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 چکیده
بودنارزشواسطهبهمیراثفرهنگيوطبیعي درواندهبودهایمتنوعهموارهواجدحفاظتدارا

اسنادبین ويژهتأکیدهاآنواهمیتارزشيالملليبروجوه شده تختيکيازشهراوراماناست.

دامنهروستاهایتاريخي شدهبهشهرتبديلهایاخیردرسالهکاستزاگرسیهاکوهرشتهدر

طولسالیان طبیعتدر تعاملمثبتانسانبا ارزشاست. متمادی، درمتعددیهایبرجسته را

.استيابهعبارتياهمیتمعناييآنهایملموسوناملموسبیانگرارزشاورامانبنیادنهادهکه

اورامانتوسطمردمانبوميونگيمنظرفرههایبرجستهارزشسبتبهنشناختآگاهيوعدم

است،شدههابسیاریازاينارزشپذيریومخدوششدنآسیببسبایومحليمنطقهمديران

بهشمارمیراثفرهنگيوطبیعياورامانحفاظتوتداومحیاتبرایجدیتهديدیموضوعاين

يابيبهیفرهنگي،دستهایطبیعيوفرهنگيدرمنظرهاارزشگيوآمیختماهیتکیفي .آيدمي

 ارزشدقیقبندیدستهشناختو از را بسترهایمختلفها فرهنگيدر ساختهدشواریمواجهبا

حاضر. است کنوانسیونمقاله و اسناد بازخواني طريق بیناز های از ديدگاهسوکيالمللي هایو

محتوا،درپيدستتحلیلگیریازروشتحقیقکیفيوراهبردنظرانازديگرسو،بابهرهصاحب

منظرفرهنگيدرهاآنوتدقیقوتبیینمنظرفرهنگيهادربندیجامعيازارزشيافتنبهدسته

ساکنانبوميبههایذينفعوگروهگیریازمشاهدهمیدانيومصاحبهبابابهرهتختشهراورامان

ایملموسوهازارزشجامعيرفيبندیومعدستهپژوهشدستاورد.استعنوانابزارهایپژوهش

 فرهنگيناملموسدر گونهاستاورامانتختمنظر به اایکه حفاظتدر امانراورتماميوجوه

 کند.ميتبیین

.سناملمو،منظرفرهنگي،ملموس،طبیعي،فرهنگياورامانتخت،ش،ارزکلید واژگان: 
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 مسئلهو بیان  مقدمه
حفاظت از انتقال به راجع آيندهمذاکره به گذشته است انتقالایگونهبه اين در که

درجهارزش در دارند، باالتريناهمیترا نخستهاييکه گیرندميقرار دررايجادبیات.

وياازطريقهستندمیراثفرهنگيدرحیطهيياشارهداردکههاشحفاظت،بهارزحوزه

(.47:2008)ورسینگوباند، يابندميآننمود

 منظرارزششناخت بازشناسيهای زمینه آنجنبهفرهنگي حفاظت قابل راهای

بهمنظرفرهنگيههایمیراثفرهنگيوبهويژارزشنسبتبه.عدمآگاهيکندميفراهم

ارزشيآنابعادتابسیاریازهشدهایطبیعيوفرهنگيدرآنسببآمیختگيارزشدلیل

شهراورامانتختيکيازمنظرهایغنيايران.یردمغفولبماندودرمعرضنابودیقراربگ

مخدوشهایبرجستهآنزندگيومديريت،بسیاریازارزشاستکهامروزهباتغییرشیوه

یهاهالملليونظريیبینهانمقالهحاضربابازخوانيوواکاویاسنادوکنوانسیوت.اسهشد

مفهومارزشدرحفاظت نگاهبومیراثفرهنگيمرتبطبا آغازومنظرفرهنگيبهويژها

 تعیین بندیدستهسپسبه فرهنگيارزشدر منظر میچل ديدگاه به توجه (2005)با

آنراهایارزشوشهراورامانتختتبیینمنظرفرهنگيرآنراددرنهايتوپردازدمي

کند.ميبازشناسي



 پژوهش شناسی روش
رويکرد کیفي استپژوهشحاضر پژوهشراهبرد. اصلي کیفيشاملهای برایراهبرد

ونمونهموردمطالعهاهشناختپديدهراهبردتفسیریتاريخيبرای،شناختوضعموجود

.استدرزمانگذشتهوراهبرداستداللمنطقيبهمنظورتدوينچارچوبمفهوميپژوهش

برتأکیدکنان،برمکانطبیعيومحیطزندگيروزمرهساتأکیدويژگياصليتحقیقکیفي

تفسیرومعنا،توجهبهفهمپاسخگويانازشرايطشخصيخودواستفادهازتدابیرچندگانه

 طراحيسريعومشاهده عکس، يادداشتروزانه، )گروتواستشاملمصاحبهحضوری،

(.1386:178وانگ،

جستهبرهایارزشبرایانجاماينپژوهش،نخستبهمنظوربررسيپیشینهمرتبطبا

فرهنگيجهانيدر درمنظر است. شده استفاده تحلیلمحتوا اسنادیو روشمطالعه از

ازسهشهراورامانتختمنظرفرهنگيبرجستههایارزشمرحلهبعدبهمنظوربازشناخت

مشاهدهمشارکتي،عکسو.1بهرهبردهشدهاست:برایگردآوریاطالعاتروشمختلف

 روزانه؛ مطا.2يادداشت و توصیفي و اسنادی مشاهده و و.3لعه ساختاريافته مصاحبه

اطالعاتساختارنیمه از بخشي میدانشدهیآورجمعيافته. در پژوهشگر حضور مربوطبه

برداریومشاهدهمشارکتياست؛مجموعوثبتاطالعاتازطريقعکس،يادداشتپژوهش

 دارآمدهدستبهاطالعات توصیفي بخشجنبه اين پشتیبانياز حمايتو منظور به و د

گیرد.دراينبخشپژوهشگرباحضورهامورداستفادهقرارمياطالعاتحاصلازمصاحبه

مشاهده و روشمطالعه است. پرداخته نیاز مورد ثبتاطالعات برداشتو به میدان در
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توصیفيشاملجمع اسنادیو اسناد منتشرشدهآوریاطالعاتو پیرامون نشده نمونهو

