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آنها تأکید ويژهشدهاست.
اسنادبینالملليبروجوهارزشي واهمیت  

درسالهایاخیر بهشهرتبديلشده

کوههای زاگرساست که 
رشته 
روستاهایتاريخيدردامنه 
است .تعامل مثبت انسان با طبیعت در طول سالیان متمادی ،ارزشهای برجسته متعددی را در
بیانگرارزشهایملموسوناملموسيابهعبارتياهمیتمعناييآناست.
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عدمآگاهيوشناخت نسبتبه  
بسیاریازاينارزشها شده است،
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یفرهنگي،دستيابيبه
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ميآيد .ماهیتکیفي وآمیختگي 
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شناخت و  
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مقدمه و بیان مسئله
گونهای که در اين انتقال
حفاظت مذاکره راجع به انتقال از گذشته به آينده است به  
ميگیرند .ادبیات رايج در
ارزشهايي که باالترين اهمیت را دارند ،در درجه نخست قرار  

شهايياشارهداردکهدرحیطه میراثفرهنگي هستند وياازطريق
حوزه حفاظت،بهارز 
مييابند (ورسینگوباند .)47:2008،
آننمود 
جنبههای قابل حفاظت آن را
ارزشهای منظر فرهنگي زمینه بازشناسي  
شناخت  
ارزشهایمیراثفرهنگيوبهويژهمنظرفرهنگي به
ميکند.عدمآگاهينسبتبه  
فراهم  
آمیختگيارزشهایطبیعيوفرهنگيدرآنسببشدهتابسیاریازابعادارزشيآن

دلیل
مغفولبماندودرمعرضنابودیقراربگیرد.شهراورامانتختيکيازمنظرهایغنيايران
زندگيومديريت،بسیاریازارزشهایبرجستهآنمخدوش

استکهامروزهباتغییرشیوه
یبینالملليونظريههای

نها
شدهاست.مقالهحاضربابازخوانيوواکاویاسنادوکنوانسیو 
مرتبطبامفهومارزشدرحفاظتمیراثفرهنگي وبانگاه ويژه به منظرفرهنگي آغازو
دستهبندی ارزش در منظر فرهنگي با توجه به ديدگاه میچل ()2005
سپس به تعیین  
ارزشهای آنرا
ميپردازد و درنهايت آنرادرمنظرفرهنگي شهراورامانتختتبیینو 

ميکند .
بازشناسي 


روششناسی پژوهش
رويکرد پژوهش حاضر کیفي است .راهبردهای اصلي پژوهش شامل راهبرد کیفي برای
شناختوضعموجود،راهبردتفسیریتاريخيبرایشناختپديدهها ونمونهموردمطالعه
درزمانگذشتهوراهبرداستداللمنطقيبهمنظورتدوينچارچوبمفهوميپژوهشاست.
ويژگياصليتحقیقکیفيتأکید برمکانطبیعيومحیطزندگيروزمرهساکنان،تأکید بر
تفسیرومعنا،توجهبهفهمپاسخگويانازشرايطشخصيخودواستفادهازتدابیرچندگانه
شاملمصاحبهحضوری،يادداشتروزانه،عکس،طراحيسريع ومشاهدهاست (گروت و
وانگ .)178:1386،
ارزشهایبرجسته
برایانجاماينپژوهش،نخستبهمنظوربررسيپیشینهمرتبطبا 
جهاني در منظر فرهنگي  از روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا استفاده شده است .در
ارزشهای برجستهمنظرفرهنگي شهراورامانتخت ازسه
مرحلهبعدبهمنظوربازشناخت 
روشمختلفبرایگردآوریاطالعاتبهرهبردهشدهاست .1 :مشاهدهمشارکتي،عکسو
يادداشت روزانه؛  .2مطالعه و مشاهده اسنادی و توصیفي و  .3مصاحبه ساختاريافته و
یشده مربوط به حضور پژوهشگر در میدان
جمعآور 
ساختاريافته .بخشي از اطالعات  


نیمه
وثبتاطالعاتازطريقعکس،يادداشتبرداریومشاهدهمشارکتياست؛مجموع

پژوهش
دستآمده از اين بخش جنبه توصیفي دارد و به منظور حمايت و پشتیباني
به 
اطالعات  
اطالعاتحاصلازمصاحبههامورداستفادهقرارميگیرد.دراينبخشپژوهشگرباحضور

در میدان به برداشت و ثبت اطالعات مورد نیاز پرداخته است .روش مطالعه و مشاهده
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اسنادی و توصیفي شامل جمعآوری اطالعات و اسناد منتشرشده و نشده پیرامون نمونه
مورد مطالعه است؛ اين منابع شامل اطالعات کیفي -تحلیلي و کمي -توصیفي است که
توسط پژوهشگران ،نهادهای دولتي ،مهندسین مشاور ،مؤسسات و شرکتهای خصوصي
دستآمدهازاينطريقبهمنظورآگاهيازسیرتحوالتکالبدی،
به 
شدهاند.اطالعات 
منتشر 
هاوطرحهایپیشنهادیپیرامونمنطقهمورد


ي،اقتصادیوبرنامه
تاريخي،فرهنگي،اجتماع
مطالعه مفید است .جمع آوری اطالعات از طريق ابزار مصاحبه عمیق به منظور مشارکت
دادننظراتوديدگاههای«مديراناجرائي»«،متخصصان»و«ساکنانبومي»يکيديگراز
استراتژیهایاصلياينپژوهشاست .



پرسشهای پژوهش
ميتوان اين
 )1منظر فرهنگي واجد چه ارزشهايي برای حفاظت است و چگونه  
رادستهبندینمود؟ 

ارزشها

واجدچهارزشهاييبرایحفاظتاست؟

 )2منظرفرهنگياورامانتخت


مبانی نظری پژوهش
يههارابطه
کردهاندوايننظر 
ونظريهپردازانمتعددیپیرامونمفهومارزشبحث 

فیلسوفان
تنگاتنگي با جنبش حفاظت پیدا ميکنند .ديدگاه افرادی همچون دکارت ،ويکو ،هردر،
،هگل،مارکس،اشپنگرونیچهباعثتغییرديدگاهمدرنبهارزشهاشد و

کانت،وينکلمن
.تحلیلانتقادیارزشهایمیراثيتوسطآلويسريگلنخستین

برنسبیت ارزش تأکید کرد
بندی ارزش در حوزه حفاظت مدرن محسوب ميشود (يوکیلهتو.)235 :1387،
دسته 
پايه  
هایويولهلودوکوتوصیههایجان


اشارهبهمفهومارزشوپرداختنبهانواعآندرفعالیت
راسکینکامالمشهوداست،دراينرويکردحفاظتبهعنوانمفهوميعامومرمتبهعنوان
صرفنظر ازديدگاههایشخصي
تعريفميشود .

