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چکیده

برایمدیریت اثرداشتهوراهنمایی برحفاظتآن قابلتوجهی تاثیر اثر، نمادینومنظرینیک ارزشهای شناخت
آنخواهدبود. بدیهیاستکهحفظونگهداشتیکمجموعهتاریخی،نیازمندشناختارزشهایواقعیآنوتطبیق
بااینارزشهایواقعیاست.شناختارزشهاینمادینو برداشتهاوادراکاتبرنامهریزانومتولیانامرحفاظت،
منظرینیکاثروادراکوبرداشتواقعیازآنها،تاثیرمثبتیبرحفظونگهداریآنداشتهومیتواندراهنماییبرای
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میآمدهوازجایگاهویژهایبرخورداربودهاست.اینشهرتاریخی،آثاروبناهایارزشمندیازدورانباستانرادرخود
جایدادهاست.معروفتریناثرباستانیآن،مجموعهسازههایآبیمیباشد.مقالهحاضر،بهاینمجموعهازنقطهنظر
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مقدمه 

»آنچهاودرجستجویکشفآناست،یکپارچگیمجددانسان
و رودخانه یک میان انطباق به شبیه چیزی است، طبیعت و
بسترش«)lopez,1998(.کمترنویسندهایمیتواندچنینتشبیه
شاعرانهایداشتهباشد.رودخانهبدونبسترش،فاقدشکلوفرم
هستند. یکی هم با نه و مجزا نه آن بستر و رودخانه است]...[
رودخانه میان است:انطباق شده انتخاب دقت به لوپز عبارت
از مجزا نه و واحد وجود یک نه فرهنگ، و بسترش؛طبیعت و
یکدیگرند)سوروینگ2002،1(.منظر،جلوهگاهارتباطهایانسان
لوحی تاحالشناختهمیشود. ازگذشته او پیرامون وطبیعت
استکهاوآثارخودرا،کموبیشدقیقوعمیق،برآننگاشته
است.بدینترتیبمنظر،تاریخیبراینقلاست)منصوری،1383:
71(.منظردردنیایامروزموجودیزندهوپویاانگاشتهمیشود
کهازیکسومتاثرازانسانونحوهزیستاوستوازسویدیگر

باشکلخودوتداعیخاطراتیکهدرزمانهایطوالنیبربستر
اثر آدمیان زیست نوع و فرهنگ تمدن، بر است داده روی آن
)Cosgrove,1989:125(همانگونهکه.)میگذارد)همان:1379

نمادهایی آنها زیرا هستند، سمبلیک منظرها تمام گفتهاست،
کانکی2 و راونتری نمادینجمعیهستند. و فرهنگی مفاهیم از
منظرهای گذشته، در فرهنگی جغرافیای که معتقدند )1980(
فرهنگیرابهعنوانبازتابیازفراینداجتماعیدیدهاست)گریرو

همکاران14:2008،3(.
نوشتهحاضرنگاهیداردبهارزشهایمنظرینمجموعهتاریخی
منظر تفاوت همچون موضوعاتی به و شوشتر آبی سازههای
معیارهای و اثر منظر از گردشگران ادراک طبیعی، و فرهنگی

یونسکوبرایتقسیمبندیآثارفرهنگی.

 گردشگران و ادراك آنها از منظر اثر
منطقهای، محلی، هویت از نمایندهای عنوان به منظر تحلیل
ساختهای پیرامون تفکر به وادار را شخص فراملی، و ملی
تاریخیمیسازد.منظرها بامکانهای ارتباط هویتخویشدر
گرایش، ساختار، اما شوند، ارزیابی و بخشبندی نمیتوانند
حفاظتوبازسازیآنها،بهدرکماازرابطهبینانسانومکان
نمادین ارزشهای شناخت .)Huff,2008:21( میکند کمک
داشته اثر آن برحفاظت توجهی قابل تأثیر اثر، منظرینیک و
کهحفظ است بدیهی آنخواهدبود. مدیریت برای راهنمایی و
ارزشهای شناخت نیازمند تاریخی، مجموعۀ یک نگهداشت و
واقعیآنوتطبیقبرداشتهاوادراکاتبرنامهریزانومتولیان
برنامهریز«، »ادراک است. واقعی ارزشهای این با امرحفاظت،
»ادراکبازدیدکننده«و»واقعیتِاثر«،سهعنصرکلیدیاستکه
گردشگری سایتهای به مربوط برنامهریزیهای در میبایست
اعمازتاریخی-فرهنگیوطبیعیموردتوجهقرارگیرد.برنامهریز
حفظ، جهت را اقداماتی دارد اثر از که ادراکی نوع به توجه با
ارتقاوافزایشجذابیتآنبرایمخاطباثر)دراینجاگردشگر(
اتخاذمینماید.گردشگرنیزتحتتاثیرعواملمختلف،برداشتی
معینازاثرداردکهایننوعبرداشتمیتواندمشابهویامتفاوت
بابرنامهریزباشد ودرنهایتادراکهردوآنهامیتواندچیزی
نزدیکبهواقعیتاثرویادورازآنباشد.هیلی4)1994(بیان
جذاب که مصنوعی و طبیعی مناظر دیدن توانایی که میکند
اصلی ازتجربهگردشگریوشایدمحرک هستند،بخشمهمی
همکاران و ماکاگنو5 است. بازدیدکنندگان از بسیاری برای
)2010(نیزنظریمشابهدارندونوشتهاند:»فراواناذعانشده