 مطالعه شاملاطالعاتکیفياستمورد اينمنابع کمي-؛ کهاستتوصیفي-تحلیليو

 مشاور، مهندسین دولتي، نهادهای پژوهشگران، شرکتمؤسساتتوسط خصوصيو های

کالبدی،تحوالتریسازاينطريقبهمنظورآگاهيازآمدهدستبهاند.اطالعاتشدهمنتشر

هایپیشنهادیپیرامونمنطقهموردهاوطرحي،اقتصادیوبرنامهتاريخي،فرهنگي،اجتماع

 مفید جمعاستمطالعه مشارکت. منظور عمیقبه مصاحبه ابزار طريق آوریاطالعاتاز

يکيديگراز«ساکنانبومي»و«متخصصان»،«مديراناجرائي»هایدادننظراتوديدگاه

.استهایاصلياينپژوهشاستراتژی



 پژوهش ایه پرسش
فرهنگي (1 ارزشمنظر چه برایهاييواجد استحفاظت چگونه اينتوانميو

؟نمودبندیرادستههاارزش

 ؟استبرایحفاظتهاييواجدچهارزشاورامانتختمنظرفرهنگي (2



 مبانی نظری پژوهش
رابطهاهيهايننظرواندکردهمتعددیپیرامونمفهومارزشبحثپردازانونظريهفیلسوفان

مي پیدا جنبشحفاظت با هردر،نکنتنگاتنگي ويکو، دکارت، همچون افرادی ديدگاه د.

وشدها،هگل،مارکس،اشپنگرونیچهباعثتغییرديدگاهمدرنبهارزشنکانت،وينکلم

لويسريگلنخستینآهایمیراثيتوسط.تحلیلانتقادیارزشکردتأکیدارزشبرنسبیت

 حوزهارزشبندیدستهپايه محسوبميحفاظتمدرندر (.1387:235)يوکیلهتو،شود

هایجانهایويولهلودوکوتوصیهاشارهبهمفهومارزشوپرداختنبهانواعآندرفعالیت

عنوانبهمفهوميعامومرمتعنوانحفاظتبهکامالمشهوداست،دراينرويکردنراسکی

شودتعريفميظتاقداماتيخاصذيلمفهومکليحفا ديدگاهنظرصرف. هایشخصياز

 گاه که افراد پرداختهصورتبهبرخي موضوع مفهومافراطيبه از موجود اغلبتعابیر اند،

گرانينیزمربوطبهحفاظتشدهانجامارزش،متوجهمقولهحفاظتبودهاست.عمدهتألیفات

توتصمیماتمبتنيبرارزشآثاررايوکیلتواستکهاقداما همچونسربرنادفیلدنويوکا

(.41:1394اند)اکرميوسامه،حفاظتقلمدادکرده

آلويس نخستین رويکردانديشمندیريگل از شفاف تحلیلي که وبود سنتي های

ای،ویمیانيکيادمانکهازقصدباهدفيادوارهپیرامونمفهومارزشارائهکردمدرن

ويکيادمانتاريخيکهبعدهاتاريخيقلمدادشدهکندمنتقلراتانوعيپیامشدهساخته

ريگلبهمنظور(.1387:321هایمعینيمربوطاست،تمايزقائلشد)يوکیلهتو،وبهارزش

ارزشیبندجمع بهدودستههاآنها، هایيادبودیارزش.1کند:ميبندیطبقهاصليرا

 ارزشياارزششاملارزشقدمت، دبودیهدفمندتاريخيو هایامروزیشاملارزش.2؛

.(1392:80،حناچيوديگرانهایکاربردی،هنری،تازگيوارزشهنرینسبي)ارزش
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علميهایحوزهغالبهایمیراثدربازشناسيارزشمرتبطباهایبهمرورپژوهش

هازشبندیوشناختدرستيازاردستههمهجوانبدرشدوسعيموردتوجهقرارگرفت

ایباعنواناستادحفاظتتاريخيدردانشگاهپنسیلوانیادرمقالهمیسونارائهشود.راندال

ارزش بررسي در فرهنگيها میراث سال در گتي موسسه است2002که کرده منتشر

هایارزششاملياجتماع–هایفرهنگيارزش.1کند:ميهارابهدودستهتقسیمارزش

فرهنگي مذهبيتاريخي، معنوی/ اجتماعي، ، اقتصادیارزش.2وشناسانهزيباييو های

حمايتوحفاظتازايده(.2002:10)میسون،یرکاربردیغارزشوارزشکاربردیشامل

بهعنوانمثالموسسههادرموضوعفعالیتارزش هایحفاظتينقشيبسیاراساسيدارد.

 هاگزارشگتيدر اظهار کهميخود »دارد خود بهخاطر هاآنهدفنهاييحفاظتمواد

مداخالت-جایدارندمیراثفرهنگيستکهدراهاييدهيارزشنیستبلکهحفظوشکل

رفتار و رسیدن ابزارهای از يکي فیزيکي اهای نيبه باند،«استهدف و )ورسینگ

47:2008.)

.فرهنگيانجامشدهاستهایمیراثهایمحدودیدررابطهباارزشايرانپژوهشرد

فیلدننظريهمبتنيبرمهدیحجتگرفتهتوسطصورتتوانبهپژوهشاينمیانمي رد

شودميحاصلعلميهاراکهازراهبررسيصرفاًبخشيازارزش(1380)حجت .کرداشاره

ميارزش علمي ارزشهای و خواند با که است شناختي حاصل که را یریکارگبههايي

انسانيروش علوم دستهایمتداولدر ارزشآميبه ترينعمده.نامدهایتاريخيمييد

هدفازمطالعاتبااينروش،پيبردنبهچگونگيزندگيانساندرگذشتهوسیرتحول

هایحاصلازشناختهنریياعاطفيارزشآيد.بهشمارميآناستکهموضوععلمتاريخ

واسطهانسانواثر.ايننوعشناختازرابطهبيشودمينامیدهسيهایهنریيااحساارزش

 اندازهشودميحاصل قابل و وسیلهبهگیری ياابزار نیستروشعلمي انساني علوم های

(.98همان:)

فرهنگيوتغییرديدگاهصرفاًالمللينسبتبهموضوعمیراثباتغییرنگاهجامعهبین

 حفاظت حوزه در دستکالبدی هدف با ابعادو تمام به نسبت جامع رويکردی به يابي

 مفهوم طبیعي، محیط با ارتباط در انسان زندگي فرهنگي»فرهنگي عنوان«منظر به

 شدرويکردیجامعمطرح . ورود ادبیاتحفاظتاينبا در برمیراثفرهنگيمفهوم که

ندهشدنمنظرهایفرهنگيدرباگنجاوکندميتأکیدزمانگذرتعاملانسانوطبیعتدر

باو 1992 سالازوطبیعيجهانمیراثفرهنگيراهنمایاجراييکنوانسیونحفاظتاز

اينحوزهبهنپردازانظريهبودکههدفبازشناختارزشبرجستهجهانيمنظرهایفرهنگي

بازشناسيارزشباتوجهبهدومعیارمهمانسانوطبیعتپرداختند.

