سطوح زیرین زمین شناسی)در اولين مراحل كنكاش منظر لزوم تهيه يك نقشهي خاكشناسي
از منظر احساس ميشود .در منظر كوهستاني و يا در سواحل
معموأل امكان مشاهدهي سنگ بستر وجود دارد اما گاهي
سنگها در زير حجم بزرگي از تودههاي گياهي پنهان ميشوند و
قابل رويت نخواهند بود .اصل مهم در شناخت هويت منظر توجه
به عناصر قابل رويت در منظر است هرچند خارج از انتظار نيست
كه عناصر زيرساختي مانند سنگ بستر از عوامل مهم در كيفيت
خاك و پوشش گياهي آن منطقه ميباشد .سنگ بستر در هر
مكان اولين مصالح براي ساخت و سازهاي آن منطقه است كه
مصالح بومآورد اشاره به همين ساختارها دارند .عالوه بر اين
نكته سنگ بستر ميتواند مشخص كنندهي اقليم منطقه نيز باشد
مخصوصأ هنگاميكه در ساختارهاي محسوس مثل خانهها و
معماري منطقه بكار روند.
 اقلیمشايد به نظر غير منطقي باشد كه عناصر و عوامل اقليمي را به
عنوان بخشي از ساختار هويتي منظر بررسي كرد اما نبايد از اين
مهم غافل بود كه اقليم تاثير بسزايي بر ويژگيهاي منظر و ظاهر
آن خواهد داشت .باد عامل بصري نيست اما تأثير آن بر عناصر
بصري منظر نقش بسزايي بر قضاوت ما از منظر دارد .مثال عيني
تاثير باد بر منظر ،خم شدن قامت يك درخت ميباشد .اين اتفاق
بيشتر در زمين هاي هموار مي افتد .در هلند تلفيق تأثير آب و باد
باعث توليد حركات مشخص و واكنشهايي مداوم در منظر شده
است .هواي سرد كوهستاني در رشته كوههاي آلپ خطي ايجاد
كرده كه باعث از بين رفتن درختان در منطقهي زيرين شده
است .بنابراين درك اقليم در هر واحد منظر كمك ميكند تا
درك منظر بهراحتي صورت گيرد .مهمترين عنصر تاثيرگذار اقليم
آب (باران -برف) ميباشد كه بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم
قابل لمس است.
 فرم زمیندر بسياري از منظرها ،قويترين فرم منظر از فرم زمين شكل
ميگيرد .كوهها ،تپهها و تپه ماهورها ،خطوط افقي در دشتهاي
مسطح ،فرورفتگي رودخانه در درهها و ساير فرمهاي قابل
مشاهده در منظر همه ناشي از فرم زمين است .البته عوارض
طبيعي موجود در منظر نيز در برخي موارد تعيين كنندهي فرم
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زمين ميباشند و اين درست برعكس حالت قبل است همانند
فرورفتگي ناشي از رانش گسل در قسمتي از منظر .منحنيهاي
ميزان در نقشههاي توپوگرافي سهم بسزايي در خواندن منظر
دارند .نكتهي مهم ،درك چگونگي رابطه ي فرم زمين و منظر
ميباشد .مثأل وجود يك قلعه بر روي يك كوه باعث افزايش
حس قدرت و سلطه خواهد شد و يا وجود رديف درختان در امتداد
يك مسير ،تأكيد بيشتري بر مسير خواهند داشت.
 خاکخاك عنصري است كه در كليت ساختار منظر كمتر قابل
مشاهده است زيرا توسط پوشش گياهي و برخي كاربريها طي
سالهاي متمادي پوشيده مانده است .اين مسئله در پهنههايي
مثل كشور ايران نيازمند بازبيني است .زيرا بعنوان مثال در مناطق
بياباني ايران پوشش غالب منظر خاك است و قطعأ نقش
موثرتري در تعيين هويت منطقه خواهد داشت .گاهي ممكن
است خاك منطقه در اثر فرسايش و باد در معرض تغيير و
تحوالت فصلي قرار بگيرد ،اما در هر صورت خاك در هر منظر
عامل اصلي است .ضخامت ،عمق ،حاصلخيزي و ميزان اسيديته
خاك باعث شكلگيري سيماهاي منحصربفرد ميشود.