انتخاب در مهمی نقش میتواند منظر ویژگیهای که است
مقصدگردشگریایفاکند«.تعاملسادهمیانمنظروگردشگری
که معتقدند )2010( همکاران اوغوز6  و است. آمده شکل1 در
منظربهوسیلهتقاضایمصرفکننده،تفریحوگردشگریتعیین

.)Mikulec, Antouscova,2011(میشود

وجود گردشگری تحقیقات در که مهمی موضوعات از یکی
و نیازها مبنای بر گردشگران برای فضا آیا که است این دارد
خواستههایآنهاایجادمیشودویااینکهفضاساختهمیشودو
سپستوسطگردشگرانمصرفمیشود.آنهااستداللمیکنند
کهفضایگردشگریدرنتیجۀتقاضایگردشگریایجادمیشودو
معتقدندکهگردشگراناولینتصمیمگیراندرتوسعهسایتهای
گردشگریهستند.درحقیقتبرخیتعاریفگردشگریهمچون
تعریفماتیسونووال)1982(وراین)1991(،تنهابرگردشگری
در دخیل عوامل سایر که میکنند فراموش و میکنند تمرکز
دیدگاه این پیشفرض بگیرند. نظر در نیز را گردشگری فرایند
ادارهمیکنند،بیشترینقدرترادارند آناستکهگردشگران
آن چگونه و ببینند را سایتهایی چه که میگیرند تصمیم و
سایتهاتفسیرمیشوند)کالنتریوفرهادی،65:1387(.چنین

شکل1.مدلتعاملمیانگردشگریومنظر
 Mikulec, Antouscova,2011:ماخذ

 

 گردشگران منظر

 رضایت گردشگر از تجربه منظر

 اثرات بر سرمایه منظر
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در- میبیند، مصرفکننده عنوان به را گردشگری دیدگاهی
حالیکهامروزهگردشگریمیبایستوسیلهایباشدبرایحفظ
ونگهداشتمیراثهایطبیعیوفرهنگیدرجهتنیلبهاهداف

توسعهپایدار.
داگستِیت7)2007(معتقداستکهدرحوزهمطالعاتگردشگری،
»نگاه قالب در و میشود مربوط بصری استیالی به منظر
 Mikulec,( میشود بیان مکان« »مصرف و گردشگر« خیره
را گردشگري جانمایه »یوري«)1996( .)Antouscova,2011
نگاهتوریستیميداند.ازنظراوگردشگراندرجستجويجاهایي
غیرازمحلمعمولزندگیشانهستندودستبهسفرمیزنندتا
نگاهکنندوبهسوژههايغیرمعمولِابژههايطبیعيوشهري،با
تفکروتأملخیرهشوند.ازاینمنظر،گردشگريمصرفزمانو
مکاناست.»یوري«دستهبنديانواعگردشگريرابرمبناينگاه
توریستياعمالمیکندومعتقداستایننوعنگاهگردشگران
استکهنوعمصرفخدماتوسازماندهيآنهادرمقصدوحتی
محلموردبازدیدراتحتتأثیرقرارمیدهد.ازاینرومیگوید
برايارائۀیکنظریهدربابرفتارگردشگران،بهطیفيازمفاهیم
واستدالالتنیازداریمکهبهمابگویندچهچیزیدرگردشگري
»نگاهتوریستي«خاصوویژهاستوچهچیزدرمیانگردشگران
مفهومتالشمیکندچنیننظریهاي او، نظر از عمومیتدارد.
بهرمانتیک توریستيرا ابژههاينگاه او فراهمکند. برايما را
میکند دستهبندي معتبر/غیرمعتبر و تاریخي/مدرن، /جمعي،
روزمره زندگي در مردم آنچه بین یوري .)Urry ,1996:181(
تجربهمیکنندباآنچهبرايآنهاخارقالعادهوتازهاست،تقابلی
آشکارمیبیند.نگاهتوریستيخودمتأثرازحالوهواياجتماعي
مکانهايمتفاوت،جهانيشدنوعمومیتیافتننگاهتوریستي،
مصرفخدماتتوریستي،نشانههايگردشگري،مدرنیسم،تاریخ،
است پستمدرنیسم و بومي فرهنگهاي گذشتگان، میراث