هامبتنيبندیجديدازارزشکهدستههستندافرادیازنخستینبراونولچنورامی

نکنميبرمنظرفرهنگيارائه بهششدستههاآند. اصليارزشدرمنظرهایفرهنگيرا

.4،هایمعنویارزش.3،هایفرهنگيارزش.2،هایمحیطيارزش.1د:نکنميبندیطبقه

(.237:2005ي)براونوديگران،ارزشتفريح.6ميوعلهایارزش.5،هایآموزشيارزش
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ا استارزشمحیطياستکهنخستینبندیدستهنيدر عنوانشده بُارزشيکه عدبر

براونوهمکارانش طبیعيداللتداردوبهعنوانيکمعیارجهتحفاظتمطرحشدهاست.

ارکتساکنانبوميآنمش رويکردحفاظتمنظرراپیوندحفاظتطبیعتوفرهنگوارتقاء

انسانرابراساسرابطهمیانمنظرفرهنگيدانندومعتقدهستندکهاينرويکرد،منظرمي

عواملمنظرفرهنگيراشاملارزش میچلوباگي.کندوطبیعتدرطولزمانحفاظتمي

 و یرمادیغمادی فرهنگي و معنوی طبیعي، دانندمي، باگي، و (.35:2000)میچل

استمنظرفرهنگيهایطبیعيموجوددرارزشبرتأکیدلوباگيبیانگرچهایمیيهنظر

 با ويژگيساختانسانمحصولکه و ترکیبشده میچلودهند.ارائهميهایجديدیرا

مشابهبرهردوتأکیدهایطبیعيوفرهنگيوارزشکردنباگيهدفحفاظترايکپارچه

فرهنگيرابهمیراثهایاستولارزش.همچنیندانندگيميهایطبیعيوفرهنرزشعاملا

هایفرهنگيارزشواسنادی،ارزشهنریوجنبهخالقیت-هایتاريخيسهدستهارزش

(.34:2007استول،)کندميبندیطبقه

بسیار موضوعات از يکي که نظريهاغلبمهم در ارزشحوزهپردازان منظرهای

گوستاوآرائوزهایارزشبرتأکیدکنندميفرهنگيبهآناشاره برمبنایناملموساست.

رامرتبطبااقتصادیواجتماعي،هويت،تاريخي،مادیهایارزشنتونیوآمفادبیانیهسنت

فرهنگي داندميمنظر 37:2008)ارائوز، .) ارزشتأکیددر بر نظريههای ناملموستیلور

ستهاانشانهملموسوکيرهنگيشاملالگوهایفیزينظرهایفکندکهممييیدأآرائوزرات

 آنترمهماما اجتماعيارزشدهندهبازتاباز ديگران،هستنیزهایناملموسو و )تیلور

2:2015 ناملموس(. بهدودستهملموسو ارزشدرمنظرفرهنگيرا ابتدا درواقعتیلور

 ارزشميتقسیم و اکند در ناملموسرا رزشهای اجتماعي فرانچسکو.دهدجایميهای

باندرين نیز ارزشتأکیددر حفاظتبر هایناملموسدر فرهنگيبیان کهميمنظر کند

شناسيومجموعهاشیانیستبلکههایباستانا،سايتبناهمحدودبهمیراثفرهنگيحوزه

شفاهي،هنرهایآيیندهاوشیوهزندگيبهارثرسیدهازاجدادمااستماننشاملسنت

فعالیت نمايشي، اجتماعي، دانشتهیههایجشنآيینهای و جهاني و دانشطبیعي ها،

بهعنوانارزشميمحصوالتبو مجموع ونشوندميهایناملموستعريفدر )باندرينو

(.130:2015اوئرز،

 گوناگوني مؤسسات و میراثنهادها به توجه فرآيند تبدر برای یینفرهنگي

نگهداریراهک اهگذاریشدپايهارهایحفاظتو اسناد منطقهالملليبینندو ایبسیاریو

شد استمنتشر تماميه اسنادکه مختلفاليهاندکردهتالشاين درابعاد ارزشي های

اينموضوعايناسنادنشانگربازخواني.هاموردتوجهقراردهندمیراثراجهتحفاظتآن

هاتریازارزشبهمرورابعادوسیعواسترايجبودهکالبدینگرشيصرفاًستنخاستکه

موردتوجهقرارمنظرفرهنگيکالنحفاظتازمقیاستکبناهاتامقیاسحوزهباگسترش

(.38:1395)رمضاني،گیردميگرفته
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یهاباهدفحفاظتازآثارتاريخيوآشکارساختنارزش1964منشورونیزدرسال

.نگرشغالبشدوتاريخياثربرپايهاحترامبهمصالحواسنادمعتبرارائهيشناختييبايز

ارزش اينسندکالبدیوتوجهبهابعادفیزيکيحفاظتاز بود 1390)فالمکي،ها :306.)

 سال در 1976يونسکو بادرایفزايندهآگاهي ارزشارتباط از معنوی،حفاظت های

کنداشارهميمنشوراروپاييمیراثمعماریهمچنین.وردبهوجودآرایاجتماعيواقتصاد

جايگزينمعنوی،فرهنگي،اجتماعيورقابلیغهایایازارزشکهمیراثمعماریسرمايه

ارزشمفهومساخت،میراثبوممنشور1999درسال(.1975)شورایاروپا،استاقتصادی

مياجتماعي قرار توجه مورد  دهدرا 1999)ايکوموس، .) همینبه بورا منشور برترتیب،

 ارزشمياهمیتارزشمکانصحه و اصليگذارد دسته چهار در را ،هنریهایارزشها

)همان(.کندميبندیطبقهاجتماعيوعلمي،تاريخي

درکيپیرامونضرورتاقداماتسريعدرحمايتازمیراثنودمیالدیدراوايلدهه

م گرفت.ناملموس شکل بودند اقتصادی و اجتماعي سريع تغییرات تحت که ناطقي

سالکنوانسیون مصوب 2003يونسکو درک اایفزايندهبیانگر کهز است حقیقت اين

اينکنواامریزمانهم،فرهنگيناملموسمیراث سیوننسنتيودرعینحالزندهاست.