اقداماتيخاصذيل مفهومکلي حفاظت
بهصورت افراطي به موضوع پرداختهاند ،اغلب تعابیر موجود از مفهوم
برخي افراد که گاه  
نیزمربوطبهحفاظتگراني

انجامشده
ارزش،متوجهمقولهحفاظتبودهاست.عمدهتألیفات 
همچونسربرنادفیلدنويوکا يوکیلتواستکهاقداما توتصمیماتمبتنيبرارزشآثاررا
حفاظتقلمدادکردهاند(اکرميوسامه .)41:1394،

آلويس ريگل نخستین انديشمندی بود که تحلیلي شفاف از رويکردهای سنتي و
،ویمیانيکيادمانکهازقصدباهدفيادوارهای

مدرنپیرامونمفهومارزشارائهکرد
ساختهشدهتانوعيپیامرامنتقلکندويکيادمانتاريخيکهبعدهاتاريخيقلمدادشده
وبهارزشهایمعینيمربوطاست،تمايزقائلشد(يوکیلهتو.)321:1387،ريگلبهمنظور

ارزشهایيادبودی
طبقهبندی ميکند  .1 :
آنها رابهدودسته اصلي  
ارزشها ،
جمعبندی  

ارزشهایامروزیشامل
شاملارزشقدمت،ارزشتاريخيوارزشيادبودیهدفمند؛  .2
ارزشهایکاربردی،هنری،تازگيوارزشهنرینسبي(حناچيوديگران .)80:1392،
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حوزههایعلمي
بازشناسيارزشهایمیراثدرغالب  

بهمرورپژوهشهای مرتبطبا 

زشها
موردتوجهقرارگرفت وسعيشد در همهجوانب دستهبندیوشناختدرستيازار 
استادحفاظتتاريخيدردانشگاهپنسیلوانیادرمقالهایباعنوان

ارائهشود.راندالمیسون 
بررسي ارزشها در میراث فرهنگي که موسسه گتي در سال  2002منتشر کرده است
ارزشهای
ارزشهایفرهنگي – اجتماعيشامل  
ميکند  .1:
هارابهدودستهتقسیم 


ارزش
ارزشهای اقتصادی
زيباييشناسانه و   .2

تاريخي ،فرهنگي ،اجتماعي ،معنوی /مذهبي و 
ايده حمايتوحفاظتاز
شامل ارزشکاربردی وارزشغیرکاربردی (میسون  .)10:2002 ،
هادرموضوعفعالیتهایحفاظتينقشيبسیاراساسيدارد.بهعنوانمثالموسسه


ارزش
آنها
ميدارد که «هدف نهايي حفاظت مواد به خاطر خود  
گزارشها خود اظهار  

گتي در 
دهيارزشهايياستکهدرمیراثفرهنگيجایدارند-مداخالت


نیستبلکهحفظوشکل
و رفتارهای فیزيکي يکي از ابزارهای رسیدن به اين هدف است» (ورسینگ و باند،
 .)47:2008
هایمحدودیدررابطهباارزشهایمیراثفرهنگيانجامشدهاست.


ايرانپژوهش
در
نظريه فیلدن
صورتگرفتهتوسط مهدیحجتمبتنيبر 

در اينمیانميتوانبهپژوهش
ميشود
بخشيازارزشهاراکهازراهبررسيصرفاًعلميحاصل 

اشارهکرد .حجت()1380
بهکارگیری
ارزشهای علمي ميخواند و ارزشهايي را که حاصل شناختي است که با  

ميآيد ارزشهای تاريخي مينامد .عمدهترين
روشهای متداول در علوم انساني به دست  

هدفازمطالعاتبااينروش،پيبردنبهچگونگيزندگيانساندرگذشتهوسیرتحول
ارزشهایحاصلازشناختهنریياعاطفي
بهشمارميآيد .

آناستکهموضوععلمتاريخ
.ايننوعشناختازرابطهبيواسطهانسانواثر

ميشود
نامیده 

ارزشهایهنریيااحساسي

روشهای علوم انساني نیست
بهوسیله ابزار علمي يا  
ميشود و قابل اندازهگیری  
حاصل  
(همان .)98:
المللينسبتبهموضوعمیراثفرهنگيوتغییرديدگاهصرفاً


باتغییرنگاهجامعهبین
کالبدی در حوزه حفاظت و با هدف دستيابي به رويکردی جامع نسبت به تمام ابعاد
فرهنگي زندگي انسان در ارتباط با محیط طبیعي ،مفهوم «منظر فرهنگي» به عنوان
رويکردی جامع مطرح شد .با ورود اين مفهوم در ادبیات حفاظت میراث فرهنگي که بر
ميکندوباگنجاندهشدنمنظرهایفرهنگيدر
تعاملانسانوطبیعتدرگذرزمانتأکید 
راهنمایاجراييکنوانسیونحفاظتازمیراثفرهنگي وطبیعيجهاناز سال  1992و با
پردازاناينحوزهبه
نظريه 
هدفبازشناختارزشبرجستهجهانيمنظرهایفرهنگيبودکه 
بازشناسيارزشباتوجهبهدومعیارمهمانسانوطبیعتپرداختند .
بندیجديدازارزشهامبتني


کهدسته
نورامیچلوبراونازنخستینافرادیهستند
آنها ارزشدرمنظرهایفرهنگيرابهششدسته اصلي
ميکنند .
برمنظرفرهنگيارائه 

ارزشهایمعنوی.4 ،
ارزشهایفرهنگي  .3 ،
ارزشهایمحیطي  .2 ،
ميکنند  .1:
طبقهبندی  

ارزشهایعلميو  .6ارزشتفريحي(براونوديگران.)237:2005،
ارزشهایآموزشي  .5 ،
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دستهبندی نخستین ارزشي که عنوان شده است ارزش محیطي است که بر بُعد
در اين  
طبیعيداللتداردوبهعنوانيکمعیارجهتحفاظتمطرحشدهاست .براونوهمکارانش
رويکردحفاظتمنظرراپیوندحفاظتطبیعتوفرهنگوارتقاء مشارکتساکنانبوميآن
منظرميدانندومعتقدهستندکهاينرويکرد،منظرفرهنگيرابراساسرابطهمیانانسان