)همان:182(.
با انسان رابطه بودن اجتنابناپذیر بدلیل تاریخی، آثار از برخی
طبیعت،دارایجذابیتهایطبیعینیزهستند.درکودریافت
منظرواقعیاینآثار،ازحساسیتبیشتریبرخورداراستبهاین
دلیلکهممکناستباگذشتزمان،جاذبهطبیعیپیرامونیک
اثر،بهانگیزهمحوریبرایبازدیدکنندهتبدیلشدهوخوِداثربه
حاشیهراندهشود.یکیازنمونههادراینرابطه،سازههایآبی
تاریخیواقعدرشهرشوشتراستکهبهدلیلبرخورداریازجاذبه
تاریخیوچشماندازطبیعیبهطورتوامان،ممکناستماهیت
واصالتآنازسویبازدیدکنندگانآنگونهکهمیبایستدرک
وتفسیرنشود.اینمجموعهکهدرسال1388بهعنواندهمین
به رسید، ثبت به یونسکو جهانی میراث فهرست در ایران اثر
عنوانیکیازسایتهایگردشگریایراننیزمحسوبمیشود.

شوشترازدیربازحیاتاجتماعی،اقتصادیخودرامدیونرودخانه
است. سریانی ماههای از یکی نام آب، است. بوده کارون پرآب
»آبروشناییاست«ضربالمثلگویاییاستازاهمیتآبدر
کشورمانبرایادامهحیات.دردنیایمعماریایران،هیچعاملی
بهوجود ومحیطزیستیکه ما زندگیمردم نوع مانندآبدر
بخشهای در منابع محدودیت است. نداشته اهمیت آوردهاند
عمدهایازسرزمین،موجبشدهتاانسانایرانیازدیربازباتدابیر
هوشمندانهایبرایبدستآوردن،ذخیرهیابهرهبرداریومصرف
آببیاندیشدوروشهایکارآمدبرایتقسیموتوزیعوجلوگیریاز
هدررفتنآبابداعنماید.انسانایرانیدراینزمینهفنونگوناگون
رادریافتهوبهکارگرفتهودرفرصتهاییبهزیباییآفرینیوهنر
نظامها پیچیدهترین فنون، دقیقترین ایران در پرداختهاست.
آمده وجود به آب از بهرهبرداری برای تاسیسات کارآمدترین و
است]...[کهنشانههاوجلوههاییازآنتابهزمانمانیزدرباورها
مردمان )کالهکج،35:1391(. دارد استمرار سنتی رسمهای و
این و مادهایزندگیبخشمیدانند و پاکی رامظهر ایرانآب
باورراباستایشوجودهایمقدسکهنمایشگرارزشهاینشانه
آببودندابرازمیکردند)میرشکرایی،1380(.مجموعهسازههای
آبیشوشترجلوهگاههنروصنعتانسانباستاناست)تصویر1(.
مشترک میراث عنوان به آبی، سازههای مجموعه که زمانی از
تاکنون، رسیدهاست ثبت به یونسکو جهانی میراث فهرست در
امر متولیان توسط ازمجموعه وحفاظت مرمت اقداماتیجهت
چنین مثبت آثار نمیتوان بدونشک که پذیرفتهاست صورت
اقداماتیرانادیدهگرفت.ازسویدیگربهدلیلمعرفیشدناین
برای تقاضا افزایش آن، دنبال به و اثرجهانی عنوانیک به اثر
درصدد اثر، این به عالقهمندان و متولیان مجموعه، از بازدید
برآمدهاندتااقداماتیبرایجذابترنمودنمجموعهانجامدهند.