هاوزبانشفاهي،هنراجرايي،اقداماتفرهنگيناملموسدرسنتکهمیراثکندبیانمي

مرکز)کندميدانشوصنعتنمودپیدامرتبطبارخدادهایهاوجشنهاوآيیناجتماعي،

 هایمیراثارزش2008میراثانگلیسدرسالهمچنین(.2003میراثجهانييونسکو،

دسته بهچهار ارزشهایزيباييارزشاصليفرهنگيرا ارزشهاشناسانه، هاییاسنادی،

ارزش و تاريخي اجتماعي کندميبندیدستههای انگلیس، تحول(.2008)میراث سیر

نيدراهاست،فرهنگيدرقرناخیرپیشرفتقابلتوجهيداشتهادرحفاظتمیراثارزش

مرکزمیراثجهانييونسکواشارهکردکهبهحفاظتاز1972توانبهکنوانسیونميمورد

فرهنگيجهانزشار سالپردازديمهایمیراثطبیعيو در گرفتنبا1992و نظر در

 مفهوم فرهنگي عنوانمنظر طبیعتبه و انسان مشترک ميکار بهکند؛تغییر توجه

فرهنگيهایارزش فرهنگيشاملمنظر تنوع زيستيو تنوع بومي، واستمردم )تیلور

هایعملیاتييونسکوبهعنوانويژگيدستورالعملمنظرهایفرهنگيدر(.4:2015راسلر،

درودنگذاربهنمايشميطبیعترامشترکانسانودستاوردشودکهميمطرحفرهنگي

عامدانهشدهيطراحمنظرهای.1:شوندميبندیسهدستهاصليطبقه توسطشدهخلقو

پارکمردمکه باغهاغالباً و شاملميها کهممکناستافتهيتکاملیمنظرها.2؛شودرا

اجرائيمرکزمیراثجهانيدستورالعمل)رگمنظرهایتداعي.3؛وياتداوميابدماندهيباق

توسطمرکزمیراثجهانييونسکوشدهارائهبندیدستهمحتوايي بازخواني(.2013،يونسکو

ارزششامل:ندهستقابلبررسياصليهادرچهاردستهکهارزشبیانگراينموضوعاست

ارزش ارزشملموسو ارزشطبیعي، ارزشتمامي.ناملموسفرهنگي، رابطهاين در ها

اند.شکلگرفتهوتداوميافتهستيزطیمحانسانباطبیعتو
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 ها در حفاظت منظر فرهنگی بندی ارزش دسته

شدهیانجامهابندیدستهازمیاندهدکهمتونمرتبطباموضوعنشانميمحتواييواکاوی

نظريه و اسناد خالل مختلفدر دستههای ، شدهارائهبندی میچل نگاهواسطهبهتوسط

منظرفرهنگيحفاظتدرهایمختلفآنبهموضوعارزشودرنظرگرفتناليهچندجانبه

.استترمناسبهایموردیکاربستدرسطوحاجراييوارزيابينمونهبرای


يارزشدرحفاظتمنظرفرهنگيچارچوبمفهوم:1تصوير


(2005وديگران،)میچل میچلهيبرنظربع:نگارندگانمبتنيمن

 

انديشه سیر حوزههایصاحببازخواني اين در اسناد و میچلژهيوبهنظران نظريه

هایملموسهایناملموسواهمیتيافتنآنبهموازاتارزشنشانازطرحارزش(2005)

نگاهباگنجاندهشدنمنظرهایفرهنگيدرفهرستمیراثجهانيسرعتدارد.اينتغییر

هایطبیعيبااهمیتبیشترینسبتبهگذشتهدرتعاملبابیشتریگرفتودرادامهارزش

ويکپارچهتوأمانتوجهکهمنظرهایفرهنگياززيراگرفتهشدهایفرهنگيدرنظرارزش

ناملموسجنبهبه متعاموهایملموسو پديد زمان گذر طبیعتدر با انسان .نديآيل

گرفتندوجنبهملموسنظربادرفرهنگيراارزشدرمنظرنظريهمیچلتوانبراساسمي

،معنوی،آموزشي،علميوتفريحيفرهنگيمحیطي،هایدستهارزشششوناملموس،در

طبیع.دادقرار تعاملانسانو از فرهنگيفرايندیاستکه استومنظر تحاصلشده

شاملميجنبه ناملموسرا ارزشهایملموسو اينراستا در و هایمختلفيايجادشود

اند.بسیاریازاينهاباتعاملانسانوطبیعترشدکردهوتداوميافتهاندکههمگيآنشده
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درارزش فرهنگياستو ناملموسمنظر همچونارزشمعنویمستقیمحاصلجنبه ها

هایملموسوناملموستلفیقيازجنبههاييهمچونارزشفرهنگيریمواردارزشبسیا

بسیاردشواراست.هاآنهستندوتدقیقمرزبین



شهر اورامان تخت منظر فرهنگی
بهشهریمرکزيتبهتختاوراماننامبهآنازبخشيکهبزرگاستیاهیناحاورامان

شهرستان.استدهشواقعکردستاناستاندرنام،همین در واقع تخت اورامان شهر

روستابودهوپسازآنباتجمیع1390.شهراورامانتختتاقبلازسالاستسروآباد

اورامانتختتبديلبهشهرشد استروستایسرپیرو فرهنگي.ه تخترااورامانمنظر

ایرد.اورامانناحیهتوانبهعنوانيکبخشکوچکازمنطقهفرهنگياورامانمعرفيکمي

هدرکتابتحفهناصریدرباررسد.فرهنگياستکهقدمتزيستدرآنبههزارانسالمي

تاريخچهاورامانچنینآمدهاست


گانهاست،اورامان» بلوکاتهیجده بینمغربوتختاز اورامانتختدر

سختو بسیار مکان و فرسنگواقع پانزده فاصله به مريوان جنوبشهر

و لهون اورامان به جنوبأ و دهاتکردستان به طرفشرق از صعباست.

راهصعب ازجانبکردستاندو داردکهدهاتجوانرودمتصلاست. المرور

بااينواسطهغالباوقاتواز عبورتوپوقشونازايندوراهمحالاست.

هستنددولتمتبوعخودشانروگردانوخارجازحکموفرمانحکامواليات

وليمرحومحاجيمعتمدالدولههردواورامانراچنانکهدرجزوحکمرانياو

بهترازهاآنذکرخوهدشد،چنانتسخیروتدمیرنمودکهاطاعتوانقیاد

(.1375:18،سنندجيو)طبیبي«کسبهوتجارسنندجبود



سدينويمینکتابسیراالکرادنیزدربارهاورامانچنمؤلفعبدالقادرباباني
همانااورامانکوهياستدرعلومکان،همسايهآسمان،بینندگانراازدور»

است.ازيکجانبمتصلبهخاکشهرسنگپارهکهازيکدينظرآچنانبه

جانبینبیشاززور از عبور و محلصعود اراضيمريوان. ازجانبديگر و

است.فاصلهمیاناينراهوآنراهينیست.ازطرفجوانرودنیزمعبرباريکي

چهلتاپنجاهدهکدهاست.بهقدرپانزدههزارجمعیت،ذکورابهباًيتقرکوه،

جانب آنسرزمینسکونتدارند. زورحسبتخمیندر ارضشهر که يرا

وطرفشمالکهبستهبهزمینمريواناستشامیانگوينداستلهونمي

زراعتيدرآنبهعملنیايد،االاينکهخاکگونهیچه)اورامانتخت(نامدارد.