ارزشمنظرفرهنگيراشاملعوامل

وطبیعتدرطولزمانحفاظتميکند.میچلوباگي

مادی و غیرمادی ،طبیعي ،معنوی و فرهنگي ميدانند (میچل و باگي.)35:2000 ،
ارزشهایطبیعيموجوددرمنظرفرهنگي است
يههایمیچلوباگيبیانگرتأکید بر  
نظر 
انسانساخت ترکیب شده و ويژگيهای جديدی را ارائه ميدهند .میچل و
که با محصول  
ارزشهایطبیعيوفرهنگيوتأکید مشابهبرهردو
باگيهدفحفاظترايکپارچهکردن  
استولارزشهایمیراثفرهنگيرابه

گيميدانند.همچنین

رزشهایطبیعيوفرهن
عاملا 
ارزشهایفرهنگي
سهدستهارزشهایتاريخي -اسنادی،ارزشهنریوجنبهخالقیتو 

طبقهبندیميکند(استول .)34:2007،

ارزشهای منظر
نظريهپردازان در حوزه  
يکي از موضوعات بسیار مهم که اغلب  
هایناملموساست.گوستاوآرائوز برمبنای
ارزش 
ميکنند تأکید بر  
فرهنگيبهآناشاره 
ارزشهایهويت،تاريخي،مادی،اجتماعي واقتصادی رامرتبطبا
مفادبیانیهسنتآنتونیو 
ميداند (ارائوز .)37:2008 ،در تأکید بر ارزشهای ناملموس تیلور نظريه
منظر فرهنگي  
نشانههااست
يیدميکندکهمنظرهایفرهنگيشاملالگوهایفیزيکيملموسو 
آرائوزراتأ 
ارزشهای ناملموس و اجتماعي نیز هست (تیلور و ديگران،
بازتابدهنده  

مهمتر از آن 
اما  
 .)2:2015درواقعتیلورابتداارزشدرمنظرفرهنگيرابهدودستهملموسوناملموس
رزشهای اجتماعي جای ميدهد .فرانچسکو
ميکند و ارزشهای ناملموس را در ا 
تقسیم  
باندرين نیز در تأکید بر ارزشهای ناملموس در حفاظت منظر فرهنگي بیان ميکند که
هایباستانشناسيومجموعهاشیانیستبلکه

حوزهمیراثفرهنگي محدودبهبناها،سايت
دآيین شفاهي،هنرهای
شاملسنتهاوشیوهزندگيبهارثرسیدهازاجدادمااستمانن 

آيینهای جشنها ،دانش طبیعي و جهاني و دانش تهیه
نمايشي ،فعالیتهای اجتماعي  ،
ميشوند (باندرين و ون
محصوالت بومي در مجموع به عنوانارزشهای ناملموس تعريف  
اوئرز.)130:2015،
نهادها و مؤسسات گوناگوني در فرآيند توجه به میراث فرهنگي برای تبیین
ومنطقهایبسیاری

بینالمللي 
پايهگذاریشدهاندواسناد 
راهکارهایحفاظتونگهداری 
کردهاند ابعاد مختلف اليههای ارزشي در
منتشر شده است که تمامي اين اسناد تالش  
بازخوانيايناسنادنشانگراينموضوع

میراثراجهتحفاظتآنهاموردتوجهقراردهند.

تریازارزشها


بهمرورابعادوسیع
استکهنخست نگرشيصرفاً کالبدیرايجبوده است و 
باگسترشحوزهحفاظتازمقیاستکبناهاتامقیاسکالنمنظرفرهنگيموردتوجهقرار
ميگیرد(رمضاني .)38:1395،
گرفته 
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باهدفحفاظتازآثارتاريخيوآشکارساختنارزشهای

منشورونیزدرسال1964
ييشناختي  وتاريخياثربرپايهاحترامبهمصالحواسنادمعتبرارائهشد.نگرشغالب
زيبا 
اينسندکالبدیوتوجهبهابعادفیزيکيحفاظتازارزشهابود(فالمکي.)306:1390،

فزايندهای در ارتباط با حفاظت از ارزشهای معنوی،

يونسکو در سال  1976آگاهي 
اجتماعيواقتصادیرابهوجودآورد.همچنینمنشوراروپاييمیراثمعماریاشارهميکند
ایازارزشهایغیرقابل جايگزينمعنوی،فرهنگي،اجتماعيو


کهمیراثمعماریسرمايه
میراثبومساخت،مفهومارزش

اقتصادیاست(شورایاروپا.)1975،درسال1999منشور

اجتماعي را مورد توجه قرار ميدهد (ايکوموس .)1999 ،به همین ترتیب ،منشور بورا بر
ارزشهای هنری،
اهمیت ارزش مکان صحه ميگذارد و ارزشها را در چهار دسته اصلي  
بندیميکند(همان) .

تاريخي،علميواجتماعي 
طبقه
دراوايلدهه نودمیالدی درکيپیرامونضرورتاقداماتسريعدرحمايتازمیراث

ناملموس م ناطقي که تحت تغییرات سريع اجتماعي و اقتصادی بودند شکل گرفت.
فزايندهای از اين حقیقت است که

کنوانسیون يونسکو مصوب سال  2003بیانگر درک 
همزمان امریسنتيودرعینحالزندهاست.اينکنوانسیون
میراث فرهنگيناملموس  ،
فرهنگيناملموسدرسنتهاوزبانشفاهي،هنراجرايي،اقدامات

بیانميکند کهمیراث 
ميکند(مرکز
دانشوصنعتنمودپیدا 

جشنهاورخدادهایمرتبطبا
آيینهاو 
اجتماعي ،

ارزشهایمیراث
میراثجهانييونسکو.)2003،همچنینمیراثانگلیسدرسال  2008
ارزشهای زيباييشناسانه ،ارزشهای اسنادی ،ارزشهای
فرهنگي را به چهار دسته اصلي  
ميکند (میراث انگلیس .)2008 ،سیر تحول
دستهبندی  
تاريخي و ارزشهای اجتماعي  
ارزشهادرحفاظتمیراثفرهنگيدرقرناخیرپیشرفتقابلتوجهيداشتهاست،دراين

ميتوانبهکنوانسیون 1972مرکزمیراثجهانييونسکواشارهکردکهبهحفاظتاز
مورد 

يپردازد و در سال  1992با در نظر گرفتن
زشهای میراث طبیعي و فرهنگي جهان م 
ار 
مفهوم منظر فرهنگي به عنوان کار مشترک انسان و طبیعت تغییر ميکند؛ توجه به
ارزشهای منظر فرهنگي شامل مردم بومي ،تنوع زيستي و تنوع فرهنگي است (تیلور و

عملیاتييونسکوبهعنوانويژگيهای

راسلر.)4:2015،منظرهایفرهنگيدر دستورالعمل
ميشودکهدستاورد مشترکانسانو طبیعترابهنمايشميگذارند و در
فرهنگيمطرح  
خلقشده توسط
يشده وعامدانه 
ميشوند .1 :منظرهایطراح 
سهدستهاصليطبقهبندی 

تکامليافته کهممکناست

راشاملميشود؛ .2منظرهای

وباغها
مردمکه غالباًپارکها  
منظرهایتداعيگر (دستورالعمل اجرائيمرکزمیراثجهاني

ي مانده وياتداوميابد؛ .3
باق 
ارائهشدهتوسطمرکزمیراثجهانييونسکو
دستهبندی 
يونسکو.)2013،بازخواني محتوايي 
کهارزشهادرچهاردستهاصلي قابلبررسيهستند شامل :ارزش

بیانگراينموضوعاست 
فرهنگي ،ارزش طبیعي ،ارزش ملموس و ارزش ناملموس .تمامي اين ارزشها در رابطه
شکلگرفتهوتداوميافتهاند .