تصویر1.نماییازمجموعهآسیاب هایآبیشوشتر.
عکس:میالدمعصومی،1392.
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آبی سازههای محوطۀ در ماهی و مرغابی رهاسازی جمله از
فاصل حد در گرگر رودخانه حاشیۀ در نهال کاشتن ایدۀ یا و
آبشارهایشوشتروبرجبندعیار8.چنیناقداماتیصرفاًدرجهت
افزایشجذابیتطبیعیایناثرعملنمودهاست.اماسوالیکه
دقیقاً بازدیدکنندگان آیا که است این میشود مطرح اینجا در
همانتفسیروپیامیراازاثردریافتمیکنندکهایناثرتالش
داردتابدانهامنتقلسازد؟آیندهاثرتاچهحدبستگیبهسلیقه
در برنامه ریزان نقش میان این در و دارد بازدیدکننده تفسیر و
اینمجموعهدر واقعی ارزشهای اثرچیست؟ ارزشهای حفظ
میراثجهانی فهرست در آثار ثبت برای یونسکو معیارهاییکه
به پرداختن با ادامه در است. مشهود خوبی به گرفته، نظر در
اینمعیارها،تلویحاًارزشهاینمادینومنظرینایناثرمشخص
خواهدشد.اماپیشازآن،ابتدابهطورمختصربهتبیینموضوع

طبیعیبودنیافرهنگیبودنیکمنظرپرداختهمیشود.

منظر طبیعی و منظر فرهنگی
دراینجاسواالتیمطرحمیشود؛تفاوتانواعمنظردرچیست؟
طبیعی و فرهنگی مردمی، کشاورزی، روستایی، شهری، منظر
این پاسخ آینده، دیسیپلین عنوان به منظر دارند؟ تفاوتی چه

سواالترابهخوبیدادهاست:همهآنهامنظراند؛ماهیتشانواحد
استوازآنجاکهدرصفاتتفاوتدارند،نامشانمستقلاست.
ازآنهاست.نمادها انسان باادراک منظر،تلفیقنمادهايمحیط
نمادهامتفاوتند.منظری انساندرمحیطاند. محصوالتزندگی
کهاغلبنمادهایآنفرهنگیباشد،منظرفرهنگیومنظرشهر،
کهبسترنمادهایزندگیانساندرشهراست،منظرشهریاست.
طبیعتیکهتوسطانسانتفسیرشود؛حتیاگرمداخلهایدرآن
صورتنگیردمنظرطبیعیخواندهمیشود.منظرطبیعیازاقسام
منظرفرهنگیاست.اماهرگاهنمادهایمداخلهانساندرمحیط،
برحسبزندگیتاریخیاوآنقدرزیادشدهباشدکهطبیعتالیه
فرعیآنتلقیشود،عنوانمنظرفرهنگیبهآناطالقمیشود. 
طبیعتوفرهنگازدیربازرابطهتنگاتنگیبایکدیگرداشتهاند.
درپدیدههاییکهامروزهبهعنوانآثارتاریخیومیراثیبرایبشر
بهیادگارماندهاست،گاهتفکیکعنصرفرهنگوطبیعتدشوار
است؛امابااینوجودبرخیازاینآثار،دارایجنبههایطبیعی
وبرخیدارایجنبههایفرهنگیغالبترهستند.برایروشنتر
شدنموضوع،تعاریفیپیرامون»فرهنگی«و»طبیعی«بودنیک

پدیدهارائهشدهاست)جدول1(.

جدول1.تعاریف»فرهنگی«و»طبیعی«،مأخذ:اقتباساز)Sorving, 2002(بااندکیتغییر

یونسکونیزتقسیمبندیوتعاریفمشخصیرابرایمیراثجهانی
میراث تقسیمبندی، این به توجه با .)2 )شکل دادهاست ارائه
میشوند. تقسیمبندی فرهنگی و طبیعی دسته دو به جهانی
میراثفرهنگیکهدارایمنظرفرهنگیهستندخودبهسهدسته
بهطور که »منظری طراحیشده9«، »منظر است: تفکیک قابل
ارگانیکتکاملیافته10«و»منظرتداعیکننده11«.مناظرفرهنگی
طراحیشده،بهطورخاصوباهدفیازپیشتعیینشدهطراحی
میشوند،بهعنوانمثالپارکهاوباغهایتفرجگاهی.منظری

اجتماعی، الزامات از ابتدا در یافته، تکامل ارگانیک بهطور که
اقتصادی،نهادییامذهبینتیجهشدهودرپاسخبهمحیطبه
شکلکنونیتوسعهیافتهاست.چنینمنظرهایی،بازتابیازفرایند
تکاملدرفرموعناصرخودهستند.منظرتکاملیافتهمیتواند
همانندمکانیزندهوپویابهتکاملخودادامهدادهونقشاجتماعی
خودرادرجامعهمعاصرایفانمایدویااینکهفرایندتکاملمتوقف

شدهومنظردرفرمخودثابتباقیبماند.
و میشود مربوط فرهنگی سنتهای به تداعیکننده«، »منظر

 تعریف طبیعی تعریف فرهنگی
 کار بر روی خاک برای تولید اشیاء سفالی  -
 فرایند پرورش گیاهان یا حیوانات -
 ساخت مصنوعات و صنایع دستی -
شده که به یک جامعه یا گروه خاص تمام رفتار آموخته -