 زير در خارجبهدوشکشیده، بهعملهاسنگاز درختانمثمره باغاتو

در کنند. حمل پیاده اراضيمريوان حبوباتاز ساير و جو و گندم آورند.

ارزنوبلوطاست.غالباًآنجادرختبلوطبسیاراستونانايشانیهاجبل

(.1377:96باباني،)«استازکردینوعيهاآنزبان
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مردمانبوميدرايناقلیمکوهستانيدرطولزمانتعامليبسیارخالقانهباطبیعت

هایمختلفيتداوميافتهواينفرآيندخالقتابهامروزدرجنبهاندداشتهزيستخودمحیط

ارزش زمان طول طبیعتدر با انسان مثبت تعامل اين مختلفاست. های در را منظري

استفرهنگي سنگيدرشیبیهاخانهدانشبوميساختماننداورامانبهوجودآورده

 مديريت یهاآبکوه، در آن تقسیم و هاباغچشمه ارث به اجدادشان از ،اندبردهکه

مراسمآيینيپیرشالیارکهتبديلبهنمادیازهويتفرهنگيفردمنحصربهيدستعيصنا ،

بهفردمنحصربهیهاباغمیراثناملموسآنمنطقهاست،نيترمهماستوازاورمانشده

ملموسوناملموس،هایارزشتنیدهازهماينساختاربه...هابندیدردامنهکوهشیوهتراس

به زندگيمردماناورامانرا شیوه نیاکانهويتو تجربه و گذشته بهعنوانيادگاریاز

گذارد.نمايشمي


 تخت اورامان منظر فرهنگین مفهوم ارزش در حفاظت تبیی
 شهر هنوز شالیار»اورامان پیر مي« جهان معماری در که است شهری توانداست،

قابلیت و یرینظيبهایارزنده يکياز کند: آتيعرضه شهرسازان به نيزتریانگشگفترا

ار،يعنيجاييکهکوهراهایسنتيمعماریپايدهایجهان،يکيازآخرينبازماندهمعماری

کنند.درسازندوطبیعتِطبیعيرابهطبیعتيفرهنگيتبديلميکنندباآنخانهميمي

نهازآنروکهامکاناتودرآمدوشغلورفاهباالييدارند.اندخوشبختاينشهر،مردم

انوعالمدرهماهنگيقراردارند.زيراباطبیعتوباکیهاندخوشبخت

گونهزيراهمانشوديماينبخشبهمطالعهمنظرفرهنگياورامانتختپرداختهدر

عنوانمي راهمنظرفرهنگيهایکندبررسينمونهکهتیلور ومنظرفرهنگيهایتعريف،

توسطويژگيهاآنهایبرجستهجهانيچگونگيانتقالارزش ناملموسرا هایملموسو

مشخصراهاارزشچگونگيحفاظتازهایموردینمونهکند.همچنینبررسيمعرفيمي

)کندمي ديگران، و ايناساسبازشناسيارزش.(52:2015تیلور بر منظر در فرهنگيها

اينمنظرمشخصمياورامانتختضمنکمکبهدست کندکهيابيشناختيجامعاز

اورامانکدامويژگي بايدحفاظتشوند. استانتختيکيازشهرهایها منطقهاوراماندر

 غربايراناست. واقعدر فرهنگيکردستان، مياورامانمنظر توانبهعنوانيکتخترا

بخشکوچکازمنطقهفرهنگياورامانمعرفيکرد.
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مردمانبوميدرايناقلیمکوهستانيدرطولزمانتعامليبسیارخالقانهباطبیعت

داشتهمحیط طزيستخود در و ارزشاند زمان درول طبیعيرا هایمختلففرهنگيو

(.1395)نظیری،آمدهاستمنظرفرهنگياورامانبهوجود


 شهراورامانتختمنظرفرهنگي:3تصوير

 منبع:نگارندگان

 های محیطی ارزش
اينمنطقهتاکنون 117در 23گونهپرنده، 17گونهپستاندار، و گونه242گونهخزنده

پوششگیاهيگیاهيشناساي هایبلوطوبنهاينمنطقهشاملجنگلغالبيشدهاست.

 وحشي( خرسسیاه شاملآنجانوریشاخصهایگونه .است)پسته بز، و کل گوش،

اينغنایتنوعزيستيبازتابياز.استای،پلنگ،کرکس،هماوعقابطالئيوکبکقهوه

اورامانفردمنحصربه منطقه طبیعي جغرافیای دارایبودن اورامان بومي مردم است.

فرهنگيشیوه متنوع و غني زيستي-های تنوع از مديريتاستفاده دانشو و اجتماعي

هاوهاوتصاويرحیواناتمنطقهرویبافتهرویسنگشدهحکهستند.نقشبزهایکوهي

تنوعها،نمد غني گنجینه اين حفاظت است. مردم فرهنگ در نقشطبیعت از حاکي

ستيبرایحفظاينمنطقهبسیارمهماست.زي

 نشان ازدادمطالعات اورامان بومي مردم مختلفبیشترکه مقاصد برای گیاهان

درختيمقدسوقابلدرختوندرفرهنگهوراميبهطورمثال.کننديمدارويياستفاده

ازجملهوراماناستفادهابرایمردمايندرختاحتراماست. شیرهاينکههایزيادیدارد

گرفتهو بهعنوانداروازآناستفادهميدرختونرا دراگرچهپیشینهسقزچینيکنند.

قزهایتاريخيبرداشتوبازرگانيسمايهرستيآشکارنیست،وليبرخيازبنبهدهورامان

دهدکهمردمسامانزاگرسوازجملهاند.شواهدنشانميرابهپیشازمیالدنسبتداده
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اندوازآنبهرههایسودمندوشفابخشسقزپيبردههایدوربهويژگيورامانازگذشتها