 پوشش زمیندر برخي منظرهاي روستايي پوشش زمين محسوسترين ويژگي
منظر است .در برخي روستاها وشهرها انواع پوششهاي گياهي و
سبز توانايي ايجاد انواع سطوح سبز را دارند .الگوي كاشت و
توسعهي گياهي ،تقسيمات بين مناطق ،تفاوتهاي بين مناطق و
كاربردهاي مختلف اراضي ،عامل تفاوت منظر است .پوشش
زمين در منظر الگوي بصري ايجاد ميكند و همچنين باعث
ايجاد زيستگاههاي متفاوت براي حياتوحش آن منطقه نيز
خواهد شد .بطوريكه به جرأت ميتوان گفت حيوانات و دركل
جانداران يك منطقه در هويتبخشي به منظر آن محدوده نقش
بسزايي دارند .به همين دليل است كه ميتوان پوشش جنگلي را
در كنار مناطق بياباني داشت .درست همانند فرم زمين ،پوشش
زمين نيز ميتواند در قالب يك نقشه نمايش داده شود.
 الگوهای کشاورزی و جنگلداریرژيم كشاورزي و جنگلداري نقش موثر و بسزايي بر سيماي
روستاها و تغييرات فصلي دارد .شخم زدن ،چراي بيش از حد دام،
عبور گلهها از درون اراضي ،كشت و ساير دستكاريها در طبيعت
همگي باعث تغييرات منظر ميشوند .الگوي مهاجرت در هر
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منظر خاص همان منظر ميباشد .به عنوان مثال الگوي مهاجرت
در منظر كوهستاني قطعأ متفاوت با الگوي مهاجرت در
تاالبهاست .مهاجرت جانداران از كوهستان در مقايسه با
مهاجرت پرندگان از منظري مثل تاالب كمتر چشمگير خواهد
بود .اين مقوله يكي از چندين عامل تفاوت الگوي مهاجرت در
سيماهاي طبيعي است كه قابل بسط به ساير عرصههاي طبيعي
و انسانساخت ميباشد .ريشهي منظر فرهنگي  -منظر انساني –
فعلي ،به زماني باز ميگردد كه انسانهاي اوليه زيستگاههاي
موجود را تبديل به زمينهاي كشاورزي نمودند.
 منازل و سکونتگاههاسكونتگاههاي انساني اغلب در كنار آبها شكل ميگيرد.
همزمان استفاده از مصالح بومآورد مشهود و غالب ميباشد .در
سالهاي اخير توليد انبوهِ سازهها باعث كاهش استفاده از مصالح
بومآورد شده است .شهرها و روستاهاي هر منطقه با توجه به
هويت خود ،الگوي سكونت مشخصي دارند كه در هماهنگي با
اليههاي سنگ بستر زيرين ،اقليم و شكل زمين ميباشد.
همچنين اين سكونتگاهها باعث ايجاد نقاط عطف در
منظرميشوند .ميادين مركزي ،برجها و بقعهها از جمله اماكني
هستند كه در يك منظر روستايي ميتوان از آنها به نقاط عطف
ياد كرد.
 سایر سازههای انسانساختمنظر مانند صحنهي نمايشي است كه هنرمندان زيادي دارد ،در
نگاه اول منظر در برگيرندهي كشاورزان ،مزرعهداران ،خانهداران
و امثال آن ميباشد ،اما معدن كاران چطور؟ سربازان ،مهندسان
برق و ساير افراد و جزئياتي كه توسط آنان ايجاد ميشود مثل
خطوط آهن و ساير سازههاي شاخص منظر كه نيازمند ثبت
ميباشند ،در چه وضعيتي هستند؟
 سابقهی تاریخیالگوهاي سكونت امروزي و كاربريهاي امروزي زمين همگي بر
روي اليههاي زيرين نقش بستهاند و برخي اوقات اين ويژگيها
كامأل مشخص هستند و ويژگي خاصي را در منظر به وجود
ميآورند .مانند برجها و بقعهها بر روي تپهها .بعالوه برخي از
الگوهاي تاريخي ممكن است محسوس نباشد و نيازمند نگاه
دقيق و تيزبين باشد .مثل خطوط منحني كه بر اثر شخمزدن
زمين بوجود ميآيد .منظر گواه تاريخ منطقه ميباشد .بنابراين
درك تاريخ محلي يك مكان در تفسير آنچه كه در منظر مشاهده
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ميشود تاثير بسزايي خواهد داشت.
 وابستگیها و روابطشناسايي كيفيت منظر بدون دخالت احساس مقدور نميباشد.