 رد.اختصاص دا
ای از رفتارهای آموخته یک گروه یا جمعیت که با مجموعه -

 شوند.شده و عقاید، شناخته می
 انتقال رفتار اجتماعی -
 گیری دانش عقلی یا اجتماعیشکل -
 تجلی یک جامعه یا طبقه و سبک خاص آن  -
 هنرهای جمعی -

، مصنوعی توسط طبیعت به وجود آمده و یا در طبیعت موجود است -
 ست.و انسان ساخت نی

 بدون تغییر مانده  -
 و علل طبیعی داشتن منشأ -
 .شودذاتی و فطری بودن، اکتسابی نیست و با آموزش کسب نمی -
انتظار است، از نظر اخالقی خاص است )حقوق پذیرفته شده و مورد -

 طبیعی(
 .بکر و بازسازی نشده است -
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مکانیفیزیکیاستکهجنبههایناملموسمیراثفرهنگیدرآن
گنجاندهشدهاست.لحاظکردنچنینمناظریدرفهرستمیراث

فرهنگیجهانی،بهدلیلقدرتمذهبی،هنریوفرهنگیاست
باغهاوکوههای کهیکعنصرطبیعیداراست،بهعنوانمثال

مقدس)ایکوموس،2006(.

 

 (2011آنتاسکوا ) بندی میراث فرهنگی جهانی توسط یونسکو، منبع: میکول و( : طبقه2شکل )

منظری که به طور ارگانیک  
 منظر تداوم یافته تکامل یافته

 

جای مانده منظر بر
 و باستانی

میراث جهانی 
 یونسکو

میراث 
 طبیعی

میراث 
 فرهنگی

میراث منظر 
 فرهنگی

کنندهتداعیمنظر   

 منظر طراحی شده

 Mikulec, Antouscova, 2011:شکل2.طبقهبندیمیراثفرهنگیجهانیتوسطیونسکو.مأخذ

نمود ادعا وطبیعی،میتوان فرهنگی منظر تعاریف به توجه با
کهمنظرغالبسازههایآبیشوشتر،منظرفرهنگیاست.زیرا
اینمجموعه،حاصلکارانسانوصناعتاوستوتوسططبیعت
وبهخودیخودبهوجودنیامدهاست.ایناثر،شاهکارمهندسی
خود عصر در فردی به منحصر فنآوری از و است باستان عصر
روشنی به آبیشوشتر، است.مجموعهسازههای بوده برخوردار
در دارد،صخره باطبیعت باستان انسان تعامل نحوه از حکایت
وروشنایی پاکی از نمادی وآب پایداری از نمادی اینمحوطه
دارد وجود مجموعه این در باارزشی فرهنگی است.سمبلهای
دیاراست. این باورهایفرهنگیمردمان و ازسنتها نشان که
بنابراینمیتوانآنرامنظریفرهنگیبهشمارآوردکهباتوجه
اشارهشد، ازمیراثفرهنگیکهپیشتر یونسکو بهتقسیمبندی
و هدفمند صورت به زیرا است شده« »طراحی نوع از منظری
شکل انسان توسط شده تعیین پیش از برنامهریزی براساس

گرفتهاست.

در  آبی  سازه  های  مجموعه   ثبت  برای  دالیل  و  معیارها 
فهرست میراث فرهنگی جهانی

درسال2006میالدیکمیتهمیراثجهانیبهعالوهمتخصصان
تجدید فرهنگی منظر مفهوم درباره جهان سراسر از مربوطه
در اصالتاً بیانداشتند:»اگرچهمفهوممنظر نظرکردهوچنین
اجتماعاتهنریشکلگرفتهواستفادهمیشده،اکنونگستره
اجتماعی اشکال و فرهنگی معانی که آن مصداقهای و منظر
اگرچه حقیقت در است«. قرائت قابل براحتی میگیرد دربر را
محیط و انسان فعالیتهای بین تعاملی نظام دانشگاهی، مراکز
سکونتطبیعیاورابهعنوانمنظرفرهنگیمیشناختند،تعریف

جهان سراسر سکونتگاههای تمام دربردارنده تقریباً یونسکو
بهعالوهکارکردهایآنها،اقلیم،تعامالتاجتماعی،آدابورسوم،
اعتقادات،مفاهیموسنتهایافرادیمیشودکهدریکمنظر

فرهنگیزندگیمیکنند16.
تااواخرسال2004،میراثجهانیبراساس6معیارفرهنگیو4
دستورالعمل تصویب از پس ولی میشد انتخاب طبیعی معیار
اجراییکنوانسیونازسال2005،تمامیمعیارهادریکدستهبه

شرحزیرقرارگرفت:
1-دستاوردبینظیرازنبوغبشر

دوره و فرهنگی حوزه در بشری ارزشهای تبادل نمایانگر -2
زمانیخاص

3-نمایانگرسنتفرهنگیبیهمتاییکهازبینرفتهویاهنوز
پابرجاست.