طزيست
انسانباطبیعتومحی 
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دستهبندی ارزشها در حفاظت منظر فرهنگی
یانجامشده

بندیها
دسته 
متونمرتبطباموضوعنشانميدهدکهازمیان 

واکاویمحتوايي
به واسطه نگاه
ارائهشده توسط میچل  
در خالل اسناد و نظريههای مختلف ،دستهبندی  
بهموضوعارزشودرنظرگرفتناليههایمختلفآندرحفاظتمنظرفرهنگي

چندجانبه
مناسبتراست .

کاربستدرسطوحاجراييوارزيابينمونههایموردی

برای

تصوير:1چارچوبمفهوميارزشدرحفاظتمنظرفرهنگي 

منبع:نگارندگانمبتنيبرنظريهمیچل (میچلوديگران )2005،



بهويژه نظريه میچل
بازخواني سیر انديشههای صاحبنظران و اسناد در اين حوزه  
هایناملموسواهمیتيافتنآنبهموازاتارزشهایملموس


نشانازطرحارزش
()2005
دارد.اينتغییر  نگاهباگنجاندهشدنمنظرهایفرهنگيدرفهرستمیراثجهانيسرعت
بیشتریگرفتودرادامهارزشهایطبیعيبااهمیتبیشترینسبتبهگذشتهدرتعاملبا

ارزشهایفرهنگيدرنظرگرفتهشدزيراکهمنظرهایفرهنگيازتوجهتوأمانويکپارچه

يآيند.
جنبههای ملموس و ناملموس و تعامل انسان با طبیعت در گذر زمان پديد م 
به  
ميتوانبراساسنظريهمیچلارزشدرمنظرفرهنگيرابادرنظرگرفتندوجنبهملموس

دستهارزشهایمحیطي،فرهنگي،معنوی،آموزشي،علميوتفريحي

وناملموس،درشش
قرار داد .منظر فرهنگي فرايندی است که از تعامل انسان و طبیعت حاصل شده است و
جنبههای ملموس و ناملموس را شامل ميشود و در اين راستا ارزشهای مختلفي ايجاد

هاباتعاملانسانوطبیعترشدکردهوتداوميافتهاند.بسیاریازاين


اندکههمگيآن

شده
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ارزش ها همچون ارزش معنوی مستقیم حاصل جنبه ناملموس منظر فرهنگي است و در

تلفیقيازجنبههایملموسوناملموس

ریمواردارزشهاييهمچونارزشفرهنگي 

بسیا
آنهابسیاردشواراست .
هستندوتدقیقمرزبین 


منظر فرهنگی شهر اورامان تخت 
اورامان ناحیهای است بزرگ که بخشي از آن به نام اورامان تخت به مرکزيت شهری به
همین نام ،در استان کردستان واقع شده است .شهر اورامان تخت واقع در شهرستان
سروآباد است.شهراورامانتختتاقبلازسال 1390روستابودهوپسازآنباتجمیع
روستایسرپیرواورامانتختتبديلبهشهرشدهاست .منظر فرهنگي اورامان تخترا
رد.اورامانناحیهای

مي توانبهعنوانيکبخشکوچکازمنطقهفرهنگياورامانمعرفيک

فرهنگياستکهقدمتزيستدرآنبههزارانسالميرسد.درکتابتحفهناصریدرباره

تاريخچهاورامانچنینآمدهاست 

«اورامان تخت ازبلوکات هیجده گانه است ،اورامان تخت در بین مغرب و
جنوب شهر مريوان به فاصله پانزده فرسنگ واقع و مکان بسیار سخت و
صعب است .از طرف شرق به دهات کردستان و جنوبأ به اورامان لهون و
دهاتجوانرودمتصلاست.ازجانبکردستاندوراهصعبالمرورداردکه

عبورتوپوقشونازايندوراهمحالاست.بااينواسطهغالباوقاتواز
دولتمتبوعخودشانروگردانوخارجازحکموفرمانحکاموالياتهستند
وليمرحومحاجيمعتمدالدولههردواورامانراچنانکهدرجزوحکمرانياو
آنها بهتراز
ذکرخوهدشد،چنانتسخیروتدمیرنمودکهاطاعتوانقیاد 
کسبهوتجارسنندجبود»(طبیبيوسنندجي .)18:1375،


ينويسد 
عبدالقادربابانيمؤلفکتابسیراالکرادنیزدربارهاورامانچنینم 
« همانااورامانکوهياستدرعلومکان،همسايهآسمان،بینندگانراازدور
پارهسنگاست.ازيکجانبمتصلبهخاکشهر
چنانبهنظرآيدکهازيک 
زور  و ازجانب ديگر اراضي مريوان .محل صعود و عبوراز جانبین بیش از
راهينیست.ازطرفجوانرودنیزمعبرباريکياست.فاصلهمیاناينراهوآن
کوه،تقريباًچهلتاپنجاهدهکدهاست.بهقدرپانزدههزارجمعیت،ذکورابه
حسب تخمین در آن سرزمین سکونت دارند .جانبي را که ارض شهر زور
استلهونميگويند وطرفشمالکهبستهبهزمینمريواناستشامیان

یچگونهزراعتيدرآنبهعملنیايد،االاينکهخاک
(اورامانتخت)نامدارد.ه 
سنگها باغات ودرختان مثمره بهعمل
از خارج به دوش کشیده،در زير  
آورند .گندم و جو و ساير حبوبات از اراضي مريوان پیاده حمل کنند .در
جبلهای آنجادرختبلوطبسیاراستونانايشانغالباً ارزنوبلوطاست.