درك حس مكان ،فرآيندي در رابطه با محل و مردم محلي است
و گذشته و آينده را با احساسات مردم همنشين ميكند .احساسات
يك منظر در شعر ،موسيقي و يا نقاشي بيان شده است .اين
احساسات از طريق جوامع قديمي در قالب دست نوشتههاي
مختلفي نسل به نسل منتقل شده است .براي انجام اين مرحله
در نظر گرفتن احساس غالب در محيط در بدو ورود به منظر
نقش مهمي ايفا ميكند.
گامهای اجرایی
براي خوانش واحد منظر و فراهم كردن توصيفي از منظر ،فرآيند
نسبتأ سادهاي وجود دارد .اين فرايند ميتواند توسط افراد به
تنهايي و يا در حالت ايدهآل بصورت گروهي انجام شود .اين روند
شامل چهار مرحله زير ميباشد :
• اقدامات اوليه
• مشاهدهي منظر
• يادداشتبرداري
• كارِگروهي
اقدامات اولیه
بررسي منظر مانند تمرين بر جغرافياي كاربردي ميباشد .بنابراين
داشتن يك نقشه از منطقه كه بتواند تمام واحد منظر و در برخي
موارد حتي چندين واحد منظر را در يك صفحه نمايش دهد ،امر
مفيدي خواهد بود كه معموأل در مقياس 1:122222يا 1:92222
تهيه ميشود .براي انتخاب اين نقشه شناخت منطقه مورد نظر در
راستاي ايدهي طرح ضروري به نظر ميرسد و اين مسئله
هنگامي كه اطالعاتي در مورد لبهها و مرزهاي منظر مورد نظر
موجود نميباشد پررنگ تر خواهد شد .مرز بصري مشخص شده
در نقشه ميتواند شامل تغييرات برجسته و مشخص در خطوط
توپوگرافي ،تغيير در نوع پوشش گياهي و يا حد و مزر شهرها و
روستاها باشد .به همين دليل در اين فرآيند نياز به نوعي از نقشه
بنام «نقشه فيزيكي» است كه نشاندهندهي ويژگيهاي اصلي
منظر باشد.
مطالعات پاپه در مورد منطقهي موردنظر براي دستيابـي به برخي
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اطالعات مثل سطوح زمينشناسي ،كيفيت خاك ،اقليم ،تاريخچه
كاربري زمين (كشاورزي ،جنگلكاري ،معدنكاري ،سكونتگاه
انساني) بسيار مفيد است و ذهنيتي از منظر را در ذهن بيننده
ايجاد ميكند .در عين حال كمك ميكند تا منظر به ظاهر آشنا
را از زاويهي ديگري مشاهده كرد .دانش ناخودآگاه را تبديل به
دانش مكتوب كرده و سبب درك بهتري از منظر و ويژگيهاي
آن ميشود.
مشاهده منظر
مشاهدهي منظر و به تعبير ديگر «برداشت ميداني» ،اصليترين و
مهمترين بخش در سايت مورد نظر است .اين عمل بهترين راه
يافتن نقاط عطف در منظر ميباشد ،نقاطي كه ديد وسيع و
گسترده به سايت دارند و از فاصله نه چندان دور نيز قابل
شناسايي ميباشند .ساير ويژگيهاي منظر هنگام بازديد از سايت
به دست خواهد آمد .در ادامه ميتوان از ماتريس 12عامله در
قالب چك ليست براي ثبت و ضبط ويژگيهاي منظر استفاده
نمود .تاكيد اصلي بر ويژگيهاي بصري محسوس در منظر و
احساس دروني هنگام گذر از هر بخش ميباشد .پيشنهاد مهم در
برداشت ميداني ،ثبت ويژگيهاي بصري منظر ميباشد .ساير
اطالعاتي كه به درك بهتر منظر كمك ميكنند و در عين حال
قابل مشاهده نميباشند ،خارج از ماتريس و در بخش مالحظات
بررسي و ثبت ميشوند .هدف بررسيكننده ،بهدست آوردن
خاطره كلي حضور در منظر ميباشد و پرواضح است كه حاشيه
منظر ،جايي كه تفاوت ساختاري با واحد ديگر دارد ،محدوده
برداشت ميباشد .باز هم تاكيد ميشود كه در اين مرحله هدف،
درك كليت منظر است و از پرداختن به جزئيات خودداري
ميشود .ثبت منظر به صورت تصوير ،روش مناسبي براي درك
نقاط مهم منظر از نظر بصري است.