که منظر یا فناوری و معماری بنا، نوع از برجسته نمونهای -4
نشاندهندهدورهمهمیازتاریخبشراست.

5-نمونهایازسکونتگاهبشری،کاربردزمینیادریاکهنشانگر
یکفرهنگخاصیاتعاملانسانبامحیطاست،بهویژهزمانیکه

تحتتاثیرتغییراتبازگشتناپذیر،آسیبپذیرشدهاست.
زنده یاسنتهای رویدادها به محسوس یا مستقیم طور به -6
همراه ادبی و هنری آثار یا و باورها اعتقادات، با و بوده مربوط
شرایط در تنها معیار )این دارند جهانی شهرتی که هستند

استثناییوهمراهباسایرمعیارهادرنظرگرفتهمیشود(.
طبیعی زیبایی با مناطقی طبیعی، پدیدههای ممتازترین -7

استثناییواهمیتزیباییشناسانهرادربرگیرد.
زمین تاریخ اصلی مراحل نشاندهنده برجستهایکه نمونه -8
باشد؛نشانههاییازحیات،روندهایمهمکنونیزمینشناسیدر
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توسعهتغییراتسطحزمیندراثرعواملطبیعیویاویژگیهای
مهمژئومورفیکیافیزیوگرافیکراشاملشود.

اکولوژیکی جاری روندهای که باشد برجستهای نمونه -9
شیرین، آبهای زمینی، توسعه و تکامل سیر در بیولوژیکی و
اکوسیستمهایساحلیودریاییوجمعیتهایگیاهیوجانوری

رانشانمیدهد.
برای طبیعی سکونتگاههای قابلتوجهترین و مهمترین -11
دربرداشته را خود اصلی زیستگاه در بیولوژیکی تنوع حفاظت
باشد؛تنوعبیولوژیکیشاملگونههاییدرمعرضتهدیداستکه

ازنقطهنظرعلمییاحفاظتیارزشجهانیبرجستهدارد.
مجموعهسازههایآبی،بهعنوانیکاثرمیراثجهانیازشهرتی
رابطه که است این بر اعتقاد »امروزه است. برخوردار فرامرزی
در مکانها زیرا است، مدرن،ظریف درعصر مرز و هویت بین
یکدنیایفشردهشدهزمان-فضا،کاالسازیوفروختهمیشوند
گسترش و آبی سازههای پایگاه تشکیل با .)Huff,2008:21(
فعالیتهایپژوهشیپیراموناینسازهها،ابتدا پروندهمجموعه
آسیابهایشوشترکهسالهادرفهرستپیشنهادیثبتجهانی
ایرانقرارداشت، تهیهشد.امابهپیشنهادونظرکارشناسانمیراث
از بخشی تنها آسیابها اینکه محوطه بر مبنی یونسکو جهانی
مجموعهبهمپیوستهسازههایآبیدرشوشتراست،تهیه پرونده
منظومهآبیتاریخیشوشتردردستورکارقرارگرفت.اینپرونده
پسازتکمیلو رقابتموفقیتآمیزدرمقایسهباآثارپیشنهادی
دیگر،ازسویسازمانمیراثفرهنگی کشوربهعنواندهمیناثر
ایرانبهکمیتهمیراثجهانییونسکوارائهشد.سرانجام درنشست
ساالنهاعضاياینکمیتهدر26ژوئن2009)5تیرماه1388(
درشهرسویل اسپانیا،اینپروندهبااحرازمعیارهای2،1و5با
عنواننظامآبیتاریخیشوشتردر فهرستمیراثجهانيیونسکو
باشماره1315بهثبترسید12.درادامهبهمعیارهاودالیلیکه
قابلیتاثررابهعنوانیکمیراثفرهنگیبینظیرجهانیبهاثبات

رسانده،پرداختهمیشود13:

معیار 1:  دست اورد بی  نظیر از نبوغ  بشر
محوطهآسیابهاکهازشاهکارهایمهندسیدنیایباستانبوده
نمونهکاملیازطرحآمایشسرزمیندراعصارکهناست.بنابر
در دیم صورت به که کنونی اراضی از بسیاری موجود، شواهد
ایجاد با گذشته در میشوند، کشت شوشتر شهرستان حوزه
شبکههایآبیاریهوشمندانهبهصورتآبیکشتمیشدهاست.
آبشارها آبی،مجموعه بزرگ و بینظیر اینمجموعه تکمیل در
محصوالت فراوری و تبدیل برای عظیم کارخانهای عنوان به
عملکردداشتهاست.بررسینوعشکلگیریاینتأسیساتودیگر
ایجاد منظور به که است موضوع این بیانگر علمی بررسیهای
چنینمجموعهای،علوممهندسیوتجاربگستردهایبکارگرفته