آنهانوعيازکردیاست»(باباني .)96:1377،
زبان 
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مردمانبوميدرايناقلیمکوهستانيدرطولزمانتعامليبسیارخالقانهباطبیعت
واينفرآيندخالقتابهامروزدرجنبههایمختلفيتداوميافته

داشتهاند

محیطزيستخود

است .اين تعامل مثبت انسان با طبیعت در طول زمان ارزشهای مختلفي را در منظر
خانههای سنگيدرشیب
فرهنگي اورامانبهوجودآوردهاست مانند دانشبوميساخت 
بردهاند،
باغها که از اجدادشان به ارث  
آبهای چشمه و تقسیم آن در  
کوه ،مديريت  
منحصربهفرد،مراسمآيینيپیرشالیارکهتبديلبهنمادیازهويتفرهنگي

عدستي 
صناي 
منحصربهفرد به

باغهای 
مهمترين میراثناملموسآنمنطقهاست ،
اورمانشدهاستواز 
ارزشهایملموسوناملموس،
همتنیدهاز 
اينساختاربه 

بندیدردامنهکوهها...


شیوهتراس
به عنوان يادگاری از گذشته و تجربه نیاکان هويت و شیوه زندگي مردمان اورامان را به
نمايشميگذارد .



تبیین مفهوم ارزش در حفاظت منظر فرهنگی اورامانتخت
اورامان هنوز شهر «پیر شالیار» است ،شهری است که در معماری جهان ميتواند
شگفتانگیزترين

ينظیری را به شهرسازان آتي عرضه کند :يکي از 
قابلیتهای ارزنده و ب 

هایجهان،يکيازآخرينبازماندههایسنتيمعماریپايدار،يعنيجاييکهکوهرا


معماری
کنندباآنخانهميسازندوطبیعت ِطبیعيرابهطبیعتيفرهنگيتبديلميکنند.در


مي
خوشبختاند نهازآنروکهامکاناتودرآمدوشغلورفاهباالييدارند.

اينشهر،مردم
خوشبختاندزيراباطبیعتوباکیهانوعالمدرهماهنگيقراردارند .

زيراهمانگونه

يشود
دراينبخشبهمطالعهمنظرفرهنگياورامانتختپرداختهم 
،راههای تعريفمنظرفرهنگي و
کهتیلورعنوانميکند بررسينمونههایمنظرفرهنگي 

راتوسطويژگيهایملموسوناملموس

آنها 
هایبرجستهجهاني  


چگونگيانتقالارزش
ارزشها رامشخص
هایموردی چگونگيحفاظتاز 

معرفيميکند.همچنینبررسي  
نمونه
ميکند (تیلور و ديگران .)52:2015 ،بر اين اساس بازشناسي ارزشها در منظر فرهنگي

اورامان تخت ضمن کمک به دستيابي شناختي جامع از اين منظر مشخص ميکند که
هابايدحفاظتشوند.اورامانتختيکيازشهرهای منطقهاوراماندراستان


کدامويژگي
اورامانتختراميتوانبهعنوانيک

کردستان،واقعدر غربايراناست.منظر فرهنگي 
بخشکوچکازمنطقهفرهنگياورامانمعرفيکرد .
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مردمانبوميدرايناقلیمکوهستانيدرطولزمانتعامليبسیارخالقانهباطبیعت
محیطزيست خود داشتهاند و در طول زمان ارزشهای مختلف فرهنگي و طبیعي را در

منظرفرهنگياورامانبهوجودآمدهاست(نظیری .)1395،

تصوير:3منظرفرهنگيشهراورامانتخت

منبع:نگارندگان

ارزشهای محیطی
دراينمنطقهتاکنون 117گونهپرنده 23،گونهپستاندار 17،گونهخزندهو 242گونه
اينمنطقهشاملجنگلهایبلوطوبنه

گیاهيشناساييشدهاست.پوششگیاهي غالب 
سیاهگوش ،کل و بز ،خرس

گونههای شاخص جانوری آن شامل
(پسته وحشي) است .
قهوه ای،پلنگ،کرکس،هماوعقابطالئيوکبکاست.اينغنایتنوعزيستيبازتابياز

منحصربهفرد بودن جغرافیای طبیعي منطقه اورامان است .مردم بومي اورامان دارای

شیوههای غني و متنوع فرهنگي -اجتماعي و دانش و مديريت استفاده از تنوع زيستي

هاوتصاويرحیواناتمنطقهرویبافتههاو


رویسنگ
حکشده
هستند.نقشبزهایکوهي 
نمدها  ،حاکي از نقش طبیعت در فرهنگ مردم است .حفاظت اين گنجینه غني تنوع

زيستيبرایحفظاينمنطقهبسیارمهماست .
مطالعات نشان داد که مردم بومي اورامان از بیشتر گیاهان برای مقاصد مختلف
دارويياستفادهميکنند.بهطورمثالدرختوندرفرهنگهوراميدرختيمقدسوقابل
وراماناستفادههایزيادیداردازجمله اينکه شیره

احتراماست .ايندرخت برایمردما
بهعنوانداروازآناستفادهميکنند.اگرچهپیشینهسقزچینيدر

درختونراگرفتهو 
مايههایتاريخيبرداشتوبازرگانيسقز
رستيآشکارنیست،وليبرخيازبن 

هورامانبهد
اند.شواهدنشانميدهدکهمردمسامانزاگرسوازجمله


رابهپیشازمیالدنسبتداده
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هایسودمندوشفابخشسقزپيبردهاندوازآنبهره


هایدوربهويژگي

ورامانازگذشته
ا
گرفتهاند.شیرهدرختبنهياسقز (بنیشتويا ويژن)بیشتردر صنايعپزشکي،دارويي،

رنگ،شیمیايي،صنايعغذاييوبهداشتيبهکاربردهميشود(ايراندوست .)1:1394،
منطقهاورامانبهعلتقرارگرفتندراقلیمکوهستانيوصعبالعبوربودن،کمتردر
معرضآلودگيبودهودارایآبوهواوخاکيبسیارتمیزاستوهمینمسئلهباعثشده
ها،جنگلهایبلوطو


کوهستان
دراينمنطقهمیوههابهصورتطبیعي پرورشدادهشوند.

ازديگرارزشهاهستند .

گفتانگیزاورامان
طبیعتبکرودرههایش 

هایمنطقهاورامانتختدرمجاورترودهایپرآبفصلي

بخشزيادیازسکونتگاه
ويادائممنتهيبهرودخانهسیروانويادرجوارخوداينرودخانهپرآبشکلگرفتهاست
هایطبیعيشکلگیریاورامانبسیارحائزاهمیت


رودخانهسیروانبهعنوانيکيازبنیان
و
است(دهقان .)1395،
کوههای زاگرساستکه
رشته 
يکيديگرازبنیانهایطبیعي شکلگیریاورامان ،

اندازجملهدرهحاصلخیزاورامانتخت.