سقزگرفته شیرهدرختبنهيا دارويي،اند. صنايعپزشکي، بیشتردر ويژن( يا )بنیشتو

.(1394:1)ايراندوست،شودغذاييوبهداشتيبهکاربردهميرنگ،شیمیايي،صنايع

العبوربودن،کمتردرمنطقهاورامانبهعلتقرارگرفتندراقلیمکوهستانيوصعب

باعثشدهمسئلهمعرضآلودگيبودهودارایآبوهواوخاکيبسیارتمیزاستوهمین

هایبلوطوها،جنگلکوهستان.پرورشدادهشونديعیطبهابهصورتدراينمنطقهمیوه

.هاهستندازديگرارزشانگیزاورامانگفتهایشطبیعتبکرودره

تختدرمجاورترودهایپرآبفصليهایمنطقهاورامانبخشزيادیازسکونتگاه

ويادائممنتهيبهرودخانهسیروانويادرجوارخوداينرودخانهپرآبشکلگرفتهاست

ورامانبسیارحائزاهمیتگیریاهایطبیعيشکلرودخانهسیروانبهعنوانيکيازبنیانو

(.1395است)دهقان،

بنیان از هایطبیعيشکليکيديگر زاگرساستکهیهاکوهرشتهگیریاورامان،

تخت.اندازجملهدرهحاصلخیزاورامانروستاهاوشهرهایاوراماندردامنهآنشکلگرفته

شکل بنیان اين است. گیریحفظ ضروری اورامان حیات تداوم عناصربرای از بسیاری

شوند.دراورامان،رودخانهگرمعانيمتفاوتيميطبیعيباآمیختنباباورهایمردمتداعي

ایهستندکهدراشعاروادبیاتکهننقشسیروانوکوهشاهووکوساالننمادیاسطوره

مهميدارند.
)سقزچیني(:گرفتنشیرهدرختبنه4تصوير  

 منبع:نگارندگان
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ديگ علتيکي به که است وحشي( )پسته بنه درخت مهم، طبیعي عناصر از ر

وآنرادرجوارنديگويمهایمختلفدارويييکدرختمقدساستوبهآنسیداستفاده

 بزرگان اندنشاندهيمآرامگاه 95)ورهرام، بیان حسیني دارديم(. اورامانهاانسانکه در

شهدرمراسمآيینيخودبرایطبیعتوحیاتآندانندوهمیطبیعتوزمینرامادرمي

مي ميدعا مقدس را طبیعت اورامان مردم کردهکنند. مدارا آن با همیشه و انددانند

(.1395حسیني،)



 های فرهنگی ارزش
راشاملفرهنگيهایارزش(2003)تاريخيبناهایازحفاظتنامبهخودکتابدرفیلدن

شهری،منظرمعماری،زيبايي،شناسي،باستانقدمتي،تاريخي،اسنادی،هایويژگي

دانديماثريکعلميوفنيزيستي،محیط همهبامعماریهایارزشخصوصايندر.

هایارزشهمچنینهستند،درکقابلمکاندرحضورباتنهاواستارتباطدرفردحواس

میانيفضایوبناهاباطارتنحوهبناها،وشهرکليمنظرکیفیتمعنایبهشهریمنظر

(.2003)فیلدن،هاستآن

 درباره پارسي نثر سال هزار کتاب مقدمه رویآنچهدر بر ايراني خط آثار از

هاازدورهاشکانیانبهجایماندهاستازدوقبالهملکبهزبانها،سنگمسکوکات،سفال

است)کشاوپارتييادمي اورامانکردستانيافتشده اوايل30:1371رز،کندکهدر در .)

 حدود مريدانشیخعالءالدين1305یهاسالقرنمعاصر، دریبندنقشحسیننامياز

ایيافتکهدرونآنپرازارزنخمرهتنگهبرروستایپلنگاندردهستانژاوَروددرغاری

تهکهدستآمد.ايننوشبهخطپهلویاشکانيبرپوستآهوبهیانوشتهبود.درمیانآن

 تنمبنيبر بنچاقاورامانمعروفاستقراردادیاستمیاندو نام باغدوفروشيخربه

(.87:1354اند)مهرينشوشتری،گواهاننیزنامخودرادرآننوشته،درهم48انگوربه

اورامان خدر و بنایتاريخيمقبره شالیارتختدو پیر اهمیتانه حائز تاريخيو

آثاریازوبررویارتفاعيمشرفبهروستايروستایاورامانتختهستند.دربخششمال

 ماندهکهنشانازکهنبودناينروستاهایسنگيخشکهچینبهجایوستونديوارها

ترينبافتروستادرسمتشمالروستاودرکنارپرتگاهيبهگفتهاهاليقديميبنابهدارد.

(.7:1373ارچشمههانودگاقرارداشت)ورهرام،تنورهديوا)تنورديو(ودرکننام
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:فضایداخليخانهپیرشالیار5ريتصو

نگارندگانمنبع:


بهدستهایتاريخيکهازگذشتهتماميارزش بايدحفاظتگردند.انددهیرسما

رزشمعماریبهموضوعاتيهمچونخالقیت،توسعهواصولمربوطبهدستاوردهایبشری

مصالحکارصنعتگرانوتوسعهپردازد.اينارزشهمچنیندربرگیرندههاميطهباايدهدرراب

نمياست محیطخألايجاد فناوریدر معماریو که آنجا از زمینه. هایاجتماعي،شوند،

اقتصادی و سیاسي توسعهفرهنگي، باعث ميهاآنکه از نیز دستاوردهایشوند طريق

.(61:2008)ورسینگوباند،کننددپیداميآورینمومعماریوفن

منتهي» در درروستایاورامانتختکه ايندره، شیبتند در اورامانو دره الیه

.(7:1373)ورهرام،«غربيدرمقابليالشماليکوهتختواقعشدهاست–جهتشرقي

صورتخشکه به سقفدارایمعماریسنگيو چوبچیناست. با مانهایدرختانهها

هایبسترقرارگیری،آمیختهشدهاستایبديعباصخرهوبهشیوهاندساختهشدهمنطقه

پلهشدهاست.مانندگاهيصخرهبخشيازديوارخانه،پيديگراجزا

تبعیتازتوپوگرافيوشیب.هستندبسترخودقرارگیریآثارمعماریتابعتوپوگرافي

منطقهزمینه اين اسدر زياد حدی به که دانهشاخصنيترمهمت الگوی هایتعیین

آناست.هماهنگيباطبیعتریتأثمعماریاستوورودیوشکلکالبدیخانهکامالًتحت

ازارزش هایحائزاهمیتآناست.درمعماریاورامانازلحاظمصالح،رنگوشیوهاجرا

ا استکه باعثشده آن هماهنگيبا طبیعتو تبعیتاز لگویکليمعماریاينشیوه

دهد.ودرارتباطباهمراشکلدهیتندرهماورامانتخت،يکمعماری

هایمعماریکامالًدرارتباطاينشیوهمعماریيککليکپارچهاستکهدرآندانه

کنند.سقفيکخانهممکناستحیاطخانهباالييويابخشيازگذرشهرباهمکارمي

هادرخانهبامپشتهایآيینيبرگزاریمراسممحلهباشد.درزمانباشدوياحتييکمرکز

ايفامي اينالگویمعماریخالق،ارتباطباهمدرشهرنقشيکفضایعموميرا کنند.