مهندسی زمینههای در علمی دستاوردهای با منطبق که شده
آب،رودخانه،هیدرولیک،نقشهبرداریوزمینشناسیاست.بدین
ترتیبمیتوانبیاننمودکهپیشینهمهندسیآبوهیدرولیک
شوشتر دیگر بیانی به و است نهفته جهان از منطقه این در
شناسنامهمهندسیآبوهیدرولیکجهانمحسوبمیشود؛لذا
بابررسیچگونگیایجاداینسازهآبیکهنتیجهدانشوفرهنگ
غنیدرعلممهندسیآبوآبیاریاست،میتوانبهنبوغبشردر

عهدباستانپیبرد.

معیار 2:  نمایانگر تبادل ارزش های بشری در حوزه فرهنگی 
و دوره زمانی خاص

بدونشکدرشکلگیریاینمجموعهمنحصربهفردعالوهبر
تفکروآراءتعدادیازصاحبنظران،آدابورسوممردمانیکهدر
نبودهاست،چنانکهعالوه بیتأثیر اینخطهزندگیمیکردهاند
نمونههایی با مجموعه، این در پیشرفته سیار آبیاری فنون بر
به میتوان جمله از که هستیم روبرو نیز فرهنگی مسایل از
ذکر قابل که دیگری مسئله نمود. اشاره موجود چارطاقیهای
است،معماریبرونگرایبرخیمنازلمشرفبهمجموعهاستکه
بافرهنگایرانیانسنخیتنداشته،چراکهایرانیانبهحفظحریم
منازلخویشبسیارمعتقدبودهوطراحیمنازلآنها،ویژگیهای
صرفاً معماری نوع این شک بدون داراست. را درونگرا معماری
شدهاست. پیاده مجموعه، طبیعی چشمانداز از استفاده جهت
همچنین»کرزن«درکتابخویشتحتعنوان»ایرانوقضیه
آبشارهای با مشابه حدودی تا را شوشتر آبشارهای ایرانیان«،

هوراتیدرتیرولی)ایتالیا(میداند)تصویر2(.

تصویر2.نماییازچارطاقی.عکس:زهرانادعلیپور،1393.



درك منظر میراث فرهنگی، از ادراك تا واقعیت
35زهرا نادعلیپور

معیار 5: نمونه  ای از سکونتگاه بشری، کاربرد زمین یا دریا 
که نشانگر یک فرهنگ خاص یا تعامل انسان با محیط است، 
بازگشت  ناپذیر،  تغییرات  تأثیر  تحت  که  زمانی  ویژه  به 

آسیب  پذیر شده است.
بِندر14)1993(بهنقلازاسپیرنبیانمیدارد:»زبانمنظر،زبان
اصلیماست.منظرسکونتگاهاصلیبود؛انسانهامنظررالمس
زیستند. آن در و چشیدند بوکشیدند، شنیدند، دیدند، کردند،
منظر،اولینمتنانسانیبودکهپیشازابداعهرعالمتوسمبلی
خواندهشد.فضاییکهمردمدرآنزندگیوکارمیکنند،چه
است شناخت بیان نوعی شهری، چه و حومهای چه روستایی،
کهزندگیروزمرهمابرآناساسادامهمییابد«)سویفیلد،1389:
کناره بر که خود طبیعی خاص اقلیم به توجه با شوشتر .)44
رودخانهشکلگرفتهاست،معماریمنحصربهفردیدارد.باتوجه
دارای شهر منازل از هرکدام تابستان، طاقتفرسای گرمای به

جهت را مساعدی و خنک هوای تابستان در که بوده شوادانی
به توجه با میآوردهاست. وجود به منازل ساکنان استراحت
احاطهشدنشهرتوسطکانالهاوتونلهایآبی،اقدامبهحفر
شوادان از کانالها این که مینمودند آب زیرزمینی کانالهای
منازلمیگذشتوآبموردنیازهرخانهراتأمینمیکرد.در
سهطرفمحوطهآسیابها،منازلیازبافتقدیموجودداردکه
محوطهساختهشدهاند.ساکنان آبی تونلهایسهگانه روی بر
اینمنازلبهوسیلهکورهراههاییبهراحتیدرشوادانزیرمنازل
آبخودراتأمینمیکردند]...[.درمحوطهآبشارها،پلکانهای
سنگیمتعددیوجودداشتهکهتاکنوندوعددازآنها)درضلع
غربیوشرقی(باقیماندهاست.منازلمشرفبهمحوطه،آبمورد
نیازخویشراازطریقاینپلکانهاودرونمشکهایپوستی
تأمینمیکردند.اینهاهمگینشانازکاربردیداردکهاینمکان

درزندگیروزمرهساکنینداشتهاست.