روستاهاوشهرهایاوراماندردامنهآنشکلگرفته
حفظ اين بنیان شکلگیری برای تداوم حیات اورامان ضروری است .بسیاری از عناصر
گرمعانيمتفاوتيميشوند.دراورامان،رودخانه

طبیعيباآمیختنباباورهایمردمتداعي
سیروانوکوهشاهووکوساالننمادیاسطورهایهستندکهدراشعاروادبیاتکهننقش

مهميدارند .
تصوير:4گرفتنشیرهدرختبنه(سقزچیني)

منبع:نگارندگان
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يکي ديگ ر از عناصر طبیعي مهم ،درخت بنه (پسته وحشي) است که به علت
يگويندوآنرادرجوار
استفادههایمختلفدارويييکدرختمقدساستوبهآنسیدم 

انسانها در اورامان
يدارد که  
نشاندهاند (ورهرام .)95 ،حسیني بیان م 

آرامگاه بزرگان م 
ي
طبیعتوزمینرامادرميدانندوهمی شهدرمراسمآيینيخودبرایطبیعتوحیاتآن

دعا ميکنند .مردم اورامان طبیعت را مقدس ميدانند و همیشه با آن مدارا کردهاند
(حسیني .)1395،


ارزشهای فرهنگی
ارزشهایفرهنگيراشامل
فیلدندرکتابخودبهنامحفاظتازبناهایتاريخي( )2003
باستانشناسي ،زيبايي ،معماری ،منظر شهری،

ويژگيهای اسنادی ،تاريخي ،قدمتي ،

ارزشهای معماری با همه
يداند .در اين خصوص  
محیطزيستي ،فني و علمي يک اثر م 

ارزشهای
حواسفرددرارتباطاستوتنهاباحضوردرمکانقابلدرکهستند،همچنین 
منظر شهری به معنای کیفیت منظر کلي شهر و بناها ،نحوه ارتباط بناها و فضای میاني
آنهاست(فیلدن .)2003،

در مقدمه کتاب هزار سال نثر پارسي درباره آنچه از آثار خط ايراني بر روی
ها،سنگ هاازدورهاشکانیانبهجایماندهاستازدوقبالهملکبهزبان


مسکوکات،سفال
پارتيياد ميکند کهدراورامان کردستانيافتشدهاست (کشاورز.)30:1371،دراوايل
نقشبندی در
سالهای  1305حسینناميازمريدانشیخعالءالدين 
قرنمعاصر،حدود 
خمرهایيافتکهدرونآنپرازارزن
تنگهبرروستایپلنگاندردهستانژاوَروددرغاری  
بهخطپهلویاشکانيبرپوستآهوبهدستآمد.ايننوشتهکه

نوشتهای

بود.درمیانآن
به نام بنچاق اورامان معروف است قراردادی است میان دو تن مبني بر خريدوفروش باغ
گواهاننیزنامخودرادرآننوشتهاند(مهرينشوشتری .)87:1354،

انگوربه48درهم،
در اورامانتخت دو بنای تاريخي مقبره و خانه پیر شالیار تاريخي و حائز اهمیت
هستند.دربخششماليروستایاورامانتختوبررویارتفاعيمشرفبهروستاآثاریاز
وستونهایسنگيخشکهچینبهجایماندهکهنشانازکهنبودناينروستا

ديوارها
گفتهاهاليقديميترينبافتروستادرسمتشمالروستاودرکنارپرتگاهيبه

دارد.بنابه
نامتنورهديوا(تنورديو)ودرکنارچشمههانودگاقرارداشت(ورهرام .)7:1373،
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تصوير:5فضایداخليخانهپیرشالیار 

منبع:نگارندگان 

دهاند بايدحفاظتگردند.
تماميارزشهایتاريخيکهازگذشتهبهدست مارسی 

رزشمعماریبهموضوعاتيهمچونخالقیت،توسعهواصولمربوطبهدستاوردهایبشری
کارصنعتگرانوتوسعهمصالح

پردازد.اينارزشهمچنیندربرگیرنده

طهباايدههامي

درراب
است .از آنجا که معماری و فناوری در محیط خأل ايجاد نميشوند ،زمینههای اجتماعي،
ميشوند نیز از طريق دستاوردهای
آنها  
فرهنگي ،سیاسي و اقتصادی که باعث توسعه  
معماریوفنآورینمودپیداميکنند(ورسینگوباند .)61:2008،

«روستای اورامان تخت که در منتهيالیه دره اورامان و در شیب تند اين دره ،در
جهتشرقي– غربيدرمقابليالشماليکوهتختواقعشدهاست»(ورهرام.)7:1373،
دارای معماری سنگي و به صورت خشکهچین است .سقفها با چوبهای درختان همان
ایبديعباصخرههایبسترقرارگیری،آمیختهشدهاست


وبهشیوه
ساختهشدهاند 

منطقه
گاهيصخرهبخشيازديوارخانه،پيديگراجزامانندپلهشدهاست .
قرارگیریآثارمعماریتابعتوپوگرافيبسترخودهستند.تبعیتازتوپوگرافيوشیب
زمینه در اين منطقه به حدی زياد است که مهمترين شاخص تعیین الگوی دانههای
معماریاستوورودیوشکلکالبدیخانهکامالًتحتتأثیرآناست.هماهنگيباطبیعت
درمعماریاورامانازلحاظمصالح،رنگوشیوهاجراازارزشهایحائزاهمیتآناست.

اين شیوه تبعیت از طبیعت و هماهنگي با آن باعث شده است که الگوی کلي معماری
درهمتنیدهودرارتباطباهمراشکلدهد .
اورامانتخت،يکمعماری 
اينشیوهمعماریيککليکپارچهاستکهدرآندانههایمعماریکامالًدرارتباط

باهمکارمي کنند.سقفيکخانهممکناستحیاطخانهباالييويابخشيازگذرشهر

خانههادر
بام 
پشت 
برگزاریمراسمهایآيیني 

محلهباشد.درزمان

باشدوياحتييکمرکز
ارتباطباهمدرشهرنقشيکفضایعموميراايفاميکنند.اينالگویمعماریخالق،
شیوه ایاززندگياجتماعيدرارتباطباهمرانیزشکلدادهاست(اکرمي.)1394،ورهرام
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گاههای
ایاورامانتختدررابطهبامعماریسکونت 