(.ورهرام1394ایاززندگياجتماعيدرارتباطباهمرانیزشکلدادهاست)اکرمي،شیوه
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معماریسکونتروستنگارانهتک(درپژوهش1375) هایگاهایاورامانتختدررابطهبا

درکناردرختانهابناشده،غالباًهاييکهبررویصخرهخانه»کند:گونهبیانمييیالقياين

خودرو سايه از خانوارها استو سقز( عنوانسايههاآن)بلوطو ميبه کنند.باناستفاده

ده،ازصخرهبهعنوانيکيادوديواراستفادهشدههابناشهاييکهدرمجاورتصخرهخانه

(.52:1375)ورهرام،«است

يیالقات به تدريج تختبه اورامان روستای خانوارهای آن، اواخر تا بهار اواسط از

:بَنَدن،گَناو،یهانامکنند.اورامانتختپنجهَواربهاطرافروستاکههَوارنامداردکوچمي

مشارکتاجتماعيدررفتنبهکوچدرايامي(.7همان:)هوچانيداردپیررستم،هانچَمَ

طولتاريخاوراماناست)نظیری، محليفعالدر نهاد مديريتمردميو سالنشانگر از

1395.)

هاييارزشهنریشاملجنبه»(بیانشدهاست:1999گونهکهدرمنشوربورا)همان

چنینمعیارهاييممکنتوانکهبرایآنمياستازدرکحسي معیاریدرنظرگرفت.

مکانونیزکاربردآنباشد بووصدایمرتبطبا بافت، رنگ، مقیاس، «.استشاملفرم،

زيبايي اورامان فرهنگي منظر هنری درشدهخلقهای اورامان فرهنگي ومنظر برگرفته

هااست.چینشسنگطبیعيیهاشکلبرگرفتهازیهاينیچسنگآمیختهباطبیعتاست؛

کشاورزی، ابزار کاله، دستکش، جوراب، کفش، لباسزنان، بخشياز لباسمردان،

بافته انواع جملهانواعسبد، تسبیحاز دوک، شانه، نمد، جاجیم(، گلیم، موج، )پارچه، ها،

هابااستفادهازالیافطبیعيازمویحیواناتکهتماميآناستتولیداتدستياينروستا

شیوهگ به آنمنطقه در طبیعيموجود مواد ديگر چوبو تا هنرمندانهرفته ایخالقو

هایمردمبوميدرمنطقهاورامانتختتاحدفعالیت(.1394پور،شود)غريبساختهمي

نوعي)هابهطورمثالساختکالشزيادیامروزههمتداومدارندوبرایبسیاریازکاربری

ازآنبرایمردانبسیاررايجاستتانگیوهدرمنطقهکردس لباسمردان(کهاستفاده و

هنوزقطبتولیدیمنطقهاست.



 معنوی های ارزش
چهدرموقعیتيهمچونگورستانوچهدرمردممي تجربهکنند، توانندارزشمعنویرا

ارزشبخشالهامهایمکان ديکينزرابطهبخشالهامهایفرهنگيمعنوی،مذهبيوديگر.

ممکناستبهصورتقابلتوجهيهاآنشوند.بهصورتفردیتجربهميوبايکديگردارند

 باشند يکديگر از ميارزشرمجموعهيزومتفاوت ناملموسقرار ورسینگو)گیرندهای

نيترمهمهایمرتبطباآنيکيازهاوآيینهایمقدس،مکانوجودانسان.(68:2008باند،

معنارزش شخصیتهای از يکي شالیار پیر است. تخت اورامان در ووی مقدس های

هایمقدسایدراوراماناستکهخانه،آرامگاهوچلهخانهمنسوببهویازمکاناسطوره

هایمربوطبهبرگزاریمراسمپیرشالیارازهاوسنتآيینشود.اورامانتختمحسوبمي
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هایمذهبيدردنیااينمراسممانندبسیاریازمراسمگذشتهتابهامروزتداوميافتهاست.

شود.برگزارميهرسالهبامشارکتمردمبومي

 وحشي( )پسته بنه درخت بیشتر مقدسکه درختان پیونداستوجود از نشان

 است طبیعت با مردم معنوی باورهای )غريبعمیق 1395پور، .) اورامان یهانظامدر

ريتمنابعآب،منسوببهپیرشالیارهستندومنظمبودناينمديريتبوميازجملهمدي

مراسمآيین. مديريتيبرایمردمانبوميحالتيمعنویومقدسداردیهانظام و هایها

اجتماعيبامشارکت ازجملهمراسمپیرشالیارومراسمکمسای ويژهاجتماعيدراورامان

شوند.مردمبوميبرگزارمي
مآيینيعروسيپیرشالیاردراورامانتخت:مراس6ريتصو

منبع:نگارندگان

 ارزش آموزشی

ومیراثفرهنگيدرمنطقهاورامانستيزطیمحهایحاميوجودنهادمردميفعالوگروه

عالقهدهندهنشانهایمنظرفرهنگياورامانباهدفارتقایبینشعمومينسبتبهارزش

يوامکانترويجدرکيعمیقازرابطهانسانوطبیعتمردممنطقهبهمعرفيفرهنگهورام

تربرایاستفادهپايدارازمنابعفرهنگيوتواندمنجربهجلبحمايتگستردهکهمياست

(.1395)فکوهي،شودمنطقهطبیعي
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 ارزش تفریحی
 با رابطه کندکهمحیطتاريخينقشبسیارمیراثانگلیسبیانمي«ارزشتفريحي»در

ایگذشتهوبقايایآنکند.بهطورفزايندهيبرایمردمدرايجادتفريحولذت،ايفاميمهم

)ورسینگشدهاستهاآنیمردموتجربیاتدرزمانحال،بخشمهمياززندگيروزمره

باند، جنبه.(61:2008و دارای تخت مياورامان که است مختلفي جذاب توانندهای

دکنند.گردشگریخالقباهدفتجربهزندگيمردمانبوميوهایتفريحيايجاپتانسیل

هایتفريحيآنمنطقههستند.پتانسیلنيترمهمگردیازجملهطبیعت

 

 ارزش علمی
بهداردکهارزشعلميوياپژوهشييکمکانمنشوربورادرتعريفارزشعلميبیانمي

نیزمیزانمشارکتيکهيکمکان،کمیاببودن،کیفیتونمودوهایموجوداهمیتداده

بالنون(.1999)منشورنارا،توانددرتولیداطالعاتبنیادينداشتهباشد،مرتبطاستمي

برخيزيرجدول.کندارائهچارچوبناراگريدتعريفيازارزشعلميارائهميواسطهبهنیز

)ووندهدريدنشانميهایعلميمنطقهاورامانتخترابراساسچارچوبناراگازارزش

(.41:2008بالن،
اورامانتختمنظرفرهنگيهایعلميدرارزش:1جدول

های  جنبه

  مختلف ارزش
 ارزش علمی

خانهفرموطراحي ماندن ميباقي را امکان اين تاريخي و بومي ساختارهای که دهد

هامطالعهشود.خانهشناسيگونهگیریروستاوشکل

سازدتداوماستفادهازمصالحبوميازگذشتهتاامروزاينفرصترامهیاميموادومصالح

کهمنابعاينمصالحشناساييشود.