نتیجه  گیری

و طبیعی اجزای از که ذهنی عینی- عنصری عنوان به منظر
فرهنگیتشکیلیافته،همبرفرهنگوتمدنبشراثرگذاراستو
همازانسانونحوهزیستاوتأثیرمیپذیرد.مجموعهسازههای
آبیشوشترکهازسال1388بهعنوانمیراثیجهانیومتعلقبه
تمامبشرونسلهایآتیشناختهشده،همچوندیگرپدیدههای
جهانپیرامون،داراینمادهاومفاهیمفرهنگیوطبیعیاستکه

رویهمرفتهمنظرایناثرراشکلمیدهند.
پسازمشاهدهاقداماتیکهدرجهتافزایشجذابیتفضایطبیعِی
اثرصورتگرفت،اینسوالمطرحشدکهآیااینمجموعه،درنگاه
اولچشماندازیطبیعیاستکهدرکنارآنردپاییازتمدنو
فرهنگیکهنبهجاماندهاستوبرایافزایشجذابیتوپاسخبه
خواستههایتفرّجیوگردشگریانسانمدرن،میبایستآنرا
مزیّنبهعناصریهرچندناهماهنگاماجذابنمود؟وبهعبارتی،
آیاجذابیتآنبرایبازدیدکنندگان،بیشتربهجنبههایطبیعی
مربوطاست؟پسازشناختویژگیمنظرهایفرهنگیوطبیعیو
تعاریفارائهشدهونیزشناختکارکردهاوارزشهایفرهنگیکه
ایناثردرادوارمختلفتاریخداشتهاست،میتوانبهاینسوال
پاسخگفت.اگرچهمجموعهسازههایآبی،منشأشکلگیریخود
رامدیونوجودآبومواهبطبیعیپیراموناستاماارزشهای
منظرینایناثرچیزیفراترازآبوسازهاست.طبیعتوفرهنگ
آنچناندرایناثربههمپیوندخوردهاندکهتحلیلهریکبهطور
جداگانهکاردشواریاست؛هرچنددراینمجموعه،انسانباستان
چناننبوغیازخودنشاندادهکهطبیعترامغلوبفرهنگوهنر

صناعتخودساختهاست.
باتوجهبهتعاریفارائهشدهپیرامونپدیدههایطبیعیوفرهنگی
وتقسیمبندییونسکوونیزباتوجهبهارزشهاوکارکردهایاثر
کهپیشتردرقالبمعیارهاودالیلثبتاثرعنوانشد،سازههای
آبیشوشتررامیتوانمنظریفرهنگیوازنوع»طراحیشده«
بهشمارآوردکهبهصورتهدفمندوبراساسبرنامهریزیازپیش
تعیینشدهتوسطانسانشکلگرفتهاست.کارکرداینمجموعه
درطولدورههایمختلفتاریختداومپیدانمودهوپسازگذشت
باستانی و ماندگار اثری عنوان به هماکنون متمادی، سالیان
برجایماندهاست.درمجموع،ارزشهایذاتیاثربهخودیخود
وبدوننیازبهافزودنعناصرناهمگون،برایجذبمخاطببسنده
استوتنهاکاریکهبایدانجامدادبازشناسیوبازشناساندنآنها
بهمخاطبامروزیاست.میبایستاقداماتاساسیبرایمعرفی
اینارزشهاوحفظآنهادراینمجموعهصورتپذیرد.فرهنگ
مربوطبهآسیابانهاوآدابورسومزندگیآنهاکهبه»لوینه«
معروفبودهاندوهمچنینفنونمربوطبهساخت،راهاندازیو
و رفته میان از که است مواردی آسیابها، تأسیسات تعمیرات

میبایستمستندسازیواحیاءشود.
آثارو برایحفاظت برنامهریزی درمجموع،بدونشکهرگونه
پایبندی نیازمند عنوانیکسایتگردشگری، به آنها توسعه یا
بروز از بتوان تا آنهاست منظرین ارزشهای معرفی و حفظ به
مشکالتدرروندحفاظتاینمیراثبرایهمگانومهیاسازیآن

برایگردشگران،جلوگیرینمود.
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