تکنگارانه روست
()1375درپژوهش  
هاييکهبررویصخرههابناشده،غالباًدرکناردرختان

گونهبیانميکند «:
خانه


يیالقياين
آنها به عنوان سايهبان استفاده ميکنند.
خودرو (بلوط و سقز) است و خانوارها از سايه  
هاييکهدرمجاورتصخرههابناشده،ازصخرهبهعنوانيکيادوديواراستفادهشده


خانه
است»(ورهرام .)52:1375،
از اواسط بهار تا اواخر آن ،خانوارهای روستای اورامان تخت به تدريج به يیالقات
نامهای:بَنَدن،گَناو،
اطرافروستاکههَوارنامداردکوچميکنند.اورامانتختپنجهَواربه 
پیررستم،هانچَمَهوچانيدارد (همان.)7:مشارکتاجتماعيدررفتنبهکوچدرايامي
از سال نشانگر مديريت مردمي و نهاد محلي فعال در طول تاريخ اورامان است (نظیری،
 .)1395
ارزشهنریشاملجنبههايي

همانگونهکهدرمنشوربورا()1999بیانشدهاست«:

کهبرایآنميتوان معیاریدرنظرگرفت.چنینمعیارهاييممکن

ازدرکحسياست 
استشاملفرم،مقیاس،رنگ،بافت،بووصدایمرتبطبامکانونیزکاربردآنباشد».
خلقشده در منظر فرهنگي اورامان برگرفته و
منظر فرهنگي اورامان زيباييهای هنری  
چینشسنگهااست .

شکلهایطبیعي
يهایبرگرفتهاز 
سنگچین 
آمیختهباطبیعتاست؛ 
لباس مردان ،بخشي از لباس زنان ،کفش ،جوراب ،دستکش ،کاله ،ابزار کشاورزی،
انواع سبد ،انواع بافتهها( ،پارچه ،موج ،گلیم ،جاجیم) ،نمد ،شانه ،دوک ،تسبیح از جمله
کهتماميآنهابااستفادهازالیافطبیعيازمویحیوانات

تولیداتدستياينروستااست
گ رفته تا چوب و ديگر مواد طبیعي موجود در آن منطقه به شیوهای خالق و هنرمندانه
فعالیتهایمردمبوميدرمنطقهاورامانتختتاحد

ساختهميشود(غريبپور.)1394،

زيادیامروزههمتداومدارندوبرایبسیاریازکاربریهابهطورمثالساختکالش(نوعي

گیوهدرمنطقهکردستان کهاستفادهازآنبرایمردانبسیاررايجاست) ولباسمردان
هنوزقطبتولیدیمنطقهاست .


ارزشهای معنوی
مردممي توانندارزشمعنویراتجربهکنند،چهدرموقعیتيهمچونگورستانوچهدر

الهامبخش رابطه نزديکي
الهامبخش ديگر.ارزشهایفرهنگيمعنوی،مذهبيو 
مکانهای 

آنهاممکناستبهصورتقابلتوجهي
بهصورتفردیتجربهميشوند .

بايکديگردارندو
ارزشهای ناملموس قرار ميگیرند (ورسینگ و
متفاوت از يکديگر باشند و زيرمجموعه  
هاوآيینهایمرتبطباآنيکيازمهمترين


هایمقدس،مکان

وجودانسان
باند.)68:2008،
ارزشهای معن وی در اورامان تخت است .پیر شالیار يکي از شخصیتهای مقدس و

ایدراوراماناستکهخانه،آرامگاهوچلهخانهمنسوببهویازمکانهایمقدس


اسطوره
هاوسنتهایمربوطبهبرگزاریمراسمپیرشالیاراز

اورامانتختمحسوبميشود  .
آيین
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اينمراسممانندبسیاریازمراسمهایمذهبيدردنیا

گذشتهتابهامروزتداوميافتهاست.
برگزارميشود .

بامشارکتمردمبوميهرساله
وجود درختان مقدس که بیشتر درخت بنه (پسته وحشي) است نشان از پیوند
نظامهای
(غريبپور .)1395 ،در اورامان  

عمیق باورهای معنوی مردم با طبیعت است 
مديريتبوميازجملهمدي ريتمنابعآب،منسوببهپیرشالیارهستندومنظمبودناين
آيینهاو مراسمهای
نظامهای مديريتي برایمردمانبوميحالتيمعنویومقدسدارد .

ويژهاجتماعيدراورامان ازجملهمراسمپیرشالیارومراسمکمسای بامشارکت اجتماعي
مردمبوميبرگزارميشوند .

تصوير:6مراسمآيینيعروسيپیرشالیاردراورامانتخت 

منبع:نگارندگان 

ارزش آموزشی
طزيستومیراثفرهنگيدرمنطقهاورامان
وجودنهادمردميفعالوگروههایحاميمحی 
نشاندهنده عالقه
باهدفارتقایبینشعمومينسبتبهارزشهایمنظرفرهنگياورامان 

مردممنطقهبهمعرفيفرهنگهوراميوامکانترويجدرکيعمیقازرابطهانسانوطبیعت
تواندمنجربهجلبحمايتگستردهتربرایاستفادهپايدارازمنابعفرهنگيو


کهمي
است
طبیعيمنطقهشود(فکوهي .)1395،
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ارزش تفریحی
در رابطه با «ارزش تفريحي» میراث انگلیس بیان ميکند که محیط تاريخي نقش بسیار
کند.بهطورفزايندهایگذشتهوبقايایآن


يبرایمردمدرايجادتفريحولذت،ايفامي
مهم
درزمانحال،بخشمهمياززندگيروزمرهیمردموتجربیاتآنهاشدهاست (ورسینگ

و باند .)61:2008،اورامان تخت دارای جنبههای جذاب مختلفي است که ميتوانند
پتانسیلهایتفريحيايجا دکنند.گردشگریخالقباهدفتجربهزندگيمردمانبوميو

پتانسیلهایتفريحيآنمنطقههستند .

مهمترين
طبیعتگردیازجمله 


ارزش علمی
منشوربورادرتعريفارزشعلميبیانميداردکهارزشعلميوياپژوهشييکمکان به
اهمیتدادههایموجود،کمیاببودن،کیفیتونمودونیزمیزانمشارکتيکهيکمکان

ونبالن
ميتوانددرتولیداطالعاتبنیادينداشتهباشد،مرتبطاست (منشورنارا  .)1999،

ارائهچارچوبناراگريدتعريفيازارزشعلميارائهميکند.جدولزيربرخي

نیزبهواسطه
ازارزشهایعلميمنطقهاورامانتخترابراساسچارچوبناراگريدنشانميدهد (وون

بالن .)41:2008،
ارزشهایعلميدرمنظرفرهنگياورامانتخت 
جدول :1
جنبههای

ارزش علمی

مختلف ارزش
فرموطراحي 

باقي ماندن خانههای بومي و تاريخي اين امکان را ميدهد که ساختار
خانههامطالعهشود .
گونهشناسي 
شکلگیریروستاو 


موادومصالح 

تداوماستفادهازمصالحبوميازگذشتهتاامروزاينفرصترامهیاميسازد

کهمنابعاينمصالحشناساييشود .