تداوماستفادهازسنگوچوبدرهورامانامکانمطالعهسیرتغییردرشیوهکاربردوعملکرد

سازد.استفادهازاينمصالحرامهیامي

سنت،فنو

هایمهارت

رانهاستادکا

هایوشیوههاباغهادرباستانيبرایتقسیمآبوقناتیهافنامکانمطالعه

ها.مديريتمنابعوحفاظتازروستابهدلیلتداومآن

امروزیآنمکانواستقرار مکان در استقرار و سالیان طول در روستا مکان تغییر مطالعه

دهد.دمانبوميرابهماميامکانپژوهشدررابطهباتکاملدانشوتجربهمر

شودهاومناسکمردمبوميهورامانتاامروزسببميتداومبسیاریازآيینروحواحساس

کرد.هایآيینيواعتقادیباستانرامطالعهکهبتوانريشه

 2008وونبالن،منبع:نگارندگانمبتنيبر
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فرهنگياورامانتخترحفاظتمنظرد تبیینمصاديقانواعارزش:2جدول
 تخت تبیین معیارهای ارزش در اورامان معیارها ها ارزش
دسته
 

ش
ی ارز

بند
 

ی
ت منظر فرهنگ

ها در حفاظ
 

ش
ارز

 
س

س و ناملمو
ی ملمو

ها
 

ي
شمحیط

ارز
 

 هایگیاهيوجانوریارزشتنوعزيستي:تنوعگونه

 حاصلخیزخاکیتمیز،وهواآب:ستيزطیمحارزشامکانات

 هایجذاببصری:کوهستان،درهورودخانهارزش
ي
شفرهنگ

ارز
 

گونه ارزشتاريخي: خانه، چلهآرامگاههایمسکونيقديمي، و، خانه

 باغتاريخيپیرشالیار،بقايایقلعهتاريخي

ارزشمعماری:گونهمعماریمسکونيدرشهر،گونهمعماریدرمحل

شدهبافتههاینهپیرشالیار،پلهابرایکشاورزی،خابندیيیالق،تراس

 باشاخهدرختان

مشارکت زندگي الگوی محلي، مديريت سیستم اجتماعي: ارزش

 جمعي

،فردمنحصربهي،موسیقيوآواهایدستعيصناارزشهنری:معماری،

 غنياتیادب

 هایسنتيارزشکاربری:شاملتداومکاربری

ش
ارز

معنو

اجرایمراسمآيیني،وجودآرامگاهافرادمقدس،ارزشمعنوی:شامل ی

 درختانمقدس

ي
شآموزش

ارز
 

ارزشآموزشي:شاملوجودنهادمردميفعالدرارتباطباحفاظتاز

منظرفرهنگياورامانتخت

درمنطقهاورامانتختستيزطیمحیحاميهاگروهوجود

 عالقهمردمهورامانبهترويجومعرفيفرهنگاورامي

ي
شعلم

ارز
یمختلفکهامکانمطالعهوبازشناسيهالیپتانسارزشعلمي:شامل 

 مهیا را فرهنگي وسازنديممنظر مصالح از استفاده مثال طور به .

مهارت و دانش بیانگر امروز تا گذشته از بومي ساخت هایفنون

گیریازمصالحبوميدرساختبودهمردمانبومياينمنطقهدربهره

تکهنشانگرارزشعلمياست.اس

ش
ارز

ي
تفريح

 

 یگردعتیطبارزشتفريحي:شاملگردشگریخالق،بومگردی،

گیریازمطالعاتاسنادی،(وبابهره2005توسطمیچل)شدهارائهبندیمنبع:نگارندگانمبتنيبردسته

هایمیدانيهایذينفعوبرداشتکتب،مصاحبهباگروه


 گیری نتیجه

ایدرکهتماميوجوهمیراثرادربردارد،جايگاهويژهیچندبعدیامؤلفهرزشبهعنوانا

داردکهضرورتشناختآنومنظرفرهنگيفرآيندحفاظتمیراثوبهويژهدرحفاظت

ويژهتأکیدالملليموردهایبیندرادامهتعیینمعیارهاييبرایارزيابيآندراسنادونظريه
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بهمنظورمنظرفرهنگياست.دراينمقالهباهدفتدقیقمعیارهایارزشدرقرارگرفته

کنوانسیون و اسناد واکاوی اساس بر مفهوم اين بینحفاظت، تحلیلهای و المللي

سنجشارزشهایصاحبديدگاه سپسبررسينمونهموردیو آننظرانو در تحلیلها

بررسيسیرشده است. ارزشاز شهرهایتاريخيوبهمجموعهتکبناتکاملمفهوم ها،

آشکارمي ازخردبهکالنتغییرفراترازآنمنظرفرهنگي، سازدکههرچهمقیاسنگاه

موسازاهمیتبیشتریهایناملجنبهسوکيشود،ازنزديکميمنظرفرهنگييابدوبهمي

منظرفرهنگيهميازهایطبیعيبهعنوانبخشموازديگرسوارزششودبرخوردارمي

بحثقرارمي درصورتيميموردتوجهو دربندیجامعيبرایارزشتواندستهگیرد. ها

فرهنگيحفاظت ارزشمنظر که داد مداومارائه و مکمل ارتباطي در را باهایطبیعي

هادر.تبیینارزشنظرگرفتباآندرایآمیختهودرتعاملفرهنگيوبهگونههایارزش

کهمحصولمقالهمنظرفرهنگينمونهاورامانتختبهتبیینچارچوبمفهوميارزشدر

.کردحاضراستکمک

ایبرایتحقیقاتبعدیدرمطالعهتواندبهعنوانپايههایمقالهحاضرميدستاورد

منظرفرهنگيدرهایوبازشناختارزشدرسايرنمونهمنظرفرهنگيمعیارهایارزشدر

منظرفرهنگيهاینسبيدرتاازرهگذرآنابعادديگرارزشمورداستفادهقرارگیردايران

 با و تشريحرويکردهایحفاظتيراهکارهایمديريتيارائهآشکار ارزشبه هاینسبتبه

درمنظرهایفرهنگيدرايرانپرداختهشود.شدهرفتهيپذ
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