یادداشت برداری
آخرين مرحله يادداشتبرداري ميباشد .اين كار هنگامي ضرورت
بيشتري مييابد كه تصويربرداري بهصورت گسترده در سايت
انجام شده و نيازمند تفكيك و انتخاب دوباره نقاط عطف سايت
است .با اين كار ميتوان ويژگي برتر نقطهي هدف را به صورت
مكتوب ثبت كرده و در هنگام تصميمگيري از آن استفاده كنيم.
از مزاياي ديگر يادداشت برداري ،انتقال حس مكان درك شده
تـوسط فرد به روي كاغذ ميباشـد كه ميتوان براي تحليلهاي
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بعدي منظر ،از آن استفاده كرد.
کار گروهی
شناسايي و درك هويت منظر توسط افراد محلي و يا مشاركت
همگاني در قالب گروههاي چند نفره ميتواند صورت گيرد.
بنابراين روشن است كه مشاركت جمعي نقش مهمي دارد .اما
حالت ايدهآل اين است كه تيم اجرايي از افرادي باشد كه سابقه و
تجربهي علمي -عملي انجام اينگونه ارزيابيها را داشته باشند تا
در كمترين زمان ،بهترين نتيجهي ممكن بهدست آيد .در نهايت
بايد خاطر نشان كرد كه هر منظر در ارتباط با افرادي است كه
با آن در ارتباط هستد و تعامل دارند .روشن است كه رفتار
انسانها به عنوان عامل تغيير دهنده بستر زمين تأثير مستقيم بر
سيماي عرصه خواهد داشت .بنابراين بررسي رفتار انسانها به
عنوان عاملي كه از سويي در تعامل با محيط است و از سوي
ديگر بر محيط تاثير ميگذارد ،الزم و اساسي به نظر ميرسد.
بحث و نتیجه گیری
نتيجه حاصل از پژوهش حاضر نشان ميدهد كه بهكارگيري
ماتريس « »ECOVASTبا تعريف صحيح هر يك از مراحل آن
كمك شاياني به درك هويت منظر خواهد نمود .عدم توجه به
چگونگي هويت شكل گرفته در سيماي يك منطقه ،ساختار آن
محل و ارائهي برنامههاي مديريتي در راستاي توسعه آن منظر،
باعث شكلگيري منظري غريبه با هويت خود خواهد شد و
پرواضح است كه گذشت زمان باعث كاهش كيفيت آن ميشود.
از طرفي جاذبهها و سيماهاي منحصر بفرد طبيعي ،همواره
بسترساز حضور آدميان بسياري بوده است .منظر و سيماهاي
طبيعي بهعنوان منابعي خدادادي و ثروتهايي ملي تعريف
ميشوند ،كه بايد در چارچوب نگرش توسعه پايدار و با محفوظ
دانستن حقوق نسلهاي آينده ،بهرهبرداري شوند .لذت بردن از
جاذبههاي طبيعي ،ويژه انسان است و انسان ميراثدار اصلي
گسترهها ،منظر و جاذبههاي طبيعي است .جاذبههاي طبيعي
ويژگيهايي است كه انسان با چشم قادر به مشاهده و با ديگر
حواس قادر به درك آن است .ويژگي اين دسته از منابع به عنوان
منابع تفرجگاهي ،چشماندازهاي بديعي است كه موجب آرامش
روحي انسان و احساس رضايت ميشود .در راستاي بهرهبرداري
جديد از مناطق طبيعي ،درك معناي هويت منظر امري بسيار
ضروري ميباشد .با تكيه بر اين مهم ميتوان درك درستي از
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منظر داشته و اگر قرار به ارائه طرحي چه در جهت مرمت و چه
در جهت حفاظت و توسعه منظر است ،ميتوان با توجه به
رويكرد ياد شده در اين تحقيق يك روند منظم در فرايند درك
هويت منظر طرحريزي نمود .طراحي منطبق با هويت منظر،
كمترين آسيب به منظر شده و در عين حال ميتواند نيازهاي
كاربران را برآورده كند .پرواضح است كه توجه به ارزشهاي
طبيعي و اكولوژيك بستر موجبات حضور هر چه بيشتر
استفادهكنندگان و در نتيجه احياي ارزشهاي اجتماعي و
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اقتصادي بستر را فراهم ميآورد و اين چيزي جز دستيابي به
برنامهريزي و طراحي پايدار منظر و سيماهاي طبيعي نميباشد.
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European Landscape Convention
European Council for the Village and Small
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