کاربردوعملکرد  تداوماستفادهازسنگوچوبدرهورامانامکانمطالعهسیرتغییردرشیوه
استفادهازاينمصالحرامهیاميسازد .

سنت،فنو
مهارتهای

استادکارانه 

وشیوههای

باغها
باستانيبرایتقسیمآبوقناتهادر 

فنهای
امکانمطالعه 
مديريتمنابعوحفاظتازروستابهدلیلتداومآنها .


مکانواستقرار 

مطالعه تغییر مکان روستا در طول سالیان و استقرار در مکان امروزی آن
دمانبوميرابهماميدهد .

امکانپژوهشدررابطهباتکاملدانشوتجربهمر

روحواحساس 

هاومناسکمردمبوميهورامانتاامروزسببميشود


تداومبسیاریازآيین
کهبتوانريشههایآيینيواعتقادیباستانرامطالعهکرد .

منبع:نگارندگانمبتنيبروونبالن2008،
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جدول:2تبیینمصاديقانواعارزش درحفاظتمنظرفرهنگياورامانتخت 
معیارها
ارزشمحیطي

ارزشها

تبیین معیارهای ارزش در اورامانتخت
ارزشتنوعزيستي:تنوعگونههایگیاهيوجانوری

آبوهوایتمیز،خاکحاصلخیز
طزيست :
ارزشامکاناتمحی 
بصری:کوهستان،درهورودخانههایجذاب

ارزش

ارزش اجتماعي :سیستم مديريت محلي ،الگوی زندگي مشارکت
جمعي
منحصربهفرد،

عدستي،موسیقيوآواهای
ارزشهنری:معماری،صناي 
ادبیاتغني
ارزشکاربری:شاملتداومکاربریهایسنتي


ارزش
تفريحي

ارزشعلمي

ارزشآموزشي

ارزش
معنو

دستهبندی ارزشها در حفاظت منظر فرهنگی

ارزشمعماری:گونهمعماریمسکونيدرشهر،گونهمعماریدرمحل
بافتهشده
نهپیرشالیار،پلهای 

بندیهابرایکشاورزی،خا
يیالق،تراس 

باشاخهدرختان

ارزشمعنوی:شامل اجرایمراسمآيیني،وجودآرامگاهافرادمقدس،
درختانمقدس

ی

ارزشهای ملموس و ناملموس

ارزشفرهنگي

ارزش تاريخي :گونههای مسکوني قديمي ،خانه ،آرامگاه ،چلهخانه و
باغتاريخيپیرشالیار،بقايایقلعهتاريخي

ارزشآموزشي:شاملوجودنهادمردميفعالدرارتباطباحفاظتاز
منظرفرهنگياورامانتخت 
طزيستدرمنطقهاورامانتخت 
گروههایحاميمحی 
وجود 
عالقهمردمهورامانبهترويجومعرفيفرهنگاورامي
لهایمختلفکهامکانمطالعهوبازشناسي
ارزشعلمي:شاملپتانسی 
يسازند .به طور مثال استفاده از مصالح و
منظر فرهنگي را مهیا م 
فنون ساخت بومي از گذشته تا امروز بیانگر دانش و مهارتهای
مردمانبومياينمنطقهدربهرهگیریازمصالحبوميدرساختبوده

استکهنشانگرارزشعلمياست .
عتگردی
ارزشتفريحي:شاملگردشگریخالق،بومگردی،طبی 

)وبابهرهگیریازمطالعاتاسنادی،

ارائهشدهتوسطمیچل(2005
منبع:نگارندگانمبتنيبردستهبندی 
هایذينفعوبرداشتهایمیداني 


کتب،مصاحبهباگروه


نتیجهگیری
کهتماميوجوهمیراثرادربردارد،جايگاهويژهایدر

مؤلفهای چندبعدی 
ارزشبهعنوان 
فرآيندحفاظتمیراثوبهويژهدرحفاظتمنظرفرهنگي داردکهضرورتشناختآنو
درادامهتعیینمعیارهاييبرایارزيابيآندراسنادونظريههایبینالملليموردتأکیدويژه
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قرارگرفته  است.دراينمقالهباهدفتدقیقمعیارهایارزشدرمنظرفرهنگي بهمنظور
حفاظت ،اين مفهوم بر اساس واکاوی اسناد و کنوانسیونهای بینالمللي و تحلیل
ديدگاههای صاحبنظران و سپس بررسي نمونه موردی و سنجش ارزشها در آن تحلیل

بهمجموعهها،شهرهایتاريخيو

شده است.بررسيسیر تکاملمفهومارزشازتکبنا 
فراترازآنمنظرفرهنگي،آشکارمي سازدکههرچهمقیاسنگاهازخردبهکالنتغییر

جنبههایناملموسازاهمیتبیشتری
کسو 
نزديکميشود،ازي 

مييابدوبهمنظرفرهنگي

وازديگرسوارزشهایطبیعيبهعنوانبخشمهميازمنظرفرهنگي

برخوردارميشود

بندیجامعيبرایارزشهادر


تواندسته

گیرد.درصورتيمي

موردتوجهوبحثقرارمي
حفاظت منظر فرهنگي ارائه داد که ارزشهای طبیعي را در ارتباطي مکمل و مداوم با
.تبیینارزشهادر

فرهنگيوبهگونهایآمیختهودرتعاملباآندرنظرگرفت

ارزشهای

نمونهاورامانتختبهتبیینچارچوبمفهوميارزشدرمنظرفرهنگي کهمحصولمقاله
حاضراستکمککرد .
تواندبهعنوانپايهایبرایتحقیقاتبعدیدرمطالعه


هایمقالهحاضرمي
دستاورد
وبازشناختارزشدرسايرنمونههایمنظرفرهنگيدر

معیارهایارزشدرمنظرفرهنگي 
تاازرهگذرآنابعادديگرارزشهاینسبيدرمنظرفرهنگي

ايرانمورداستفادهقرارگیرد
آشکار و با ارائه راهکارهای مديريتي به تشريح رويکردهای حفاظتي نسبت به ارزشهای
رفتهشدهدرمنظرهایفرهنگيدرايرانپرداختهشود .
پذي 
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